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Sammanfattning  

  

  Titel: Finansiering av fastighetsbolag – Analys avseende behovet av 
alternativ traditionell bankkredit 

Författare Louise Bergman och Evelina Åkerlind 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 
Examensarbete nummer 137 
Handledare Hans Lind 
Nyckelord Finansiering, fastighetsbolag, obligationer, Basel III, finanskrisen 
   
De senaste årens oro i världsekonomin har medfört en åtstramning hos kreditinstituten. Innan 
finanskrisen beviljades kredit till generösa villkor men med skärpningar av regelverk, som Basel III, 
ställs nu högre krav på bankernas kapitaltäckning. Fastighetsbolagen märker av den förändrade 
situationen och vittnar om att den tidigare nästan obegränsade kapitaltillgången nu inte längre 
existerar. Det har blivit dyrare att låna pengar från bankerna och därför börjar allt fler söka efter 
alternativ.  
 
I Sverige är banksektorn stark gällande finansiering och marknaden är dominerad av ett fåtal 
storbanker. Innan krisen 2008 var ett flertal utländska banker aktiva på den svenska marknaden och 
konkurrensen tvingade ner priserna. Idag har de utländska bankerna försvunnit och några 
intervjupersoner menar att de svenska bankerna tar tillfället att öka sina marginaler. Ett viktigt 
påpekande är dock att investeringar inte enbart begränsas av bankerna, utan att även investerarna 
är mer avvaktande än tidigare på grund av den rådande oron. 
 
De åtstramningar som märks av idag anses inte vara förknippade med någon förändrad riskbild även 
om världssituationen självklart är ett orosmoment. Fastigheter ses fortfarande som en säker 
investering i relation till andra tillgångsslag och riskanalyser genomförs som tidigare. Förändringarna 
förklaras med de nya kapitaltäckningskraven och att det kostar mer för varje utlånad krona. 
 
Alternativ som används av fastighetsbolagen för att diversifiera sin finansieringsportfölj och minska 
beroendet av bankerna är bland annat preferensaktier, certifikatprogram och icke-säkerställda 
obligationer. Dessa lösningar kan däremot inte ersätta bankkredit men en finansieringsform som 
skulle kunna komma att utvecklas och konkurrera med traditionella banklån är säkerställda 
obligationer. Än så länge är det endast bolaget SFFAB som genomfört en emission av denna 
finansieringsform för börsnoterade fastighetsbolag. Däremot är säkerställda obligationer mer vanligt 
utomlands, bland annat i Danmark, Norge och Tyskland. Bland potentiella investerare nämns 
institutioner som försäkringsbolag och pensionsbolag men för att dessa ska ha möjlighet att 
investera krävs att ratingsystem upprättas. Säkerställda obligationer skulle inte heller ses som en 
fastighetstillgång för institutionerna utan skulle jämföras med andra räntebärande papper. 
Institutioner tros även i framtiden kunna fylla bankernas roll som långivare i större utsträckning 
genom billaterala låneförbindelser men de institutioner som intervjuats säger dock att de föredrar 
direkt investering i fastigheter för att erhålla de diversifieringsfördelar som efterfrågas.  
 
Säkerställda obligationer har potential att ersätta bankkredit för långa upplåningstider men det 
återstår en del frågetecken innan finansieringsformen kan bli riktigt attraktiv, som exempelvis vad 
som händer då en fastighet som pantsatts ska säljas. Utvecklingen styrs av hur stark efterfrågan på 
alternativ är och ifall konkurrensen ökar på den svenska bankmarknaden och mer attraktiva priser 
erbjuds, kommer behovet att minska och utvecklingen att stanna av. 
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Abstract  
  

  Title: Financing of Real Estate Corporations  -Analysis about the 
necessity of alternatives to traditional bank financing  

Authors Louise Bergman och Evelina Åkerlind 
Department Department of Real Estate and Construction Management 
Thesis number 137 
Supervisor Hans Lind 
Keywords Financing, real estate corporations, bonds, Basel III, financial 

crisis 
   
The recent years´ turbulence in the world economy has led to a limitation of credit. Before the crisis 
in 2008, credit was given at generous terms but new regulations, like Basel III, increases the capital 
adequacy of banks. Real estate corporations are aware of the changed situation and testify that the 
previous almost unlimited access to capital no longer exists. It has become more expensive to borrow 
money from banks, and therefore the interest for alternatives is increasing.  
 
In Sweden, the banking sector is very strong and is dominated by a few large banks. Before the 
financial crisis a number of foreign banks were active on the Swedish market which provided 
competition and lower prices. Today the situation is different and some of the interviewees believe 
that the Swedish banks are taking the opportunity to increase their margins. An important 
observation is although that investment activity is not only held back because of banks, but also 
investors are more cautious than before due to the current market situation.  
 
The restrictions noticed are not considered being associated with any change in risk exposure 
although the situation in the world economy is of course a concern. Real estate is still seen as a safe 
investment compared to other assets and risk analyzes are carried out as before. The changes are 
instead motivated by the new capital requirements and that the bank has higher costs for each SEK 
they lend.   
 
Real estate corporations are beginning to look for ways to diversify their financial portfolio and 
reduce their dependence of banks. Among the alternatives used are preference shares, certificate 
programs and non-secured bonds. However, these alternatives are not capable of replacing bank 
debt but one form of financing that have potential to compete with bank credits is covered bonds. So 
far only one company has issued this form of financing on behalf of listed property corporations. 
Covered bonds are more common abroad, for example in Denmark, Norway and Germany. As 
potential investors in covered bonds, institutions such as insurance- and pension companies are 
mentioned. However, a rating system must be established in order for these companies to be able to 
invest. Covered bonds would not be seen as a real estate asset for the institutions, but would instead 
be compared to other fixed income securities. Institutions are also mentioned as having the potential 
to further take the role of banks as lenders to a greater extent by direct loan relationships, but the 
interviewed institutions say that they prefer direct investment in real estate to obtain the 
diversification benefits that they demand.  
 
Covered bonds have the potential to replace bank credit for long-term borrowing, but it remains 
some questions before it can be an attractive form of financing, for example how to solve a situation 
where the owner wants to sell a pledged property. The development of covered bonds is depending 
on how strong the demand for alternatives is and if competition increases on the Swedish bank 
market and prices gets more attractive, the need is reduced. 
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Förord 
Denna uppsats inom Bygg- och fastighetsekonomi är skriven under vårterminen 2012 som avslutande 
examensarbete för civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad på Kungliga Tekniska Högskolan. 
Ämnet valdes under uppstarten av arbetet då det är högst aktuellt i rådande världskonjunktur.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla de intervjupersoner från fastighetsbolag, konsultbolag, banker och 
institutioner som tagit sig tid att svara på frågor och bistått med information kring ämnet. Vi vill även 
ta tillfället i akt att tacka Han-Suck Song på institutionen för Fastigheter och Byggande för vägledning 
och synpunkter under arbetets gång.  
 
Avslutningsvis vill vi även tacka Hans Lind som varit vår handledare och bidragit med värdefull 
återkoppling under arbetets gång. 
 
 
 
Louise Bergman och Evelina Åkerlind 
 
Stockholm den 10 maj 2012 
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1 Inledning 
Fastighetsbolag såväl som andra typer av bolag är beroende av finansiering utöver eget kapital 
för att kunna genomföra investeringar. Traditionellt sett har denna finansiering enkelt kunnat 
erhållas från banker och även idag är bankerna dominerande finansiärer. Till följd av 
finanskrisen 2008 och den pågående oron i Europa har det dock, både inom Sverige och 
internationellt, blivit dyrare och svårare att få lån vilket har driver på utvecklingen av nya 
finansieringsformer. För att utnyttja hävstångseffekter vid investeringar är lånat kapital viktigt 
och när priset på bankkredit ökat samtidigt som tillgången minskar söker allt fler 
fastighetsbolag efter alternativa finansieringslösningar. Utvecklingen kan till viss del förklaras 
av nya regelverk som Basel III som sätter press på bankerna att öka sina kapitalbuffertar. 
 
Konkurrensen på den svenska bankmarknaden är låg och på kapitalmarknaden finns 
intressenter som har vilja och möjlighet att vara med i finansiering av fastighetsinvesteringar. 
Hittills har bankerna kunnat erbjuda förmånligare priser och fastighetsbolagen har inte varit 
intresserade av dyrare allternativ, men i dagens marknadssituation börjar däremot bankerna 
närma sig kapitalmarknadens prisnivåer. Internationellt sett har banker inte alls varit lika 
dominerande som i Sverige och bland annat har obligationslösningar utnyttjats i mycket högre 
grad. Fler börjar nu undersöka detta alternativ och ett antal emissioner av icke-säkerställda 
obligationer har skett den senaste tiden. Marknaden för säkerställda obligationer är 
fortfarande väldigt ung och det enda programmet som hittills emitterats är genom bolaget 
SFFAB. Institutioner skulle till viss del kunna fylla finansieringsbehovet som uppstått när 
bankerna är avvaktande.  

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att analysera hur marknaden för finansiering av fastighetsbolag ser 
ut idag och vilka alternativ till bankkredit som är aktuella. Fokus har lagts på 
obligationsmarknaden som idag är omdiskuterad men outnyttjad av fastighetsbolag.  
  
Studien har genomförts utifrån fyra aktörers perspektiv, fastighetsbolag, banker, konsultbolag 
och institutioner. Förutom intervjuer av representanter från alla aktörer har även den 
generella kapitalstrukturen hos olika fastighetsbolag och hur denna förändrats över tid 
studerats. 

1.2 Problemformulering 

 Hur ser den finansiella strukturen för fastighetsbolag ut idag jämfört med innan krisen 2008 

och har förutsättningar för bankkredit förändrats?   

 Har riskbedömningen förändrats till följd av det ekonomiska läget? 

 Har nya regleringar och direktiv påverkat efterfrågan på finansierings alternativ? 

 Vad finns det för alternativ till traditionella banklån och hur utnyttjas dessa av 

fastighetsbolagen idag? 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa djupanalys och studie till de börsnoterade fastighetsbolagen samt de 
större konsultbolagen och bankerna verksamma i Sverige. Vi har fokuserat på förvaltande 
fastighetsbolag och inte tittat på investeringar vid nybyggnation.  
 
I den internationella utblicken har vi tittat på Danmark och Norge då de har mer utvecklade 
obligationsmarknader än Sverige, men i övrigt påminner om Sverige avseende politiskt klimat 
m.m. Tyskland är intressant då de har en speciell bankmarknad och många banker som varit 
aktiva i Sverige.   
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Under arbetets gång valde vi att utvidga studien och kontakta ett antal institutioner som 
potentiella investerare. 

1.4 Disposition 

I kapitel 3 inleds studien med bakgrund kring några av de olika finansieringsformer och 
finansieringsinstrument som används av fastighetsbolag idag. Det följs av beskrivning av teori 
kring olika riskfaktorer som fastighetsbolag måste hantera i kapitel 4.  
 
I kapitel 5 beskrivs den makroekonomiska utvecklingen som lett fram till studiens 
problemformulering. Kapitlet inleds med beskrivning av ett antal ekonomiska teorier kring 
konjunkturs- och marknadscykler. Därefter beskrivs finans- och eurokrisen och några av de 
effekter dessa kriser medfört. I kapitlet finns även en kort internationell utblick.  
 
Kapitel 6 och 7 innehåller resultatet från intervjuer av fastighetsbolag, banker, konsultbolag, 
institutioner samt SFFAB. Analysavsnitt finns i slutet av respektive kapitel 5-7 och en avslutning 
med förslag till vidare studier återfinns i kapitel 8. 
 
Som bilagor finns sammanställning av de intervjuade fastighetsbolagens nyckeltal för de fem 
senaste åren samt mallar som använts som diskussionsunderlag vid intervjuer. 
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2 Metod 
Arbetet inleddes med en bakgrundsstudie för att samla in information om vilka 
finansieringslösningar som används på marknaden idag. Fokus har legat på den svenska 
marknaden men vi har även valt att göra en kort internationell utblick och har tittat på 
marknaderna i Danmark, Tyskland och Norge. Vi har även studerat finansiella rapporter från de 
intervjuade fastighetsbolagen för att se hur deras nyckeltal förändrats de senaste åren.  
 
Vår studie är, utöver insamlad litteratur, baserad på intervjuer. I kartläggningen av den svenska 
marknaden har vi intervjuat fastighetsbolag, konsultbolag och banker för att kunna täcka in 
alla aktörers syn på frågan. Under arbetets gång valde vi även att kontakta ett antal 
institutioner då dessa nämnts som potentiella investerare. Anledningen till att vi valde att göra 
en intervjubaserad studie är att det ger en mer djupgående och heltäckande bild av 
marknaden än vad enkätundersökning gör. Att vi fick så pass många intervjusvar innebar även 
att behovet av enkäter inte fanns. Fördelen med intervju framför enkätundersökning är även 
att svaren blir mer utvecklade och möjlighet finns för följdfrågor. 
 
De banker som intervjuats är Nordea, SEB och Swedbank och de konsultbolag inom 
fastighetsrådgivning som intervjuats är Catella, DTZ, Jones Lang LaSalle, Leimdörfer och Savills. 
De kontaktade institutionerna är AMF, Fjärde AP-fonden, Folksam och Alecta.  
 
Vi har även varit i kontakt med Clas Helgstrand på Svensk FastighetsFinansiering AB som är ett 
rent finansbolag ensamt om att ha emitterat säkerställda obligationer för fastighetsbolag i 
Sverige. Bolaget ägs gemensamt av fastighetsbolagen Brinova, Fabege, Peab och Wihlborgs. 
Bolagets syfte är att emittera obligationer och låna ut kapital till sina ägare.  
 

 
 



 

10 
 

3 Finansiering: Översikt och teori 

3.1 Allmänt 

Fastighetsbolag såväl som andra typer av bolag är beroende av finansiering utöver eget kapital 
för att kunna genomföra investeringar. Traditionellt sett har denna finansiering enkelt kunnat 
erhållas från banker och även idag är bankerna dominerande finansiärer. Både inom Sverige 
och internationellt har det dock blivit dyrare och svårare att få lån vilket har drivit på 
utvecklingen av nya finansieringsformer. Utvecklingen har även gått mot ett ökat användande 
av finansiella instrument för att anpassa risken i finansieringsportföljerna.  
 
Detta kapitel beskriver ett antal av de finansieringsformer och finansiella instrument som 
används av svenska bolag idag. En del större fastighetsbolag finansierar sig delvis genom 
emission av egna certifikatprogram på penningmarknaden. Finansiering från aktiemarknaden 
sker genom eget kapital via aktier medan finansiering från kreditmarknaden sker genom 
krediter via banklån, obligationer eller så kallat mezzanine-lån. Fastighetsbranschen är ung på 
obligationsmarknaden men allt fler bolag börjar titta på detta alternativ (Jönsson, 2011). 

3.2 Bankkredit 
I regel ställs det krav på att låntagaren ska lämna någon form av säkerhet för att bankkredit ska 
ges från kreditinstitut. För fastigheter är pantbrev vanligt förekommande som innebär att 
själva fastigheten ställs som säkerhet och ger banken rätt att göra anspråk på denna i det fall 
låntagaren kommer på obestånd (Lennander, 2006). 
 
Banksektorn har traditionellt stått för den största och mest likvida källan till finansiering i 
Sverige och det har historiskt sett varit relativt enkelt att erhålla bankkredit till 
fastighetsaffärer med höga belåningsgrader. Efter den finansiella krisen begränsades 
lånekapaciteten drastiskt och trots återhämtning sedan dess har inte utlåningen nått samma 
nivåer som tidigare. Leimdörfer spår i sin rapport ”Tapping New Sources” (2011) att det även i 
framtiden kommer att bli dyrare med lån från banksektorn. Till viss del skulle detta kunna 
förklaras av de skärpta regler för banker som kommer införas med Basel III.  

 
Syndikerad kredit 
Lånesyndikering innebär att kredit ges till ett företag gemensamt från flera banker. Denna 
finansieringsform är väl lämpad för fastighetsbolag då de ofta har stora lånevolymer. Risken 
fördelas på så vis mellan bankerna efter hur stor andel de bidrar med till syndikatet. Alla 
banker deltar på lika villkor, däremot utses en bank till ”agent” för att sköta kontakter och 
betalningar (Swedbank AB, 2012a). 
 
Förlagslån 
Förlagslån är ett långfristigt lån utan någon särskild underliggande säkerhet som ges ut av 
större bolag, hypoteksinstitut eller banker. Placering i förlagslån sträcker sig mellan 2 till 15 år 
och förlagsbevis är oftast börsnoterade. Investeringsformen riktar sig mot större 
kapitalplacerare och avkastningen kan utgå antingen med fast eller rörlig ränta eller som 
riksobligation.  
 
Investering i förlagslån kan ge högre avkastning än obligationer men innebär högre risk då 
betalning till fodringsägare i förlagslån är underordnad andra fodringsägare. Däremot medför 
förlagslån lägre risk än aktier (Skandinaviska Enskilda Banken, 2012). 
 
Ett konvertibelt förlagslån innebär att innehavaren har rätt att konvertera sin fordran till 
andelar i bolaget. Detta görs vanligtvis till ett förbestämt pris och efter en viss tid. Optionen att 
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erhålla andelar i bolaget medför en potentiell fördel för innehavaren och räntan är också 
vanligtvis lägre än för vanliga förlagslån. Konvertibla förlagslån används ofta vid finansiellt 
pressade situationer då bolaget har svårt att erhålla kapital från banker. Om företaget går med 
vinst erhåller investeraren positiva fördelar genom att bli andelsägare i bolaget (Leimdörfer, 
2011).  

3.3 Säljrevers  

Säljrevers innebär att säljaren väntar med att få en viss del av köpeskillingen vid ett 
fastighetsförvärv och därmed tar på sig en del av risken. Reversen fungerar som ett skuldbrev 
likt ett banklån och löper över en viss tid med en förbestämd ränta och amortering. Ofta är 
säkerheten för säljaren väldigt låg då den ligger som ett topplån kombinerat med ett 
traditionellt banklån i botten och vanligtvis ställer banken krav om att säljreversen skall vara 
underordnat banklånet (Nyman, 2002).   

3.4 Aktier 

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Andelen ger ägaren rösträtt samt rätt till att ta del av 
eventuell vinst. Ägaransvaret är begränsat och vid en eventuell konkurs har ägaren inget 
personligt ansvar utan det enda som riskeras är det satsade kapitalet.  
 
Det finns fem olika typer av aktier och dessa brukar delas upp i A-aktie, B-aktie, stamaktie, 
preferensaktie och förlagsaktie. Skillnaden mellan A-aktie och B-aktie är antalet röster som 
varje aktie har. Stamaktier är ordinarie aktier som utgivits vid bildandet av bolaget eller vid 
nyemission av stamaktier och kan vara A-aktie eller B-aktie. Preferensaktier har vid utdelning 
vanligtvis förtur framför stamaktier. Preferensaktien liknar en obligation då den kan sakna 
rösträtt och utdelningen oftast har en övre gräns. Bolaget kan i vissa fall lösa in utgivna 
preferensaktier. Förlagsaktier ger ingen utdelningsrätt utan endast rösträtt. (Aktieskolan, 
2009).  

3.5 Certifikatprogram 
Certifikat är instrument för kortsiktig upplåning på penningmarknaden och kan utformas på 
olika sätt.  Avkastningen är beroende av den underliggande tillgången och övriga villkor som 
certifikatet innefattar. Den underliggande tillgången kan exempelvis vara aktier, valutor, 
råvaror, index m.m. Under löptiden påverkas värdet av faktorer som marknadsräntor, utbud 
och efterfrågan på underliggande tillgång, volatilitet och löptid (Finansportalen, 2012). 

3.6 Obligationer 

En obligation är ett skuldebrev som löper över mer än ett år. En köpare av en obligation lånar 
ut pengar till utgivaren av obligationen, i Sverige kan detta vara staten, bolåneinstitut, banker, 
kommuner och större företag. Skuldebrevet är räntebärande och investeraren får därigenom 
avkastning på sina investerade pengar. 
  
För icke-säkerställda obligationer saknas underliggande säkerhet vilket gör att denna 
obligationsform är mer riskfylld och kräver högre avkastning än säkerställda obligationer.  
Säkerställda obligationer ger investeraren förtur till vissa tillgångar hos emitteraren vid 
konkurs och anses tack vare detta vara en säkerare investeringsform. Den bakomliggande 
säkerhetens värde ska överstiga värdet av obligationerna och vissa kvalitetskrav måste 
uppfyllas (Swedbank AB, 2012b).  
 
Sedan juli 2004 kan kreditinstitut i Sverige emittera säkerställda obligationer enligt ”Lag 
2003:1223 om utgivning av säkerställda obligationer”. För detta krävs, utöver att 
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bestämmelserna i lagen följs, att tillstånd från Finansinspektionen erhålls 
(Finansdepartementet, 2003).   

 
Premieobligationer 
Premieobligationer är obligationer som ges ut av staten. Dessa är tilldelade lottnummer och 
istället för att erhålla ränta deltar investeraren i dragningar med möjlighet till vinster på upp 
till en miljon kronor.   
 
Privatobligationer 
Privatobligationer har en fast förfallodag och kan löpa mellan ett till tio år. En privatobligation 
är antingen en nollkupongare eller en kupongobligation. En nollkupongare har endast en 
utbetalning från utgivaren av kupongen vid löptidens slut. För kupongobligationer  sker 
utbetalningar till den bestämda räntan en gång om året.  Köpkursen på en privatobligation 
anges utifrån värdet på inlösendagen i procent. 
 
Privatobligationer anses vara en säker investeringsform, däremot finns vissa risker. Bland 
annat kreditrisk, som innebär att investeraren inte erhåller de utlovade betalningarna på grund 
av oförmåga från utgivaren av obligationen att betala. Detta gäller främst företagsobligationer 
då premieobligationer utges av staten som anses ha stor kreditvärdighet. Det finns även en 
ränterisk då räntan kan stiga efter att en obligation köpts till låg ränta. Då räntenivåerna stiger 
minskar värdet på obligationerna och då räntenivåerna sjunker ökar värdet.  

 
Företagsobligationer 
Företagsobligationer är skuldebrev utgivna av statliga bolag och större industriföretag och 
andra bolag. Företagsobligationer har högre kreditrisk och lägre likviditet men ger däremot  
möjlighet till högre avkstning i jämförelse med stads- och bostadsobligationer (Swedbank AB, 
2012c).  

3.7 Derivatinstrument 
Derivatinstrument är värdepapper med olika slag av underliggande tillgångar, exempelvis 
aktier eller obligationer. Den underliggande tillgången behöver däremot inte vara ett 
finansiellt instrument utan kan även vara en tillgång med ekonomiskt värde eller vara kopplat 
till ett index. Löptiden kan vara kort eller sträcka sig över flera år. Genom att använda 
derivatinstrument kan risken i en placering eller upplåning förändras. Exempelvis kan 
derivatinstrument användas för att ge en ökad avkastning med samma kapitalinsats mot om 
motsvarande investering gjorts direkt i den underliggande tillgången. Detta innebär däremot 
även en ökad risk och värdet på derivat är därför mer volatil än värdet på den underliggande 
tillgången. Faktorer som påverkar avkastningen är prisutvecklingen på den underliggande 
tillgången, lösenpris, löptid och räntenivåer. Risknivå och faktorer som påverkar avkastningen 
varierar beroende av typ av derivatinstrument. Nedan beskrivs de vanligaste typerna 
(Handelsbanken AB, 2007).  

 
Termin 
Med termin menas att parterna avtalar om köp respektive försäljning av underliggande tillgång 
till ett förutbestämt pris och fastställt datum för leverans och betalning. Terminer skiljer sig 
inte nämnvärt från optioner och finns i olika former så som aktie-, valuta och räneterminer 
som används beroende på vilken risk som skall minimeras (Handelsbanken AB, 2007).  

 
Option 
Det finns två typer av optioner, köp- och säljoptioner. En köpoption innebär att innehavaren 
har rätt att köpa underliggande egendom till ett fastställt pris och utfärdaren av optionen är 
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skyldig att sälja. Om kursen på underliggande egendom på slutdatumet är lägre eller lika med 
lösenpriset, har köpoptionen inget värde.  
 
En säljoption innebär att innehavaren har rätt att sälja underliggande egendom till ett fastställt 
pris och utfärdaren av optionen är skyldig att köpa. Om kursen på underliggande egendom på 
slutdatumet är högre eller lika med lösenpriset, har säljoptionen inget värde (Handelsbanken 
AB, 2007). 

 
Warrant 
Warrant är en börsnoterad option med lång löptid, vanligen 1-2 år. Optionen ger köparen rätt 
att förvärva nyemitterade aktier till ett visst pris vid en viss tid (Berk & DeMarzo, 2011). I regel 
krävs fler warranter för att köparen skall ha rätt att köpa den underliggande tillgången, som 
förutom aktier kan vara portföljer av aktier eller olika index, och på så sätt få ta del av 
värdeutvecklingen (Avanza Bank, 2012). 
 
Warranter anses ha god likviditet och det finns två typer, köpwarrant och säljwarrant. 
Köpwarrant är vanligast och ger köparen rätt till värdeutvecklingen över det angivna 
lösenpriset, det vill säga om den underliggande tillgången stiger i värde ökar priset på 
köpwarranten. Säljwarranten ger köparen rätt till värdeutvecklingen under det angivna 
lösenpriset, det vill säga om den underliggande tillgången sjunker i värde ökar priset på 
säljwarranten (Swedbank AB, 2012d).  
 
Förutom köp- och säljwarrant delas dessa även upp i amerikanska och europeiska. Dessa två 
har olika inlösningsvillkor. Medan den europeiska warranten endast kan lösas på slutdagen kan 
den amerikanska lösas när som helst under löptiden. I Sverige går det att handla med båda 
typerna, men den europeiska är betydligt vanligare (Nordea Bank AB, 2012a).  
 
Skillnaden mellan warrant och traditionell option är dels den långa löptiden men även att 
warranter är värdepapper medan optioner är avtal. Båda typerna av instrument används dock 
som verktyg för att bestämma risknivån. Genom att köpa en köpwarrant i stället för en aktie 
garderar sig köparen till att den maximala förlusten är priset som betalades för warranten. 
Fördelen gentemot optionen är att det inte krävs några specialavtal och de är billigare att 
handla med.  
 
Det som främst påverkar värdet på en warrant är den underliggande tillgångens kurs och 
utdelning, löptiden och lösenpriset på warranten samt räntan på marknaden. Den faktor som 
har störst påverkning på en warrants pris är den underliggande aktiekursen. På slutdagen har 
en warrant endast ett realvärde och detta värde kan endast vara större eller lika med noll. 
Detta värde kan beräknas genom aktiens slutkurs minus lösenpris och sedan dividerat på antal 
warranter per aktie (Avanza Bank, 2012). 
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4 Riskteori 

4.1 Risk 

Risk är ett svårdefinierat begrepp som styrs av en mängd olika faktorer, bland annat 
förutsägbarhet och marknadsförändringar. Stora variationer och låg förutsägbarhet medför 
högre risk. Culp uttrycker i sin artikel ” The risk management process: business strategy and 
tactics” (2001) att så länge världen är oförutsägbar och det finns en viss osäkerhet om 
framtiden som kan resultera i negativa utfall för olika individer, så måste risk hanteras och 
analyseras. Culp påpekar även att många företagsledare skulle förklara risk som; ”jag vet inte 
hur man definierar det, men jag vet vad det är när jag ser det.”  

 
Risker kan delas upp i affärsrisker och finansiella risker. Culp hänvisar till Knights definition av 
affärsrisk som den risk som kan förknippas med ett företags affärsverksamhet och 
beslutsprocess. Finansiell risk definieras som risk eller situation där slumpen ett företag utsätts 
för kan uttryckas i termer av specifika numeriska sannolikheter. För ett fastighetsföretag finns 
ett antal olika risker att analysera och nedan beskrivs några av de finansiella riskerna och sätt 
att hantera dem. 

4.2 Finansiella risker 
Inflationsrisk 
Inflation är en allmän prisökning som gör att pengar får lägre köpkraft. För fastighetsbolag är 
inflationsrisken ofta låg förutom i perioder med låg efterfrågan. Inflationsrisk uppstår när 
kassaflödet från en fastighet inte växer i samma takt som inflationen (Culp, 2001).  
 
Finansieringsrisk 
Finansieringsrisk är risken att ett företag inte har tillräckligt med likvida medel för att täcka 
sina utgifter. Detta medför ofta att företaget blir tvunget att ta nya lån snabbt och då oftast 
med dåliga villkor för att kunna fortsätta driva sina affärsaktiviteter. Finansieringsrisken ökar ju 
mer ett företag är belånat och kan även komma att påverka affärsrisken.   
 
Refinansieringsrisk är risken att ett företag inte kan erhålla nya lån eller tvingas att ta lån med 
dåliga villkor för att täcka given kredit som förfaller (Culp, 2001).  
 
Kredit eller konkursrisk 
Kreditgivaren exponeras för kreditrisk som är risken att låntagaren inte kan fullfölja sina 
åtaganden, det vill säga inte kan betala tillbaka lånet eller går i konkurs (Riksgälden, 2011). 
 
Marknadsrisk 
Marknadsrisker uppstår då priser, räntor och valutakurser fluktuerar. Ränterisk och valutarisk 
är olika former av marknadsrisk. På fastighetsmarknaden är marknadsrisken att priserna på 
fastigheter förändras på ett ogynnsamt sätt eller att räntorna på lån förändras ofördelaktigt 
(Oxenstierna, 2011). 
 
Ränterisker 
Att erhålla lån från kreditinstitut medför kostnader i form av räntor. Förändringar i räntenivåer 
kan kraftigt ändra ett bolags finansieringskostnader. Ränterisken är därför viktig att ta hänsyn 
till då lämplig kapitalstruktur ska väljas. Det finns olika alternativ för att minimera denna risk 
(Berk & DeMarzo, 2007). 
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4.3 Riskhantering 

Pantbrev 
Pantbrev används som säkerhet vid fastighetsinvesteringar. På detta sätt garanterar banken 
att de har rätt ta den underliggande fastigheten i anspråk i det fall låntagaren ej kan 
genomföra sina förpliktelser. (Swedbank AB, 2012e). 
 
Swap 
Swap är ett avtal mellan två parter om att enligt bestämda villkor byta framtida kassaflöden 
med varandra eller byta någon form av egendom under kontraktets löptid. En swap är 
onoterad och syftet med ett swapavtal är att hantera eventuell risk.  
 
I ett swapavtal är båda parter, likt vid termin, bundna till att följa överenskommelserna 
angående kassaflöden även i de fall då det inte är till deras fördel. Löptiden för en swap är 
relativt lång och överstiger ofta två år. 
 
Det finns olika typer av swappar, men de vanligaste är ränteswappar eller räntederivat samt 
valutaswappar. I en ränteswap byts fast ränta mot rörlig ränta eller tvärtom medan valutaswap 
är ett avtal där ett kassaflöde i en valuta byts till ett kassaflöde i en annan valuta 
(Handelsbanken AB, 2007). 
 
Hedging 
Hedging är ett sätt att hantera risk genom att ha säkerheter med negativ korrelation mot den 
risk man vill skydda sig mot. Genom användning av olika finansiella instrument kan hedging 
minska eller eliminera risk (Berk & DeMarzo, 2011).  
 
Hedgefonder skiljer sig från traditionella värdepappersfonder genom att de har friare 
regleringar kring placeringar. Ambitionen med en hedgefond är att begränsa marknadens 
påverkan på fondens resultat genom att sprida riskerna i fonden mellan olika finansiella 
instrument. En hedgefond visar därför ofta låg korrelation mot aktier och obligationer 
(Swedbank AB, 2008). 
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5 Makroekonomisk utveckling 

5.1 Kapitalmarknaden 

Kapitalmarknaden för finansiering består av två grenar, aktiemarknaden och kreditmarknaden. 
Kreditmarknaden brukar i sin tur delas in i bank-, obligation- och penningmarknad, däremot 
har de senaste årens utveckling av finansiella instrument gjort det svårare att särskilja dessa 
marknader.  

 
 

Figur 1. Kapitalmarknadens struktur 
 

Aktiemarknaden hanterar handel med ägarandelar av företag. Handeln på aktiemarknaden är 
mycket likvid och anses ha god transparens. På kreditmarknaden handlas det med 
räntebärande fordringar. Bland de största långivarna på svenska kreditmarknaden finns 
försäkringsbolag och banker och de största låntagarna är bostadsinstituten och den svenska 
staten via riksgälden.  
 
En väl fungerande kapitalmarknad är av stor betydelse för ekonomisk tillväxt. 
Kapitalmarknadens främsta mål är att tillgängliggöra sparares kapital för låntagare och har 
även en viktig roll för spridning av ekonomiska risker. I riskspridningssynpunkt spelar finansiella 
intermediärer en viktig roll då den som vill reducera sin risk i en investering har möjlighet att, 
mot ersättning, överlåta delar av denna på marknadsaktörer såsom banker och bolåneinstitut.  
 
Den första organiserade kapitalmarknaden startades i Sverige 1863 med Stockholms Fondbörs. 
Även om det handlas med både aktier och obligationer på börsen har aktier historiskt 
dominerat den svenska marknaden. Handel med obligationer och penningmarknadsinstrument 
kom inte igång förrän på 1980-talet och den första handelsplatsen för derivatinstrument 
startades 1985. Sedan juli 2004 kan kreditinstitut i Sverige emittera säkerställda obligationer.  
 
Handeln på kapitalmarknaden omfattas av lagar och regelverk, bland annat finns regler kring 
hur handel och prissättning ska ske och hur information ska spridas. Institutionella 
arrangemang finns till för att underlätta handeln, upprätthålla trovärdighet och transparens 
samt förhindra uppkomst av kriser i det finansiella systemet. Regleringen av marknaden styrs 
av den finansiella utvecklingen och har genom historien påskyndats av olika finansiella kriser. 
Intresset för en reglerad marknad ligger både hos staten och marknadens aktörer och därför 
styrs marknaden både genom lagar och frivilliga överenskommelser. 

 
Traditionellt sett har kapitalmarknaderna delats in i nationella och internationella. Under 
senare delen av 1900-talet har däremot en integrering av olika länders kapitalmarknader skett 
till följd av förbättrad kommunikation och ökat antal multinationella företag. Under samma 
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tidsperiod har även nya finansiella instrument och affärskonstruktioner vuxit fram 
(Nationalencyklopedin, 2012). 

5.2 Teorier kring marknadscykler  

Leverage Cycle 
Det finns flertalet forskningsrapporter kring hur marknadsvariationer påverkar utnyttjandet av 
hävstångsfinansiering och bland andra John Geanakoplos (2010) beskriver sina teorier kring 
hävstångscykeln (”leverage cycle”). Han beskriver hur priset på tillgångar påverkas av variation 
i hävstångsutnyttjande och därmed bidrar till uppkomsten av ekonomiska bubblor och kriser. 
Detta motiveras med att det för varje tillgångsklass finns en typ av investerare som värderar 
den specifika tillgången högre än alla andra, till exempel beroende på en mer optimistisk syn 
på marknaden eller en högre benägenhet att ta risker. Om en sådan investerare får tillgång till 
mer kapital i förhållande till värdet på säkerheten, det vill säga högre belåningsgrader och ökad 
hävstång, kommer detta kapital att användas till den specifika tillgången och pressa upp priset 
på denna. Om samma investerare däremot inte får tillgång till kapital tappas köpförmågan och 
tillgången värderas lägre. Utan åtgärder innebär hävstångscykeln att hävstångseffekten och 
priset på tillgångar blir för högt i goda tider och för lågt i dåliga tider.  
 
Geanakoplos vittnar om att möjligheterna till hävstång har minskat kraftigt idag då långivare 
blivit mer nervösa och kräver mer säkerhet per utlånad krona. Han hävdar att detta är 
huvudorsaken till att priserna på säkerheter och hus faller i USA och påpekar att 
hävstångscykeln är ett återkommande fenomen. Här läggs ett ansvar på myndigheter att 
reglera marknaden för att förhindra att krascher inträffar.  
 
I rapporten beskrivs tre olika element som ingår i förloppet då en bubbla spricker. Första 
steget är att det framkommer nya skrämmande fakta som skapar oro vilket ökar tillgångarnas 
volatilitet. Andra steget är att långivare blir mer nervösa och ökar sina marginaler vilket leder 
till det tredje steget som är att priser faller och de mest riskexponerade investerarna förlorar 
kapital. Alla dessa steg förstärker varandra och cykeln har även en stor inverkan på den 
produktiva verksamheten då investerare inte längre har samma incitament att investera och 
långivare inte lånar ut. Detta kallas skuldbördeproblemet (”debt overhang problem”) och leder 
till underinvestering. Bästa sättet att förhindra en krasch är därför enligt Geanakoplos genom 
förebyggande åtgärder och reglering av hävstångsutnyttjandet innan en bubbla uppstår.  
 
Tobin’s Q 
Tobin´s Q är en investeringsteori som utgår från förhållandet mellan marknadsvärdet på 
fastigheter och produktionskostnaderna för att bygga i samma område. Ett Tobin’s Q värde 
över ett visar på att marknadspriser på tillgångar gör det lönsamt att bygga. Är Tobin’s Q under 
ett är marknadsvärdet lägre än produktionskostnaden och det är då inte lönsamt att bygga.  
 

 

 
Nyproduktion tar tid och vid konjunkturnedgång finns risk för att projekt som påbörjats då 
marknaden varit god och Tobin’s Q över ett, färdigställs när marknadsvärdena gått ner och 
Tobin’s Q är mindre än ett (Pearson, 2010).  

 
Modigliani–Millers teorem 
Modigliani och Millers teorem uttrycks genom två propositioner. Den första propositionen 
visar att, förutsatt en perfekt transparant kapitalmarknad utan skatter eller 
transaktionskostnader, är det totala kassaflödet som betalas ut till ett företags 



 

18 
 

andelsinnehavare lika med det kassaflöde som genereras av företagets tillgångar. Bolagets 
lönsamhet påverkas alltså inte av vilken kapitalstruktur företaget har.   
 
Den andra propositionen visar på att även om kapitalstrukturen inte påverkar bolagets värde, 
så ökar avkastningen på eget kapital, re, med skuldsättningsgraden, D/E. Detta beroende av att 
lån har prioritet framför eget kapital och därför lägre risk (Berk & DeMarzo, 2011). 
 
Kostnad av eget kapital vid utnyttjande av hävstång: 

 

 

 
 

 

 

5.3 Finanskrisen 2008 

Den finansiella krisen 2008 utlöstes i USA av så kallade subprime-lån, bostadslån till hushåll 
med svag betalningsförmåga. I ”Sverige och finanskrisen” förklarar Öberg (2009) att krisen 
föregicks av en långvarig uppgång av amerikanska bostadspriser som kunde ske på grund av 
generös utlåning till hushåll med låga inkomster. Bostadsköpare köpte hus med övertygelsen 
att priserna skulle fortsätta stiga men under 2007 var bostadsmarknaden övermättad. Värdena 
sjönk med följden att många hushåll var för högt belånade vilket i sin tur gav stora 
kreditförluster på subprime-lånen.  
 
Öberg skriver att subprime-lånen däremot inte ensamt kan förklara krisens uppkomst. I det 
globala finansiella systemet byggdes en obalans upp över lång tid. Efter stark tillväxt i början av 
2000-talet med historiskt låga räntenivåer och stigande priser på bostäder såväl som på andra 
tillgångar, hade USA byggt upp stora underskott finansierade av Kina och oljeproducerande 
länder. Nya finansiella innovationer har också gett upphov till strukturerade kreditprodukter 
som till en början var skapade för att effektivisera kreditriskhanteringen men istället bidrog till 
att bygga upp risker genom dålig transperens. 
 
Även kreditvärderingsinstituten har enligt Öberg bidragit till den finansiella krisen genom att i 
sina kreditvärderingsmetoder enbart tagit hänsyn till kreditrisken och ignorerat 
likviditetsrisken. Detta ledde till en underskattning av de risker som de strukturerade 
produkterna medförde och har gjort att kreditvärderingsinstitutens trovärdighet blivit 
ifrågasatt. Kritik riktas även mot att tillsynen av de finansiella marknaderna varit för slapp. Ett 
flertal myndigheter och länder sköter tillsynen utan att lyckas få det helhetsgrepp som krävs i 
det globala samhälle vi lever idag. Det har i tillsynen ej noterats att banker byggt upp risker 
utanför sina balansräkningar. Dessutom har en mentalitet rått där risktagande och kortsiktigt 
tänkande har uppmuntrats (Öberg, 2009). 
 
Effekter till följd av krisen 2008 
Då finanskrisen uppstod under hösten 2008 vidtogs en rad åtgärder både i Sverige och 
internationellt för att förhindra en större ekonomisk kollaps samt för att reducera krisens 
effekter. I Sverige stiftade regeringen i månadsskiftet oktober-november 2008 lagen om 
statligt stöd till kreditinstitut som ett steg i att stabilisera finanssektorn. Syftet var att 
regeringen skulle kunna ingripa och ge stöd i form av garantier och kapitaltillskott till svenska 
banker och kreditinstitut för att förhindra kollapser i det finansiella systemet. Internationellt 
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började Baselkommittén arbeta fram ett nytt regelverk som bland annat ökar kraven på 
bankernas kapitaltäckning (Finansdepartementet, 2011). 
 
Garantiprogrammet 
I samband med stiftandet av lagen om statligt stöd till kreditinstitut infördes 
garantiprogrammet som stöd för bankernas framtida finansiering. Syftet med programmet var 
att försöka undvika en finansiell systemkris genom att ge banker och kreditmarknadsbolag 
möjlighet att få garantier om att staten, mot en avgift, träder in om institutet inte kan betala 
sina långivare.   
 
Garantiprogrammet hade till att börja med en löptid till april 2010 och Riksgälden fick i oktober 
2009 uppdrag av regeringen att utvärdera programmet. Den 31 januari 2010 gav Riksgälden ut 
en rapport där de menade på att programmet hade haft en viktig betydelse för 
kreditförsörjningen i Sverige trots att flertalet banker valt att inte utnyttja det.  Vidare ansåg 
Riksgälden att finansieringsmarknaden började fungera bra och att garantiprogrammet inte 
borde förlängas efter april 2010 (Lundgren & Barr, 2010). 
 
Regeringen valde att gå emot detta förslag och en förlängning av programmet genomfördes 
fem gånger då marknaden fortfarande ansågs orolig. Programmet avslutades 30 juni 2011 och 
dåvarande finansmarknadsminister Peter Norman uttalade sig då att ”Även om det finns en 
viss oro kring det finansiella läget i vissa Euroländer är situationen för bankerna i Sverige idag 
så stabil att det är rimligt att de generella stödprogrammen avslutas. Genom stödlagen kan vi, 
vid behov, även fortsättningsvis agera snabbt och kraftfullt för att garantera den finansiella 
stabiliteten” (Finansdepartementet, 2011). 

 
Kapitaltillskottsprogrammet 
Som komplement till garantiprogrammet kom, i februari 2009, kapitaltillskottsprogrammet 
med avsikt att ge redan starka banker ytterligare en möjlighet att stärka sitt kapital och på så 
sätt behålla stabilitet. Syftet var att försäkra sig om att bankerna kunde fortsätta ge lån med 
rimliga villkor till både privathushåll och företag. Detta var en följd av att oron förstärktes då 
större svenska företag som tidigare hade haft finansiering från internationella institutioner 
skulle komma att behöva flytta sina krediter till svenska banker samt att kreditförluster i 
Norden och Baltikum skulle behöva täckas. 
 
I juli 2009 beslutade regeringen att förlänga programmet till och med 17 februari 2010 med en 
förtydligan att om det skulle behövas så skulle ytterligare förlängning kunna genomföras. 
Förlängning genomfördes först med ett halvår till och med augusti 2010 och ytterligare 
förlängning följde efter det innan programmet avslutades den 30 juni 2011, samtidigt som 
garantiprogrammet. 
 
I riksgäldens utvärderingsrapport från januari 2010 menade Lundgren och Barr att 
kapitaltillskottsprogrammet bidrog till att hålla nere kostnader och underlätta 
kapitalanskaffning för bankerna. De menade även på att programmet såg ut att ha en 
lugnande inverkan på den finansiella marknaden även om bankerna hade visat ett svalt 
intresse för programmet efter sommaren 2009.  
 
Basel III 
Baselkommittéen (The Basel committee on Banking Supervision) är ett globalt nätverk för 
tillsynsmyndigheter med uppdrag att ta fram normgivande standarder, riktlinjer och 
rekommendationer (Finansinspektionen, 2008). 
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Efter den finansiella krisen arbetades ett nytt regelverk för banker fram av Baselkommittén, 
Basel III. Denna reglering, som kommer att införas stegvis med start 2013, kommer ställa krav 
på bankernas likviditet samt typ och mängd av kapital. Följande kommer att regleras i det nya 
regelverket: 
- Kapitalkraven kommer att höjas i jämförelse med tidigare reglering Basel II. 

- Skärpta regler för vad som får räknas in som kapital, bland annat kommer hybrider, 

goodwill och latenta skatteskulder ej att få räknas in i lika hög grad. 

- Regler för beräkning av riskvägda tillgångar skärps. 

Utöver detta innebär den nya regleringen att bankerna kommer att behöva öka sin 
kapitalkonserveringsbuffert1 med 2,5 procentenheter till 7 procent. Dessutom kommer en 
kontracyklisk kapitalbuffert att införas som innebär att kärnprimärkapitalet2 kommer behöva 
ökas upp till 2,5 procentenheter ytterligare under goda tider. Detta för att ge fallhöjd vid 
konjunkturnedgångar. Då en banks kapitalbuffert sjunker under det totala kapitalkravet 
begränsas bankens möjligheter till aktieutdelningar.  
 

 
 

Figur 2. Kapitaltäckningskrav Basel II och Basel III (Ingves, 2011) 

 
Enligt Basel III införs även en övre gräns för hur stor del av en banks balansräkning som får 
finansieras med skulder genom ett bruttosoliditetskrav, som innebär att det egna kapitalet inte 
får understiga 3 procent av de totala tillgångarna. Detta kommer troligtvis att införas 2018 
men från och med 2015 krävs att banker offentliggör sin bruttosoliditetsnivå. 

 
Två stycken likviditetsregleringar kommer också att införas med Basel III; Liquidity Coverage 
Ratio (LCR) och Net Stable Funding Ratio (NSFR). LCR innebär att banker måste ha en 
likviditetsbuffert som minst ska motsvara nettoutflödet av pengar under 30 dagar i ett stressat 
scenario. Detta kan exempelvis baseras på hur många procent av inlåningen som tas ut och hur 
många procent av finansiering som ej kan förnyas i ett stressat läge. NSFR är ett krav på att 
bankens stabila finansiering ska vara större än behovet. Det finns i regelverket närmare 
specificerat hur detta beräknas (Sveriges riksbank, 2011). 
 

                                                           
1
 Lagrad kapitalbuffert utöver ett minimikrav 

2
 Kärnprimärkapital är den del av kapitalbasen som innefattar konsoliderat eget kapital exklusive investeringar i 

försäkringsbolag, föreslagen utdelning, uppskjutna skattefordringar, immateriella tillgångar i 

bankverksamheten och hälften av avdraget avseende förväntat ”underskott”, det vill säga den negativa 

skillnaden mellan förväntade kreditförluster och gjorda reserveringar (Nordea Bank AB, 2012b).  
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Solvens II 
Solvensgrad är ett mått på försäkringsbolags ekonomiska ställning och styrka som beskriver ett 
bolags förmåga att återbetala inbetalda premier och garanterad ränta. Innebörden av 
solvenskraven är att försäkringsbolag alltid skall ha en tillräcklig kapitalbas för att kunna 
garantera villkor som har avtalats.  
 
Kapitalbasen omfattar: 
- Inbetalt aktie- eller garantikapital 

- Övrigt eget kapital och avdrag för utdelning 

- Obeskattade reserver   

De idag gällande reglerna för solvens grundar sig på tidigare EG-direktiv och beskrivs i 
försäkringsrörelselagen. Syftet med reglerna är att om kapitalbasen för ett försäkringsbolag 
understiger solvensmarginalen kan Finansinspektionen ingripa.   
 
2009 beslutade Europakommissionen att nya direktiv skulle tas fram, Solvens II, som ska 
införas i samtliga EU-länder till hösten 2012. Syftet med de nya direktiven är att stärka 
konsumentskyddet samt öka konkurrensen mellan försäkringsbolagen (Finansinspektionen, 
2012).  

5.4 Eurokrisen 

För närvarande råder oro i Europas statsfinanser och nöd-lån har tvingats fram till Grekland, 
Irland och Portugal. Även Spanien och Italien står inför refinansiering av stora skulder, 
motsvarande 15-20 procent av respektive lands BNP. De åtstramningar som krävs för att reda 
ut de stora budgetunderskotten i Europa tillsammans med den stora osäkerheten kring 
situationens utveckling bidrar till realekonomiska effekter då hushåll och företag senarelägger 
konsumtion och investeringar (Konjunkturinstitutet, 2011).  

 
Effekter till följd av eurokrisen 
Krisen i euroområdet bromsar världshandeln och påverkar även länder utanför det 
krisdrabbade området genom dämpad exporttillväxt. Däremot bedömer konjunkturinstitutet i 
sitt scenario att effekterna inte blir lika stora som efter finanskrisen 2008-2009. 
Förutsättningarna för att stoppa spridningen av den finansiella oron anses vara bättre och 
krisberedskapen hos centralbanker och regeringar likaså. Däremot påpekas att det finns ett 
mer begränsat utrymme för politiska stabiliseringsåtgärder för att motverka en kraftig 
konjunkturnedgång. 
 
Stigande stadsobligationsräntor medför att banksektorns tillgångsvärden sjunker och på så vis 
minskar deras kapitaltäckning. Bankerna kan då bli mer restriktiva i sin utlåning och ökar sina 
riskpremier för hushåll och företag (Konjunkturinstitutet, 2011).  

5.5 Internationell utblick 

Danmark 
Danmark har en av Europas mest aktiva obligationsmarknader mätt i omsättning, under 2011 
omsattes 903 miljarder euro distribuerad över 2 180 listade obligationer. Den danska 
marknaden anses transparant då pris och överlåtelseuppgifter publiceras på Nasdaq OMX 
Nordic. Danmark har en unik marknad för finansiering av bostäder genom obligationer och 430 
miljarder av den totala omsättningen i Danmark kan härledas härifrån. Emission av 
bostadsobligationer är kostnadseffektiv, starkt reglerad och en stor del av 
bostadsobligationerna har rating från internationella ratingfirmor som Moody’s och Standard 
& Poor’s (The Nasdaq OMX Group, 2012). 
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Norge 
På den norska derivatmarknaden dominerar valuta- och räntederivat, men majoriteten av 
derivatahandeln äger rum utanför de registrerade marknadsplatserna. Obligationsmarknaden 
står för en stor del av finansieringen och den är en viktig marknad för både statliga och privata 
företagslån. Norska säkerställda obligationer anses ha hög kvalité då de stöds av Norges 
konungarike som har ett starkt makroekonomiskt läge med stora intäkter från råolja och gas. 
Enligt Norges Statistisk sentralbyrå stod säkerställda obligationer för 63,9 procent av Norges 
finansiella derivatinstrument under 2011 vilket motsvarade 95 miljarder euro i utställda 
obligationer. Aktier, andelar och primärt certifikatkapital stod tillsammans för 29,6 procent 
(FNO, 2012). 
 
Tyskland 
Det tyska banksystemet har tre grenar; publika, privata och kooperativa banker. De publika 
bankerna består av sparbanker och hypoteksinstitut, ”Landesbanken”. Landesbankerna är 
knutna till den stat de ligger i och ägs av sparbanker i samma stat (Puri, Rocholl, Steffen, 2010). 
 
Innan finanskrisen var tyska banker i hög utsträckning aktiva på den svenska 
fastighetsmarknaden. Finans- och eurokrisen har däremot tvingat dessa aktörer att fokusera 
på sin hemmamarknad och minska sin fastighetsexponering i Sverige. Idag märks däremot 
återigen en ökad efterfrågan från bland annat tyska fonder och banker att investera i Sverige. 
Detta beror till stor del på att Sverige anses vara en stabil marknad och ha välskötta banker 
(Fastighetstidningen, 2011).  
 
Kommentarer från intervjupersoner 
De svenska banksystemen anses ha fungerat bra sedan krisen på 90-talet och anledningen till 
att Sverige inte har haft någon etablerad marknad för obligationer är att det inte har funnits 
något behov. Riskbedömning och prissättning har också varit svår att hantera, däremot är 
säkerställda obligationer vanligare i Tyskland, Danmark och Norge.  
 
Danmark och Norge har mer utvecklade obligationsmarknader, däremot anser ett av de 
intervjuade konsultbolagen att Sverige har ett bättre finansiellt klimat och att en utveckling 
mot mer lika marknader inte nödvändigtvis är önskvärt. Ett argument är att mer aggressiva och 
blandade finansieringsstrukturer skapar inlåsning då hänsyn måste tas till många olika 
kreditgivare vid stressade situationer.  En intervjuperson riktar skarp kritik mot det danska 
systemet där investerare tagit på sig mer risk än de varit medvetna om.  
 
De intervjuade fastighetsbolagen använder alla svenska storbanker men några är även kunder 
hos andra nordiska banker. En nackdel de ser med att använda utländska banker är 
valutarisken som gör det något dyrare. Två fastighetsbolag anser att Danmark har ett bra 
lånesystem och att dessa banker har lägre marginaler. Ett av de intervjuade fastighetsbolagen 
använder idag danska realkreditinstitut som i sin tur emitterar obligationer på 
hemmamarknaden.  
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5.6 Analys: makroekonomisk utveckling 

Det som sker idag, med stigande priser på bankkredit, är bland annat en följd av de ökade 
kraven på bankerna genom Baselkommissionens nya direktiv. Detta är i sin tur en följd av 
finanskrisen 2008 som visat på behov av förändring av banksystemen. Den utveckling vi kan 
följa stämmer överens med de teorier kring konjunkturscykler som beskriver 
hävstångsutnyttjandet. Lagar och regelverk måste utvecklas i takt med marknadens 
förändringar. I Sverige infördes garanti- och kapitaltillskottsprogram för att skapa en stabilare 
marknad och förhindra en större ekonomisk kollaps. Hur effektivt detta var är svårt att avgöra. 
Gällande garantiprogrammet utnyttjades det främst första halvåret 2009 då den finansiella 
oron var som störst. Ett flertal banker anslöt sig till programmet, men endast Swedbank anslöt 
sig direkt och använde programmet i betydande omfattning. SEB ingick avtal senare under 
programmet och gick ur i oktober 2009 utan att ha utnyttjat några garantier. Även om 
garantiprogrammet inte utnyttjades i någon större utsträckning kan det ha haft en försäkrande 
effekt på marknaden. Det är däremot en otroligt farlig strategi för banker och andra aktörer på 
kapitalmarknaden att förutsätta att staten går in och räddar om banker går i konkurs. Det krävs 
även bättre tillsyn från statliga myndigheter för att i framtiden undvika uppkomsten av nya 
kriser. 
 
Anledningen till att alternativ finansiering blivit intressant för fastighetsbolag är ovan nämnda 
prisökningar på bankkredit. Att utnyttja hävstångseffekter är nödvändigt för att bolag ska 
uppnå högre avkastning. Detta beror på att man därigenom kan utnyttja skattesköldar och 
ränteavdrag vilket gör att Modigliani-Millers första proposition inte är applicerbar i 
verkligheten då den förutsätter en marknad utan skattesystem.  
 
Både Danmark och Norge har mer välutvecklade marknader för obligationer. Kritik har under 
våra intervjuer däremot riktats mot att Danmarks obligationsmarknad är väldigt ostabil och att 
köpare av obligationer i många fall har tagit på sig mer risk än vad de själva vetat om. 
Säkerställda obligationer har emitterats ovanpå annan säkerställd finansiering vilket gjort att 
belåningsgraderna blivit väldigt höga. Norska obligationsmarknaden backas upp av Norska 
konungariket vilket ger andra förutsättningar mot vad som går att applicera i Sverige.   
 
En av de intervjuade bankerna säger att det är för låg konkurrens i Sverige idag och bland 
annat tyska banker, som är mer inriktade på fastigheter än de svenska bankerna, kommer att 
komma tillbaka till den svenska marknaden inom något år. Om konkurrensen på den svenska 
bankmarknaden ökar igen och pressar ner priserna på lånat kapital kan eventuellt efterfrågan 
på alternativa finansieringsformer komma att dämpas. Många fastighetsbolag kommer säkert 
ändå att vilja diversifiera sin finansieringsportfölj och därför kommer antagligen utvecklingen 
av säkerställda obligationer inte att stoppas helt utan möjligtvis avta. Sett i ett internationellt 
perspektiv ligger Sverige efter med användandet av skuldinstrument och vi är mer vana vid 
aktier.  Det är inte troligt att skuldinstrument kommer att ersätta bankkredit helt och hållet, 
däremot att utvecklingen kommer att gå mot en jämnare fördelning mellan finansiering från 
banker respektive kapitalmarknaden.  

 
  



 

24 
 

6 Intervjuade fastighetsbolag 

6.1 Beskrivning av intervjuade fastighetsbolag 

Nedan följer en kort beskrivning av de intervjuade fastighetsbolagen Balder, Castellum, 
Wihlborgs Fastigheter, Fabege, Klövern, Kungsleden och Wallenstam.  
 
Balder äger fastigheter för lokaler och bostäder i Stockholm, Göteborg, Öresund och ett antal 
tillväxtorter. Bolaget registrerades på Stockholmsbörsens O-lista 2006.  Fastighetsbeståndets 
värde uppgick den 31 december 2011 till 17,6 miljarder kronor (Balder, 2012). 
 
Castellum inriktar sig på kommersiella lokaler och är verksamma i tillväxtregionerna 
Storgöteborg, Storstockholm, Öresundsområdet, Mälardalen samt Götaland. Bolaget har varit 
börsnoterat sedan 1997 och vid årsskiftet värderades fastighetsbeståndet till cirka 33 miljarder 
kronor vilket gör Castellum till ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige 
(Castellum, 2012).  
 
Wihlborgs Fastigheter är det ledande kommersiella fastighetsbolaget i Öresundsregionen och 
hade i december 2011 ett bestånd på 247 fastigheter till ett värde av 18 miljarder. Tidigare 
hade fastighetsbolaget även ett bestånd i Stockholm som 2005 separerades från 
Öresundsbeståndet. Moderbolaget bytte namn till Fabege AB och ett nytt bolag bildades som 
behöll namnet Whilborgs Fastigheter AB. Notering på Stockholmsbörsens O-lista skedde 2005 
(Wihlborgs Fastigheter AB, 2012).  
 
Fabege har verksamhet som är koncentrerad till delmarknader i Stockholmsområdet med hög 
tillväxt. Bolaget har valt att rikta in sig på förvaltning av kontorsfastigheter och 
fastighetsutveckling och äger fastigheter i attraktiva områden med väl utbyggda 
kommunikationer. Värdet på bolagets fastighetsbestånd uppgick vid årsskiftet till 29 miljarder 
och Fabege börsnoterades 2005 (Fabege AB, 2012).  
 
Klövern har kommersiella fastigheter fördelat över 10 städer i Sverige. Bolaget äger cirka 255 
fastigheter och värdet uppgick den 31 december 2011 till 14,8 miljarder.  Huvudinriktningen är 
kommersiella lokaler inom Business- och Science Parks, småföretags parker, projektfastigheter 
samt cityfastigheter (Klövern, 2012).  
 
Kungsleden har fastigheter i 143 kommuner och verksamheten omfattar förvaltning och 
handel inom både kommersiella och publika fastigheter. Företaget börsnoterades 1999 och 
den 31 december 2011 värderades fastighetsbeståndet till 26,1 miljarder kronor (Kungsleden, 
2012). 
 
Wallenstam grundades 1944 och är verksamma i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. 
Verksamhetens syfte är att köpa, bygga utveckla och sälja både bostadsfastigheter och 
kommersiella fastigheter. Wallenstam börsnoterades 1984 och den 31 december 2011 uppgick 
fastighetsbeståndets värde till 26 miljarder kronor (Wallenstam, 2012). 
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6.2 Analys av fastighetsbolagens nyckeltal 

Nedan finns en sammanställning över ett antal nyckeltal för 2011. Klövern och Kungsleden har 
relativt korta kapitalbindningstider i jämförelse med de andra intervjuade bolagen. Dessa 
bolag har även de högsta belåningsgraderna vilket också speglar bolagens affärsinriktningar.  
 
Sett över tid har Kungsledens belåningsgrad minskat från 82 procent 2007 till 68 procent 2011 
och Balders från 75 procent 2007 till 62 procent 2011. De övriga bolagen ligger mer oförändrat 
runt 50-60 procent. Det speglar att det inte går att få lika höga belåningsgrader idag som 
tidigare.  
 
Under intervjuerna påpekas att det idag är dyrt att få långa kapitalbindningstider men det är 
däremot inget som går att utläsa av bolagens nyckeltal då dessa inte förändrats avsevärt över 
tid.  
 
Räntebindningstiden har ökat för alla bolagen sett från 2007 till 2011. Det speglar en tro på att 
räntorna kommer att stiga i framtiden. Gällande soliditet, räntetäckningsgrad, och 
genomsnittlig ränta har dessa nyckeltal inte förändrats anmärkningsvärt.  
 

 
 

  

                                                           
3
  Sammanställning av intervjuade bolags nyckeltal baserade på finansiella rapporter från respektive bolag. Mer 

utförlig tabell finns i bilaga. 

Nyckeltal 2011 Balder Castellum Fabege Kungsleden Klövern Wallenstam Wihlborgs 

Soliditet (%) 35 33 39 25,7 30,8 35 30,1 

Räntetäckningsgrad 
(ggr) 

2,1 2,8 2,2 1,8 2,2 1,9 2,8 

Belåningsgrad 
fastigheter (%) 

61,8 51 57 68,2 63 54 58,1 

Genomsnittlig 
kapitalbindningstid 

(år) 
5,6 5,1 5,9 1,8 1,9 

 
4,5 

Genomsnittlig 
ränta (%) 

4 4,1 3,8 4,9 4,2 4 3,6 

Genomsnittlig 
räntebindningstid 

(år) 
3,4 2,7 3,6 4,8 2,7 2,7 5,5 

Tabell 1. Sammanställning av intervjuade bolags nyckeltal
3
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7 Förändring av omvärldsfaktorer: Resultat och analys 

7.1 Följder av finanskrisen 

Finansieringssituationen för fastighetsinvesteringar ser idag annorlunda ut jämfört mot innan 

finanskrisen. De intervjuade personerna vi varit i kontakt med har en enad syn på orsakerna 

bakom förändringarna även om de har en delad uppfattning gällande hur olika aktörer på 

marknaden väljer att agera utifrån de nya förutsättningarna.   

Konsultbolag 

De intervjuade konsultbolagen anser inte att fastighetsbolagen har ändrat sin 
finansieringsstruktur på grund av den rådande finansiella oron. Fortfarande är det till största 
delen banker som står bakom finansieringen av bolagen och på den svenska marknaden är det 
främst nordiska banker som är verksamma. Konsultbolagen påpekar att de utländska banker 
som tidigare varit verksamma i Sverige dragit sig tillbaka till sina hemmamarknader på grund 
av svårigheter där. De svenska bankerna har nu därför möjlighet att ta ut högre priser även om 
en del utländska banker är på väg tillbaka. En intervjuperson säger att då svenska banker har 
ett visst belopp som ska allokeras till fastigheter, är det inte givet att utbudet ökar trots att 
priset gör det. Idag är det även aktuellt för många bolag att refinansiera lån och ett 
konsultbolag uttrycker att det råder oklarhet i vem som ska refinansiera de kreditvolymer som 
getts från utländska aktörer.   
 
Konsultbolagen är överens om att det oroliga finansiella läget i världen är en direkt orsak till 
ökade svårigheter att få kredit från bank. Om det är skäligt av bankerna att vara mer restriktiva 
är dock inte lika självklart. Vissa upplever att bankerna tar chansen att öka sina marginaler och 
lägga ut sina ökade kostnader på kunderna. Eftersom svenska banker är välkapitaliserade i 
jämförelse med europeiska banker är det, med de marginaler svenska banker har idag, 
”Kriminellt att inte låna ut”, som ett bolag uttrycker sig. Andra tycker att bankerna agerar 
affärsmässigt och motiverat då det krävs mer kapital hos banken för samma affär.  
 
Ett av de intervjuade konsultbolagen säger att de hade förväntat sig mer ”distressed assets” på 
marknaden under den pågående krisen. En del fastigheter från Island kom ut på marknaden 
men dessa köptes ändå relativt dyrt. Detta tros bero på att bankerna har varit mer avvaktande 
och mer kontrollerande än efter krisen på 1990-talet då det är ett stort åtagande att ta över en 
pantsatt fastighet.  

Fastighetsbolag 
De intervjuade fastighetsbolagen vittnar alla om att deras befintliga relationer till banker är av 

stor vikt och bankfinansiering står för den största delen av finansieringen. Detta har inte 

förändrats i någon större utsträckning de senaste åren då det i Sverige historiskt varit enklast 

och billigast att använda billaterala låneförbindelser med banker. Ett bolag uttrycker att höga 

belåningsgrader kunde vara motiverat innan finanskrisen då det inte var dyrare att låna 90 

procent i jämförelse med 60 procent men att det idag inte är samma läge. Bankerna var 

mycket mer uppvaktande innan krisen 2008 då de ville låna ut mer pengar än vad 

fastighetsbolagen efterfrågade. Direkt efter finanskrisen blev det mycket svårare att få låna, 

även om många säger att de själva inte påverkats direkt.  

 

Ett fastighetsbolag påpekar att även om det inte råder någon direkt kris i Sverige, är det brist 

på likviditet till följd av läget i Europa. Det finns ingen oro för att inte kunna refinansiera sig, 

däremot är det osäkert till vilket pris och det är dyrare att få längre kapitalbindningstider. Att 

lånat kapital blivit dyrare anses inte grunda sig på någon kvalificerad riskbedömning kopplad 

till den underliggande säkerheten, utan anses vara styrt utifrån bankernas förhållningssätt om 
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att belåningsgraden bör ligga runt 60 procent för kommersiella fastigheter. Det finns viss 

förståelse för bankernas agerande men ett bolag tycker att bankerna måste börja tänka om 

och anser att prissättningen är felaktig då det inte finns någon korrelation mellan pris på 

finansiering och risk i fastighetsinvesteringar. Ett annat påpekande är att svenska banker borde 

kunna få billigare inlåning än vad som är fallet då de är säkrare än europeiska och genom detta 

borde ha möjlighet att låna ut billigare.  

Banker 
De intervjuade bankerna medger att priser på banklån har stigit. Det motiveras med att det 
innan finanskrisen var lättare för bankerna att låna upp pengar med kort bindningstid medan 
inlåningen idag har blivit dyrare. 2005-2007 var det även tuff konkurrens på svenska 
bankmarknaden då många utländska aktörer var aktiva och de svenska bankerna var tvungna 
att hävda sig i konkurrensen. Nu har många utländska aktörer försvunnit från Sverige och de 
svenska bankerna har insett att de sitter på stor andel fastighetskrediter. Historiskt sett har 
banker haft obegränsad kredittillgång och nu märks en pågående process där 
fastighetsbolagen sakta men säkert inser att så nu inte är fallet och att det är klokt att se över 
sina finansieringsmöjligheter. De intervjuade bankerna har olika uppfattning om förändringen 
av belåningsgrader. Två av intervjupersonerna påstår att belåningsgraderna sjunkit medan en 
annan påstår att de är oförändrade. En bank påpekar att även efterfrågan har gått ner då helt 
finansiellt drivna affärer inte förekommer i samma utsträckning och fastighetsinvesterare som 
inte har något eget kapital är borta från marknaden.  
 
Bankerna medger att deras marginaler har ökat men påpekar att det beror på att den var för 
låg tidigare. En kommentar är att även om det klagas på högre priser är det alltid en 
kommersiell fråga. En intervjuperson säger att det är nära till hands att skylla på bankerna, 
men påpekar samtidigt att fastighetsbolag som måste refinansiera just nu har otur. Samma 
bank påpekar tydligt att de inte refinansierar andra banker om det inte gäller redan befintliga 
kunder. De tycker att de utländska bankerna förstörde marknaden. Ett påpekande från en 
annan intervjuperson är däremot att utländska banker riktade sig mot ett annat kundsegment 
och förändrade förutsättningar beror främst på de nya kapitaltäckningskraven.  

7.2 Riskbedömning 

Konsultbolag 
Gällande riskbedömning av fastighetsmarknaden resonerar konsultbolagen olika. Vissa menar 
att fastighetsbolagen har ändrat sitt sätt att bedöma risken genom att bland annat mer 
noggrant studera och justera sina nyckeltal. Andra menar att metoderna för riskbedömning är 
oförändrade men att hela fastighetsmarknaden är mer uppmärksam. Avdrag för fel och latent 
skatt kunde till exempel ignoreras då konjunkturen var som bäst men idag är det inte lika lätt 
att hitta köpare. Fastighetsmarknaden är mer avvaktande och det är svårare för 
fastighetsbolag att ta höga risker då det inte går att finansiera. Med sjunkande belåningsgrader 
blir hävstången mindre och fastighetsbolagens avkastningskrav måste anpassas därefter. Bra 
fastigheter i bra lägen har fortsatt hög efterfrågan och anses av investerare vara en säker 
investering. Däremot har klyftan mellan primära objekt och fastigheter i sämre lägen, med 
renoveringsbehov, på mindre orter ökat. Investerare upplever risken som större i sekundära 
fastigheter och denna utveckling skulle kunna fortsätta. Ett av konsultbolagen tror däremot att 
skillnaden blivit ännu större i övriga Europa.  
 
Konsultbolagen anser att banker bedömer risk på ett annat sätt än fastighetsbolagen, bland 
annat tittar de på korrelation med andra tillgångsslag. Förr var strukturen mer inriktad mot 
panten medan den idag är mer inriktad mot bolaget. De svenska bankerna anses vara mer 
relationsinriktade än utländska banker och det är ännu viktigare nu än tidigare att vara 
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befintlig kund hos en bank då bankerna tittar mer på vem än vad de lånar ut till. En konsult 
uttrycker att banken genom detta kan underskatta hyresgästrisken samtidigt som ett annat 
inlägg är att relationen till banken kan överskattas av vissa fastighetsbolag.  
 
Några av de intervjuade konsultbolagen upplever att belåningsgraderna har gått ner, men den 
största frågan är om finansiering överhuvudtaget går att få. Banker drivs affärsmässigt och då 
balansräkningarna ska skäras ner kan industriföretag prioriteras framför fastighetsbolag. Det 
har enligt ett konsultbolag varit svårt att lita på att finansieringen är klar från banken då 
marknaden är väldigt känslig.  

Fastighetsbolag 
Inget av de intervjuade fastighetsbolagen har ändrat sina riskbedömningsmetoder och 
generellt har de en optimistisk syn på framtiden. Några påpekar dock att nyckeltal har hamnat 
mer i fokus, bland annat till följd av Basel III. Det upplevs också tydligare att bolaget är 
viktigare för banken än panten. Detta har medfört att en del bolag har blivit tydligare med att 
kommunicera sina nyckeltal, ett av de intervjuade bolagen har justerat sina nyckeltalsmål och 
ett annat har jobbat mot att få längre kapitalbindningstider. Anledningen till detta är att 
tydligare visa på företagets stabilitet mot marknaden snarare än att företagets situation 
förändrats.  

Banker 
Svenska banker är generellt duktiga på att bedöma fastighetsrisk och mycket tid läggs ner på 
att bedöma fastigheten. Detta har alltid gjorts men idag är bankerna mer positiva till företag 
som varit kunder under lång tid. Bankerna anser inte att de är mer restriktiva med utlåning till 
fastigheter, däremot är de mer restriktiva i den bemärkelsen att de prioriterar befintliga 
kunder. Det finns ingen vilja att växa på fastighetssidan, fastighetsbolagen lånar mycket och är 
enkapitalkrävande affärsverksamhet. Beroende på vilken finansieringsstruktur som efterfrågas, 
tittar bankerna även mer på själva bolaget än tidigare. Gällande nyckeltalen påpekar en 
intervjuperson att dessa alltid varit viktiga och ingen påtaglig förändring har skett. De svenska 
bankerna lärde sig under krisen på 90-talet och drogs därför inte med i hysterin 2007.  
 
Bankerna upplever inte att risken på fastighetsinvesteringar har ökat betydligt men självklart 
spelar läget i världen roll och riskbilden har därför ändrats något. Världsekonomin är ett 
osäkerhetsmoment men den svenska fastighetsmarknaden ser stabil ut. Fastigheter i centrala 
lägen anses säkrare trots att de ofta ger jämförelsevis dålig avkastning. Det är därför svårare 
att få finansiering till fastigheter utanför innerstaden.  

7.3 Regelverk 

Konsultbolag 
Konsultbolagen märker av att fastighetsbolagen mer aktivt söker alternativ till bankkredit. 

Detta anses vara en följd av ändrade villkor från bankerna och inte på grund av ökad risk på 

fastighetsmarknaden. Konsultbolagen har även uppfattningen att vissa banker väljer att helt 

stänga sin utlåning till fastigheter då fastigheter är en kapitalkrävande tillgångsklass och 

belastar balansräkningen kraftigt. Fastighetsaffärer drar ut mer på tiden och lånen har blivit 

dyrare på grund av de nya regelverken. Eget kapital är dyrt och banken behöver mer kapital för 

varje krona de lånar ut. En invändning är att investeringars värde enligt Modigliani-Millers 

teorem inte borde påverkas av detta. 

Fastighetsbolag 
Fastighetsbolagen upplever att bankerna är mer restriktiva med hur mycket de kan låna ut och 
priset för längre kapitalbindningstider är högt idag. Detta anses vara direkt följd av krisen och 
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förändrade regler och krav. Ett bolag anser att Basel III hittills endast har lett till högre 
kostnader för bankkunderna och det är i dagsläget oklart vad som på sikt kommer att ske med 
de nya regelverken. En stor del av bankernas utlåning är mot fastigheter. Då de vill minska sina 
balansräkningar och öka eget kapital är fastigheter en stor belastning vilket gör att det kan bli 
svårt för fastighetsbolag att refinansiera sig. Ett bolag uttrycker oro för att detta kan vara som 
att ”bromsa i uppförsbacke” och det skulle kunna slå hårt mot mindre aktörer då banker inte 
lånar ut eller refinansierar lån till nya kunder. De flesta säger dock att de klarar sig väl tack vare 
goda relationer med sina banker. En synpunkt är däremot att banker inte agerar likadant mot 
industribolag som till fastighetsbolag. Ofta kan fastigheter vara säkrare än industri men har 
den nackdelen att investeringsformen binder upp mycket kapital under långa tidsperioder i 
banken. 

Banker 
Bankerna är överens om att orsaken till de förändringar som skett går att koppla till 
Baselreglerna och högre kapitalkrav. De svenska bankerna har högst krav av alla, vilket 
fungerar nu när det inte finns internationella banker på marknaden men blir ofördelaktigt vid 
ökad konkurrens. De ökade kraven, som endast de nordiska bankerna klarar av idag, bör 
däremot leda till att de ses som säkrare alternativ och en intervjuperson säger att de tack vare 
detta kan fokusera på att få en billigare inlåning.  
 
Det högre kapitaltäckningskraven har gett begränsningar för bankerna att växa och befintliga 
kunder får förtur. Fastigheter är det snabbaste sättet att frigöra kapital och en av bankerna 
anser att deras största målgrupp är industrisektorn. Ett påpekande är dock att marknaden 
kommer att ta fart igen när bankerna byggt upp sina buffertar och kan låna ut igen.  

7.4 Analys: Förändring av omvärldsfaktorer 

Även om det inte råder någon direkt kris i Sverige påverkas vi av det globala samhället vi lever 
i. De svenska bankerna måste följa de nya Baselreglerna och det finns även höga ambitioner 
från Sveriges regering att uppnå målen som anges tidigare än övriga länder. Bankerna håller 
därför just nu på att bygga upp sina kapitalbuffertar och begränsar på grund av detta sin 
utlåning. Det finns viss förståelse för bankernas agerande med ökade marginaler men det 
bromsar till viss del marknadens återhämtning efter krisen då investeringar begränsas. 
Fastighetslån löper vanligtvis över 5-årsperioder och det innebär att lån som tecknades 2007, 
innan krisen, ska refinansieras nu när det råder brist på kapital. Detta skulle kunna innebära att 
vi kommer att få se mer ”distressed assets” på marknaden den närmsta framtiden än vad som 
gjordes direkt efter krisen.  
 
Att Sverige drar Basel III reglerna längre än övriga Europa gör det tufft för de svenska 
bankerna, men kan komma att innebära fördelar senare då det kan ge starkare 
kreditvärdighet. De förändringar vi ser idag anses inte vara baserade på någon förändrad 
riskbild, utan på regelverk och minskad konkurrens på den svenska marknaden. Det kan 
diskuteras om förändringarna som många anser vara negativa i själva verket är en pågående 
sund utveckling. De låga marginaler och kapitaltäckningskrav som rådde innan krisen och det 
finansiella läget som uppstod tyder på att det rådde en osund konkurrens tidigare. 
Fastighetsbolagen vittnar om att det fanns tillgång på mer kapital än vad de efterfrågade vilket 
förmodligen bidrog till en skev prissättning på lånat kapital. Det är nära till hands att skylla allt 
på bankerna och även om belåningsgraderna har gått ner idag beror inte detta enbart på att 
bankerna ställer andra krav utan även på att det inte efterfrågas i samma utsträckning. De rent 
finansiellt inriktade fastighetsaffärerna har försvunnit från marknaden och investerare är mer 
avvaktande och osäkra på hur konjunkturen kommer att utvecklas.  
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Befintliga relationer utpekas av de flesta som en avgörande faktor för finansiering. 
Fastighetsbolagen vi varit i kontakt med är generellt förstående för bankernas agerande, 
däremot är konsultbolagen mer kritiska. Detta kan bero på att de intervjuade 
fastighetsbolagen har befintliga relationer med banker och därför inte stött på några större 
svårigheter med finansiering, medan konsultbolagen kommer i kontakt med fler aktörer där 
affärsmöjligheter begränsas av nej från banker. Det påpekas också att gapet mellan primära 
och sekundära fastigheter ökat vilket tyder på att det finns en ovilja till köp och försäljning av 
objekt som anses som mer riskabla. I det sammanhanget kan värderingsutlåtandenas innehåll 
diskuteras då det inte blir affär till de angivna marknadsvärdena. Frågan är om värderingarna 
är felaktiga eller om det endast råder ovilja att sälja och köpa.  
 
Många argumenterar för att Sverige har klarat sig bra genom finanskrisen tack vare 
lärdomarna från 90-talet då det uppstod en nationell kris i Sverige. Ett överutbud av 
fastigheter på marknaden och ett drastiskt prisfall hade kunnat förväntas men detta har inte 
skett. På 90-talets bankkris då fastighetsbubblan sprack hamnade många fastigheter hos 
bankerna som dessa ville bli av med. Detta medförde att många nya bolag bildades för att ta 
hand om dessa fastigheter men det är en utveckling som vi inte har sett vid denna kris. Istället 
har banker och fastighetsägare varit mer passiva och avvaktande. För banker innebär det 
mycket merarbete att ta över fastigheter som ställts som pant och då är det bättre att stötta 
sina kunder som hamnat i svåra situationer.  
 
Bankerna ser inte alternativa finansieringsformer som en konkurrent utan välkomnar nya 
finansieringsmöjligheter. Investeringar i fastigheter innebär att kapital binds upp över lång tid 
och när bankerna nu ska lätta sina balansräkningar skulle bland annat obligationslösningar 
kunna fylla en roll. Banker har med denna finansieringsform fortfarande affärsmöjligheter 
genom att bistå vid emissioner och ta ut avgifter, men slipper belasta sin balansräkning.   
 
Fastighetsbolagen upplever ett större intresse av nyckeltal och en del vittnar om att de blivit 
tydligare med att kommunicera dessa även om de inte förändrat sina värden. En orsak kan 
vara att de vill visa på sin stabilitet mot marknaden och potentiella investerare och inte för att 
bankerna ändrat sin riskbedömning. Generellt ser alla intervjuade aktörer ljust på framtiden 
och ingen påtagligt ökad risk på fastighetsmarknaden. Det kan ses som något anmärkningsvärt 
med hänsyn till den finansiella oron som råder i Europa. Även om de svenska bankerna är 
förhållandevis starka kommer vi att påverkas om EU-medlemsländer går i konkurs.  
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8 Alternativa finansieringsformer: Resultat och analys 

8.1 Förändrad efterfrågan 

Konsultbolag 
Konsultbolagen har alla märkt av ett ökat intresse för alternativa finansieringsformer. De 
påpekar att på en turbulent marknad är det ingen som vill genomföra en nyemission och 
därför har de kunder som är intresserade av andra finansieringsmöjligheter då lån ska 
refinansieras och nya investeringar finansieras. Detta är framförallt nödvändigt för 
opportunistiska investerare om de ska kunna uppnå sina avkastningsmål. Alternativa lösningar 
kan till exempel vara obligationsfinansiering, preferensaktier, säljreversavtal eller säkerställda 
lån från institutioner. Främst har intresset för preferensaktier och obligationslösningar ökat, 
däremot inte i den utsträckning som förväntats. På sikt tror konsultbolagen att det kommer bli 
vanligare att fastighetsbolag finansieras direkt från institutionella investerare på 
kapitalmarknaden.  
 
Fastighetsbolag 
Fastighetsbolagen ser alternativ finansiering som en möjlig krydda till sin portfölj men kommer 
fortsätta att ha billaterala låneförbindelser som dominerande finansieringskälla. Tidigare var 
det aldrig intressant att titta på andra finansieringsformer men nu när banklån blivit dyrare 
anser fastighetsbolag att det kan vara värt att testa alternativ, även om det till en början blir 
något dyrare än traditionellt banklån. Fastighetsbolagen tror att en finansieringsform som 
skulle kunna bli vanligare är billaterala lån från institutioner som exempelvis försäkringsbolag. 
Även intresset för obligationslösningar har ökat. 

8.2 Institutioner som potentiella investerare 
En undersökning genomförd av Pangea Property Partners visar att de större nordiska 
institutionerna vill öka sin andel tillgångar i fastigheter under de kommande 1-5 åren. De 
önskar att göra detta genom direkta investeringar och genom förvärv av stora volymer. De 
nordiska institutionerna har en positiv attityd mot fastigheter som tillgångsslag i jämförelse 
med aktier och obligationer.  
 
Rapporten nämner även skillnader mellan hur institutionerna resonerar i de olika nordiska 
länderna. Generellt finns ett stort intresse för kontorsfastigheter men svenska institutioner är 
mer inriktade mot bostäder och publika fastigheter medan norska är mer inriktade mot 
handel-, hotell- och logistikfastigheter. Danska institutioner är väldigt bostadsinriktade och 
finska institutioner intresserar sig mycket för den svenska marknaden (Pangea Property 
Partners, 2011). 

Vi har varit i kontakt med fyra institutionella investerare, AMF, Alecta, Fjärde AP-fonden och 
Folksam, för att ta reda på hur de ser på fastighetsobligationer som investeringsform. 
Generellt ses investering i fastigheter som en bra komponent i tillgångsportföljen då 
fastigheter har relativt hög förväntad avkastning och goda diversifierande egenskaper. Ingen 
av de intervjuade har ändrat sin uppfattning om tillgångsslaget på grund av finanskrisen och 
ser inte ännu att de påverkas av de nya Basel- eller Solvensreglerna. Det påpekas däremot att 
fastigheter är ett annorlunda tillgångsslag hos en kapitalförvaltare då det är en mycket mer 
operativ verksamhet som kräver långa åtaganden i jämförelse med exempelvis aktier och 
ränteplaceringar, även då förvaltning och drift är outsourcat.  
 
Av de intervjuade institutionerna är alla främst intresserade av direkt placering i fastigheter.  
Detta sker i praktiken ofta genom köp av aktier i onoterade fastighetsbolag men även genom 
köp av enskilda fastigheter. De fördelar med fastighetsinvesteringar som institutionerna 
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efterfrågar erhålls genom direkt investering och ju längre bort från detta, desto mindre blir 
fördelarna.  
 
I dagsläget ser ingen av de intervjuade att säkerställda obligationer kan vara ett tänkbart 
alternativ till direkt investering i fastigheter. Säkerställda obligationer från börsnoterade bolag 
är ett oprövat instrument och många institutionella investerare är begränsade av lagar och 
regelverk. Då det eventuellt blir aktuellt säger en institution att placeringsslaget hamnar 
mellan två avdelningar, fastighetsavdelningen och ränteavdelningen. För ränteavdelningen är 
det naturligt att hantera obligationer men kompetensen för att analysera den underliggande 
fastighetstillgången saknas. Däremot är avkastningen för låg med hänsyn till kraven på 
fastighetsportföljen för fastighetsavdelningen. En annan säger att tillgångslaget ej kommer att 
ses som en fastighetsinvestering, utan som en ren obligation som inte har de risk- och 
avkastningsmässiga fördelar som efterfrågas. Investering i börsnoterade fastighetsbolags 
obligationer är därför konkurrensutsatta av andra obligationslösningar som stasobligationer 
och andra företagsobligationer. Vilken investeringsform som är mest attraktiv beror på vart i 
konjunkturscykeln man befinner sig. 
 
Det krävs en stor arbetsinsats för institutioner att sätta ihop en grupp som hanterar denna 
verksamhet tillsammans med all juridisk dokumentation och behovet från marknaden kan 
snabbt försvinna om bankmarknaden stabiliseras igen. En fördel som nämns är att tillgången 
skulle ha bättre likviditet och mer transparant prissättning än en direkt investering i 
fastigheter. Marknaden måste däremot utvecklas och regelverket bearbetas för att investering 
ska bli möjligt. En nödvändighet är att få till ett ratingsystem då det krävs enligt exempelvis de 
ramverk som styr AP-fonderna. Rating utförd av en extern aktör är ett krav och ett sätt att 
hantera risk. Panten i fastigheten är då det viktiga, inte det bakomliggande bolaget. 

8.3 Certifikatmarknaden, säljrevers och förlagslån 

Fastighetsbolag 
De intervjuade fastighetsbolagen har olika finansieringsstrukturer. Ett flertal fastighetsbolag 
har certifikatprogram ute på marknaden för upplåning av korta pengar. De upplevs däremot 
sälja sämre idag till följd av konkurrens från banker som erbjuder höga inlåningsräntor. 
Certifikatmarknaden anses av vissa vara ostadig och kan därför fungera som ett komplement 
för att minska lånevolymen i bank men inte som bas i en låneportfölj.  
 
Säljrevers är vanligt i fastighetsbranschen, Klövern anser att säljrevers är en bra och enkel 
lösning beroende på situation och även Balder tar emot reversskuld.  Fabege har använt 
säljrevers vid försäljning men ser det inte som en finansieringslösning för egen del.  
 
Förlagslån liknas av Balder vid icke-säkerställda obligationer. Fabege har använt 
finansieringsformen vid större affärer och de anser att det är bra att ha möjligheten vid större 
förvärv även om strukturen är krånglig. Klövern säger att lösningen kan bli aktuell i framtiden 
men de tittar inte på detta i dagsläget.  

8.4 Preferensaktier 

Konsultbolag 
En fördel med preferensaktier som påpekas från konsultbolagen är att de kan ge ökad soliditet 
då de hamnar under eget kapital. En annan fördel med preferensaktier är att de inte kan 
försätta bolaget i konkurs som seniorskuld. Däremot kan de vara ineffektiva ur skattesynpunkt 
eftersom utdelning på aktierna inte berättigar till något ränteavdrag, likt räntekostnader för 
lånat kapital.  
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Fastighetsbolag 
Av de intervjuade fastighetsbolagen använder Balder och Klövern preferensaktier medan de 
andra bolagen inte tycker att det är aktuellt i dagsläget. Av de bolagen som inte utnyttjar 
finansieringsformen anser några att det är för riskfyllt och inte alls ett aktuellt alternativ 
medan andra är mindre skeptiska och skulle kunna tänka sig att emittera i framtiden. Ett bolag 
menar att preferensaktier är tryggare än obligationer då de inte förfaller men å andra sidan 
dyrare. Att utdelningen på preferensaktier inte berättigar till något ränteavdrag menar en 
intervjuperson inte är en påtaglig nackdel för de fastighetsbolag som har möjlighet att istället 
utnyttja underskottsavdrag.  

Banker 
Av bankerna är det en av de intervjuade som har märkt av ett ökat intresse för preferensaktier. 
En annan invänder att detta är en dyr finansieringsmetod och både bankfinansiering och 
obligationer är billigare och mer flexibla.  

8.5 Obligationer 

8.5.1 Allmänt 

Konsultbolag 
Den allmänna åsikten från konsultbolagen är att marknaden för finansiering genom 
obligationer kommer att öka, både för säkerställda och icke-säkerställda. Framväxten av en 
obligationsmarknad styrs i hög grad av prissättningen på bankmarknaden då efterfrågan 
skapas om bankkredit blir dyrare. En fördel med obligationer är att fastighetsbolagen kan 
minska sitt beroende av banken och ett bolag anser att det bara är en tidsfråga innan 
säkerställda obligationer mot säkerhet i fastighet kommer att ersätta banklån mer och mer. 
Det är däremot inget av konsultbolagen som tror att obligationsmarknaden kommer att bli en 
stor konkurrent till bankkredit. De flesta ser det som ett eventuellt komplement och tror att 
det välkomnas av bankerna som får möjlighet att lätta sina balansräkningar. En åsikt är att 
finansieringsformen kommer att vara förbehållen stora fastighetsbolag och att investerarna 
kommer vara institutioner som har möjlighet att köpa stora volymer. 
 
En nackdel konsultbolagen ser med obligationer är den låga flexibiliteten i jämförelse med 
billaterala låneförbindelser. Det kan även vara svårt för investeraren att förstå och bedöma 
den underliggande tillgången. Idag är det en dyr finansieringsform då fastighetsbolagen vill ha 
mer avkastning än vad investerarna är villiga att betala vilket stoppar utvecklingen av 
marknaden.  

Fastighetsbolag 
För fastighetsbolagen ses obligationer som ett intressant komplement till bankkredit och 
utvecklingen som en naturlig konsekvens av ändrade förutsättningar för bankfinansiering. Den 
svenska marknaden är väldigt dominerad av banker, mycket på grund av att dessa historiskt 
har varit billigast. De flesta anser däremot att även bankerna skulle kunna ha nytta av en mer 
utvecklad obligationsmarknad. En intervjuperson påpekar dock att när bankkredit blir dyrare 
finns potential för att obligationer, framförallt säkerställda, går från att vara komplement till 
att vara ersättning för bankkredit. Obligationer har traditionellt sett haft höga 
transaktionskostnader och att det är för dyrt att emittera är argument från flera bolag till 
varför de inte anser att det är aktuellt för dem idag men det finns en tro på att detta kan 
komma att ändras.  
 
Obligationsmarknaden anses mer gynnsam för stora statliga bolag då de anses vara säkra och 
därigenom kan få ett bättre pris. Mindre kända bolag på marknaden får betala ett högre pris 
men obligationslösningar kan ändå vara av intresse då finansiering inte går att få från banker. 
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En intervjuperson påpekar att de som stort börsnoterat fastighetsbolag tidigare inte velat gå in 
på obligationsmarknaden eftersom det kunnat väcka misstänksamhet från ägare och 
investerare. Idag har synen på obligationer förändrats och det ses mer som en produkt likt alla 
andra. 
 
Ett fastighetsbolag som kraftigt förespråkar obligationer nämner som fördelar att de är enklare 

att hantera och inte kräver lika mycket administration som bankkredit. Generellt tar 

kreditprocessen längre tid idag då bankerna kräver in mer dokumentation samt har hårda krav 

på nyckeltal och uppföljning av pantbrev, amorteringar etc. Emission av icke-säkerställda 

obligationer kan genomföras på ett antal veckor och med obligationer finns också möjlighet att 

öka belåningsgraden, vilket däremot inte är syftet för alla bolag.  

Banker 
De intervjuade bankerna ser obligationer som ett välkommet komplement då även banker kan 
göra affär på obligationer utan att behöva binda upp kapital. Många initiativ för utveckling av 
obligationsmarknaden drivs av banker då det svenska banksystemet inte skulle må dåligt av att 
lånevolymen mot fastigheter går ner. En intervjuperson säger däremot att situationen kan 
ändras om obligationer börjar ersätta banklån helt, då krävs att bankerna anpassar sig mer för 
att de ska kunna bistå sina kunder oavsett vad de efterfrågar; banklån, certifikatprogram, 
aktier eller obligationer. Det är främst säkerställda obligationer som skulle kunna ersätta 
bankfinansiering men i dagsläget finns denna form i mycket liten utsträckning. Även om 
behovet är stort finns inget utarbetat ramverk och en av intervjupersonerna spår att det till en 
början kommer att bli många ”case-by-case” lösningar.  

8.5.2 Icke-säkerställda obligationer 

Fastighetsbolag 
Av de intervjuade fastighetbolagen har Kungsleden, Balder och Klövern varit aktiva på 
marknaden för icke-säkerställda obligationer. Balder har nyligen dragit tillbaka sina 
obligationer och bevakar nu marknaden för säkerställda obligationer men tycker än så länge 
att detta alternativ är för dyrt. Kungsleden och Klövern har nyligen emitterat nya icke-
säkerställda obligationer. Klöverns obligationer gavs i april 2012 ut till en ränta på 3-månaders 
STIBOR plus 4 procentenheter och Kungsleden emitterade februari 2011 till 3-månaders 
STIBOR plus 2,75 procentenheter (Klövern, 2012) (Kungsleden, 2011).  Kungsleden är det bolag 
som kommit längst med sitt obligationsprogram och har hittills ställt ut tre icke-säkerställda 
obligationer, en i Norge och två i Sverige som tillsammans utgör 10 procent av bolagets totala 
finansiering. Anledningen till att de valde Norge var för att deras obligationsmarknad är mer 
etablerad med lägre priser och större efterfrågan.  

 
Icke-säkerställda obligationer ligger normalt som topplån med seniorskuld i botten. Ett av de 

intervjuade fastighetsbolagen som nyligen emitterat icke-säkerställda obligationer ser detta 

som en långsiktig finansiering och ett sätt att få pengar från annat håll än banksektorn. De har 

främst märkt av intresse från svenska investerare och emissionen sker genom en av de svenska 

storbankerna. Prissättningen har utgått från marknadsundersökning och jämförelser där ett 

spann på vad investerare är villiga att betala har tagits fram. De upplever att bankerna tycker 

att utvecklingen är positiv då de velat utnyttja obligationsmarknaden i flera år men 

fastighetsbolagen har inte varit intresserade då det varit för dyrt i jämförelse med bankkredit.  

 

Många tror att marknaden för icke-säkerställda obligationer kommer att öka då det alltid finns 

investerare som vill ha högre avkastning. Några av fastighetsbolagen är ändå avvaktande till 

finansiering med icke-säkerställda obligationer då de saknar underliggande säkerhet och därför 

är dyrare än bankkredit och beroende av marknadens riskpremie. En av de intervjuade 
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bankerna invänder att icke-säkerställda obligationer är ett dyrt alternativ som endast bör 

emitteras vid brist på eget kapital och behov av förvärv.  

8.5.3 Säkerställda obligationer 

Fastighetsbolag 
Fabege, Peab, Wihlborgs och Brinova har genom en gemensam ägarkonstellation i SFFAB 
kommit ut med noterade säkerställda obligationer. På detta sätt har de kunnat få 
förutsättningar och rimliga priser för att emittera obligationen. De delaktiga bolagen anser att 
det är viktigt att få ut sitt namn på marknaden och öka antalet finansieringsmöjligheter. Det 
finns förhoppningar om att i framtiden kunna utöka obligationsprogrammet och få ett bättre 
pris vilket i så fall skulle ge en bättre förhandlingsposition gentemot bankerna. 

 
Det finns en del återstående hinder för att skapa en fungerande marknad för säkerställda 

obligationer från fastighetsbolag. Den svenska marknaden är obeprövad och det är dyrt att 

vara den som emitterar först. Ett fastighetsbolag säger att de bevakar marknaden, men ser en 

stor nackdel med att det begränsar bolaget då de vill köpa och sälja fastigheter. Ett annat 

bolag ser säkerställda obligationer som en intressant finansiering och då särskilt riktat mot 

institutioner. För detta krävs däremot att institutionerna ser över sina regelverk som idag inte 

möjliggör investering i säkerställda fastighetsobligationer.  

 

Andra nackdelar som fastighetsbolagen tar upp med säkerställda obligationer är att 

investerare inte är tillräckligt duktiga på att bedöma säkerheten bakom obligationen vilket 

medför att det blir en hög riskpremie. Det är också svårt att skapa samma relation till 

investerare i obligationer som till banker, vilket gör att fastighetsbolagen förlorar förtroende 

och kontakt. Det blir även en osäkerhet vid omsättning då utfallet är beroende av det aktuella 

läget på marknaden och det är därför viktigt att bevaka marknadsutvecklingen. 

 
Banker   
En av de intervjuade bankerna är mycket skeptisk till säkerställda obligationer. Även om 
diskussionerna har förts under en längre tid är SFFAB det enda bolag som emitterat 
säkerställda obligationer på marknaden och kritik riktas mot denna struktur. En stor nackdel 
som pekas ut är om pantsatta fastigheter ska säljas. De andra bankerna är mer positivt 
inställda till säkerställda obligationer men påpekar att det är en utbildningsfråga och att 
utvecklingen kommer ta tid. Många aktörer är ute och marknadsför produkten men 
investerare är ovana vid investeringsformen. Som potentiella investerare i säkerställda 
obligationer pekas svenska institutioner ut, eftersom det krävs stora insatser och kompetens. 
Investerare är generellt duktiga på att bedöma bolag men måste i detta fall även kunna 
bedöma risken på bakomliggande fastighetsportfölj. Detta måste kunna göras enkelt för att 
investerare inte ska avstå och därför är ratingsystem önskvärda. Bankerna håller även med 
fastighetsbolagen om att det alltid blir dyrare första gången en säkerställd obligation kommer 
ut på marknaden, vilket kan hålla tillbaka utvecklingen.  

8.5.4 Svensk FastighetsFinansiering AB 

Svensk FastighetsFinansering AB (”SFFAB”) bildades 1995 men fick sin nuvarande 
affärsinriktning 2008. SFFAB ägs gemensamt av fastighetsbolagen Brinova, Fabege, Peab och 
Wihlborgs. Anledningen till att de ovan nämnda bolagen gått ihop är att de enskilt ansåg sig för 
små för att attrahera stora investerare på kapitalmarknaden. Syftet med bildandet är att 
diversifiera ägarbolagens finansieringsmöjligheter och uppnå en mer kostnadseffektiv 
finansiering samt minska beroendet av bankmarknaden.  
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Finansieringsverksamheten bedrivs på följande sätt (Svensk FastighetsFinansiering AB, 2011): 
- Inlåningsverksamhet genom upptagande av lån från kapitalmarknaden vilket sker genom 

certifikat, obligationer och värdepapper, samt kontantlån från bank. 

- Utlåningsverksamhet till ägarbolagen med verksamhet. Lånen säkerställs med pant i 

underliggande fastigheter.  

- Var tredje månad ska en säkerhetsagent säkerställa att SFFAB uppfyller alla nyckeltal som 

åtagits gentemot obligationsinnehavarna. 

- Fastigheterna som är SFFAB:s underliggande säkerheter ska marknadsvärderas var tredje 

månad för att skapa största möjliga säkerhet för investerarna.  

När arbetet med alternativ finansieringsstruktur påbörjades 2008 fanns en annan strategi än 
idag. I början var inriktningen ett certifikatprogram för att låna upp pengar kortfristigt, men 
den finansiella utvecklingen med nya regelverk och bankernas ökade marginaler gjorde att 
obligationer blev mer intressant. Utan finanskrisen skulle bolaget antagligen kommit ut med 
ett certifikatprogram 2009 men det blev istället en emission av obligationer 2011. 
 
I skrivande stund har SFFAB emitterat tre obligationer. Claes Helgstrand, CFO på SFFAB, säger 
att prissättningen har varierat mellan emissionerna beroende på marknadens förutsättningar 
och ”new issue pemium” vid första emissionen. Den senaste 3-års emissionen gjordes på 3-
månaders STIBOR plus 1,6 procentenheter som betalas ut i efterskott till 
obligationsinnehavaren på ränteförfallodagen. Kostnaden är inte att det är en ny produkt utan 
beror på att de är nya låntagare på kapitalmarknaden. Nu satsar bolaget på att arbeta ner 
spreaden mot marknaden. Hittills har samarbete skett med Swedbank men en utökning med 
Nordea och Danske Bank har precis inletts. Då det inom programmet endast går att emittera i 
kronor är utländska banker inte aktuellt.  
 
SFFAB är i dagsläget det enda bolaget med obligationsprogram för säkerställda obligationer för 
börsnoterade fastighetsbolag som emitterats i Sverige. De två första emissionerna har endast 
riktat sig till stora svenska institutioner och den senaste riktar sig till mellanstora företag och 
institutioner. De riktar sig inte till privata investerare även om dessa kan komma att äga 
obligationer indirekt genom fonder. Eventuellt kan privata investerare i framtiden vara aktuella 
men det är för tidigt att säga nu. 
 
Kriterier för fastigheter som får ingå i programmet finns i prospektet och det finns en 
säkerhetsagent som bevakar obligationsinnehavarnas intressen. Om en fastighet i programmet 
säljs ska den bytas ut mot en likvärdig fastighet och i de fall det inte går att hitta en fastighet 
som uppfyller kriterierna, måste kapitalet vid försäljning låsas på spärrat konto. En försäljning 
av fastighet som är pantsatt inom programmet har ännu inte skett. 
  
Claes Helgstrand ser obligationer främst som ett komplement till bankkredit. Prismässigt 
kommer finansieringsformen enligt Helgstrand vara konkurrenskraftig på långa lån medan 
upplåning av korta pengar kommer att fortsätta ske via banksystemet. Både korta och långa 
kapitalbindningstider krävs för att fastighetsbolag ska kunna köpa och sälja fastigheter. Långa 
pengar skapar stabilitet men även en inlåsningseffekt. Framtiden för säkerställda obligationer 
beror däremot på marknaden och det är viktigt att vara lyhörd på vad investerare på 
kapitalmarknaden har för intressen och önskemål. På det sättet är det lättare med billaterala 
lån där förhandlingar sker med banken när det finns behov av kapital.  
 
Säkerställda obligationer ligger som seniorskuld och är därför säkrare och billigare än icke-
säkerställda obligationer säger Helgstrand. Han påtalar att strukturen är komplicerad vilket gör 
att finansieringsformen måste beskrivas för investerare. Däremot tror Helgstrand att 
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marknaden kommer att lära sig med tiden och att det kommer att dyka upp fler likande 
strukturer, men då för enskilda fastighetsbolag och inte i en gruppkonstellation som i SFFAB:s 
fall. Han uppfattar att deras ägare är nöjda men påpekar att för att strukturen ska vara 
genomförbar måste bolagen vara trygga och ha stabila nyckeltal. Endast bolag som klarar av 
att uppfylla deras angivna krav kan emittera men förutsatt detta säger Helgstrand att 
finansieringsformen är billigare än bankkredit på långa pengar.  
 
I våra intervjuer med banker har det framkommit ett antal synpunkter kring SFFAB:s struktur. 
En av de intervjuade bankerna är mycket kritisk, främst kring att det skapar inlåsning hos 
fastighetsbolagen då en fastighet som ingår i programmet ska säljas. Även synpunkter mot att 
investerarna inte förstår vad de investerar i framkom.  
 
Andra banker är mer positiva och ser ett ökat intresse från investerare. Däremot påpekas att 
det är en väldigt specifik lösning som fungerar i just detta fall och inte går att tillämpa på 
fastighetsbolag som har ett heterogent fastighetsbestånd och hög transaktionsfrekvens. Detta 
eftersom ett av de stora frågetecknen är hur försäljningar ska lösas. Vid frågan på om 
finansieringsformen är dyrare eller billigare får vi svaret från en av de intervjuade bankerna att 
det mer handlar om att hitta alternativ än att hitta den billigaste lösningen. Om ett 
fastighetsbolag önskar utöka sin balansräkning är det inte säkert att detta överhuvudtaget kan 
tas upp av banksystemet och då är det viktigt att minska sitt beroende av bankerna. Generellt 
har däremot prissättningen på banklån närmat sig obligationer vilket gör finansieringsformen 
mer aktuell.  

8.6 Analys: Alternativa finansieringsformer 

Alla aktörer på marknaden tittar i dagsläget på möjligheter till alternativ finansiering. Både 
preferensaktier och certifikatprogram är ett sätt för fastighetsbolag att få en mer blandad 
finansieringsportfölj. Preferensaktier hör till eget kapital och är en dyr finansieringsform 
medan certifikatprogram lånar upp pengar kortfristigt och därigenom inte kan ersätta 
långfristig finansiering. Säljrevers är en lösning som är vanligt förekommande i branschen och 
har potential att bli en vanligare lösning. Däremot är det svårt att se att någon av ovanstående 
finansieringslösningar kan ersätta bankkredit. De kan däremot användas för att skapa en 
diversifiering av finansieringsportföljen och minska beroendet av banken. Som ersättning till 
banker skulle institutionella investerare kunna komma att bli mer aktuella då dessa skulle 
kunna ge lån med liknande villkor som bankerna men till ett mer attraktivt pris för 
fastighetsbolagen.  

 
Icke-säkerställda obligationer 
Icke-säkerställda obligationer kan bli ett sätt att öka belåningsgraden för mer riskbenägna 
bolag. Finansieringsformen hamnar som ett topplån med seniorskuld i botten och har därför 
inte samma förutsättningar för att fungera som ersättning till bankkredit som säkerställda 
obligationer. Kungsleden och Klövern som nyligen emitterat icke-säkerställda obligationer har 
fått betala omkring 3-4 procentenheter över STIBOR för detta vilket är något över bolagens 
genomsnittliga räntekostnad.  
 
Säkerställda obligationer 
Om fastighetsmarknaden ska fortsätta att utvecklas kommer alternativ, bland annat 
säkerställda obligationer, att behövas eftersom bankerna idag inte är intresserade av att öka 
sin fastighetsportfölj i någon större utsträckning. Som nämnts i den internationella utblicken, 
är de marknadsstrukturer som är mer dominerade av obligationer inte applicerbara i Sverige. 
Med tanke på Sveriges starka banksektor och att de förutsättningar med säkerhet bakom 
obligationer som finns i Norge är det inte troligt att vi kommer att närma oss deras aktivitet på 
obligationsmarknaden. En avgörande fråga är hur utbytesmekanismen då en fastighet som är 
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pantsatt ska säljas ska hanteras och det är också en problematik som gör att det är troligast att 
finansieringsformen kommer att passa bäst för långsiktigt förvaltande bolag med stort 
homogent fastighetsbestånd. Ett alternativ till lösning skulle vara att fastighetsbolaget får 
betala en avgift för att köpa sig ur obligationsavtalet då en fastighet ska säljas.   
 
Investerare i säkerställda obligationer är främst institutioner. Dessa har resurser och 
kompetens att sätta sig in i finansieringsformen med bakomliggande säkerhet. Det är däremot 
en utbildningsfråga att se till att investerare förstår och kan analysera investeringsformen. 
SFFAB:s program kräver insatser på 1 000 000 SEK vilket gör det svårt för privatpersoner att gå 
in som investerare. Det kan vara önskvärt att till en början fortsätta rikta in sig mot större 
investerare för att undvika en marknad likt den danska, där investerare har för lite kunskap om 
vad de investerar i. 
 
Intresset för säkerställda obligationer finns från de stora institutionerna. Däremot är det i 
dagsläget inte en aktuell investeringsform då de föredrar att investera direkt i fastigheter för 
att uppnå de diversifieringsfördelar som eftersträvas. Obligationslösningar skulle antagligen 
inte heller hamna som fastighetsinvestering utan mer jämföras mot andra obligations- och 
räntepapper. I dagsläget är regelverken en begränsande faktor för investering för bland annat 
AP-fonderna. En förutsättning för att institutioner ska vara intresserade är att regelverk och 
rating sätts i system. Här finns möjligheter för utveckling av en marknad med ratingbolag 
specialiserade på fastighetsobligationer. I Danmark används bland annat rating genomförd av 
Standard & Poor’s och det borde därför vara möjligt att få ett fungerande rating system även i 
Sverige.   

Bankerna välkomnar utvecklingen av obligationsmarknaden. De kan vara med och tjäna pengar 
på obligationer genom att hantera emissionerna och ta ut avgifter vilket är en anledning till att 
de är med och driver frågan. Deras inblandning är också nödvändig för att få pålitliga 
intermediärer och skapa en trovärdig investeringsform.  
 
Vi tror inte att obligationer kommer att ersätta traditionella banklån i Sverige inom överskådlig 
framtid. Den svenska fastighetsmarknaden är traditionellt väldigt inriktad mot bankerna som 
är väldigt starka i Sverige. Obligationer kan däremot bli ett bra komplement och andelen 
obligationsfinansiering kommer troligtvis att öka. Tidigare har obligationsmarknaden varit 
förknippad med högt risktagande och ett sätt att få finansiering då banker inte velat vara 
delaktiga. Idag är synen på obligationer däremot annorlunda och ses mer som ett alternativ 
som även ”seriösa” bolag kan använda. Ett fastighetsbolag nämner att obligationer kräver 
mindre administration än bankkredit, men detta skiljer sig från fall till fall. För bolag med en 
upparbetad relation till banken kan traditionell bankkredit vara enklare än att starta upp ett 
obligationsprogram.  
 
SFFAB  
SFFAB:s nuvarande utformning har drivits fram som en följd av den ekonomiska krisen och 
ökning av kostnader för bankkredit som skapade efterfrågan på alternativ. Strukturen är 
specialanpassad för de ägande bolagen och dessa bolag har en unik ägarstruktur som 
möjliggjort samarbetet. Det går därför inte att applicera lösningen på andra fastighetsbolag 
men liknande strukturer kan komma att sättas upp om detta exempel visar sig lyckat. Den 
stora frågan är vad som sker då en av de pantsatta fastigheterna ska säljas och även om det 
finns väl beskrivet i prospektet hur en sådan situation ska hanteras, återstår det att se hur väl 
det fungerar i praktiken. Det utesluter även att fastighetsbolag med hög transaktionsaktivitet 
kan emittera säkerställda obligationer. De fastigheter som ingår i programmet måste vara av 
hög kvalitet vilket gör att det har lyckats erhålla ett bra pris för obligationerna. I jämförelse 
med icke-säkerställda obligationer är produkten mycket konkurrenskraftig i pris.  
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Det krävs att produkten marknadsförs till investerare för att öka kunskapen om 
obligationsformen. Institutioner är de främsta investerarna vilket kan vara en fördel då dessa 
har stor kompetens att bedöma risker, till skillnad mot mindre privata investerare. De 
säkerställda obligationerna ses som ett komplement till bankkredit och är inte tänkta att 
utnyttjas för att öka belåningsgraderna, som skett i Danmark, utan för att vara ett alternativ till 
seniorskuld. 
 
SFFAB är först på marknaden och det är därför intressant att följa deras utveckling. Ett av de 
intervjuade bolagen som är delaktigt i programmet säger att det är viktigt att vara ute med sitt 
namn tidigt för att etablera sig på marknaden, även om det till en början är ett dyrare 
alternativ.  
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9 Avslutning 
Banksektorns tydliga dominans i Sverige är idag ifrågasatt av många aktörer på 
fastighetsmarknaden. Ett fåtal stora banker ger en skev konkurrenssituation och även om det 
traditionellt sett varit billigast att finansiera sig genom bankkredit, har det på grund av den 
makroekonomiska utvecklingen samt nya regelverk blivit svårare och dyrare att få lån. Allt fler 
undersöker möjliga alternativ för att diversifiera sin finansieringsportfölj och minska sitt 
beroende av banksektorn när bankerna stärker sina balansräkningar. Internationellt sett är 
utnyttjandet av obligationer mer utbrett och fler bolag börjar intressera sig för 
finansieringsformen även i Sverige. Utvecklingen av alternativ finansiering kommer den 
närmsta framtiden till stor del att styras av hur banksektorn påverkas av den pågående 
eurokrisen och Basel III. Efterfrågan kommer att öka eller minska beroende av hur mycket av 
kreditbegränsningarna som kommer att spilla över på fastighetsmarknaden. En fråga är om det 
inte vore sunt även för fastighetsbolagen att sänka sina belåningsgrader när bankerna gör det, 
vilket de skulle kunna komma att tvingas till om alternativ inte utvecklas tillräckligt snabbt.  
 
Av de alternativa finansieringsformer vi studerat är säkerställda obligationer samt billaterala 
låneförbindelser mellan bolag och institutioner de former som är mest lämpade som 
ersättning för banklån. Båda dessa baseras på pantbrev i fastigheterna som säkerhet och 
därmed borde de i pris kunna konkurrera med traditionell bankkredit då den underliggande 
risken är densamma. Institutioner kan framförallt till en början vara viktiga för fastighetsbolag 
för att fylla gapet efter bankernas åtstramningar, däremot är det inte säkert att institutionerna 
är intresserade att öka sin fastighetexponering i någon större utsträckning.  
 
Hinder som föreligger för säkerställda obligationer är flexibiliteten för fastighetsbolagen att 
kunna avyttra fastigheter som ingår i program för säkerställda obligationer. Det är viktigt att de 
säkerställda obligationerna framstår som pålitliga och får ett gott rykte vilket gör att de 
fastigheter som pantsätts måste vara av hög kvalitet. Det finns därför ett intresse hos de 
emitterande bolagen att sköta utbytesmekanismen på ett bra sätt då detta krävs för att 
upprätthålla en låg prisnivå på obligationerna. Portföljer med större volymer av pantsatta 
fastigheter skulle kunna minska problematiken då varje enskild fastighet påverkar det totala 
värdet mindre och byte av en ingående fastighet till en annan inte har samma effekt. Däremot 
kan detta skapa en svårbedömd produkt och öka osäkerheten samt risken att investerare inte 
kan bedöma den underliggande säkerheten. Utvecklingen som ledde fram till den finansiella 
krisen 2008 grundades på sådan typ av paketering och för att undvika att upprepa samma 
misstag är det av yttersta vikt att mer standardiserade strukturer, utarbetade regelverk och 
fungerande kontrollsystem etableras. Det är enbart ett fåtal fastighetsbolag som skulle kunna 
ha möjlighet att skapa så stora portföljer med tillräckligt kvalitativa fastigheter.  

 
Vi tror att utvecklingen av säkerställda obligationer kommer att gå framåt, men till en början 
kommer nya emissioner att hanteras från fall till fall. Innan ramverk och standardiseringar 
kommer på plats kommer därför bolag som vill använda denna form av finansiering att behöva 
betala ett högre pris. Det kommer även att vara en marknad förbehållen större långsiktigt 
förvaltande fastighetsbolag med homogent fastighetsbestånd. För en lyckad 
obligationsemission är det förutom ett tryggt bakomliggande bolag och säkerhet viktigt att 
prospektet har en tydlig beskrivning av strukturen. Långa kontrakt med pålitliga hyresgäster 
visar på stabila framtida kassaflöden och en låg riskbild.  Parametrar som styr prissättningen 
måste tydligt definieras och i detta skede skulle ett väl fungerande och opartiskt ratingsystem 
göra det enklare för investerare och fastighetsägare att mötas. På kapitalmarknaden är det 
andra aktörer och än på kreditmarknaden och fastighetsbolagen måste anpassa informationen 
därefter.  
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Den senaste emissionen genomförd av SFFAB gick ut till ett pris i nivå med fastighetsbolagens 
genomsnittliga räntekostnader och är därför ett konkurrenskraftigt alternativ. Däremot utgör 
obligationsprogrammet en liten del av de ägande bolagens totala finansiering och 
prissättningen påverkas av förändringar på marknaden.  
 
Som potentiella investerare i ett tidigt skede av utvecklingen av en säkerställd 
obligationsmarknad pekas större institutioner ut. Detta för att de är en målgrupp som har 
resurser i form av kapital och kompetens. Institutionerna själva skulle däremot inte se det som 
ett alternativ till direkt investering i fastigheter utan som ytterligare en obligationstyp. Detta 
för att syftet med investering i fastigheter är att erhålla diversifieringsfördelar som inte är lika 
starka då det rör sig om obligationer.  
 
Förslag till vidare studier 
Marknaden för säkerställda obligationer befinner sig i en uppstartsfas och det är därför 
intressant att följa och dokumentera utvecklingen, bland annat hur väl SFFAB:s upplägg faller 
ut. Även en djupare internationell jämförelse av obligationsmarknader är av intresse. Det finns 
många brister i utländska marknader som inte bör kopieras till Sverige, men strukturer som 
fungerar väl kan vara önskvärt att applicera.  
 
I dagsläget finns begränsningar för institutioner att investera i säkerställda 
fastighetsobligationer som skulle kunna överbyggas av ratingsystem. Hur ett sådant skulle 
kunna utformas för att få investerare och fastighetsägare att mötas är ett annat 
utvecklingsområde. I detta ingår en analys av investerares önskemål och fastighetsägares 
förväntningar om finansieringsformens utfall. Det nya regelverket Solvens II införs under 
hösten 2012 och en uppföljning av hur institutionerna påverkas av dessa är då aktuell.  
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Bilaga 1, Sammanställning nyckeltal för studerade fastighetsbolag 
Siffrorna är tagna från finansiella rapporter som finns publicerade på respektive bolags hemsida.  
 
Balder 2011 2010 2009 2008 2007 

Soliditet (%) 35 30,9 26,5 23,3 30,1 

Räntetäckningsgrad (ggr) 2,1 2,1 3,2 1,7 1,7 

Belåningsgrad fastigheter (%) 61,8 64,6 73,2 72,2 74,6 

Genomsnittlig kapitalbindningstid (år) 5,6 5,9 4,9 6,1 5,7 

Genomsnittlig ränta (%) 4 4,2 3,7 4,9 5 

Genomsnittlig räntebindningstid (år) 3,4 2,4 2,2 0,5 0,75 

Castellum 2011 2010 2009 2008 2007 

Soliditet (%) 33 35 33 34 40 

Räntetäckningsgrad (ggr) 2,78 2,99 3,09 2,55 2,87 

Belåningsgrad fastigheter (%) 51 50 52 50 45 

Genomsnittlig kapitalbindningstid (år) 5,1 5,0 5,5 5,5 5,2 

Genomsnittlig ränta (%) 4,1 3,7 3,7 4,7 4,2 

Genomsnittlig räntebindningstid (år) 2,7 2,6 2,8 2,9 2,2 

Fabege 2011 2010 2009 2008 2007 

Soliditet (%) 39 39 32 32 36 

Räntetäckningsgrad (ggr) 2,2 3 2,6 1,9 2,8 

Belåningsgrad fastigheter (%) 57 62 65 64 56 

Genomsnittlig kapitalbindningstid (år) 5,9 5,3 5,6 5,4 5,1 

Genomsnittlig ränta (%) 3,8 3,57 2,57 3,29 4,31 

Genomsnittlig räntebindningstid (år) 3,6 1,96 2 2 0,25 

Kungsleden 2011 2010 2009 2008 2007 

Soliditet (%) 25,7 30 29,3 23 27,6 

Räntetäckningsgrad (ggr) 1,8 1,8 1,6 1,6 2,7 

Belåningsgrad fastigheter (%) 68,2 64,9 66 72,6 81,9 

Genomsnittlig kapitalbindningstid (år) 1,8 1,9 2,6 3,5 4 

Genomsnittlig ränta (%) 4,9 5,3 5 4,5 4,8 

Genomsnittlig räntebindningstid (år) 4,8 4,9 2,7 2,7 1,4 

Klövern 2011 2010 2009 2008 2007 

Soliditet (%) 30,8 32,1 32,7 32,3 37,4 

Räntetäckningsgrad (ggr) 2,2 2,8 3,2 2 2,2 

Belåningsgrad fastigheter (%) 63 63 64 64 58 

Genomsnittlig kapitalbindningstid (år) 1,9 2 1,8 2,6 3,7 

Genomsnittlig ränta (%) 4,2 3,6 2,7 4,2 4,6 

Genomsnittlig räntebindningstid (år) 2,7 2,4 3,2 1,1 1,4 

Wallenstam 2011 2010 2009 2008 2007 

Soliditet (%) 35 37 37 40 42 

Räntetäckningsgrad (ggr) 1,9 2,2 2 1,6 2,6 

Belåningsgrad fastigheter (%) 54 51 53 51 48 

Genomsnittlig kapitalbindningstid (år) - - - - - 

Genomsnittlig ränta (%) 4 3,81 3,87 4,23 4,26 

Genomsnittlig räntebindningstid (år) 2,7 2,3 2,4 2,5 2,1 

Wihlborgs 2011 2010 2009 2008 2007 

Soliditet (%) 30,1 30,5 29,6 29,4 32,6 

Räntetäckningsgrad (ggr) 2,8 3,1 2,7 2,2 2,7 

Belåningsgrad fastigheter (%) 58,1 59,6 61,3 60,7 58,2 

Genomsnittlig kapitalbindningstid (år) 4,5 4,5 5,1 2,8 3,5 

Genomsnittlig ränta (%) 3,59 3,56 3,01 5,02 4,25 

Genomsnittlig räntebindningstid (år) 5,5 2,2 2,5 3,7 1,3 
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Bilaga 2, Intervjumall fastighetsbolag 
 
Bolagets finansiella struktur 

 
1. Hur har er finansiella struktur förändrats de senaste åren?  

 
2. Hur har finanskrisen och eurokrisen påverkat förändringar i finansiering? 

 
3. Har ni ändrat era metoder för att bedöma risker? 

 

Villkor gällande utlåning från banker 

 
4. Hur har attityden från banker förändrats gällande utlåning? 

 
5. Vad tror ni ligger bakom detta? (Belåningsgrader, riskbedömning etc.) 

 
6. Tycker ni att eventuella förändrade ställningstaganden från bankerna är befogat? 

 
7. Hur uppfattar ni att bankerna bedömer risken att ge kredit till fastighetsbolag nu jämfört 

med tidigare? Om, varför har de ändrat villkor för utlåning? 

 

Alternativ till bankkredit 

 
8. Vilka alternativa finansieringsformer använder bolaget idag? 

 
9. Vilka alternativ tittar bolaget på som möjligt intressanta och varför? 

 
10. Hur ser ni på företagsobligationer som finansieringskälla? 

 
11. Vad ser ni för fördelar/nackdelar med de olika alternativen? 
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Bilaga 3, Intervjumall bank 
 
Förändringar av förutsättningar för kredit till fastighetsbolag 

 

1. Ser ni några problem vid fastighetsinvesteringar idag mot innan finans- och eurokrisen? 

 
 

2. Har ni ändrat era villkor för utlåning?  

 
 

3. Har ni ändrat er policy angående belåningsgrader för fastighetsbolag? Om ja, varför? 

 
 

4. Hur har de nya Basel reglerna påverkat er? 

 
 

5. Hur bedömer ni risken att ge kredit till fastighetsbolag? 

 
 
6. Har detta förändrats något de senaste åren och i så fall hur? 

 
 

7. Hur uppfattar ni fastighetsbolagens reaktioner utifrån nya villkor? 

 
Alternativa finansieringsformer 
 
 

8. Vilka alternativa finansieringsformer till vanlig bankkredit använder ni? 

 
 

9. Hur ser ni på konkurrensen från alternativa finansieringsformer? 

 
 

10. Säkerställda obligationer – nytt på svenska marknaden? 
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Bilaga 4, Intervjumall konsultbolag 
 
Förändringar i fastighetsbolags finansiella struktur 

 
1. Hur har den finansiella strukturen för fastighetsbolag förändrats de senaste åren?  

 
2. Vad tror ni ligger bakom förändringarna? 

 
3. Ser ni några nya problem vid fastighetsinvesteringar idag mot innan finans- och eurokrisen? 

 

4. Bedömer fastighetsbolagen risker annorlunda idag till skillnad från tidigare? 

 
Villkor gällande utlåning från banker 

 
5. Hur uppfattar ni att bankerna bedömer risken att ge kredit till fastighetsbolag nu jämfört 

med tidigare? Har de ändrat sina villkor för utlåning? 

 
6. Hur har attityden från banker förändrats gällande utlåning till fastighetsbolag? 

 
7. Vad tror ni ligger bakom detta? (Belåningsgrader, riskbedömning etc.) 

 
8. Tycker ni att eventuella förändrade ställningstaganden från bankerna är befogat? 

 
Alternativ till bankkredit 

 
9. Vilka alternativa finansieringsformer tittar ni på till era kunder idag? 

 
10. Vad ser ni för fördelar/nackdelar med de olika alternativen? 

 
11. Hur ser ni på företagsobligationer som finansieringskälla? 
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Bilaga 5, Intervjumall SFFAB 
 

1. Vad var orsaken till att ni började undersöka möjligheten med säkerställda obligationer? 

 
 

2. När började arbetet med att hitta en ny finansieringsväg? Bildades 1995, avvecklades 2008? 

 
 

3. Hur har det ekonomiska läget och nya regelverk (Basel III) påverkat? 

 
 

4. Vilken typ av investerare vänder ni er till? 

 
 

5. Har ni fått reaktioner från andra fastighetsbolag/konsultbolag/banker? 

 
 

6. Hur uppfattar ni att era ägare ser på upplägget? 

 
 

7. Om en fastighet säljs, vad händer? Obeprövat. 

 
 

8. Hur ser framtidsplanerna ut? Tror ni att finansieringsformen kommer att kunna vara 

konkurrenskraftig i framtiden? 

 
 

9. Hur är er finansieringsform i jämförelse med icke-säkerställda obligationer? 

 
 
 

10. Förklaring av struktur och kassaflöde? Komplicerad struktur – vänder sig främst till större 

fastighetsbolag? 
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Bilaga 6, Intervjumall institutionella investerare 
 
 

1. Hur ser ni på fastigheter som tillgångsslag för placeringar? 

 
2. På vilket sätt föredrar ni att investera i fastigheter? (Direkt genom delägarare i 

fastighetsbolag, eller via direkt lån mot pantbrev, obligationslösningar, etc.) 

 
3. Ser ni annorlunda på investering i fastigheter idag mot innan finans- och eurokrisen? 

(Exempelvis hur mycket exponering mot fastigheter ni väljer, riskbilden, avkastningskrav etc.) 

 
4. Hur har ni påverkats av nya regelverk som införts till följd av finanskrisen?  

 
5. Ser ni säkerställda obligationer som ett tänkbart alternativ vid investering i fastigheter? 

 
6. Varför? 

 
7. Vilka fördelar/nackdelar finns med säkerställda obligationer? 

 
 
 


