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Sammanfattning  
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Denna uppsats behandlar hur fastighetsbolagens finansiering har utvecklats efter finanskrisen, 

hur finanskrisen specifikt har påverkat fastighetsbolagens finansieringsverksamhet samt i vilken 

utsträckning fastighetsbolagen har börjat använda alternativa finansieringssätt i sin verksamhet.  

Detta ämne är intressant då finanskrisen har haft en stor inverkan på det ekonomiska klimatet 

världen över vilket också inkluderar de svenska fastighetsbolagen och de svenska bankerna.  

 

Uppsatsen kombinerar en kvantitativ undersökning av alla svenska börsnoterade fastighetsbolags 

kapitalstrukturer med en kvalitativ undersökning bestående av ett antal intervjuer med 

representanter från flera fasighetsbolag och banker.  

 

Den kvantitativa undersökningen visar att det skett stora förändringar i fastighetsbolagens 

finansiering. Användningen av alternativa finansieringssätt, såsom preferensaktier, obligationer, 

MTN- och Certifikatsprogram har blivit vanligare i fastighetsbolagen. En stor anledning till detta 

är att bankerna i många fall har velat begränsa sin utlåning till fastighetsbolagen samtidigt som 

kreditmarginalerna har ökat på grund av bland annat högre kapitaltäckningskrav för bankerna.  

 

Utvecklingen av fastighetsbolagens finansiering kommer fortsätta framöver och alternativa 

finansieringssätt kommer i större utsträckning användas som komplement till banklån och 

stamaktiekapital.  
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This paper deals with how the financing in real estate companies has developed after the recent 

financial crisis, how the financial crisis specifically has affected the financing in real estate 

companies and to what extent real estate companies have started to use alternative ways to 

finance their operations. This subject is of high interest because the financial crisis has had a huge 

impact on the global economic climate, which also affects Swedish real estate companies and 

banks.  

 

The paper combines a quantitative survey of the capital structure in all Swedish publicly listed real 

estate companies with a qualitative survey consisting of a number of interviews with 

representatives from a number of real estate companies and banks. 

 

The quantitative survey shows that big changes have occurred in the financing of real estate 

companies. The use of alternative ways to finance them, such as preference shares, bonds, MTN 

and certificate programs have become much more common in real estate companies. A big 

reason to this is that banks in many cases have wanted to restrict their lending to real estate 

companies whilst the credit margins have increased due to, among other things, higher capital 

requirement rates for the banks. 

 

The fast development of financing in real estate companies will continue for years to come and 

alternative ways to finance real estate companies will continue to get stronger as a complement to 

bank loans and common stock equity. 

 

Abstract  

  

  Title: The effect of the financial crisis on the financing of real estate 

companies 

- Alternative financing solutions 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Det värsta av finanskrisen är över, men den har lämnat spår i och med striktare 

kapitaltäckningskrav genom Basel-III. Även nya problem har uppstått, såsom eurokrisen och 

höga statsbudgetunderskott
1
. Fastighetsmarknaden, precis som alla andra branscher, påverkas 

av oroligheterna
2
. Finansieringen, som är essentiell för fastighetsbolagen, blir en viktig fråga 

för de inblandade parterna som kan behöva ändra sin finansieringsstrategi. Fastighetsbolagen 

måste bli mer förutseende för hur man väljer att besvara de frågetecken som uppstår. Bland 

annat har ett kandidatarbete från KTH konstaterat att refinansiering i fastighetsbolag har blivit 

behäftad med striktare krav och bankerna prissätter risk högre, vilket gjort det dyrare för vissa 

bolag att finansiera sin verksamhet med banklån
3
. Detta har också gett upphov till 

förändringar i hur fastighetsbolagen finansierar sig. I en undersökning av Danske bank 

Markets från april 2012 visade man att utgivningen av företagsobligationer i de svenska 

fastighetsbolagen mer än fördubblats under det första kvartalet 2012 jämfört med 

motsvarande period 2011
4
. 

 

Eftersom fastigheter är ett så kapitalkrävande tillgångsslag, så har olika aktörer på marknaden 

olika förutsättningar och möjligheter att finansiera sin verksamhet, sina förvärv och sin 

förvaltning. Det kan därför bli viktigt att hitta nya finansieringslösningar när villkoren 

förändras.  

1.2 Syfte 

Finanskrisen har haft en stor inverkan på det ekonomiska klimatet världen över vilket inte 

borde undanta de svenska fastighetsbolagen. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka 

finanskrisens påverkan på fastighetsbolagens finansieringsmöjligheter och hur 

fastighetsbolagens kapitalstrukturer har förändrats sedan innan finanskrisen. Stort fokus ligger 

även på om det är så att antalet finansieringssätt har ökat och om det i så fall beror på 

finanskrisen eller något annat.  

 

                                                 
1
 Europainformationen 2012. Den ekonomiska krisen  

2
 Bursell 2012. 

3
 Donner & Svensk 2010. 

4
 Josefsson et al. 2012.  
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1.3 Frågeställningar 

Nedan har vi formulerat de frågeställningar som vi utifrån bakgrunden och syftet finner är av 

intresse och som vi också känner är av vikt för att förstå finanskrisens påverkan på 

fastighetsbolagens finansiering. 

 

 Vilka alternativa finansieringssätt använder sig fastighetsbolagen av förutom 

konventionella bankkrediter och aktiekapital? 

 

 Har flera fastighetsbolag börjat använda sig av flera olika finansieringssätt? 

 

 På vilket sätt har finanskrisen påverkat hur fastighetsbolagen finansierar sig? 

 

1.4 Hypoteser  

 

De observationer som vi gjort på området är en kraftig indikation på att antalet 

finansieringssätt har ökat efter finanskrisen samtidigt som den i sig har varit den största 

finansiella händelsen på många år, vilket också lett till att vi formulerat våra hypoteser på 

följande sätt:  

 

 Antalet finansieringssätt har ökat 

 Ökningen av antalet finansieringssätt beror på finanskrisen. 

1.5 Avgränsningar  

Vi har valt att behandla alla börsnoterade fastighetsbolag och dithörande fastighetsverksamhet 

i uppsatsen, dels på grund av att aktiebolag är den absolut vanligaste bolagsformen i 

fastighetsbranschen och dels på grund av att redovisningen är mer transparent och tillgänglig i 

de börsnoterade bolagen.  

1.6 Definitioner  

 Alternativa finansieringssätt/-lösningar: I rapporten används detta samlingsnamn 

för alla finansieringssätt förutom stamaktiekapital samt banklån. 

 Soliditet: Nyckeltalet är ett mått på företags långsiktiga betalningsförmåga och 

definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital. 

 Belåningsgrad: Den andel av totalt kapital i ett bolag som är finansierat med 

främmande kapital. 
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 Basel-III: En ny reglering som uppkom efter finanskrisen och som kräver att bankerna 

har en högre kapitaltäckningsgrad än vad som tidigare krävts.  Detta medför att det blir 

dyrare för bankerna att låna ut kapital. 

 Rating: Ett mått på ett bolags kreditvärdighet, ofta prövad av stora ”ratinginstitut” 

eller banker. 

1.7 Disposition 

Efter inledning och en beskrivning av metoderna som använts, presenteras i kapitel 3 vad 

fastighetsinvestering innebär och vad som skiljer fastighetsinvestering från 

fastighetsfinansiering. I samma kapitel presenteras också olika finansieringsstrategier, samt de 

vanligast förekommande sätten att finansiera fastighetsverksamhet. I kapitel 4 presenteras en 

kvantitativ undersökning av vilka finansieringssätt alla börsnoterade fastighetsbolag använder 

sig av. Det följs i kapitel 5 av en sammanfattning av de intervjuer som har genomförts under 

arbetsprocessen. I det sjätte och sista kapitlet görs en analys av resultaten, där resultaten från 

både den kvantitativa undersökningen samt intervjuerna behandlas och slutligen presenteras 

svaret på våra frågeställningar i en slutsats följt av en kortare avslutande diskussion. 
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2. METOD 

 

Vi har valt att göra dels en kvantitativ undersökning där vi undersöker vilka finansieringssätt 

alla börsnoterade fastighetsbolag använde innan finanskrisen samt idag och dels en kvalitativ 

undersökning där vi intervjuat representanter från fyra fastighetsbolag samt två banker. 

2.1 Val av metod 

För att se vilka förändringar som skett i fastighetsbolagens finansiering valde vi att göra en 

kvantitativ undersökning med ett positivistiskt synsätt, vilket innebär att den visar vad som 

faktiskt har hänt i fastighetsbolagens finansiering, så kallad ”hård fakta”.
 5

 En kvantitativ 

undersökning har valts eftersom den visar hur verkligheten ser ut och inte lämnar något 

utrymme för tolkning. 

 

Anledningen till att också intervjuer har genomförts är för att få ytterligare perspektiv och 

kunna förklara de resultat som framkommit i den kvantitativa undersökningen. Intervjuer är 

att föredra i detta arbete framför till exempel enkäter, då det möjliggör en dialog och minskar 

risken för missförstånd. 

2.2 Urval av respondenter 

I urvalsprocessen av respondenter har målet varit att hitta en bra kombination av personer 

med lämpliga befattningar inom både fastighetsbolag och banker med god insikt i antingen 

fastighetsbolagens finansieringsverksamhet eller de allmänna förändringar som har påverkat 

finansieringsmöjligheterna i fastighetsbranschen. Bland fastighetsbolagen eftersträvades en 

bra blandning av aktörer, bolag med olika finansieringssätt och olika målsättningar, från bolag 

i konsolidering till bolag med höga tillväxtmål. Vi har också valt att intervjua en representant 

från Vasakronan, trots att det inte är ett börsnoterat bolag, då det är Sveriges största 

fastighetsbolag sett till marknadsvärde, med en väl utvecklad finansieringsverksamhet och 

stort inflytande på marknaden.  

 

Av praktiska skäl har, i alla fall förutom ett, företag med huvudkontor i Stockholm valts för 

intervjuer. Självklart är urvalet också begränsat av vilka bolag och personer som har varit 

villiga att ställa upp på en intervju. 

                                                 
5
 Thurén 2007 s. 16-17. 
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2.3 Kvantitativ undersökning 

I undersökningen jämförs vilka finansieringssätt alla börsnoterade fastighetsbolag samt 

Vasakronan använde 2006 samt runt årsskiftet 2011/2012. Detta representerar tiden före och 

efter finanskrisen. Vi har valt att ta fram data över vilka sätt som använts under hela perioden 

samt vilka som tillkommit och försvunnit. I undersökningen har vi inte i detalj fokuserat på i 

vilken utsträckning varje finansieringssätt används. I den kvantitativa undersökningen har vi 

också valt att inkludera två fastighetsföretag som grundades 2007, varför data från 2006 har 

saknats och data från 2007 istället har använts i de fallen. 

2.4 Intervjuer 

I arbetet har sex intervjuer genomförts för att förstå varför vissa förändringar har skett samt 

för att få en djupare insikt i hur fastighetsbolagen resonerar kring sitt val av kapitalstruktur. 

Intervjuerna har varit uppbyggda på ett semistrukturellt sätt med ett fåtal kärnfrågor som 

syftar till att ge öppna svar, vilka följts upp med kompletterande frågor. 

2.5 Bearbetning av analys 

I analysen har vi främst haft ett hermeneutiskt perspektiv eftersom vi använder oss av 

personer vars åsikter baseras på deras egna erfarenheter. Vi har valt att använda detta synsätt 

då de anses ge utrymme för tolkning och förståelse.
6
  

 

  

                                                 
6
 ibidem, s. 94-95. 
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3. FASTIGHETSINVESTERINGAR OCH 

FASTIGHETSFINANSIERING 
 

3.1 Introduktion  

Fastighetsinvestering är ett brett område och omfattar flera moment: först måste man hitta ett 

lämpligt objekt, sedan måste finansiering lösas innan förvärvet kan genomföras och därefter 

ska fastigheten förvaltas på det sätt som är mest lönsamt. 
7
   

3.2 Fastighetsfinansiering 

En fastighetsverksamhet är kapitalintensiv och behovet kan tillgodoses på flera olika sätt. 

Med finansiering av fastigheter kan man dels mena att finansiera en specifik fastighet men 

också att finansiera ett helt fastighetsbolag. Finansiering av enskilda fastighetsförvärv är en 

stor del av ett fastighetsbolags finansieringsverksamhet, men den består också av att 

refinansiera äldre lån och att hela tiden förändra kapitalstrukturen för att få billigast möjliga 

finansiering till den risknivå som man är beredd att acceptera. Risken man tar hänsyn till i en 

kapitalstruktur beror av flera faktorer, men framförallt räntebindning och kapitalbindning. 

Eftersom räntekostnaden i de flesta fastighetsbolag är den enskilt största kostnadsposten
8
 så 

har det stor inverkan på fastighetsbolagens resultat hur de finansierar sig. 

3.2.1Finansieringsstrategier 

Det finns flera teorier som behandlar bolagsfinansiering, vilken finansieringsmix som är 

optimal samt hur belåning påverkar utvecklingen av ett bolag. Nedan följer en genomgång av 

hur kapitalkostnad bör beräknas samt en teori som vi finner har stor relevans för förståelsen 

av hur fastighetsfinansiering och fastighetsbolagsfinansiering har förändrats under de senaste 

åren. 

 

Utgångspunkten i ett fastighetsbolags finansieringsstrategi bör vara att få en så låg viktad 

kapitalkostnad, eller WACC, Weighted average capital cost, som möjligt. WACC är en metod 

som används för att beräkna den genomsnittliga kostnaden av en finansieringsmix och 

beräknas genom att multiplicera andelen eget kapital i förhållande till totalt kapital med 

företagets avkastningskrav till vilket följande adderas, andelen lånat kapital i förhållande till 

                                                 
7
 Ling & Wayne 2009 s. 564. 

8
 Donner & Svensk 2010 s. 36. 
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totalt kapital multipliceras med den räntesats företaget betalar på sina lån samt ett minus den 

skattesatsen företaget betalar
9
.  

 

 

Kapitalstruktur 

 

Miller-Modiglianis teorem om kapitalstrukturer går ut på att valet av kapitalstruktur inte 

spelar någon roll under vissa förutsättningar. Förutsättningarna är att företaget inte betalar 

några skatter, inte har några transaktionskostnader, inte har kostnader om bolaget går i 

konkurs och slutligen att det inte fanns några motiveringsproblem. De motiveringsproblem 

som avses är att företagsledarna inte arbetar för att maximera värdet på aktierna samt att 

kreditgivare oroar sig för att bolagets resurser pumpas ut till aktieägarna i för stor utsträckning 

och på så sätt göra bolaget oförmöget att betala tillbaka lånen.
10

 

 

På ett verkligt företag är dessa förutsättningar inte realistiska och de flesta anser att för att 

hitta den bästa finansieringsmixen så måste fördelarna och nackdelarna med lånat kapital 

vägas mot varandra för det specifika företaget.
11

 Detta teorem utgör en grund för hur man 

resonerar kring vilken kapitalstruktur ett bolag bör ha, de orealistiska förutsättningarna till 

trots.  

 

I praktiken bestämmer ett företag oftast sin kapitalstruktur på tre olika sätt. Antingen 

bestämmer man det baserat på sin tillväxtcykel, det vill säga vilken expansionsfas man 

befinner sig i. Det är också vanligt att företag tittar på hur andra bolag inom samma bransch 

löser sin finansiering och gör likadant. Slutligen är det också vanligt att företagen har 

specifika preferenser där man föredrar vissa finansieringssätt, till exempel finansieringssätt 

som inte späder ut kontrollen i bolaget.
12

 

 

Kapitalbindning 

När ett företag ska välja hur lång kapitalbindning de ska ta måste de väga säkerheten i en lång 

kapitalbindning mot den billiga korta kapitalbindningen. 

 

                                                 
9
 Berk & DeMarzo 2011 s. 398. 

10
 Darmodaran 2001 s. 554. 

11
 ibidem s. 558. 

12
 ibidem s. 560. 
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Räntebindning 

Traditionellt har räntebindningstiden varit lika lång som kapitalbindningstiden. Numera ses 

det som två separata delar av finansieringsstrategin. När man ska välja räntebindningstid bör 

man titta på både kostnader för olika löptider men också hitta en bra balans för att sprida 

ränterisken. 

3.2.2 Finansieringssätt 

 

Eget kapital 

Eget kapital kan definieras som finansieringen som har en residualfordran, det vill säga med 

rätt till kapitalet när alla andra skulder är betalda
13

. Mängden eget kapital påverkar alltid hur 

mycket och till vilka villkor man kan låna från externa parter
14

. Eget kapital utgörs förenklat 

av tre delar: aktiekapital, balanserat resultat samt årets resultat. Aktiekapital är den mängd 

pengar som ägarna skjutit till under åren. Någonting som gör aktiekapital speciellt är att det 

kan finnas olika former av aktiekapital, d.v.s. andelar med olika rätt till kapitalet vid konkurs, 

samt olika rätt till utdelning (läs mer under Preferensaktier). Balanserade vinster är summan 

av tidigare års vinster som inte delats ut till ägarna. Årets resultat är den vinst som bolaget 

gjort under året men som ännu inte delats ut eller balanserats. 

 

Det egna kapitalet är viktigt i fastighetsbolag, då det påverkar viktiga nyckeltal, såsom 

soliditet och belåningsgrad (se definitioner på sidan 7). Det egna kapitalet kan ökas genom att 

emittera stamaktier eller preferensaktier alternativt att låta företagets vinster stanna i företaget. 

Nedan presenteras de två förstnämnda. 

 

Stamaktier 

Vid ett nystartande av ett aktiebolag emitteras så kallade Stamaktier, dessa har lika rösträtt vid 

bolagsstämman såväl som lika rätt till kapitalet. Det är vidare inte ovanligt att bolag vill 

nyemittera aktier, men inte önskar späda ut kontrollen/rösträtterna, varpå man kan välja att 

emittera röstsvaga aktier. Aktier med lägre rösträtt, ofta kallade B-aktier (röststarka aktier 

kallas ofta A-aktier) tilltalar för det mesta investerare som endast är intresserade av 

kapitalandelsrätten som aktien medför, till exempel småsparare eller passiva institutionella 

investerare.
15

 

                                                 
13

 ibidem s. 483. 
14

 Jönsson 2011. 
15

 Darmodaran 2001 s. 486. 
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Preferensaktier 

Som ovan nämnt kan man emittera aktier med olika rösträtt, men det är också möjligt att 

emittera aktier med olika rätt till kapitalet. Aktier med förtur till utdelning framför ett annat 

aktieslag kallas för Preferensaktier
16

.  

 

De villkor som preferensaktierna emitteras till varierar ofta mellan bolagen, ett vanligt 

upplägg är följande: Aktierna emitteras till ett visst pris och garanteras en viss årlig utdelning 

genom att genom att skriva in den i bolagsordningen, varpå man också garanterar en viss 

”dröjsmålsränta” om utdelning/betalning skulle utebli. Preferensaktierna tillskrivs också en 

viss förutbestämd rätt till kapitalet vid en eventuell konkurs, en nivå som ofta ligger mycket 

högre än själva emissionskursen, bolagen har också vanligen förbehållit en inlösenrätt till 

preferensaktierna, men oftast på en nivå som vida överstiger emissionskursen. 

Preferensaktierna har också ofta kvartalsvis utdelning, vilket gör aktieslaget mer likt andra 

räntebärande papper. Kursrörelserna i preferensaktierna är generellt mycket mindre volatila än 

kursrörelserna i motsvarande stamaktier. Detta fenomen kan kopplas till att avkastningen på 

preferensaktierna är förutbestämd och rätten till en viss mängd kapital vid konkurs är 

förutbestämd, vilket medför att aktierna aldrig för en viss investerare kan bli mer värda än 

nuvärdet av de framtida utdelningarna, på samma sätt som för en obligation.
17

 

 

Skulder 

Skulder kan även kallas främmande kapital, det vill säga det kapital som inte ägarna själva har 

tillfört bolaget. Skulder kan tas upp till en mängd olika villkor samt från olika 

marknadsaktörer. Nedan följer en presentation av de vanligaste sätten på vilket ett bolag kan 

skuldsätta sig. 

 

Banklån 

Banklån sker genom att bolaget ställer ut ett skuldebrev (revers) till banken. Bankerna kräver i 

regel att företagen upprätthåller vissa nyckeltal för att få behålla lånen, så kallade 

covenanter
18

.  
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 Lundaluppen 2011.  
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 Investopedia, Covenant. 
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Bankerna kräver i regel även säkerheter i form av pantbrev och i vissa fall borgensåtaganden 

för att vara prioriterade vid eventuell betalningsinställelse. Betalningsinställelse är dock något 

bankerna vill undvika till varje pris trots att de har säkerheter, därför är de ganska restriktiva 

med vilka som blir beviljade lån.Trots att ett företag blir beviljade lån så betyder dock inte det 

att de får låna hur mycket de vill, normalt sett får ingen låna mer än upp till cirka 75 procent 

av en tillgångs värde, åtminstone inte som ett bottenlån.
 
Villkoren på lånen varierar både vad 

gäller löptid (kapitalbindninstid) och räntebindningstid.
 19

 

 

Obligationslån 

Obligationslån är ett räntebärande värdepapper som löper ett år eller längre. Oftast är de i 

form av kupongobligationer som innebär att utfärdaren får betala innehavaren en 

räntebetalning regelbundet (oftast en gång per år i Sverige) fram till att löptiden förfaller då 

även det nominella lånebeloppet betalas tillbaka.
20

 Det finns även nollkupongsobligationer där 

inga räntebetalningar sker, istället köps skuldebrevet till ett diskonterat pris i förhållande till 

det nominella värdet som återbetalas vid löptidens slut.
21

 

 

Certifikat 

Certifikat är ett skuldebrev som liknar obligationslån men med skillnaden att löptiden är 

kortare än ett år. De är i regel i form av nollkupongare vilket alltså innebär att de handlas till 

ett diskonterat pris istället för löpande räntebetalningar. Certifikaten ställs mycket sällan ut 

med säkerheter och används därför mest av företag med hög kreditvärdiget.
22

 

 

MTN – Medium term note 

MTN:er uppstod i början av 1970-talet som ett mellanting mellan certifikat (commercial 

papers) och obligationslån vilket initialt innebar löptider på 270 dagar upp till fem år. 

Nuförtiden är dock detta något missvisande då MTN:er kan ha lika långa löptider som 

obligationer (löptider upp till 30 år förekommer). Det finns dock framförallt två viktiga 

skillnader mellan MTN:er och vanliga obligationer. För det första är MTN:er mer flexibla i 

hur de kan utformas. De kan bland annat ha en rörlig kupongränta som kan bestämmas enligt 

alltifrån råvarupriser till marknadsräntor, amortering kan ske regelbundet och de kan emitteras 

i olika valutor. De flesta MTN-programmen är trots dessa möjligheter ofta väldigt lika 

                                                 
19

 Råckle 2008 s. 403-405. 
20

 Natonalencyklopedin, Obligation. 
21

 Darmodaran s. 490. 
22

 Investopedia, Commercial paper. 
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obligationer med en bestämd löptid och en fast kupongränta. För det andra så är sättet de säljs 

på ofta annorlunda då försäljningsagenten som vanligtvis är en investmentbank eller mäklare 

inte garanterar att alla MTN:er säljs vilket de i regel gör med obligationer. Detta gör att 

MTN:er ofta ges ut med mindre belopp men under en längre tid. Det är vanligt att företag ger 

ut MTN:er regelbundet i form av MTN-program.
23

 
24

 

 

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader innebär att man får in intäkter i förväg och 

betalar för varor och tjänster som konsumerats i efterhand.
25

 På detta sätt kan företag få in 

kapital som kan använda till att finansiera verksamheten kortsiktigt. 

 

Konvertibellån 

Konvertibellån är en aktierelaterad finansieringsform som i grund och botten fungerar som ett 

vanligt obligationslån, under löptiden erhåller ägaren av konvertibeln en kupong eller ränta. 

När lånet löper ut och förutsatt att företaget inte har gått i konkurs återfår investeraren sin 

ursprungliga investering. Det som särskiljer konvertibellånet från traditionella obligationslån 

är att lånet också kan konverteras till aktier till en förutbestämd lösenkurs vid förutbestämda 

lösenperioder. Lånet ses ofta ur investerarsynpunkt som ett mellanting mellan rena 

räntepappersinvesteringar och köp av aktier. Konvertibellån har sämre förmånsrätt jämfört 

med rena obligationslån men har samtidigt företräde framför aktieägarna till pengar vid en 

konkurs.
 26

 

 

Förlagslån 

Ett förlagslån är på samma sätt som konvertibellånet i huvudsak konstruerat på samma sätt 

som en obligation, det löper med en viss ränta varpå lånebeloppet återbetalas när lånet löper 

ut. Det som också kännetecknar både förlagslån och konvertibellån är att de löper utan 

säkerheter i företaget, vilket medför att investerare ofta kräver en högre ränta på sådana 

värdepapper.  Det som förlagslån ytterligare har gemensamt med konvertibellån är att de 

också är förmånsrättligt efterställda obligationslånen men har förmånsrätt framför aktieägarna 

vid en eventuell konkurs.
27
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Andelar i Förlagslån kallas för förlagsbevis, dessa kan noteras på börser samt köpas och säljas 

även i mindre poster av privatpersoner såväl som institutionella investerare. 

 

4. RESULTAT FRÅN KVANTITATIV UNDERSÖKNING  
 

Följande sammanställning är gjord genom en analys av samtliga redovisade bolags 

bolagsrapporter från 2006 alt. 2007 och 2012. 

 

 
 

Som tabellen ovan visar så har nio av sjutton fastighetsbolag ökat antalet finansieringssätt från 

2006 till 2012. Endast två företag har minskat antal finansieringssätt, resterande sju har lika 

många.  
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Undersökningen visar att samtliga undersökta bolag har banklån samt eget kapital från 

stamaktier såväl 2006 som 2012. Användning av certifikat, obligationer, MTN:er samt 

preferensaktier har ökat kraftigt. 2006 användes dessa sätt av enbart fyra företag medan 2012 

använde elva av sjutton företag ett eller flera av dessa sätt. Användningen av konvertibellån 

som användes av två bolag 2006 och förlagslån som användes av ett bolag samma år har dock 

upphört.  

 

Resultaten visar tydligt att det skett en stor förändring mellan tiden innan finanskrisen och 

tiden efter i hur fastighetsbolagen finansierar sin verksamhet. Man kan dock inte utläsa 

specifika faktorers inverkan på förändringen, varför vi också har genomfört intervjuer, vilka 

presenteras i nästa kapitel. 
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5. RESULTAT FRÅN INTERVJUER 

5.1 Britt-Marie Einar, Klövern 

Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värt 20,9 miljarder 

kronor (31 mars 2012) som fokuserar på kommersiella fastigheter. Britt-Marie Einar är 

Finans- och IR-chef och dessutom vice VD på Klövern. 

 

Klöverns finansieringsstrategi 

Klövern finansierar sig med två typer av eget kapital: stamaktier och preferensaktier. På 

skuldsidan av balansräkningen används vanliga banklån och obligationer. Viss finansiering 

sker även med hjälp av att hyror tas in i förskott och i vissa fall kan en säljare av fastigheter 

vara med och finansiera ett köp genom att ställa ut en revers. 

 

Anledningen till att Klövern valt preferensaktier före stamaktier är att preferensaktier är 

billigare eftersom de har en förutbestämd avkastning på ca 7,5 % medan avkastningen på det 

egna kapitalet tillhörande stamaktierna ska vara 9 % ökad med den riskfria räntan. 

Preferensaktierna har dessutom ett lågt röstetal och kan användas precis som stamaktiernas 

egna kapital vid beräkningar av nyckeltal etcetera enligt IFRS. 

 

Klövern är öppna för andra typer av finansieringslösningar, konvertibler är till exempel inte 

helt omöjligt att de kommer använda. Britt-Marie Einar tror även att fler bolag kommer att 

börja använda preferensaktier i framtiden, detta gäller även bolag i andra branscher än 

fastighetsbranschen. 

 

Finanskrisens påverkan 

Fram till hösten 2011 påverkades inte klöverns finansiering av finanskrisen utan de fick låna 

så mycket de behövde. Under hösten däremot började bankerna däremot bli mer restriktiva 

vad det gällde nya krediter, gamla krediter gick oftast att förlänga, men vid nya lån krävdes en 

lägre belåningsgrad än tidigare. Tidigare hade man kunnat låna cirka 75 % men nu var det 

snarare 65 % som bankerna kunde gå med på. Det tog även lång tid för bankerna att komma 

till beslut om att bevilja en kredit. 

Klövern insåg därför att de behövde andra sätt att finansiera sig eftersom de ville ha samma 

belåningsgrad som tidigare. Det är därför de har börjat med preferensaktier och obligationer 

för att fylla upp de ca 65 % de kan låna från banken upp till den belåningsgrad de vill ha. En 
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annan fördel med att emittera obligationer är att Klövern har fått ett lager med pengar som gör 

att de kan agera snabbt om ett intressant köpobjekt dyker upp. 

 

Britt-Marie Einar menar att risken för bankerna att göra kreditförluster från krediter till 

fastighetsbolag inte ökat efter finanskrisen och påpekar att bankerna får mycket bra säkerheter 

i form av pantbrev. Att det är svårare att få lån beror alltså inte på fastighetsbolagen utan på 

bankerna som i sin tur säger att deras problem beror på finanskrisen och de ökade kraven på 

kapitaltäckningen i och med Basel-III. 

 

Anledning att välja alternativa finansieringssätt 

Britt-Marie Einar tror att anledning till att fler bolag använder andra finansieringssätt än 

banklån och eget kapital varierar beroende på typ av bolag. Till exempel kan det vara bolag 

som även tidigare inte fått låna så mycket och nu bestämt sig att öka belåningsgraden med 

hjälp av obligationer. I Klöverns fall har man tidigare tyckt att finansiera sig på 

kapitalmarknaden varit för dyrt och därför negligerat bankernas uppmaningar om att ge ut 

certifikat och obligationer på kapitalmarknaden. Nu har det dock uppstått en brist på likviditet 

i banksektorn som tvingar bolag till att hitta alternativa finansieringssätt; förlitar man sig bara 

på banklån kan det vara mycket svårt att genomföra transaktioner då bankerna tar lång tid på 

sig att ta beslut och det är inte säkert att man får låna de man vill. Detta har redan kunnat 

observeras genom att bolag fått skjuta upp köp för att finansiering inte kunnat lösas i tid och 

Britt-Marie Einar tror att detta kommer öka i framtiden 

5.2 Björn Lindström, Vasakronan 

Vasakronan är ej börsnoterade utan ägs av AP-fonderna. De är Sveriges största 

fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd bestående av enbart kommersiella fastigheter 

värderade till drygt 80 miljarder kronor. Björn Lindström är finanschef på Vasakronan. 

 

Vasakronans finansieringsstrategi 

Vasakronan finansierar sin verksamhet genom att låna cirka 60 procent på Kapitalmarknaden, 

inklusive deras MTN-program och Certifikatsprogram, och cirka 40 procent genom 

traditionella banklån mot säkerhet. Björn Lindström konstaterar att banklån mot säkerhet är 

den billigaste finansieringsformen, men att man, om man skulle vilja låna mer mot säkerhet 

skulle behöva en rating på bolaget, utöver den så kallade ”skuggratingen” som flera av de 

lokala institutionerna använder när man värderar Vasakronan. Han menar att detta dock är 
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onödigt då det finns lokal nordisk finansiering att tillgå, via aktörer som väl känner till 

Vasakronan och deras verksamhet.  

 

En stor anledning till den relativt höga andelen av belåning via kapitalmarknaden förklarar 

Björn Lindström med att de är för stora för den svenska bankmarknaden. Han förklarar också 

att Vasakronan skulle vara för stora för den svenska kapitalmarknaden, om man endast skulle 

vända sig till den för finansiering, varför det är viktigt att hitta en kombination av båda 

marknaderna. Han menar vidare att den ovanligt låga andelen säkerställda lån beror på att 

förtroendet på kapitalmarknaden för deras obligationer skulle gå ner om man ställde en större 

tillgångsmassa som säkerhet, som annars skulle tillräknas obligationsinnehavarna vid en 

eventuell rekonstruktion eller konkurs. 

 

Finanskrisens påverkan 

Vasakronan påverkades inte nämnvärt av finanskrisen som ägde rum 08/09. De upplevde inte 

heller några problem med refinansieringen av verksamheten, det enda som hände var att 

kreditmarginalerna gick upp något. Björn Lindström konstaterar vidare att Vasakronan har en 

fördel i sitt starka ägande, i form av de fyra AP-fonderna, som i sin tur styrs av 

finansdepartementet, och att många investerare söker sig till ”statsnära” investeringar under 

tider då osäkerheten är stor på marknaden.  

 

Björn Lindström menar att en generell skillnad som skett inom fastighetsbranschen efter 

finanskrisen är att fastighetsbolagen sökt längre kapitalbindningar, och att man blivit mer 

medvetna om refinansieringsrisken på marknaden. Han menar vidare att banklån har blivit 

dyrare på grund av ökade kapitaltäckningskrav hos bankerna, till följd av de nya Basel III-

reglerna.  

 

Alternativa finansieringssätt 

På frågan om vad han anser om alternativa finansieringslösningar, såsom preferensaktier och 

konvertibler, så anser Björn Lindström att Vasakronan är olämpliga för sådana 

finansieringsformer, då de har en utspädningseffekt på ägandet och att det inte är önskvärt för 

Vasakronans ägare. Han menar att en delanledning till att antalet aktiebaserade 

finansieringssätt ökat har varit att marknaden börjat värdera fastighetsbolagen till substans 

eller till och med substanspremie, vilket innebär att emissionen av bland annat preferensaktier 

blir mer fördelaktig, jämfört med om bolagen handlas till en substansrabatt på börsen. Han 
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fortsätter vidare att Vasakronan just nu koncentrerar sig på att leta finansiering i Norge och att 

man har emitterat en obligation i Norska kronor. Han påpekar att den valuta-swap som man 

också har skaffat sig i samband med emissionen, för att motverka valutarisken är relativt dyr, 

och att det krävs ytterligare arbete för att göra Norge till ett lämpligt alternativ för expansion. 

Anledningen till varför man valt att påbörja just MTN- och Certifikatsprogram, är att det är 

lättare än att emittera obligationerna en åt gången med olika villkor varje gång, då 

programmet blir som ett ramavtal. 

 

Björn Lindström anser att ytterligare en delanledning för fastighetsbolagen generellt att söka 

sig till alternativa finansieringsmetoder har varit att skicka en signal till bankerna, att visa dem 

att man kan hitta alternativa finansieringsströmmar och att man inte är helt beroende av 

bankerna, och att detta på sikt kan leda till en lägre kapitalkostnad, då bankerna är måna om 

att behålla sina kunder på lång sikt. Han menar vidare att det som gjort det ekonomiskt 

rationellt för flera av fastighetsbolagen att betala runt 6-7 procents ränta på obligationerna 

som man har emitterat, är att kreditmarginalerna på banklånen har gått upp.  

 

5.3 Eva Landén, Corem property group 

Corem property group är ett börsnoterat fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som 

huvudsakligen består av lager-, logistik-, industri- och handelsfastigheter. Beståndet är värt 

5,5 miljarder kronor (31 mars 2012). Eva Landen är VD på Corem property group.  

 

Corems finansieringsstrategi 

Corem finansierar sig genom banklån, eget kapital, i form av både preferensaktier och 

stamaktier, samt obligationer. Den största orsaken till att man sökt sig till flera 

finansieringssätt är att man finanskrisen till trots, i kombination med Basel-III reglerna velat 

fortsätta växa men inte velat ta in nytt eget kapital genom nyemission av stamaktier, dels på 

grund av ägarstrukturen, men också på grund av utspädningseffekten som en sådan åtgärd 

skulle medföra. Obligationerna som man har emitterat har tagits emot väl av marknaden och 

investerarna, då de är relativt säkra men också ger en god avkastning. Även preferensaktierna 

som man har emitterat har tagits emot väl, mycket med tanke på den fasta utdelningen som 

aktien ger rätt till. Även bolaget ser positivt på preferensaktierna då det redovisas som eget 

kapital, även om man hela tiden måste bedöma om man ska se preferensaktierna som eget 

kapital eller en typ av belåning. Preferensaktierna har även tagits emot väl av de ursprungliga 
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stamaktieägarna, då man till en början gjorde en fondemission, även om vissa institutionella 

investerare sålt preferensaktierna på grund av sina investeringsbestämmelser.  

 

Finanskrisens påverkan 

Stora skillnader som Eva Landén observerat på marknaden för fastighetsfinansiering är den 

ökade populariteten av preferensaktier, och att man söker nya andra finansieringssätt när 

bankerna exempelvis bara lånar ut runt 60-65 % av fastighetsvärdena vid nyutlåning. Även 

covenantpaket menar Eva Landén inte har förändrats sedan innan finanskrisen. Hon menar 

också att det var först hösten 2011 som bankerna på allvar började ifrågasätta ytterligare 

utlåning då man snarare börjat fokusera på att skära ner fastighetsexponeringen i utlåningen 

än att öka den. 

 

Alternativa finansieringssätt 

Corem har valt att inte använda certifikatsprogram därför att bolaget inte är tillräckligt stort 

för att hålla ett sådant program igång. Konvertibler är inte heller attraktiva för bolaget just nu. 

Eva Landén skulle kunna tänka sig att Corem börjar arbeta med säkerställda obligationer i 

framtiden, vilket man inte gjort än. Hon håller med om att en delanledning till varför man 

söker sig till alternativa finansieringssätt är att skicka en signal till bankerna för att visa att 

man inte är så beroende av dem, men också för att det kan bli en förutsättning i framtiden om 

man vill fortsätta växa i rask takt framöver. Även typen av fastighet är avgörande för vilka 

finansieringssätt man väljer att använda, då obligationer kan vara relativt dyra och det krävs 

högavkastande fastigheter för att kunna täcka räntekostnaderna på dem. Eva Landén menar att 

man använder banklån som en bottenfinansiering, medan man använder obligationer och 

preferensaktier som en marginalfinansiering med eget kapital på toppen.  

 

Eva Landén menar att en stor anledning till varför Corems preferensaktier handlas till en 

högre direktavkastning än jämförbara konkurrenters är att omsättningen i aktien är så låg på 

marknaden, och att det ger upphov till det man kalla en riskpremie och att detta eventuellt 

skulle kunna avhjälpas genom en nyemission av preferensaktier till allmänheten snarare än till 

befintliga aktieägare.  

 

Eva Landén tror att anledningen till varför flera fastighetsbolag sökt sig till flera olika 

finansieringssätt är att man vill växa snabbare än vad enkel bankfinansiering tillåter i samband 

bankerna inte lånar ut till samma belåningsgrader och det skulle inte förvåna henne om fler 
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börjar använda till exempel preferensaktier. Corem har under åren lyckats emittera 

obligationer till någorlunda rimliga villkor och har därmed klarat sig relativt bra, finanskrisen 

till trots. 

5.4 Åsa Bergström, Fabege 

Fabege är ett börsnoterat fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd med mestadels 

kommersiella fastigheter värt 30 miljarder kronor (31 mars 2012) beläget till största delen i 

Stockholms innerstad och närförorter. Åsa Bergström är Ekonomi- och finanschef och 

dessutom vice VD på Fabege. 

 

Fabeges finansieringsstrategi 

Fabege finanserar sig huvudsakligen via säkerställda banklån medan säkerställda MTN-

obligationer via det delägda dotterbolaget Svensk fastighetsfinansiering samt certifikat som de 

ger ut själva används som komplement. De har även icke säkerställda ”back-up faciliteter” 

hos banker som säkerhet om de skulle få svårt att låna upp genom certifikatsprogrammet.   

Att ge ut säkerställda obligationer till ett rimligt pris har tidigare bara varit möjligt för bolag 

med rating men det senaste halvåret har marknaden öppnat sig även för bolag utan rating. Nu 

finns plötsligt ett mycket större intresse hos investerare som tidigare inte velat ta ställning till 

säkerheter och därför inte varit villiga att köpa säkerställda obligationer till ett lägre pris än de 

utan säkerheter. Anledningen till att investerare tidigare inte velat investera i säkerställda 

obligationer i bolag utan rating är att deras regler för vad de får placera pengar i är 

komplicerade och det är lättare att bara investera i ratade bolag. Vad anledningen till deras 

ändrade inställning är oklart, dock tror inte Åsa Bergström att den beror på finanskrisen.  

Konstruktionen att MTN-obligationerna ges ut via Svensk fastighetsfinansiering har fördelen 

att den har en mycket flexibel struktur, Fabege kan till exempel byta ut säkerheter vilket oftast 

är mycket svårt vid andra obligationsemissioner. Andra fördelar är att kostnaden för 

dokumentationen delas på flera bolag samtidigt som investerare får en bra riskspridning 

mellan de fyra bolagen som är delägare. Denna lösning har varit enklare att genomföra 

eftersom samtliga delägare har samma huvudägare men borde inte vara omöjlig att använda 

för andra. 

 

Anledningen till att Fabege använder certifikat är att det är en billig finansiering, det är dock 

en kort kapitalbindningstid på certifikat så Fabege arbetar mycket med att balansera den 

billiga korta utlåningen från certifikat med de dyrare banklånen och obligationerna med 

längre bindningstid. Detta är viktigt dels för bolagets skull att ha finansieringen säkrad men 
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också för att marknaden blir väldigt oroliga för bolaget om den genomsnittliga 

kapitalbindningstiden är för kort. 

 

Effekter av finanskrisen 

De svenska bankerna har varit starka under finanskrisen, dock finns det en lägre likviditet på 

marknaden. Den lägre likviditeten har inte gett Fabege några refinansieringsproblem under 

krisen, tvärtom har de fått indikationer på att bankerna är beredda att låna ut mer till Fabege 

om de skulle vilja höja sin belåningsgrad. Troligtvis har dock mindre bolag samt nya aktörer 

påverkats mer. 

 

Fabege har dock påverakts på andra sätt, dels har bankerna ökat sina merginaler vilket gjort 

bankfinansiering dyrare och dels har marknaden ställt krav på att fastighetsbolagen ska öka 

sin genomsnittliga kapitalbindning.  

 

Bankernas ökade marginaler beror på att bankernas kostnader för upplåning ökat. Den 

ökningen i sig beror enligt Åsa Bergström på de regelverk som uppkommit efter finanskrisen 

som kräver att bankernas kapitaltäckning ökas då de inte kan låna ut lika mycket pengar per 

krona de har. Allt som drar kapital kostar därför banken pengar vilket gör att kostnaderna för 

att ge lån ökar vilket banken måste ta ut på kunderna. En annan anledning till bankernas höjda 

marginaler är bankernas höga avkastningskrav som skickar signaler till bankorganisationen 

hur mycket de måste ta betalt för att nå upp till målen.  

 

Bankernas ökade marginaler leder till att fastighetsbolagen börjar leta efter andra 

finansieringskällor som kan erbjuda billig finansiering. Samtidigt blir det också attraktivare 

för bankerna att hjälpa till med andra finansieringslösningar som till exempel preferensaktier, 

konvertibler och obligationer. Detta eftersom rådgivning inte innebär några kostnader för 

kapitaltäckning. Bankerna vill dock inte överge vanlig kreditgivning däremot minska den och 

komplementera med att assistera bolagens finansiering på kapitalmarknaden. 

 

Marknadens krav på ökad kapitalbindning kom efter finanskrisens utbrott 2008 eftersom 

marknaden oroade sig för om fastighetsbolagen skulle kunna refinansiera sig eller inte samt 

även till vilket pris refinansiering skulle kunna göras. Det innebar att Fabege fick ändra sin 

finansieringsstrategi då de tidigare i mycket större utsträckning hade använt sig av kort 
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finansiering. Bolaget började förlänga sina låneavtal för att kunna kommunicera till 

marknaden att deras genomsnittliga kapitalbindning var 5-6 år. 

 

Mervärde av flera finansieringssätt 

Genom att använda fler finansieringskällor sprider bolaget risken eftersom om det blir svårt 

att låna från en källa har man andra att vända sig till. 

 

Användandet av flera finansieringssätt sänder en signal till bankerna och investerarna att man 

kan finansiera sig på flera olika sätt, vilket stärker bolagets förhandlingsstyrka. Det är också 

positivt om man har gjort sig ett namn på kapitalmarknaden vilket underlättar om man 

behöver låna upp mer pengar där i framtiden. 

 

Framtiden  

Fabege växer i en stabil takt och kommer inte behöva öka sin belåningsgrad. Bolaget ska som 

tidigare ligga på en belåningsgrad under 60 procent. Det gör att de inte behöver ta in 

preferensaktier eftersom de har tillräckligt med säkerheter för att enbart låna med säkerställda 

lån samt obligationer istället för dyrare icke säkerställda alternativ. Bolaget skulle kanske 

kunna tänka sig att börja använda icke-säkerhetsställda för att skapa ett namn på marknaden 

och öppna en ny finansieringskälla som kan utnyttja vid senare tillfälle men inget är bestämt i 

dagsläget. Konvertibler tycker Bergström är ett bra och billigt instrument, nackdelen är dock 

att det blir en utspädningseffekt för ägarna. I Fabeges fall skulle det fungera om storägarna 

köpte in sig i emissionen (buy-in). Det är dock inte aktuellt för tillfället då företaget handlas 

till en stor substansrabatt på grund av en skattetvist. 

 

I framtiden kommer, enligt Åsa Bergström merparten av fastighetsbolagens finansiering 

finnas hos bankerna som tidigare, kapitalmarknaden kommer även i fortsättningen att 

användas som komplement, dock i större utsträckning än nu. En anledning till att banklånen 

kommer att fortsätta vara populära är, förutom att de är relativt billiga, att relationer blir allt 

viktigare. Bankerna är mycket lättare att hålla kontakt med och man kan disskutera 

möjligheter för refinansiering i god tid. På kapitalmarknaden finns väldigt många olika 

investerare så där finns inte denna möjlighet, förutsättningarna på kapitalmarknaden kan även 

förändras snabbt vilket gör att man aldrig kan veta i förväg om man kan refinansiera sig där 

och till vilket pris. 
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5.5 Göran Råckle & Sören Jonsson, Swedbank 

Swedbank är en internationell bankkoncern med en balansomslutning som per 31 mars 2012 

uppgick till hela 1889 miljarder kronor med en stor exponering mot den svenska 

fastighetsmarknaden. Göran Råckle är chef för fastighetsanalys på Swedbank och Sören 

Jonsson är senior analyst på Swedbank. 

 

Fastighetsbolagens finansieringsstrategi  

Utvecklingen på kapitalmarknaden har gjort det möjligt för mindre bolag att börja använda sig 

av den till skillnad för 20-30 år sedan.  Dock menar Göran Råckle att ett rimligt lägsta värde 

att emittera i någon form av obligationslösning, för att det ska vara lönsamt, bör vara mellan 

en och en och en halv miljard, vilket också förutsätter ett större bakomliggande 

fastighetsvärde.  

 

Sören Jonsson och Göran Råckle håller också med om att en stor anledning till varför flera av 

fastighetsbolagen sökt sig till andra flera olika finansieringssätt är för att sprida finansierings- 

och refinansieringsrisken mellan de olika källorna. Ytterligare en delanledning att söka 

alternativ är för att skicka en signal till bankerna och samtidigt försöka pressa priserna, även 

om relationerna med bankerna är fortsatt viktiga.  

 

Skillnader efter finanskrisen 

I goda tider konkurrerar bankerna i sin utlåning och belåningsgraderna ökar medan de under 

sämre tider och under kriser kommer ner till nivåer som är mer normala. Kapital är en 

bristvara idag, efter finanskrisen och dessutom har bankerna anpassat sig till de nya Basel-III 

reglerna, vilket ökat bankernas upplåningskostnader, detta har fastighetsbolagen förstått och 

därmed sökt sig till alternativa finansieringslösningar. Den svenska banksektorn har lärt sig av 

fastighetskrisen i början av 1990-talet och lät inte belåningsgraderna öka allt för mycket under 

vare sig IT-krisen under början av 2000-talet eller finanskrisen 2007-2009. Majoriteten av de 

fastighetsbolag som gick i konkurs i samband med den senaste finanskrisen i Sverige hade 

utländska investerare och dessutom hög extern inlåning utöver banklånen i form av 

obligationer, vilket medförde att belåningsgraderna till slut var över 100 %.  

 

En annan skillnad som dykt upp är att bankerna kopplar så kallade ”covenant”-paket till 

banklånen, där man ställer krav på till exempel soliditet och räntetäckningsgrad, vilket också 

medför att man följer bolagen närmare och därmed också snabbare kan vidta åtgärder när 

saker och ting förändras, till exempel ökade amorteringskrav eller höjda räntor på lånen. 
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Ytterligare en stor förändring som Sören Jonsson har observerat på bankmarknaden är att man 

differentierar risk och pris mycket mer nu än för 20 år sedan, man tittar mycket mer på 

geografi, typ av kund, typ av fastighet samt orsakerna till varför man söker lån etc., vilket 

också förstärkts av de nya Basel-III reglerna, som tydliggör förhållandet mellan risk och pris. 

 

Bankernas krav  

I grund och botten har inte kreditgivarnas krav på fastighetsbolagen förändrats, utan man har i 

enskilda fall gjort avkall på dem under goda tider. Däremot har man som tidigare nämnt börjat 

ställa skrivna krav på bolagen i form av covenanter och framförallt på börsbolag där 

informationen är mer tillgänglig och man kan föra en dialog med bolaget. 

 

Hur bankerna ser på att fastighetsbolagen använder andra finansieringssätt 

Börsnoterade fastighetsbolag som använder sig av obligationer har god kontakt med sina 

banker och agerar i samförstånd med dem vid till exempel emission av obligationer. Oftast 

vill också bolagen ha någon form av backup facilitet från bankerna utifall att 

kapitalmarknaden skulle vika. De svenska fastighetsbolagen, förutom Vasakronan och 

Akademiska hus, har enligt Sören Jonsson runt tio miljarder utgivna i obligationer, vilket är 

en mycket liten andel av den totala lånestocken, vilken också skulle kunna tas om hand av de 

svenska bankerna om kapitalmarknaden skulle vika. Även i fallet med preferensaktier så 

menar både Sören Jonsson och Göran Råckle att man de i fall man har emitterat 

preferensaktier har agerat i samförstånd med bankerna, detta tillsammans med covenanter 

som man kopplat samman med banklånen pekar på att bankerna är mycket väl medvetna om 

vad kunderna gör. 

 

Bankernas val mellan att själva låna ut och hjälpa en kund emittera en obligation kan bero på 

flera olika faktorer, bland annat bankernas övergripande strategi mot fastighetsmarknaden, 

men också bankens plan för den enskilda kunden, baserat på kreditbedömningar som man gör. 

 

Framtiden  

Banklån kommer fortsättningsvis vara fastighetsbolagens största finansieringskälla, även om 

man hela tiden kommer leta efter alternativ och den billigaste finansieringsformen.  

 

Sören Jonsson tror att utvecklingen hela tiden rör sig mot nya kapitalmarknadsprodukter som 

man har observerat och att det finns möjligheter för de stora bolagen att ta sig ut på den 
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marknaden. Göran Råckle menar också att det pågår arbeten med att ta fram så kallade 

REIT:s (Real estate investment funds) eller fastighetsfonder, men att det fortfarande finns ett 

antal hinder att komma över. 

 

En annan förändring som Sören Jonsson och Göran Råckle kan vänta sig i en nära framtid är 

att man återgår till så kallad klubb-finansiering mer och mer, där man tillsammans med andra 

banker finansierar samma projekt, för att sprida riskerna.  

 

Annat 

Den svenska marknaden som helhet är väldigt transparent och öppen och det är lätt att få tag 

på information vilket investerare värdesätter.  

 

Runt 70 % av Swedbanks totala lånestock är enligt Sören Jonsson och Göran Råckle 

säkerställd av fastigheter, inkluderat privatbostäder, såväl som kommersiella fastigheter, 

vilket gör att man övervakar marknaden noga. 

 

Mer komplicerade finansieringslösningar har inte avskräckt investerare i Norden, med tanke 

på de dåliga bolånepaket som fanns i USA under mitten av 2000-talet, eftersom ett sådant 

fenomen inte hade kunnat förekomma i Norden, enligt Sören Jonsson och Göran Råckle. 

Det som skiljer svenska banker från banker i övriga Europa generellt och södra Europa 

specifikt, är att bolånekunderna och fastighetsbolagen står sig starka med stadiga 

balansräkningar. Detta tar dock inte ratingbolagen hänsyn till när man bedömer de svenska 

bankernas styrka, utan man får stå till svars för sina krediter på samma sätt som banker i 

övriga Europa och världen 

5.6 Louis Landeman, Danske Bank Markets 

Danske Bank är en av Nordens största finanskoncerner och erbjuder banktjänster för privat- 

och företagskunder med en total utlåning 2011 om närmare två tusen miljarder danska 

kronor. Louis Landeman är chef för kreditanalys på Danske Bank Markets. 

 

Fastighetsbolagens finansieringsstrategi 

Tidigare har de flesta bolag använt enbart banklån för att finansiera sig, andra alternativ har 

nu börjat användas men banklån är absolut vanligast och ett mycket attraktivt sätt att 

finansiera sig relativt billigt. Banklån är även enkelt att använda dokumentationsmässigt då 

det finns mycket lagstiftning som reglerar och parterna är bekanta med standardvillkoren. 
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Icke säkerställda obligationer har börjat användas som en typ av ”topplånsfinansiering”. 

Dessa obligationer är dyrare än banklån men billigare än aktiekapital som är det bolagen 

jämför med. Säkerställda obligationer kan däremot konkurrera med banklånens priser. Ett 

exempel på ett bolag som emitterat säkerställda obligationer är Svensk fastighetsfinansiering 

som ägs av fyra fastighetsbolag. I detta bolag har obligationsemittering förenklas genom att 

pantobjekt får bytas ut. Det har dock krävts stora kostnader för att ta fram den dokumentation 

som krävts och en viktig anledning till att det kunnat genomföras är att fyra bolag har delat på 

dessa kostnader då det krävs stora volymer för att det annars ska löna sig. 

 

Skillnader efter finanskrisen 

Skillnaden efter finanskrisen är att det är lite svårare och dyrare för fastighetsbolagen att 

finansiera sin verksamhet. Det kan delvis bero på att innan finanskrisen hade många utländska 

banker gett krediter till svenska bolag, dessa har nu dragit sig tillbaka för att fokusera på sina 

hemmamarknader och därmed har en del bolag behövt söka krediter från de svenska bankerna 

istället vilket de svenska bankerna inte kunnat tillgodose fullt ut.   

 

Att många fastighetsbolag upplever att de inte påverkats av finanskrisen förrän hösten 2011 

tror Louis Landeman beror på att man tidigare trodde att krisen kanske inte var så allvarlig, 

makroläget såg rätt bra ut (låga räntor och oförändrade vakanser). Svenska banker agerade 

mycket senare än övriga Europa och kreditgivningen har inte minskat däremot har den 

tidigare ökningstakten avtagit. En anledning till att svenska banker agerade senare var att de 

inte ville vara först att skärpa kraven i kreditgivningen eftersom de var rädda att tappa 

marknadsandelar. De nya lagarna låg dessutom fortfarande en bit bort och man kunde ge 

krediter på ett par år som skulle hinna förfalla innan lagstiftningen var på plats. Hösten 2011 

började bankerna dock reagera vilket Louis Landeman tror beror på att regelverken Basel-III 

samt de ännu högre kapitaltäckningskraven i Sverige började närma sig. Riksbanken kräver 

bland annat att bankens inlåning och utlåning ska matcha varandra i kapitalbindningstid. 

Bankerna ville börja anpassa sig till dessa regler i god tid för att klara reglerna direkt när de 

införs. Det har också blivit lättare för de enskilda bankerna att skärpa kraven eftersom alla 

andra banker gör samma sak vilket gör att rädslan för att tappa marknadsandelar minskar. 

Dessutom har optimismen om framtiden minskat, bland annat är många osäkra över hur 

fastighetspriserna kommer utvecklas och det är få som tror de kommer öka avsevärt utan 

snarare ligga still eller minska något. 
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Bankernas krav 

Bankerna är försiktigare och lånar ut till något lägre belåningsgrader än tidigare och undviker 

i viss mån mer riskabla projekt till exempel utvecklingsprojekt. Tidigare kunde bankerna 

erbjuda högre belåningsgrad för att kunderna skulle välja att låna av just dem, nu är bankerna 

inte lika rädda för att förlora marknadsandelar eftersom alla banker gör samma förändringar 

med försiktigare kreditgivning. 

 

Hur bankerna ser på att fastighetsbolagen använder andra finansieringssätt 

Att fastighetsbolagen använder sig av kapitalmarknaden är positivt för alla parter. Bolagen 

slipper gå till aktiemarknaden, bankerna får lägre belåningsgrad, investerarna är också 

positiva så länge de får en bra avkastning. Enda faran är om det emitteras väldigt mycket 

obligationer med väldigt låga kreditspreadar, det skulle kunna leda till stora problem om 

fastighetsvärdena plötsligt skulle minska rejält. Generellt är det dock positivt att kreditrisken 

sprids så att inte enbart banker har all risk. Bankerna har väldigt stor exponering mot 

fastighetsbolag som de gärna vill minska. 

 

De enda banker som skulle kunna tänkas vara negativa till att fastighetsbolagen finansierar sig 

via kapitalmarknaden är banker som inte är starka på kapitalmarknaden och inte är vana att 

vara med och mäkla och ge råd vid emissioner.  

 

Framtiden  

Finansiering kommer att fortsätta vara dyrt, speciellt toppfinansieringen vilket drabbar 

framförallt fastighetsbolag och småbolag. För större bolag vägs sidoaffärer in också och 

bankerna kan ta lägre marginaler. En annan tendens är att bankerna inte vill ge krediter med 

lika lång kapitalbindning som tidigare eftersom banker enligt de nya regelverken måste låna 

upp med samma bindningstid som de lånar ut. 

 

Den senaste tiden har ovanligt många nya bolag, ofta utan rating, emitterat på 

kapitalmarknaden och många investerare har visat intresse för dessa nya bolag. Landeman tror 

att detta bara är början på en ännu större ökning av finansiering från kapitalmarknaden. 

Förändringen gäller dessutom många branscher, till exempel kan projektfinansiering passa bra 

på kapitalmarknaden istället för traditionella lån vilket har visats av ett par emitteringar från 

bolag inom energisektorn. 
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En annan anledning till att tro att användningen av kapitalmarknaden ska öka är att 

investerarna börjat bygga upp en organisation för att kunna analysera de nya bolagen som 

emitterar på kapitalmarknaden. Detta visar hur stort intresse som finns och pekar på att 

efterfrågan efter denna typ av emissioner kommer att öka i framtiden då investerarna har vant 

sig och känner sig mer bekväma att investera i dessa nya bolag.  

 

Det diskuteras även mycket om hur man kan förbättra kapitalmarknaden, bland annat kollar 

man på hur systemet ser ut i Norge där det bland annat finns en ombudsman som ska ta 

tillvara på obligationsägarnas intressen. Det disskuteras även om man skulle kunna införa 

clearingshus vilka är vanliga utomlands. 

 

Mervärde med flera finansieringssätt 

En fördel med att använda fler finansieringsätt är att man kan få finansiering med olika typer 

av villkor, det kan till exempel vara intressant om du kan få längre kapitalbindning, andra 

covenanter och villkor. Fler finansieringssätt är också ett bra sätt att markera mot banken att 

man kan få finansiering från fler håll och därmed stärka sin förhandlingsstyrka. 

Preferensaktier har fördelen att de ofta har lågt röstetal vilket gör att man slipper någon större 

utspädning av kontroll.  
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6.  ANALYS OCH SLUTSATSER 
 

Detta kapitel ämnar till att sammankoppla resultaten från den kvantitativa undersökningen och 

de genomförda intervjuerna, redogöra för hur användningen av respektive finansieringssätt 

har förändrats, vilka orsaker som legat bakom fastighetsbolagens förändrade 

finansieringsverksamhet samt vilken påverkan finanskrisen haft på utvecklingen. 

6.1 Strategi 

När vi frågat om de bakomliggande orsakerna till varför respektive bolag har valt att 

finansiera sig på ett visst sätt samt med en viss mix, har det vanligaste svaret varit att det är 

den billigaste mixen, men att det också är beroende av vilken risk varje bolag är beredd att 

acceptera. Även ägarförhållanden är en viktig faktor i valet av finansieringsmix, då många 

ägare vill bibehålla kontrollen av bolaget och väljer då att höja belåningsgraden framför att 

emittera nya aktier. En annan viktigt faktor är hur mycket kapital som faktiskt finns att tillgå 

på en viss marknad. Om tillgången på kapital på bankmarknaden minskar så måste den 

ersättas med kapital från en annan marknad. 

 

En stor skillnad som har ägt rum är att fastighetsbolagen har valt att ha längre 

kapitalbindingistider nu än tidigare samtidigt som de söker efter fler finansieringskällor. Detta 

eftersom refinansieringsrisken blivit ett tydligare problem samt för att lugna marknaden. 

Eftersom få bolag faktiskt drabbats av refinansieringsproblem kan man se dessa åtgärder mer 

som förebyggande snarare än nödvändiga för den fortsatta verksamheten. 

 

Det vi har observerat är att flera bolag utgår ifrån en belåningsgrad som man finner är optimal 

och sedan finansierar sig på det billigast möjliga sättet. Detta har medfört att flera bolag som 

velat öka sin totala belåning också varit tvungna att öka det egna kapitalet, vilket flera har 

gjort genom att bland annat emittera preferensaktier.  

 

Flera av bolagen har uttryckt att man inte gärna vill späda ut kontrollen av bolaget samt antytt 

att expansionstakten spelar stor roll i valet av kapitalstruktur. Detta tyder på att bolagen i 

praktiken använder sig av någon av de strategier som vi tidigare presenterat, det vill säga 

antingen baserat på tillväxtlivscykeln, baserat på hur andra gör eller också utifrån specifika 

preferenser. 
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6.2 Finanskrisens påverkan 

Den allmänna uppfattningen bland våra respondenter är att fastighetsbolagen generellt inte har 

påverkats nämnvärt av finanskrisen. Den skillnad som man har observerat är att 

kreditmarginalerna har ökat en aning, men att refinansieringen av de existerande lånen inte 

har orsakat större problem, däremot har refinansieringsrisken ökat samtidigt som bolagen 

blivit mer medvetna om den. En annan följd av finanskrisen är att utländska banker i stor 

utsträckning har lämnat den svenska marknaden. 

 

En konsekvens av finanskrisen är att reporäntan kommit till en historiskt låg nivå, då 

Riksbanken velat stimulera den låga tillväxten i landet. Finanskrisen har också lett till att 

räntan på svenska statsobligationer har sjunkit, vilket i sin tur har ökat efterfrågan på 

företagsobligationer, vilka har en betydligt högre ränta än statsobligationer.  

 

Ytterligare en konsekvens av finanskrisen är det så kallade Basel-III paketet med höjda 

kapitaltäckningskrav för bankerna, vilket också lett till att bankernas kostnader för utlåning 

har ökat. Denna kostnad tas också ut av kunderna i form av ökade kreditmarginaler. Detta 

innebär att alternativa finansieringssätt blivit mer attraktiva i förhållande till banklån, även om 

säkerställda banklån fortsatt är det billigaste finansieringssättet. Finanskrisen har påverkat 

både utbudet och efterfrågan av alternativa finansieringssätt. Utbudet har ökat på grund av att 

fastighetsbolagen söker alternativ till de allt dyrare banklånen. Efterfrågan har ökat på grund 

av att avkastningen på statsobligationer blivit allt lägre, vilket också fått investerare att söka 

alternativa investeringsmöjligheter.  

6.3 Finansieringssätt 

Obligationer och MTN 

Obligationer och MTN:er i fastighetsbolagens finansiering har ökat markant. Denna ökning 

verkar enligt de intervjuer vi genomfört bero på en ökning både i efterfrågan hos investerare 

samt ett större utbud då många fastighetsbolag intresserat sig för att ge ut obligationer på 

kapitalmarknaden i och med att kostnaderna för banklån ökat. De något mindre samt nya 

fastighetsbolag har haft svårare att ens få banklån upp till den belåningsgrad de önskar och har 

därför börjat intressera sig mer för obligationer. 
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En annan viktig anledning till varför obligationer och MTN:er ökat är att prissättningen av 

individuella bolags obligationer har blivit bättre, där bland annat investerare blivit bättre på att 

ta hänsyn till specifik bolagsrisk samt även bedöma värdet av säkerheter. 

 

Preferensaktier 

Användningen av preferensaktier har ökat kraftigt bland fastighetsbolagen och orsakerna 

bakom är flera, först och främst är det ett sätt att få in eget kapital i bolag som vill fortsätta 

expandera men inte kan finansiera hela expansionen med banklån. Preferensaktier har en 

fördel i sin unika uppbyggnad, de räknas som eget kapital och bidrar till viktiga nyckeltal, 

såsom soliditet och belåningsgrad, men har en begränsad rösträtt, vilket tilltalar bolag med 

starka ägare som vill behålla kontrollen. De har också en begränsad rätt till kapitalet då 

utdelningen på dem är förutbestämd. Preferensaktier passar också fastighetsbolag bra 

eftersom bolagen har stabila kassaflöden vilket gör det lätt att garantera en utdelning. 

Emissionerna av preferensaktier i fastighetsbolagen har inte heller samma kortsiktiga 

perspektiv som preferensaktier vanligtvis har. Oftast har man en plan att lösa in 

preferensaktier inom en viss tid, men i fastighetsbolagen används det som ett långsiktigt 

expansionskapital.  

 

Ur investerarsynpunkt är preferensaktier också attraktiva då de har en stabil avkastning som är 

högre än på motsvarande företagsobligationer samt också har företräde till kapital vid en 

eventuell konkurs framför stamaktier. Som finansieringssätt kan preferensaktier verka dyra i 

förhållande till företagsobligationer men man bör tänka på att kostnaden för preferensaktierna 

ska jämföras med avkastningskravet på eget kapital vilket i alla undersökta fall är högre än 

kostnaden för preferensaktier.  

 

Certifikat  

Även certifikat har börjat användas i större utsträckning bland de börsnoterade 

fastighetsbolagen. En förklaring till varför de ökat i popularitet är att i takt med att 

kapitalmarknaden har öppnat upp för medelstora bolag, även om de minsta bolagen inte kan 

komma upp i tillräckligt stora volymer för att det ska bli kostnadseffektivt att driva ett 

certifikatsprogram. Ett certifikatsprogam gör det lättare för bolagen att löpande emittera 

belopp i intervall upp till ett år till en relativt låg ränta till skillnad från att emittera enskilda 

obligationer till stor kostnad. Certifikat innebär en större refinansieringsrisk än andra 
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kapitalmarknadsprodukter eftersom kapitalbindningstiden är kortare på certifikat än de flesta 

andra kapitalmarknadsprodukter. 

 

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 

Genom att kräva att få betalt i förskott för de tjänster företaget producerar samtidigt som man 

betalar sina kostnader senare kan bolag finansiera sig kortsiktigt. Detta gör många 

fastighetsbolag genom att kräva att hyran betalas i förskott medan de ofta betalar till exempel 

räntekostnader i efterskott. Fastighetsbolag har dock för stora tillgångar för att detta ska kunna 

användas i någon större utsträckning, dessutom är osäkerheten stor då hyresgästerna kanske 

betalar lite för sent etc. Det är trots det ett väldigt bra sätt att minska finansiella kostnader, då 

man inte betalar någon ränta på kapitalet. 

 

Konvertibler och förlagslån  

Konvertibler tillsammans med förlagslån har försvunnit helt från de svenska börsnoterade 

fastighetsbolagens kapitalstrukturer, en förklaring i fallet med konvertibler kan vara att 

bolagen inte anser sig vara värderade tillräckligt högt i förhållande till substansvärdet, vilket 

gör att utspädningseffekten av både kapitalet och kontrollen i bolaget blir onödigt stor.  

 

Fastighetsbolag skulle kunna använda konvertibellån istället för till exempel obligationer som 

ett komplement till sin huvudsakliga finansieringsverksamhet när marknadens krav förändras. 

Detta kan vara bra när räntorna på obligationerna blir väldigt höga, och istället för att betala 

en del av räntan kunna ersätta det värdet med värdet av en option. 

 

Banklån  

Banklån är fortsatt den enskilt största finansieringskällan bland fastighetsbolagen, och alla 

respondenter är övertygade om att det kommer fortsätta vara så. De skillnader som man har 

kunnat observera i banklånen är att bankerna i större utsträckning börjat koppla covenanter till 

banklånen, i de fall man har haft sådana krav tidigare har man i många fall formulerat dem på 

ett striktare sätt. En annan skillnad man har kunnat observera är att bankerna, till följd av 

ökade kapitaltäckningskrav, inte är villiga att låna ut lika mycket och man kräver också högre 

räntemarginaler på lånen. 

 

Bankernas samlade exponering mot fastighetsmarknaden är fortsatt hög, och i många fall är 

bankernas lånestock säkerställd till runt 70 % med fastigheter, vilket kan leda till att bankerna 
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gärna minskar sin exponering mot fastighetsbolagen, eftersom kreditgivning till 

fastighetsbolag generellt är mer riskfyllt än bolån till privatpersoner. 

 

Framtiden 

Alla respondenter är överens om att användningen av kapitalmarknadsprodukter kommer öka 

i fastighetsbolagen, eftersom fastighetsbolagen själva har börjat bygga upp en kompentens 

som kan hantera kapitalmarknaden samt också skapa sig ett namn som investerarna är bekanta 

med och bekväma att investera i. Även investerarna har visat ett intresse av att investera i 

mindre bolag som vill ut på kapitalmarknaden då flera bolag gjort lyckade emissioner. 

 

Även användningen av preferensaktier kommer öka i framtiden, då det ses som ett bra 

finansieringssätt som både bidrar till det egna kapitalet, men också ger stamaktieägarna en 

finansiell hävstång samtidigt som investerarna får en stabil avkastning. Anledningen till 

varför flera fastighetsbolag ännu inte emitterat preferensaktier kan vara att det finnas en 

skepsis mot aktieslaget, då det är en relativt ny finansieringsform i fastighetsbranschen och att 

man vill se hur användningen påverkar bolagen i längden. 

 

Fallet med Svensk Fastighetsfinansiering visar också att säkerställda obligationer prismässigt 

kan konkurrera med banklån, detta kan innebära att även denna form av finansiering ökar i 

framtiden, vilket varit fallet i Norge. 

 

Flera respondenter ser också Norge som en förebild för hur den svenska kapitalmarknaden 

skulle kunna utvecklas, en utveckling som skulle göra kapitalmarknaden till en större del av 

fastighetsbolagens finansiering. 

6.4 Slutsatser 

Nedan följer de slutsatser som vi har kommit fram till och svaren på våra frågeställningar.  

 

Svaret på frågan om ”Vilka alternativa finansieringssätt använder sig fastighetsbolagen av 

förutom konventionella bankkrediter och aktiekapital, i form av stamaktier?” är att 

fastighetsbolagen använder sig av preferensaktier, obligationer, både säkerställda och icke 

säkerställda samt MTN- och certifikatsprogram. 
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Till frågeställningen ” Har fastighetsbolag börjat använda sig av flera olika 

finansieringssätt?” formulerade vi en hypotes om att det skett en ökning. Detta har med hjälp 

av den kvantitativa undersöknigen bevisats, åtminstone i de börsnoterade fastighetsbolagen. 

Det framgår också tydligt av intervjuerna att användningen av fler alternativa finansieringssätt 

blivit viktigare efter finanskrisen, då medvetenheten om refinansieringsrisken blivit större. 

 

Den avslutande frågeställningen ”På vilket sätt har finanskrisen påverkat hur 

fastighetsbolagen finansierar sig?” hade hypotesen att finanskrisen har orsakat ökningen av 

alternativa finansieringssätt.  

 

Det vi har kommit fram till är att finanskrisen har haft både en direkt och en indirekt påverkan 

på utvecklingen av fastighetsbolagens finansieringsverksamhet, bland annat genom att Basel-

III reglerna skapades i samband med finanskrisen och som en reaktion på den. Detta har gjort 

banklån dyrare och alternativa finansieringsätt mer attraktiva för fastighetsbolagen.  

 

Ytterligare en följd av finanskrisen är att utländska banker har lämnat den svenska marknaden 

vilket har lett till en lägre likviditet och att ett antal fastighetsbolag upplever problem att 

finansiera verksamheten med enbart banklån. En del av detta beror på att de svenska bankerna 

dels inte har kunnat ta över de utländska bankernas fastighetskrediter och dessutom velat 

minska den höga exponering de redan har mot fastighetsbranschen. 

 

Finanskrisen orsakade en avmattning av tillväxt i många länder, vilket också fått 

marknadsräntor att sjunka. Detta har också skett i Sverige. En följd av detta är att 

avkastningen på statsobligationer sjunkit och samtidigt gjort företagsobligationer mer 

attraktiva för investerare.  

6.5 Avslutande diskussion 

Finanskrisen har haft en genomträngande inverkan på hela samhället generellt men också på 

fastighetsbranschen specifikt. De slutsatser som vi har kommit fram till är inte uttömmande, 

men bör ge en bra bild av hur finanskrisen faktiskt har påverkat fastighetsbolagens 

finansieringsverksamhet och utveklingen av finansieringssätt under åren efter den.  

 

I arbetet har vi bara undersökt hur finanskrisen har påverkat noterade fastighetsbolag, men det 

kan också vara rimligt att anta att samma utveckling också skett inom de onoterade 
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fastighetsbolagen, då finanskrisen rimligtvis har påverkat hela fastighetsbranschen på samma 

sätt. Det som däremot spelar in är rimligtvis storleken på bolaget, och att större bolag har 

bättre möjligheter att anpassa sin finansiering. 

 

Förslag till vidare studier 

Detta ämne ger utrymme för ytterligare forskning och någonting som skulle kunna undersökas 

vidare är hur onoterade fastighetsbolag har påverkats, samt jämföra vilka skillnader som finns 

mellan icke börsnoterade och börsnoterade fastighetsbolags finansieringsverksamhet. Det kan 

också vara värt att forska kring i vilken utsträckning alternativa finansieringssätt faktiskt 

också används i onoterade fastighetsbolag även om det är rimligt att anta att effekterna av 

finanskrisen varit i stort sett detsamma. 
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Intervjufrågor Fastighetsbolagen 

 
1. Hur finansierar bolaget sin verksamhet i dagsläget?  

- Varför har man valt just de sätten? 

 

2. Vilka är de största skillnaderna i hur bolaget finansierar sig innan och efter finanskrisen?  

- Hur har marknadens/långivarnas krav på bolaget förändrats på grund av finanskrisen? 

 

3. Hur ser bolaget på alternativa finansieringslösningar, såsom preferensaktier och konvertibler?  

- Kan man tänka sig att använda sådana i framtiden? 

 

4. En undersökning som vi genomfört visar att många fastighetsbolag använder sig av flera olika 

finansieringssätt och inte enbart eget kapital och bankkrediter, vad tror du att det beror på? 

 

Intervjufrågor Banker 

1. Hur har de senaste finanskriserna påverkat fastighetsbolagens 

finansieringsverksamhet? 

 

2. Hur har kreditgivarnas krav på fastighetsbolagen förändrats? 

 

3. Hur ser kreditgivarna på att fastighetsbolagen använder sig av andra 

finansieringslösningar än bankkrediter och ”vanligt” eget kapital, såsom 

preferensaktier och olika typer av obligationer? 

 

4. Har liknande förändringar av finansieringsverksamheten som skett i 

fastighetsbranschen också skett i andra branscher? 

 

5. Hur tror ni att fastighetsbolagens finansiering kommer utvecklas? Tror ni att 

alternativa finansieringslösningar kommer bli vanligare inom fastighetsbranschen? 

 

 


