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Abstract 
The capital market, with financial instruments such as corporate bonds, has over the last years 
emerged as an alternative financing source for Swedish real estate companies.  A seemingly 
unexplored market which given the real estate companies the possibility to diversify their loan 
stock and limit their exposure towards the bank. In Sweden, unlike more market-oriented 
countries such as the US, commercial banks have historically almost exclusively supplied 
debt capital to Swedish corporations. Assessing credit risk is crucial in debt investments, and 
therefore, this thesis focuses on the Swedish capital market the current and potential future 
role of credit ratings in the emerging market for corporate bonds issued by real estate 
companies. We examine why only a limited number of real estate companies are credit rated 
today and the importance of credit rating for the capital market. The study is based on 
interviews with Swedish real estate companies, institutional investors and banks- all that in 
one-way ore an other is affected by credit rating.   
 
The Swedish financial system is undergoing a growth process where the real estate companies 
to a greater extent in using bonds and certificates to finance their investments.  A financing 
method more widely used by government entities in the past. The transition from bank 
financing to funding investments through institutional investors and private equity appears to 
be permanent. The market aftermath is an increased demand for credit risk evaluations. 
Information retained from the banks’ Shadow ratings or the rating institutions. We can 
conclude that extended credit risk information is inescapable with a transition to a more 
market oriented financial system- the remaining question is- who should preform the 
valuation of the credit risk. If the banks continue making the credit risk reports of real estate 
companies international investors might refrain from establishing a position as an investor in 
the Swedish market. In the contrary the banks shaded ratings is more favourable for Swedish 
real estate companies with more qualitative and marked adjusted reports. The market will 
require independent credit information in the future but if it will be the banks or the rating 
institutions that provide this information is still uncertain.  
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  Sammanfattning 
Kapitalmarknaden med finansiella instrument som företagsobligationer och –certifikat har de 
senaste åren vuxit fram som en alternativ lånemarknad för svenska fastighetsbolag. Från att ha 
varit en förhållandevis outforskad marknad har de senaste årens utveckling gett 
fastighetsbolagen en bättre möjlighet att diversifiera sin lånestock och begränsa sin 
exponering mot bankerna. Till skillnad från mer kapitalmarknadsorienterade länder, som 
exempelvis USA, har företags behov av lånefinansiering i Sverige historiskt sett nästan 
uteslutande försetts av bankerna. Denna uppsats fokuserar på den svenska kapitalmarknadens 
fortsatta utveckling och officiell kreditratings betydelse på en växande kapitalmarknad. Vi 
utreder varför så få fastighetsbolag idag valt att införskaffa ett officiellt kreditbetyg och vilken 
betydelse kreditbetyget har för kapitalmarknaden. Undersökningen bygger på intervjuer med 
svenska fastighetsbolag, investerare och banker som alla, på ett eller annat sätt, berörs av 
kreditvärderingar.   
 
Det svenska finansiella systemet genomgår nu en utveckling där fastighetsbolagen använder 
obligationer och certifikat för att finansiera sina investeringar. Ett finansieringssätt som 
tidigare mestadels använts av statliga och kommunala fastighetsbolag. Övergången från 
bankfinansiering till att söka kapital bland privata och institutionella investerare förefaller 
vara bestående. Marknaden kan till följd av detta få behov av ytterligare information om 
kreditrisken i företagen. Information som erhålls från bankernas skuggratingar eller från 
kreditvärderingsinstituten. Vi kan konstatera att utökad kreditinformation är ofrånkomlig vid 
en övergång mot ett mer marknadsorienterat finansiellt system, frågan som kvarstår är vem 
som ska utföra kreditvärderingen.  Fortsätter bankerna utföra kreditvärderingen av 
fastighetsbolag kan det resultera i en avhållsamhet från internationella investerare att etablera 
sig i Sverige och motsatt för fastighetsbolagen är det mer gynnsamt att bankerna, med sina 
mer kvalitativa och för svenska marknaden anpassade värderingar blir den framtida normen.  



 

 

Förord 
 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till Mikael Granath på Willhem som gav oss 

inspirationen att skriva ett arbete om kreditrating av fastighetsbolag. 

  

Vi vill även ge ett stor tack till Charlotta Sjölander och Ebba Lindahl, SEB, Kerstin Joelsson, 

Uppsalahem, Erik Selin, Balder, Jacob Bruzelius, Rikshem, Leiv Synnes, Akelius Fastighet, 

Magnus Röstlund, AMF och Simon Kjellström, Pareto Securities för att de tagit sig tid att 

svara på våra frågor. Utan dem hade vi aldrig kunnat skriva detta arbete.  

 

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Han-Suck Song för den 

vägledning vi fått genom arbetet. Utan de tips och stöd vi fått hade vi inte kunnat färdigställa 

detta arbete. Vi vill även passa på att tacka Herman Donner för ett inspirerande och givande 

samtal i arbetets uppstartsprocess.  

 

Vi hoppas att detta arbete kommer ge läsaren en klarare bild av kreditratingens betydelse för 

fastighetsbolagen på en växande kapitalmarknad och den framtida rollen för kreditratingen i 

företagens upplåning.  

 

Stockholm, den 5 juni 2014 

Oscar Hägglund och Hampus Ållemark  

 

 

 

  



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	  
 

1.	  INTRODUKTION	  .........................................................................................................................	  1	  
1.1	  INLEDNING	  ......................................................................................................................................	  1	  
1.2	  PROBLEMDISKUSSION	  .......................................................................................................................	  3	  
1.3	  SYFTE	  .............................................................................................................................................	  5	  
1.4	  AVGRÄNSNING	  ................................................................................................................................	  5	  
1.5	  DISPOSITION	  ...................................................................................................................................	  6	  

2.	  METOD	  ......................................................................................................................................	  7	  
2.1	  ARBETETS	  DESIGN	  ............................................................................................................................	  7	  
2.2	  DATAINSAMLING	  .............................................................................................................................	  7	  

2.2.1 Intervjuer	  .............................................................................................................................	  8	  
2.2.2 Sekundärdata	  .....................................................................................................................	  8	  

2.3	  DATAANALYS	  ...................................................................................................................................	  9	  
2.4	  VALIDITET	  .......................................................................................................................................	  9	  
2.5	  REPLIKABILITET	  ................................................................................................................................	  9	  
2.6	  RELIABILITET	  ...................................................................................................................................	  9	  

3.	  KAPITALMARKNADER	  OCH	  FINANSIELLA	  SYSTEM	  ...............................................................	  10	  
3.1	  FINANSIELLA	  SYSTEM	  ......................................................................................................................	  10	  

3.1.1 Marknadsorienterat system	  ............................................................................................	  10	  
3.1.2 Bankorienterat system	  ....................................................................................................	  10	  

3.2	  KAPITALMARKNADEN	  .....................................................................................................................	  11	  
3.2.1 Aktiemarknaden	  ...............................................................................................................	  11	  
3.2.2 Kreditmarknaden	  ..............................................................................................................	  11	  
3.2.3 Penningmarknaden	  .........................................................................................................	  12	  
3.2.4 Obligationsmarknaden	  ....................................................................................................	  12	  

3.3	  FINANSIERINGSALTERNATIV	  GENOM	  KAPITALMARKNADEN	  ..................................................................	  12	  
3.3.1 Företagsobligationer	  ........................................................................................................	  12	  
3.3.2 Företagscertifikat	  .............................................................................................................	  13	  
3.3.3 Preferensaktier	  .................................................................................................................	  13	  
3.3.4 Eurobond	  ...........................................................................................................................	  14	  
3.3.5 MTN-program	  ...................................................................................................................	  14	  
3.3.6 Private placement	  ............................................................................................................	  14	  

4.	  KREDITRATING	  OCH	  KAPITALSTRUKTUR	  ..............................................................................	  15	  
4.1	  KREDITRISK	  ...................................................................................................................................	  15	  
4.2	  KREDITRATING	  ...............................................................................................................................	  15	  

4.2.1 Kreditbetyg på lång sikt	  ...................................................................................................	  15	  
4.2.2 Investment grade	  .............................................................................................................	  16	  
4.2.3 Non-Investment grade	  .....................................................................................................	  16	  
4.2.4 Kreditbetyg på kort sikt för den nordiska marknaden	  .................................................	  16	  

4.3	  KREDITVÄRDERADE	  FASTIGHETSBOLAG	  I	  SVERIGE	  ..............................................................................	  17	  
4.4	  REGLERINGAR	  ................................................................................................................................	  17	  

4.4.1 Regleringar EU	  .................................................................................................................	  17	  
4.4.2 Basel III	  .............................................................................................................................	  18	  

	  



 

 

4.5	  KAPITALSTRUKTUR	  .........................................................................................................................	  19	  
4.5.1 Kapitalstruktur intervjuade fastighetsbolag	  ..................................................................	  19	  

4.6	  EFFEKTIVA	  MARKNADSHYPOTESEN	  ...................................................................................................	  19	  
4.7	  PRINCIPAL	  AGENT	  TEORIN	  ...............................................................................................................	  20	  

5.	  EMPIRI	  .....................................................................................................................................	  21	  
5.1	  INTERVJUER	  ...................................................................................................................................	  21	  

5.1.2 Rikshem	  ............................................................................................................................	  21	  
5.1.2 Akelius	  ...............................................................................................................................	  23	  
5.1.3 Balder	  ................................................................................................................................	  24	  
5.1.4 Uppsalahem	  ......................................................................................................................	  26	  
5.1.5 AMF	  ...................................................................................................................................	  27	  
5.1.6 SEB	  ....................................................................................................................................	  29	  
5.1.7 Pareto Securities	  ..............................................................................................................	  30	  

6.	  ANALYS	  ....................................................................................................................................	  32	  

7.	  SLUTSATS	  .................................................................................................................................	  39	  

8.	  REFERENSER	  ............................................................................................................................	  41	  
8.1	  LITTERÄRA	  KÄLLOR:	  ........................................................................................................................	  41	  
8.2	  WEBBASERADE	  KÄLLOR:	  .................................................................................................................	  43	  
8.3	  MUNTLIGA	  KÄLLOR:	  .......................................................................................................................	  45	  

9.	  BILAGOR	  ..................................................................................................................................	  46	  
 
 



 

 1 

1. Introduktion 
 
 

1.1 Inledning 
“The market is going to punish us for the rating we are at,  if we don’t get it rated, we would 

be punished even more” säger Joseph Mancini (Faux, 2011) 

 

Kreditrating har sedan lång tid tillbaka varit ett viktigt instrument för att bedöma kreditrisken 

hos olika företag och deras finansiella produkter.  Det är ett viktigt instrument som underlättar 

företagens möjlighet att uppbringa finansiering från kapitalmarknaden (Standard & Poors, 

2011) . 

 

Sverige har idag en kreditmarknad som till nästan uteslutande del är bankorienterad vilket 

innebär att banken har den ledande rollen i att mobilisera kapital och allokera det mellan 

aktörer på marknaden (Sjögren och Zackrisson, 2005). I motsats står det marknadsorienterade 

systemet där marknaden, i form av företag och privata aktörer, förser kreditmarknaden med 

kapital genom finansiella produkter som t.ex. företagsobligationer (Demirguc-Kunt and 

Levine, 1999). I ett marknadsorienterat system efterfrågar marknaden och investerarna mer 

oberoende analyserad information som kan komplettera deras egen analys (Standard & Poors, 

2011). 

 

Utländska investerare, från marknadsorienterade ekonomier, har en annan uppfattning om 

belåningsgraden som råder i svenska fastighetsbolag. De anser att bolagen har en allt för 

aggressiv belåningsgrad, även på nivåer som anses låga bland svenska investerare. Det finns 

indikationer på att svenska fastighetsbolag bör röra sig åt samma håll som de internationella, 

med en högre andel eget kapital. En högre soliditet med lägre avkastning kommer på sikt 

sänka investerarnas avkastningskrav. Efterfrågad avkastning på finansiella produkter anpassas 

då efter de nya marknadsförhållandena. Kapitalmarknaden har i större grad öppnats upp för 

svenska fastighetsbolag. En förändring som tyder på att Sverige är på väg mot ett mer 

marknadsorienterat finansiellt system där andelen banklånen fortsätter sjunka och ersätts med 

kapitalmarknadslån (Fastighetsnytt, 2014). En övergång som kan komma att förändra behovet 

av objektiv kreditrating.  
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Oberoende kreditrating har under en lång tid varit den mest välkända metoden för att beteckna 

företags kreditvärdighet. Ända sedan värdepappersmarknadens intåg i det finansiella systemet 

har rating av emitterade värdepapper varit av yttersta betydelse för att företagen ska kunna 

sälja sina produkter (White, 2010).  

 

Med anledning av finanskrisen 2008 – 2009 kommer bankerna få högre kapitaltäckningskrav 

och likviditetskrav i och med införandet av Basel III (Riksbanken, 2010 a). Detta förväntas 

leda till att företagens räntekostnader kommer att öka och att kreditutbudet reduceras.  Dessa 

två faktorer kan leda till att marknaden för t.ex. företagsobligationer blir allt viktigare för att 

finansiera svenska företag (Gunnarsdottir och Lindh, 2011). Sedan den stora recessionen i 

slutet av förra decenniet har den svenska kapitalmarknaden återhämtat sig snabbaren än 

bankerna. Detta har genererat ett ökat intresse bland svenska bolag att finansiera sig via 

alternativa finansieringsmetoder så som obligationer och preferensaktier (Hartomaa, 2013).  

 

Kapitalprodukter blir i högsta grad aktuella när vi tittar på fastighetsbolags finansiering då 

fastighetsbranschen är mycket kapitalintensiv och alla investeringar som görs behöver, på ett 

eller annat sätt, finansieras externt. Vi vill därför med denna uppsats ge läsaren en uppfattning 

av hur finansieringen av svenska fastighetsbolag kan komma att utvecklas i framtiden och i 

vilken riktning detta kommer att ske. Vi kommer att undersöka detta med utgångspunkt i de 

svenska fastighetsbolagens behov av kapital och från vilka marknader de kan komma att söka 

kapitalet ifrån.  

  

Med anledning av denna utveckling kommer vi undersöka hur marknaden för kreditrating av 

svenska fastighetsbolag kommer att utvecklas och betydelsen av detta. Det finns en vilja 

bland de allmännyttiga fastighetsbolagen som Lejonfastigheter, Framtiden och Malmö 

Kommunala Bostäder (MKB) att genomföra en kreditrating. Likaledes har statligt ägda 

fastighetsbolag så som Akademiska Hus och Specialfastighet valt att kreditvärdera sig 

(Standard & Poors, 2014a). Gemensamt för dessa bolags ägarstruktur är att de har någon form 

av koppling till svenska kommuner eller staten. I maj 2013 valde, utöver dessa, 

fastighetsbolaget Rikshem att genomföra en företagsrating vilket gör dem till det enda 

svenska fastighetsbolaget utan direkt koppling till stat eller kommun som har ett kreditbetyg. 

Till följd av deras rating vill vi undersöka ifall detta är en trend som kommer att öka och 

huruvida vi kommer få se fler fastighetsbolag med kreditbetyg i framtiden. 
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1.2 Problemdiskussion 
Företagsrating och rating av finansiella produkter är inget nytt, varken för investerare eller 

företag. Det vi ska undersöka i vår uppsats är huruvida det kan komma att få en förändrad 

betydelse för den svenska marknaden i framtiden. Vi lever i en värld där globalisering och 

förnyelse på marknaden tillhör vardagen, Sverige är inget undantag från detta, utan även här 

pågår en förändring av det finansiella systemet. Med utgångspunkt i denna förändring 

kommer vi att undersöka kreditratings betydelse för den framtida marknaden.   

 

Det finansiella systemet har idag en central roll att allokera de ekonomiska resurserna som 

finns i samhället. Genom detta fördelas tillgängligt kapital mellan företagen för att kunna 

investeras och bidra till utvecklingen av ekonomin (Wang, 2009). Det finansiella systemet 

delas in i två grupper, det bankorienterade systemet och det marknadsorienterade systemet. I 

Sverige, tillsammans med bland annat Tyskland och Japan, har vi ett väletablerat 

bankorienterat system (Sjögren och Zackrisson, 2005(b)). Här spelar bankerna den avgörande 

rollen för hur resurserna och risken allokeras mellan de olika aktörerna. Det 

marknadsorienterade systemet, som är dominerande i USA och England, bygger på att 

värdepappersmarknaden till mer lika del användes till att förflytta kapitalet och fördela risken 

mellan företagen (Levine och Kunt, 1999). På den svenska marknaden har vi under senare år 

börjat gå mot ett mer marknadsorienterat system. Obligationer och andra produkter har blivit 

ett allt mer populärt sätt att finansiera sin verksamhet (Danske Bank, 2012). Ökningen av 

denna typ av alternativ finansiering kan komma att påverka vad marknaden efterfrågar för typ 

av kreditvärderingar i framtiden.  

 

Idag finns det ett antal fastighetsbolag som valt att finansiera sig genom kapitalmarknaden 

utan att kreditvärdera varken företaget eller produkterna. Under 2013 och 2014 har bland 

annat fastighetsföretag som Balder och Hemsö gett ut så kallade Medium Term Note 

program, MTN-Pogram, utan någon kreditrating (Hemsö, 2013 och Balder, 2014(a)). Med 

hänvisning till detta ställer vi oss frågan om kreditrating verkligen är nödvändigt för att söka 

finansiering via svenska kapitalmarknaden. Med vetskap om detta blir en relevant fråga om 

ratingsystemen är tillräckligt applicerbara på svenska fastighetsbolag och fyller samma 

funktion i Sverige som det gör i exempelvis USA.  

 

Marknadens tilltro till kreditrating föll kraftigt under och efter finanskrisen i slutet av 2000-

talet. Kreditvärdering som instrument för riskmätning har efter detta förändrats och 
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ratinginstituten har då omarbetat sina modeller för att på så sätt arbeta för att återställa 

förtroendet för kreditratingen (Alp, 2013).  Arbetet med att återskapa ett förtroende på 

marknaden kan komma att utveckla en förändrad syn på kreditrating, om denna visar sig vara 

mer pålitlig än de tidigare metoderna.  Vi frågar oss därför hur branschens förtroende för 

ratinginstitutens modeller ser ut idag och om det låga förtroende för ratinginstituten kan vara 

en bidragande faktor till att så få fastighetsbolag har valt att kreditvärdera sig? 

 

Det är tydligt att intresset hos fastighetsbolag att genomföra en företagsrating eller 

produktrating idag är lågt. Mest påtagligt är detta bland de icke kommunalt eller statligt ägda 

bolagen. Det enda bolag privata bolag som Standard and Poor’s tilldelat en företagsrating är 

Rikshem, ett privat bolag som bedöms som kommunalt (Standard & Poor’s, 2013). Vi 

kommer att undersöka vad denna motvilja till att få ett kreditbetyg kan grundas i och om 

Rikshems företagsrating kan komma att influera andra att göra detsamma.   

Vid introduceringen av Basel III reglerna så förändrades bankernas krav på kapital och 

likviditetstäckning av sina lån. Banken fick alltså hårdare restriktioner på hur de ska 

strukturera sin utlåningsverksamhet. Begränsningarna påverkar inte direkt den kvot som finns 

för fastighetsbolagens låneportföljer i bankerna, men då det påverkar bankens kostnad att låna 

ut kapital så kommer detta att resultera i dyrare lån för fastighetsbolagen (KPMG, 2011). De 

allt dyrare lånen har medfört att fastighetsbolagen måste hitta nya metoder att finansiera sig 

för att minimera sina upplåningskostnader. Marknaden har redan upplevt ett stigande intresse 

för alternativ finansiering och denna trend bedöms fortsätta när fler och fler fastighetsbolag 

ska diversifiera sina portföljer och, till skillnad från förr, måste arbeta aktivt för att reducera 

sina upplåningskostnader (Leimdörfer, 2011). Finansieringskostnaderna kan i slutändan ha en 

stor betydelse för det resultat bolaget kan uppvisa, att därför arbeta för att minimera sina 

räntekostnader bör vara av högsta intresse för fastighetssektorn. Kreditvärderingsbetyg kan 

komma att få en allt större roll för företagen när konkurrensen blir högre och investerarna får 

fler produkter att investera i. Vi ska därför reda ut om kreditrating kommer att få en förändrad 

roll på en alternativ marknad med högre konkurrens.   
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1.3 Syfte 
Uppsatsen kommer att undersöka hur svenska fastighetsbolag ser på finansiering via 

kapitalmarknaden och varför de väljer att söka finansiering denna väg. Fokus kommer ligga 

på en jämförelse mellan traditionell bankfinansiering och finansiering via kapitalmarknaden. 

Vi kommer att undersöka hur denna källa för finansiering av fastighetsbolag kommer att 

utvecklas i framtiden och ifall vi är på väg mot ett mer marknadsorienterat 

finansieringssystem. 

 

Med anledning av detta vill vi undersöka svenska fastighetsbolags attityd till kreditrating och 

genom det få reda på varför så få valt att göra det och vilka för- och nackdelar det finns med 

en kreditrating. Vi kommer också att undersöka hur investerare ser på kreditrating och vilken 

betydelse det har för deras agerande. 

 

Slutligen kommer vi analysera ifall det kommer bli ofrånkomligt att ha en kreditrating oavsett 

betyg ifall kapitalmarknaden växer och vilka förutsättningar som krävs för att kreditratingens 

betydelse ska öka. 

 

1.4 Avgränsning 
I uppsatsen kommer vi avgränsa oss till att undersöka svenska fastighetsbolags framtida 

inställning till kreditrating och hur marknaden för kreditrating kan komma att utvecklas. Vi 

har valt att begränsa oss till den svenska marknaden för att kunna göra en tillräckligt 

djupgående undersökning. I vår undersökning av det finansiella systemet och huruvida vi går 

mot en mer marknadsorienterad kreditmarknad eller inte kommer vi enbart se till den svenska 

marknaden. Detta motiverar vi med att kreditmarknadsstrukturen kan skilja sig mycket från 

land till land och att vi tagit avstamp i att Sverige idag har en bankorienterad kreditmarknad. 

Dessvärre lyckades vi inte få någon intervju med ratinginstituten vilket gjort att vi inte fått 

deras infallsvinkel på frågeställningen. 

 

Vi har valt att avgränsa vår undersökning genom att endast titta på större fastighetsbolag som 

har emitterade finansiella produkter om mer än 500 miljoner svenska kronor. Detta har vi 

gjort eftersom vi tror det till en början är mest aktuellt för dessa företag att även i framtiden 

söka finansiering via andra produkter än banklån och på så vis få användning för en 

kreditrating. Vi begränsar inte uppsatsen till något speciellt företag eller genre inom 
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branschen utan kommer istället fokusera på att alla jämförelser görs mellan likartade företag 

för att få en mer rättvis bild av fastighetsbolagen som helhet och inte enbart en kategori 

fastigheter.  

 

1.5 Disposition 
Kapitel 1 innehåller en inledning med en bakgrund till varför vi valt att skriva om ämnet och 

vad uppsatsen kommer att handla om. Därefter kommer vår problemdiskussion där vi 

avhandlar våra frågeställningar. Följt att detta kommer vårt syfte med uppsatsen samt det 

ramverk vi valt att arbeta inom i form av begränsningar. I kapitel 2 beskriver vi vårt metodval 

och varför vi valt just denna metod.  Sedan följer en beskrivning av metodens reliabilitet, 

validitet och replikabilitet. Kapitel 3 och 4 behandlar vår teori där vi beskriver de modeller vi 

använder för att analysera vår undersökning. I detta kapitel kommer vi också på ett 

översiktligt och enkelt sätt att förklara termologi som är relevant för arbetet och området. 

Kapitel 5 innehåller vår empiri med en beskrivning av de intervjuade företagen och 

organisationerna samt resultatet från vår undersökning. I kapitel 6 finns vår analys där vid 

med hjälp av vår teori analyserar vårt resultat med våra frågeställningar som utgångspunkt. I 

kapitel 7 följer avslutningsvis vår slutsats där vi redovisar vad vi kommit fram till och vad vi 

tror om framtiden.  
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2. Metod 
Vår studie består primärt av insamling av data från fastighetsbolag aktiva på den svenska 

fastighetsmarknaden, investerare samt aktörer som hjälper till vid emissionsprocessen. 

Informationen hämtades främst från intervjuer med kunniga personer inom branschen. Utöver 

intervjuerna tog vi hjälp av de prospekts som ligger till grund för tidigare emissioner av 

kapitalmarknadsprodukter samt företagens kreditbetyg.  

 

2.1 Arbetets design 
Frågan vi ställde oss undersöktes genom en analys av nuläget och kreditvärderingens framtida 

betydelse för fastighetsmarknaden. För att få svar på detta använde vi oss av en kvalitativ 

undersökning. Kvalitativ metod är en undersökningsstrategi som betonar ord snarare än siffror 

i insamling och analys av data (Bryman, 2008). Detta passade vår frågeställning då vi 

eftersträvade en mer ingående syn i ämnet och då det idag inte finns så mycket information 

om ämnet. Vi valde bort att använda oss av en kvantitativ metod då den håller sig till 

numeriska data, matematiska mönster och kontrollvariabler (Hemmerslay, 2013), vilket kan 

vara svårt att få fram inom detta område. En kvalitativ metod besvarar således vår 

frågeställning på ett mycket mer precist sätt och ger en tydligare bild av hur verkligheten ser 

ut. Nackdelen med metodvalet är att en kvalitativ undersökning kan bli en subjektiv 

bedömning då intervjuer enbart ger begränsad information som speglar personliga åsikter 

(Pratt och Loizos, 1992).  

 

2.2 Datainsamling 
Datainsamling har skett i linje med vad som krävdes för att svara på frågeställningen. 

Intervjuerna utgjorde vår primärdata för att adressera de problem vi analyserade och kan anses 

vara en tillräckligt noggrann metod för att fånga attityd och motiv på marknaden (Malhotra 

och Birks, 2006).  

 

Det finns en stor variation av intervjuformer som alla har sitt syfte. Då vi inte sökte att 

kvantifiera vår data utan vill ha utryckt både fakta och personliga meningar genomförde vi 

semi-strukturella intervjuer. Detta implicerar att samma frågor ställs till alla intervjupersoner 

för att framhålla fokus till arbetets frågeställning, däremot finns utrymme för tilläggande 

frågor om det skulle uppkomma oklarheter (Gillham, 2005).  Gillham (2005) skriver vidare att 
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denna struktur på intervju är till fördel för undersökningar då den öppnar för att kunna se 

världen från subjektets synvinkel och på så vis bättre kunna tränga in i frågan. Han skriver 

även att nackdelen är att det blir mer krävande då tidsåtgången att analysera och skriva ner 

informationen ökar.  

 

2.2.1 Intervjuer 
För att få en uppfattning av vad marknaden kan komma att kräva och efterfråga inom 

kreditrating intervjuade vi de parter som är inblandade i genomförandet av eller som kan 

påverkas av en rating. Vi kontaktade följaktligen representanter från fastighetsbolag och de 

aktörer som ger ut deras finansieringsprodukter på marknaden. Instituten som investerar i 

denna typ av lån kontaktades för att ta reda på hur de ser på kreditbetyg.  

 

Intervjuade representanter från fastighetsbolagen är VD Erik Selin, Balder, finanschef Jacob 

Brezelius, Rikshem, CFO Leiv Synnes, Akelius Fastigheter samt finanschef Kerstin Joelsson, 

Uppsalahem.  

 

Intervjuade personer från banker och investerare är Charlotta Sjölander och Ebba Lindahl 

Credit Research, SEB, analytiker Simon Kjellström, Pareto Securities och Portfolio Manager 

Magnus Röstlund, AMF. 

 

Det semi-strukturella upplägget på intervjuerna kom att frångås till den grad att varje part 

inom samma kategori av aktörer fick samma frågor. Vi valde även att genomföra intervjuer 

med företag som är jämförbara mot varandra.  I appendix finns de frågor som ställdes under 

intervjuerna.  

 

2.2.2 Sekundärdata 
Sekundärdata hämtades från de analyserade företagens årsredovisningar och de prospekts som 

skrevs när de emitterade en belåningsprodukt. De skrivna källorna fann vi genom sökningar 

på de stora databaserna så som Google Sholar, KTH primo samt via etablerade tidskrifter. I 

den mån det var nödvändigt för att finna aktuell och uppdaterad information nyttjades de stora 

nyhetstidningarna och branschaktuella tidningar. Vid användandet av mindre pålitliga källor 

kopplades dessa till de minst betydelsefulla delarna av arbetet.  
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2.3 Dataanalys 
De genomförda intervjuerna skapade en stor mängd data att analysera. För att göra detta 

skrevs alla intervjuer ner och strukturerades på ett sätt om gjorde de begripliga genom en 

indelning i teman. Transkriberingarna delade vi sedan in i kategorier som motsvarade de 

frågor som ställts under intervjuerna. Dessa kategorier uppdelades i sin tur i mindre 

underkategorier, enligt ”Framework analysis” metoden (Rapley, 2011).  Som ett sista steg i 

analysen jämfördes sedan de olika temana mot varandra och evaluerades individuellt för att 

kunna användas till att färdigställa analysen.    

 

2.4 Validitet 
Validitet innebär att information fås från flera källor för att undvika systematiska fel och att 

det som ska mätas verkligen mäts (Pratt och Loizos, 1992). Den kvalitativa metoden med 

utgångspunkt i intervjuer gör att informationen kan vara vinklad till fördel för 

intervjupersonerna. Validiteten ligger då i vår analys och tolkning av dessa. Frågorna gav svar 

som återspeglade studiens frågeställning och gav en möjlighet att  

analysera materialet på ett riktigt sätt. 

 

2.5 Replikabilitet 
Avser förmågan för någon annan på samma kunskapsnivå att återskapa studien och få fram 

samma resultat.  Då intervjuerna är många och personliga är dessa svåra att återskapa och 

leder till minskade möjligheter för replikering. All annan information är däremot offentlig och 

kan således öka möjligheten för replikering.    

 

2.6 Reliabilitet 
Är ett begrepp för hur väl testet mäter det som det mäter, eller huruvida det kan repriseras 

med samma resultat (NE, 2014(a)). Vår empiriska studie består till största del av intervjuerna, 

dessa i sin tur återspeglar fakta och åsikter som råder vid tidpunkten för intervjuerna. Detta 

försvårar för att samma studie skulle få ett liknande utfall om den gjordes vid en annan 

tidpunkt. Reliabiliteten sett utifrån det fakta som hämtats från annat håll är emellertid hög då 

denna information kommer från publicerade källor som är tillgängliga för alla och kommer 

förbli oförändrad.   
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3. Kapitalmarknader och finansiella system 
 

3.1 Finansiella system 
Syftet med ett finansiellt system är att kanalisera kapital från de som har ett överskott till de 

som har ett underskott. Processen för hur detta går till har under åren förändrats och olika 

länder har olika finansiella system. Det politiska styret utgör ofta grunden för hur en 

ekonomis finansiella system ser ut och det har ofta en avgörande roll för hur väl marknaden 

fungerar. För att simplifiera, har denna komplexa sammansättning av aktörer och flöden 

delats upp i två olika former av system, det bankorienterade och det marknadsorienterade 

systemet (Allan och Gale, 2001).  

 

3.1.1 Marknadsorienterat system 
Finansiella system, där marknaden och dess aktörer har den betydande rollen i att fördela 

samhällets kapital kallas marknadsorienterade system. Här tilldelas aktörerna ansvaret för 

förflyttningen av pengar mellan marknadens delar. Fördelarna som framförs är att marknaden 

är mer effektiv i att allokera kapital och inte är utsatt för politiska regleringar. 

Marknadsorienterade system framhålls därför som mer friktionsfria och mer effektiva än det 

bankorienterade systemet (Beck och Levine, 2002). 

 

3.1.2 Bankorienterat system 
I det bankorienterade systemet har bankerna den största rollen att allokera kapital mellan 

marknadens olika delar. Förespråkare för detta system gör gällande att bankens relation med 

företagen och insikten i hur ledarna tänker ger dem en starkare position att agera mellanhand 

på marknaden. Följaktligen menar de att bankerna kan hindra bland annat ”moral-hazard” 

problem, då processen alltid går via en aktör som kontrollerar flödet av ekonomins likvider 

och har kännedom om företagen (Levine, 2002).  
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3.2 Kapitalmarknaden 
Kapitalmarknaden är en samlingsbeteckning för kredit- och aktiemarknaden. På 

kapitalmarknaden handlas med värdepapperiserade fodringar av olika slag. 

Kapitalmarknadens viktigaste funktion är att kanalisera kapital från sparare till låntagare (NE, 

2014(b)).  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Figur 1 Kapitalmarknadens delar     
Källa: NE, 2014(b)  
 

3.2.1 Aktiemarknaden 
På aktiemarknaden handlas aktier. En aktie är en ägarandel i ett specifikt företag. 

Aktiemarknaden är till största delen en sekundärmarknad där redan emitterade aktier omsätts. 

Primärmarknaden, där nyemitterade aktier säljs står för en mindre del, men är än dock en 

mycket viktig finansieringskälla för svenska företag (NE, 2014(c)). 

 

3.2.2 Kreditmarknaden 
På kreditmarknaden handlas med fordringar som genererar ränta. Kreditmarknaden fyller en 

viktig funktion genom att hjälpa företag att finansiera nya investeringar och sin befintliga 

verksamhet. Kreditmarknaden delas ofta upp i en obligationsmarknad och en 

penningmarknad. Till skillnad från aktier är dessa fodringar inte förenade med någon 

äganderätt i det emitterande bolaget (NE, 2014(d)). 

 

Kapitalmarknaden 

Kreditmarknaden Aktiemarknaden 

Penningmarknaden Obligationsmarknaden 
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3.2.3 Penningmarknaden 
På penningmarknaden handlas med löpande skuldebrev som har hög likviditet och en löptid 

på mindre än ett år. Penningmarknaden används främst för in- och utlåning på kort sikt, allt 

från några dagar till nästan ett år. Fordringar som emitteras av företag på penningmarknaden 

betecknas vanligen företagscertifikat (Investopedia, 2014(a)). 

 

3.2.4 Obligationsmarknaden 
Via obligationsmarknaden bedrivs handel med löpande skuldebrev som har en löptid på två år 

eller mer. Fordringar som emitteras av icke-finansiella företag på obligationsmarknaden kallas 

för företagsobligationer (NE, 2014(e)). På obligationsmarknaden finns det både en 

primärmarknad där nya obligationer emitteras för att finansiera utgivare samt en 

sekundärmarknad där redan emitterade obligationer säljs vidare (Riksbanken, 2013).  

 

3.3 Finansieringsalternativ genom kapitalmarknaden 
Finansiering via kapitalmarknaden kan ske på många olika sätt. Det finns en stor mängd olika 

produkter som är skräddarsydda för att passa olika företags och investerares behov. 

Produkterna har bland annat en varierande risk och löptid och kan handlas i andra valutor än 

svenska kronor.  

 

3.3.1 Företagsobligationer 
Företagsobligationer klassificeras som ett löpande skuldebrev som i de flesta fall har en löptid 

på längre än två år. Det finns flera olika modeller för hur ett obligationsprogram ges ut. De i 

Sverige vanligaste företagsobligationerna ges ut med en så kallad kupong. Innehavet ger rätt 

till en ränteutbetalning kontinuerligt under obligationens löptid. Företagen kan även emittera 

obligationer utan kupong, så kallade nollkupongobligationer. Räntan på 

nollkupongobligationer erhålls genom att obligationen anskaffas till en lägre kostnad än 

inlösenpriset vid förfallodag (NE, 2014(f) och Swedbank, 2014(a)).  De två ovanstående är 

exempel på obligationer med fast ränta, emellertid finns möjlighet att ge ut obligationer med 

rörlig ränta. Dessa benämns som FRA:s, Floating Rate Notes, ränteutbetalningarna varierar då 

med marknadsräntan, vanligen STIBOR (Adams, 2011). Företagsobligationer säljs aven som 

långfristiga program, så kallade MTN program eller Medium Term Notes. Programmen ger 

utfärdaren rätten att under en lång tid emittera en rad produkter på kapitalmarknaden med kort 

varsel (Adams, 2011).  
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Obligationer delas in i säkerställda och icke säkerställda. De säkerställda regleras i lag, till 

skillnad från icke säkerställda som enbart är ett kontrakt mellan investerare och bank. Vidare 

skiljer sig säkerställda obligationer genom att inte bara ge investeraren en fordran på 

emittenten, utan även på en underliggande säkerhetsmassa. Investeraren är på detta vis mer 

skyddad om företaget skulle gå i konkurs (Sandström et al., 2013). 

 

3.3.2 Företagscertifikat 
Företagscertifikat är ett kortfristigt låneinstrument som används av företag för att låna med 

kortare löptid från penningmarknaden. Certifikaten är icke säkerställda och fungerar som ett 

diskonteringsinstrument där investeraren betalar en lägre summa för certifikatet än vad som 

betalas tillbaka på förfallodagen. Kupongutdelningar är sällsynta, då löptiden oftast är kort 

(Choudhry, 2004). Tillvägagångsättet vid utfärdandet av företagscertifikat är vanligen att 

bankerna ger ett lån till företaget på det belopp som ska lånas. Därefter säljs certifikaten till 

marknaden. Företagen kan på detta vis snabbare börja avkasta pengarna, vilket gör att 

kapitalet arbetar under en längre tid fram till förfallodag. Banken använder således 

certifikaten som en form av säkerställning av lånen (Swedbank, 2014(b)).  

 

3.3.3 Preferensaktier 
Aktier är ägarandelar i ett företag vanligen är det samlade värdet på aktierna det som utgör 

företagets eget kapital. Det finns emellertid flera olika former av aktier. Preferensaktier är en 

aktieform som emitteras av bolag för att locka investerare och finansiera sig utan att påverka 

de underliggande stamaktierna. Preferensaktier ger innehavaren företrädesrätt till utdelningar 

och återbetalning i de fall företaget går i konkurs. Dock är preferensaktierna inte lika 

röststarka som en stamaktie. Ägare till preferensaktier får därför inte lika stort inflytande vid 

röstning om företagets framtid. När yngre bolag emitterar preferensaktier sker detta ofta med 

option att omvandla preferensaktien till en stamaktie vid en given tidpunkt (Berk och 

DeMarzo, 2011).  
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3.3.4 Eurobond 
Eurobond är en obligation som emitteras på en annan marknad än den där företaget är aktiv 

och som dessutom ges ut i en annan valuta. Konsekvensen av detta blir att det saknas 

korrelation mellan företaget och den marknad där de emitterar sin obligation på.  Den kan 

således noteras i flera valutor som inte behöver ha något samband till utfärdarens marknad 

(Berk och DeMarzo, 2011).  

 

3.3.5 MTN-program 
MTN är förkortningen av Medium Term Notes. Programmet ger emittenten rätten att under 

programmets löptid ge ut olika finansieringsprodukter. Till skillnad från vanliga emissioner 

sker försäljningen i ett löpande program där produkter ges ut vid olika tidpunkter till olika 

räntor. Fördelen med ett MTN program är att utgivaren kan ge ut en stor variation av 

produkter med kort varsel under programmets löptid, utan att behöva upprätta nya 

emissionsdokument vid varje tillfälle (Adams, 2011). 

 

3.3.6 Private placement 
Private placement är en metod för företag att emittera värdepapper riktat direkt till en specifik 

grupp investerare. Ofta är dessa stora investeringsfonder eller pensionsbolag som då blir 

tillfrågade om de vill investera. Vid private placement utbjuds värdepappret såldes inte på en 

öppen marknad utan erbjuds exklusivt till en mindre skara investerare. Detta är ett mindre 

reglerat tillvägagångsätt av emissioner då det inte kräver samma utförliga prospekt och inte 

heller registrering. Vanligen används banken som mellanhand och förmedlar produkten till 

investerarna (Investopedia, 2014(b)).  
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4. Kreditrating och kapitalstruktur 
 

4.1 Kreditrisk 
Kreditrisk är den risk borgenären exponeras mot i de fall låntagaren inte lyckas fullgöra sina 

förpliktelser mot borgenären genom att misslyckas med återbetalningen av lånat kapital eller 

ränta. En del av lånets ränta har som syfte att kompensera borgenären för kreditrisken, vilket 

gör att lånets ränta och kreditrisk ofta är starkt korrelerade (Investopedia, 2014(c)). 

 

4.2 Kreditrating 
Kreditrating är en bedömning av ett företags eller en produkts kreditrisk. Ratinginstituten gör 

en bedömning av företagets förmåga och vilja att fullgöra sina finansiella förpliktelser till 

fullo och i tid. För att få en fullständig bild av kreditrisken analyserar ratinginstituten både 

historisk data och gör en framtida bedömning av företagets potential (Standard & Poors, 

2011).   

4.2.1 Kreditbetyg på lång sikt 
De olika ratinginstituten använder sig av modeller och datasystem för att mäta och presentera 

ett företags eller en produkts kreditbetyg. Modeller som är ytterst hemliga och individuella 

hos de olika ratinginstituten. Företagen kan själv välja ett kreditvärdera hela sitt bolag eller 

bara den finansiella produkt de emitterar, exempelvis en företagsobligation. Det vanligaste är 

att kreditbetyget presenteras med hjälp av bokstäver AAA – D (Standard & Poors, 2011). 

Ratingmarknaden domineras av tre stora aktörer, Standard & Poor´s, Moody´s och Fitch. I 

nedan tabell redovisas deras ratingsystem. Bokstäverna kan även kompletteras med (+) och (-) 

eller siffrorna 1-3. 

Tabell 1 – Kreditbetyg på lång sikt 
Grade / Ratinginstitut  Standard & Poor´s Moody´s  Fitch 

Investment grade 

AAA Aaa AAA 
AA Aa AA 
A A A 
BBB Bbb BBB 

Non-Investment 
grade 

BB Bb BB 
B B B 
CCC Ccc CCC 
CC Cc CC 
C C C 
D C D 

Källa: Investing in bonds, 2014 
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4.2.2 Investment grade 
En obligation som fått en rating som faller under investment grade bedöms som en 

förhållandevis säker investering med låg risk för att det emitterande företaget inte ska fullgöra 

sina förpliktelser. Obligationer med en rating på AAA - BBB (Standard & Poor´s och Fitch) 

eller Aaa – Bbb (Moody`s) är vad som i dagligt tal kallas en investment grade obligation 

(Investopedia, 2014(d)). 

 

4.2.3 Non-Investment grade 
En Non-Investment grade obligation, ofta också kallad skräpobligation (Junk-Bond) eller 

High-Yield, är en obligation som har relativt hög kreditrisk jämfört med en Investment grade 

obligation. Obligationer med en rating på BB-C (Standard & Poor´s och Fitch) eller Bb-C 

(Moody`s) är att ses som Non-Investment grade obligationer (Investopedia, 2014(e)). 

 

4.2.4 Kreditbetyg på kort sikt för den nordiska marknaden 
Standard & Poor´s har tagit fram en ratingskala speciellt anpassad för den nordiska 

marknadens kortfristiga värdepapper.  Kreditbetyget presenteras med hjälp av ett K följt av en 

siffra, K1 – K5. Detta system används för fodringar med en löptid på mindre än ett år, 

exempelvis företagscertifikat. I nedan tabell redovisas deras ratingsystem (Standard & Poor's, 

2012). 

 

Tabell 2 - Kreditbetyg på kort sikt för den nordiska marknaden 
 
Kreditbetyg Förklaring 
K1 Högsta kreditvärdighet 
K2 Hög kreditvärdighet 
K3 Tillräcklig kreditvärdighet 
K4 Spekulativ återbetalningskapacitet 
K5 Bristande återbetalningskapacitet 
BK På obestånd 

 
Källa: Standard & Poor's, 2012 
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4.3 Kreditvärderade fastighetsbolag i Sverige 
I Sverige finns det idag totalt nio fastighetsbolag som har en offentlig rating. Beroende på hur 

deras ägarstruktur ser ut har vi delat in dem i tre kategorier; statliga fastighetsbolag, 

kommunala fastighetsbolag och privata fastighetsbolag. I tabellen nedan listas deras 

kreditbetyg både på lång och på kort sikt. På kort sikt återfinns både den generella skalan och 

den nordiska skalan.  

 
Tabell 3 - Kreditvärderade fastighetsbolag i Sverige 
 
Företag Långsiktig Kortsiktig Kortsiktig - Nordisk skala 
Statliga fastighetsbolag  
Akademiska hus AA A-1+ K-1 
Specialfastigheter Sverige AA+ A-1+ K-1 
 
Kommunala fastighetsbolag  
Lejonfastigheter AA- A-1+ K-1 
MKB Fastighets AB AA- A-1+ K-1 
Förvaltnings AB Framtiden AA- A-1+ K-1 
Uppsalahem AB AA- A-1+ K-1 
Fastighets AB Förvaltaren AA- A-1+ K-1 
 
Privata fastighetsbolag  
Rikshem A- A-1 K-1 

 
Källa: Standard & Poors, 2014a 
 

4.4 Regleringar 
De flesta marknader är idag kontrollerade och reglerade av en myndighet. Reglerna för hur 

företagen får förfara beslutas på Eu-nivå eller i det enskilda landet. Ratinginstituten är även de 

reglerade. Efter finanskrisen -08-09 tillkom det både hårdare och fler regleringar av 

kreditratinginstituten.  

4.4.1 Regleringar EU 
Den 7 december 2009 trädde EU regleringen för kreditratinginstitutioner i kraft, följt av 

kungörelsen av European Securities and Market Authority, ESMA. Regleringen reviderades i 

maj 2011 samtidigt som ESMA tillkännagavs som självständigt ansvarig för registrering och 

tillsyn av kreditratinginstitut inom Europeiska Unionen (ESMA, 2014).  Det finns nu 37 

registrerade ratinginstitut i Europa som lyder under ESMA, varav inget är registrerat i 

Sverige. Emellertid har de tre stora instituten registrerat bolag som täcker hela deras 

europaverksamhet (ESMA, 2013). Från och med den 20 juni 2013 måste ratinginstituten följa 
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hårdare regleringar som tvingar dem att stå till svars för sina handlingar i större utsträckning 

än tidigare. Regleringen gör att deras verksamhet blir mer transparant för att förbättra kvalitén 

och reducera överförtroende på de kreditbetyg som de publicerar. Michel Barnier, 

kommissionär för Internal Markets och Services, säger att de nya regleringarna kommer leda 

till en högre konkurrens bland ratinginstituten, en marknad som idag domineras av ett fåtal 

aktörer (European Commission, 2013(a)). Regleringen kommer bidra till att 

ratinginstitutionerna måste stå till svars för sina satta betyg och inte kan komma undan med 

att kalla dem för företagets åsikter och uppskattning. Från juni 2015 kommer det även att 

införas en Europeisk databas, där alla kreditbetyg kommer att publiceras och offentliggöras. 

Anledningen är att öka möjligheterna för jämförelser mellan de olika kreditbetygen.  Detta 

förväntas resultera i att investerare kan ta större hjälp av kreditrating vid sina egna 

bedömningar av investeringsmöjligheter (European Commission, 2013(b)). 

 

4.4.2 Basel III 
Basel III regleringen kom till med anledning av de förändringar på marknaden som följde av 

finanskrisen 2008-2009, för att bland annat ändra ramverket för de kapitaltäckningskrav och 

kontrollsystem som bankerna har.  Regleringen har även för avsikt att påverka inställningen 

till ”too big to fail”, beskattningssystem och hävstångsförhållanden för bankerna. Många av 

detaljerna diskuterades långt in i processen och har också fått olika genomslagskraft i olika 

länder då alla stater inte kunde komma överens (KPMG, 2011(b)). Basel III reglementet 

byggs upp av tre grundpelare. Den första pelaren innehåller regleringar inom kapital, risk 

hantering och hävstångseffekter. Effekten av detta är ändrade regler för de 

kapitaltäckningskrav bankerna har vid utlåning, men även hur olika värdepapper ska hanteras 

och reglerna kring hantering av poster utanför balansräkningen. Pelare två reglerar 

riskhantering och övervakning. Målet med pelaren är att förbättra bankernas förmåga att 

hantera sina olika risker på både lång och kort sikt, för att bättre klara stresstester och 

konjunktursvängningar. Pelare tre behandlar marknadsdisciplin, kraven på hur bankerna 

beräknar sina kapitalförhållanden efter de nya riktlinjerna i Basel III och hur bankens 

exponering mot värdepappersmarknaden ska behandlas (Bank for international settlement).   
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4.5 Kapitalstruktur 
Företags kapitalstruktur definieras av hur de är finansierade. Kapitalstrukturen är relationen 

mellan eget kapital, aktier och preferensaktier, och företaget långfristiga lån och delar av de 

kortfristiga lånen (Investopedia, 2014(f)).  Företagets soliditet visar andelen eget kapital i 

förhållande till totalt kapital. Det ger en bild av företagets betalningsförmåga på lång sikt och 

hur hög belåningsgraden är. Genom att variera andelen lån i företaget påverkas även den 

hävstång som erhålls på det egna kapitalet. En hög belåningsgrad, oavsett instrument, kommer 

ge en ökad avkastning på det egna kapitalet (Berk och DeMarzo, 2011). 

 

4.5.1 Kapitalstruktur intervjuade fastighetsbolag 
Tabell 4 – Kapitalstruktur intervjuade fastighetsbolag 
 

Företag Soliditet** Obligationer Certifikat Skulder	  till	  
kreditinstitut 

Andel	  kap.	  
finansiering*** 

Uppsalahem 35% 1	  600 1	  844 1	  955 64% 
Akelius 33% 1	  000 0 22	  000 4% 
Rikshem 18%* 2	  699 3	  540 6	  317 50% 
Balder 37% 750 1	  000 14	  767 11% 

Belopp i tkr 
* Exklusive ägarlån  
** Koncernens eget kapital / koncernens totala kapital,  
*** Andelen kapitalmarknadsfinansiering i förhållande till bankfinansiering 
 
Källa: Uppsalahem, 2013, Akelius, 2013, Rikshem, 2013, Balder, 2013 

 

4.6 Effektiva marknadshypotesen 
Enligt Effektiva marknadshypotesen (EMH) återspeglar priset på värdepapper all tillgänglig 

relevant information som finns att tillgå. I priset på exempelvis en aktie finns redan effekten 

av en bedömd ökad vinst inbakat. Detta innebär i praktiken att det konsekvent är omöjligt att 

slå marknaden genom att agera utifrån information som redan marknaden känner till. För att 

vinna över marknaden, krävs det att någon agerar först vilket i realiteten är få förunnat. En 

effektiv marknad innebär att alla på ett enkelt sätt har tillgång till all relevant information och 

agerar rationellt. Genom insiderhandel är det möjligt att frångå EMH och slå marknaden, men 

det är inte lagligt (Boatright, 2008). 
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4.7 Principal agent teorin 
Principal agent teorin utgår från de moral hazard dilemman som kan uppstå mellan två parter. 

Relationen kan vara den mellan arbetsgivare och arbetstagare eller aktieägare och företag, för 

att nämna några. De incitament som agenten, den som utför uppgiften, har kan prägla det 

arbete som utförs för principalen, den som givit uppgiften. Hur agenten agerar påverkar 

utfallet av avtalet mellan parterna. Följs inte de moraliska åtagandena i kontraktet kan agenten 

agera för att påverka utkomsten till sin fördel. Är agenten ett företag kan handlingarna utföras 

så att de gynnar företaget mer än kunden som givit företaget uppgiften (Mishkin och Eakins, 

2012).   
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5. Empiri 
 

5.1 Intervjuer 
Aktuell information och marknadsaktörernas syn på kreditrating och dess betydelse för 

marknaden är av yttersta relevans för att genomföra en analys av vår frågeställning. Vi har 

därför genomfört flertalet intervjuer med alla de parter som är inblandade i antingen 

ratingprocessen eller emissionsprocessen av kapitallåneprodukter. Dessa intervjuer följer 

modellen i avsnitt 2.2 och kommer att sammanfattas för att utgöra primärdata i vår analys. 

 

5.1.2 Rikshem 
Rikshem äger lägenheter, äldreboenden och studentlägenheter till ett totalt marknadsvärde av 

ca 20 miljarder kronor. Sammanlagt är det ca 19 500 bostäder där 4550 utgör äldreboende och 

1000 studentbostäder. Rikshem startade sin verksamhet år 2006 och sköter förvaltningen 

inom bolaget med egen personal. Rikshem ägs gemensamt av AMF och fjärde AP-fonden. 

Rikshem har genom sitt ägande av äldreboenden profilerat sig som ett samhällsnyttigt bolag 

och är idag Sveriges största förvaltare av vård- och äldrebostäder i många tillväxtorter.   

Bolaget har sedan 2012 ett företagscertifikatsprogram med ett rambelopp om 6,5 miljarder kr 

som säljs via de fyra storbankerna i Sverige. Utöver detta finns ett MTN-program där 

Rikshem får rätten att uppta lån via kapitalmarknaden med en löptid om 1-15 år till ett 

rambelopp om fem miljarder kronor. Rikshem genomförde 2013 en kreditratingprocess med 

Standard and Poors och fick då betyget A- med stabila utsikter och på den nordiska skalan 

tilldelades de K-1. Rikshem kategoriserades i rapporten som ett samhällsnyttigt företag och 

analyserades därför under andra kriterier än ett traditionellt fastighetsbolag (Rikshem, 2013)  

 

Vi intervjuade Rikshems finanschef Jacob Bruzelius som ledde arbetet med att genomföra 

Rikshems kreditrating tillsammans med Standard & Poor´s. Rikshem ser idag 

kapitalmarknaden som ett substitut till traditionell bankinlåning och valde främst att vända sig 

mot kapitalmarknaden för att undvika att bli en allt för stor kund hos bankerna. Bruzelius 

påpekar att om företaget blir en alltför stor kund hos bankerna, kan de tappa sin 

förhandlingskraft, vilket resulterar i att räntorna stiger när banken vet att företaget inte kan 

undvara banklånen. Företaget anser att det finns mycket att tjäna på att vara aktiv på 

obligationsmarknaden, då det underlättar när situationen är sådan att banken inte längre vill 

erbjuda fördelaktiga räntor. Rikshems intention är att på sikt huvudsakligen finansiera sig 
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genom kapitalmarknaden med hjälp av både obligationslån och certifikatslån. Att vara en stor 

emittent redan idag gör att företaget fortsatt skulle vara förhållandevis skonade vid en 

utveckling där fler söker sig till kapitalmarknaden för lån. Dock skulle en högre konkurrens 

kunna ses som mer hotande för företag som idag inte är aktiva på kapitalmarknaden, mindre 

emittenter skulle då underprioriteras när de konkurrerar med de större bolagen.  

 

Bland de icke kommunalt eller statligt ägda fastighetsbolagen är Rikshem ett undantag när det 

gäller att ha en kreditrating.  De undersökte vilket betyg de skulle få och insåg att 

investmentgrade skulle uppnås. Företaget valde då att genomgå hela proceduren för att få ett 

officiellt kreditbetyg. Investment grade var en förutsättning för att de skulle göra det, om 

företaget inte når över denna gräns menar Bruzelius att det inte är lönsamt. Företag kan hos 

investerare anses vara investment grad, även om de i realiteten inte är det. Offentliggörande 

av ett kreditbetyg skulle då kunna resultera i att de faller utanför denna kategori.  I Rikshems 

fall har kreditbetyget medfört att det både har blivit lättare och billigare för bolaget att 

anskaffa kapital.  

 

Den process som måste genomföras är både kostsam och förhållandevis tidskrävande men 

anses i efterhand som en god investering. Resultatet har inte bara gett direkta fördelar för 

finansieringen, utan var också mycket lärorik, eftersom fördjupningen i företagets finanser 

gav ett nytt perspektiv.  Bruzelius medger att vissa förändringar var nödvändiga för att uppnå 

det betyg som önskades. Bland annat var vissa löften från investerarna om att täcka upp 

kapital inom några dagar nödvändiga att bli explicita och finnas i kontrakt. Detta var till följd 

av att företaget använder sig av en stor andel finansiering med kort löptid, men utöver detta 

skedde inte några större förändringar.  Det poängteras däremot att betyget nog hade varit det 

samma även om företaget inte hade haft så starka ägare då finansieringen troligen hade sett 

annorlunda ut om så var fallet. Bolaget hade då fokuserat mer på långfristig upplåning och på 

så vis undgått de kortsiktiga lånens påverkan på bedömningen.  När Rikshem offentliggjorde 

ratingen, trodde de att fler aktörer skulle följa efter och göra samma sak. Detta har däremot 

inte skett och förmodas inte längre vara ett troligt secnario. Bruzelius tror inte heller att rating 

kommer att vara nödvändigt i en framtid där kapitalmarknaden spelar en större roll i 

finansieringen. Däremot menar han att Rikshem kommer att betala ett pris och aktörer utan 

kreditbetyg ett annat pris. Företag utan kreditbetyg kommer uppvaktas av ett mindre antal 

investerare, då många enbart har mandat att köpa kreditvärderade produkter med investment 

grade.   
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5.1.2 Akelius 
Akelius fastigheter är ett svensk fastighetsbolag som började sin fastighetsverksamhet genom 

ett förvärv 1994. Akelius äger idag 43 000 lägenheter i fyra länder, varav nära 24 000 i 

Sverige.  Företaget förvärvar och förädlar bostäder i tillväxtregioner. Utöver sin 

fastighetsverksamhet bedriver även Akelius bankverksamhet och ett eget universitet där de 

internt utbildar personalen genom en MBA i Residential Real Estate.  Marknadsvärdet på 

fastigheterna är värderat till 43 miljarder och ett justerat eget kapital om 19 miljarder. 

Målsättningen för belåningen i bolaget är att uppnå en maximal hävstång vid 60 procents 

belåning. Akelius utfärdade 2013 ett obligationslån till ett maximalt belopp om en miljard 

kronor med en löptid fram till 2015 (Akelius, 2013). 

 

Vi intervjuade Leiv Synnes som är CFO på Akelius för att få svar på några frågor. Leiv 

Synnes har varit inblandad i Akelius tidigare emissioner av finansieringsprodukter och gav 

oss information om hur en fastighetsaktör som saknar kreditrating ser på det. Akelius har varit 

med och lånat pengar på kapitalmarknaden sedan 1990-talet och har använt denna marknad 

för att sprida risken i sin upplåning. Synnes säger att en stor fördel med obligationslån är om 

lånet ska sägas upp, fördelen är att fler måste agera samtidigt för att det ska få genomslag, till 

skillnad från banklån där de enbart är exponerad mot en part som kan avsluta lånet på egen 

hand. Utvecklingen med att ersätta en del banklån med säkerställda obligationslån har därför 

pågått under en lång tid inom Akelius. Andelen lån upptagna på kapitalmarknaden varier efter 

marknadens trender. Bankerna vill idag låna ut mer än vad som efterfrågas på marknaden, 

vilket ger en positiv effekt på andelen banklån eftersom de blir billigare. Vid ett 

paradigmskifte i denna trend, där det blir billigare med kapitalmarknadslån, kan företagets 

lånestruktur komma att förändras. Företaget lånar idag till ett högre pris på kapitalmarknaden, 

men menar att detta beror på valet av en kreditratingsnivå omkring BB, vilket är under 

investment grade. Han påpekar även att detta är ett aktivt val då de förändringar som måste till 

för att ta steget upp till investment grade påverkar resultatet mer än vad de minskade 

kostnaderna för upplåning.  

 

Om kapitalmarknaden skulle växa och fler börjar vända sig dit för att söka lån tror han inte att 

den högre konkurren skulle resultera i att det blir svårare att uppbringa i kapital. Han menar 

att företagen fortfarande konkurrerar om samma mängd pengar, enbart bankens roll som 

mellanhand kan komma att förändras.  

 



 

 24 

Akelius har fört en diskussion om att skaffa ett officiellt kreditbetyg, något som inte är 

aktuellt idag, då det inte skulle gynna företaget. Vidare säger Synnes att det inte alltid är en 

fördel, då många inte litar på ratingbolagen och att det inom fastighetsbranschen inte alltid är 

nödvändigt. Branschen är förhållandevis okomplicerad med mycket reella tillgångar vilket gör 

kreditbetyget överflödigt. Många investerare har riktlinjer som begränsar dem att investera 

under investmentgrade, offentliggörandet av en rating under denna nivå kan då missgynna 

bolaget och de kan falla bort hos investerare som idag ser dem som investment grade. 

Anledningen till variationerna mellan investerarens egen värdering och kreditratinginstitutens 

är att fastighetsbranschen är kapitalintensiv med mycket lån och ofta förhållandevis korta 

löptider, vilket ger ett negativt utslag i nyckeltalen. Investerarna kan således lämnas större 

frihet att tolka nyckeltalen på ett annat sätt än ratinginstituten, som följer en mer generell mall 

och inte tar hänsyn till branschspecifika faktorer på samma sätt. Vidare ser han att kostnaden 

för att förändra kapitalstrukturen och genom det uppnå investment grade, inte är lönsam om 

företaget inte säkrar denna nivå. Finns en risk att nedgraderas vid en konjunkturnedgång 

ifrågasätter han den långsiktiga lönsamheten med en officiell kreditvärdering. 

 

Akelius har lokal upplåning i alla länder där de bedriver verksamhet, tillsammans med en 

central upplåning som fördelas ut på bolagen i de olika länderna. Detta är något som kan 

komma att förändras om kapitalmarknaden får en större betydelse. För att söka kapital på 

andra marknader, krävs att beloppen är stora. Investerarna värdera annars inte  investeringen 

som betydande nog för att göra en egen analys. Under förutsättning att kapitalmarknaden 

fortsätter växa, anser Synnes att kreditbetyg skulle kunna vara till stor fördel då det 

underlättar för investerarna att göra en egen analys av investeringsmöjligheten.  

 

5.1.3 Balder 
Fastigheter AB Balder startade 2005 då företaget bytte namn från Enlighet AB och har 

därefter ökat sitt bestånd från 60 till 400 fastigheter. Bolaget har som affärsidé att förvärva, 

utveckla och förvalta kommersiella fastigheter och bostäder i tillväxtorter med en positiv 

framtid. Balder äger idag fastigheter till ett värde av 27,5 miljarder kronor och en 

uthyrningsbar yta om närmare två miljoner kvadratmeter. Balder emitterade preferensaktier 

första gången år 2011 och har sedan dess emitterat tre gånger till.  Företaget gav ut 

obligationer år 2012 och 2013 för att under 2014 verkställa ett MTN-program till ett värde av 



 

 25 

fem miljarder kronor. Programmet innefattar upplåning via obligationsmarknaden med 

löptider mellan 1 och 15 år (Balder, 2013 och Balder, 2014(b)) 

 

Vi intervjuade Balders VD, Erik Selin, över telefon för att få ett börsnoterat bolags syn på 

kreditrating.  Balder ser idag kapitalmarknadsupplåning som ett komplement till banklån och 

valde att börja söka lån denna väg för att diversifiera sin låneportfölj och lära sig de olika 

marknaderna. Selin säger att det är viktigt att börja innan det behövs då startsträckan att äntra 

nya marknader ofta är lång. Det är idag billigare att låna genom emission av kapitalprodukter 

utan säkerhet än ett säkerställt banklån, marknaden är däremot föränderlig och ingen vet 

vilken form av lån som är billigast om några år. Vad gäller konkurrensen vid en växande 

kapitalmarknad är det osäkert vad som kommer att ske. Fler aktörer söker lån via obligationer 

vilket resulterar i att fler vill investera på denna marknad, vilket kan innebära att 

konkurrensen kan förbli förhållandevis oförändrad även om fler företag söker sig dit.  

 

Balder har inte gjort några djupare efterforskningar i vilket betyg de skulle få om de skulle 

kreditvärdera företaget.  Ointresset grundas i att modellerna kreditinstituten använder inte är 

anpassade för fastighetsbolag, eller den svenska marknaden. De banker som assisterar 

företaget vid emissionerna gör själva en skuggrating av bolaget och produkten som de 

redovisar för investerarna, enligt Selin litar investerarna mer på den ratingen än den från 

kreditinstituten.  Banklånens låga räntekotnader och den ränta företaget betalar för 

kreditprodukter gör det inte heller intressant. Kostnaden skulle troligen inte påverkas och det 

skulle inte bli lättare att finna investerare. Det antyds att kreditrating har en större betydelse 

för större mer internationella företag som söker kapital bland en större variation av 

investerare. Bankernas skuggrating är därför mer relevant för de investerare som är 

intresserade i Balder. Företaget har tilldelats en skuggrating från tre av Sveriges storbanker 

som alla värderade dem till BBB. Vidare säger Selin att obligationsprogrammen värderas ner 

ett betygssteg under företagets kreditbetyg, vilket gör det mer osäkert att veta om förändringar 

på marknaden garanterar ett fortsatt investment grade betyg, även om kreditratinginstituten 

skulle värdera företaget till samma nivå.  Selin tror inte det blir nödvändigt med officiellt 

kreditbetyg även om kapitalmarknaden skull bli mer internationaliserad. Priset skulle inte 

heller påverkas speciellt, utan det scenario som skulle kunna göra det relevant är om företaget 

skulle söka kapital i andra delar av värden.   
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5.1.4 Uppsalahem 
Uppsalahem är av Uppsala Kommun ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Bolaget arbetar 

med att utveckla bostadsmarknaden i kommunen genom att bygga, förvalta och utveckla 

bostäder och samhällsfastigheter.  Uppsalahem förvaltar närmare en miljon kvadratmeter 

uthyrningsbar yta till ett marknadsvärde om 13,6 miljarder kronor. Bolaget äger bland annat 

bostäder, studentbostäder och vård- och äldrebostäder. Bolaget har av Standard and Poor´s 

erhållit kreditratingbetyget AA- för deras långfristiga skulder och A-1+ för de kortfristiga, 

vilket är högsta möjliga betyg för kortfristiga. En anledning till de höga betygen anses vara de 

säkra ägandeförhållandena då Uppsala kommun ses som en stabil ägare (Uppsalahem, 2013). 

 

Vi intervjuade Kerstin Joelsson som är finanschef på Uppsalahem för att få en djupare 

uppfattning av hur kommunala bolag ser på rating och vilka effekter det kan ha för dem.  

Kerstin belyser att bankfinansiering har, efter införandet av Basel reglementet, blivit märkbart 

dyrare än att finansiera sig via kapitalmarknaden. En av orsakerna till detta kan vara 

bankernas nedgraderade kreditbetyg. Många stabila företag har idag samma eller bättre 

kreditbetyg än banken vilket resulterat i att dessa företag har mycket att tjäna på att koppla 

bort banken som mellanhand i sin belåning då de lånar upp från en primärare marknad till 

samma pris som banken. Företagen kan på detta sätt undgå de riskavgifter banken adderar på 

rätan i sina lån.  För Uppsalahem har därför kapitalmarknadslån börjat fungera som substitut 

till banklånen och på sikt kommer dessa att fasas ut för att ersättas med de billigare 

kapitalmarknadslånen.  Joelsson poängterar dock att banklånen fortfarande kommer utgöra 

den största marknaden för mindre företag och företag med lägre kreditvärdighet. Risken för 

att konkurrensen skulle öka på kapitalmarknaden och således göra det svårare att få tillgång 

till kapital, menar hon är låg. Detta eftersom vid en expansion kommer både antalet emittenter 

och investerare att växa vilket inte skulle reducera möjligheterna att ta upp lån denna väg.  

Uppsalahem var tidigt ute på kapitalmarknaden genom införandet av ett certifikatsprogram 

och i samband med detta skaffade de sig även en kreditrating.  

 

Kerstin Joelsson ser många fördelar med att inneha ett officiellt kreditbetyg vid finansiering 

på kapitalmarknaden, men det främsta argumentet är att företaget då inte exkluderas av 

investerare som enbart har mandat att investera i kreditvärderade företag över en viss nivå. 

Kreditbetyget har däremot enbart en begränsad vikt vid emission av kapitalprodukter, 

bankerna gör fortfarande sin egen analys som de använder när de ska sälja produkten. Denna 

skuggrating är emellertid inte något som företaget får tillgång till då den enbart används av 
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banken för att kunna genomföra sina försäljningar. En officiell kreditrating får då en mer 

betydelsefull roll för de som söker kapital bland internationella investerare som inte har 

samma kunskap och tillit till den svenska marknaden och dess aktörer.  

 

Det understryks även att situationen för alla aktörer inte är den samma. Uppsalahem går inte 

under samma reglemente som de privata bolagen vilket gör att de faller utanför den kategori 

som kan notera sina obligationer på börsen. Företaget använder sig då av private placement 

program istället för MTN program, vilket förändrar möjligheterna. Att inte kunna sälja 

obligationer vidare gör att många investerare avstår från att göra investeringen då risken ökar 

när de inte kan likvidera tillgången innan förfallodag.  

 

5.1.5 AMF 
AMF är ett svenskt pensionsbolag som förvaltar tillgångar till ett värde på totalt 466 miljarder 

kronor. AMF ägs till lika stor del av Svenskt näringsliv och LO men all vinst går tillbaka till 

spararna. AMF:s verksamhet är uppdelad i två dotterbolag, AMF Fastigheter och AMF 

Fonder. AMF Fastigheter äger och förvaltar kontors- och handelsfastighet. AMF Fonder 

driver traditionell fondverksamhet och investerar i olika värdepapper, bland annat Rikshems 

företagsobligationer (AMF, 2014).  

 

Vi träffade Magnus Röstlund som är portfolio manager för räntebärande papper på AMF 

Fonder för att få en uppfattning om hur en stor investerare upplever kreditrating. Tidigt under 

intervjun uppdagades att kreditrating har en stor betydelse för företaget när de analyserar olika 

investeringsmöjligheter. Detta beror till stor del på de investeringsmandat som ledningen 

fastställt för kapitalförvaltarna. Förvaltarna måste göra en egen kreditanalys av 

investeringsobjektet som till viss del bygger på den värdering investeringsobjektet fått av en 

oberoende kreditvärderare. AMF gör investeringar i både kreditvärderade och icke 

kreditvärderade bolag. Ett krav för de icke kreditvärderade bolagen är dock att bankerna gjort 

en egen skuggrating, så de alltid finns en objektiv bedömning om företagets kreditrisk. Den 

oberoende ratingen fungerar som en ”second opinion” till företagets egen analys för att 

validera denna. Röstlund poängterar emellertid, när det kommer till fastighetsbolag, att en 

officiell rating inte alltid är helt rättvis till följd av den speciella kapitalstruktur som råder i 

fastighetsbranschen. I detta fall kan en skuggrating från bankerna vara mer applicerbar, då de 

tar hänsyn till mer kvalitativa variabler i sin värderingsprocess.  
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De företag som inte når upp till investment grade tilldelas mindre mandat, vilket innebär 

mindre pengar att investera i dessa företags kapitalprodukter. Varje risknivå har olika stora 

mandat, följden blir att AMF kan ha högre exponering mot företag med ett högt kreditbetyg. 

Magnus Röstlund tror att marknadsvolatiliteten kan vara en avgörande betydelse för att endast 

fastighetsbolag med investment grade väljer att kreditvärdera sig. Han påpekar även att en 

rating kan medföra begränsningar gällande nyinvesteringar, då investeringar kan påverka 

ratingen negativt. Detta kan göra företaget mer försiktiga i hur de investerar och finansierar 

sig.  Det framgår även att dessa faktorer missgynnar fastighetsbolagen mer än andra. 

Investeringar för fastighetsbolag är ofta omfattande och sker utanför det löpande kassaflödet, 

till skillnad från till exempel industribolag vars investeringar ofta täcks inom kassaflödet, 

vilket får effekten att bolaget under investeringen saknar intäkt i fastigheten men har ny lån.  

 

Framtiden för kapitalmarknaden som lånemarknad anser Röstlund till stor del beror på 

tillgången till kapital och framförallt hur ränteutvecklingen blir. Vid högre räntor skulle 

mängden kapital kunna minska vilket skulle slå hårt mot många företag som söker 

finansiering via kapitalmarknaden. Däremot finns inga indikationer på detta idag, då 

marknaden har mer kapital att låna ut än de företagen efterfrågar. Vi har således en marknad 

med överskott på kapital, vilket leder till att företag kan finansiera mer riskfyllda projekt till 

allt lägre räntor vilket enligt Röstlund är en farlig utveckling.  

 

Ratingens framtid ställer Röstlund sig däremot positiv till på många plan. De nya hårdare 

regleringarna kommer fortsätta ställa högre krav på finanssektorn och kreditrating kommer 

växa fram som ett verktyg för att skapa någon form av värderingssystem för krediter. Det 

framhålls att det inte nödvändigtvis är de stora ratinginstituten som kommer skapa detta 

system men att det finns behov av ett generellt riskvärderingssystem för att evaluera olika 

investeringsmöjligheter.  
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5.1.6 SEB 
SEB är en av Sveriges största banker och har verksamhet i 20 länder. SEB:s mest betydande 

verksamhet finns i Sverige och de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. SEB:s 

”Real Estate finance” avdelning hjälper fastighetsbolag med olika typer av 

finansieringslösningar, allt från traditionella banklån till kapitalmarknadsfinansiering genom 

företagsobligationer och certifikat. SEB har även en egen ”Credit research” avdelning som 

bedömer företags kreditvärdighet (SEB, 2014). 

 

Vi intervjuade Charlotta Sjölander och Ebba Lindahl på SEB:s Credit Research avdelning. De 

är överens om att kapitalmarknaden de senaste åren har exploderat i storlek och popularitet 

och ser inga tendenser till avmattning. Konstant flödar det in pengar på kreditmarknaden och 

fler och fler vänder sig dit, vilket leder till en positiv spiral där fler företag vill prova denna 

lånemarknad. Det framgår emellertid att en del av de fastighetsbolag som den senaste tiden 

emitterat kapitalmarknadsprodukter fortfarande har bankfinansiering som det billigaste 

alternativet. Detta förklaras i de nya regleringarna för bankutlåning som inte påverkat 

företagsutlåning i samma grad som privatutlåning och att vi idag ser ett ökat intresse och tillit 

för fastigheter bland bankerna.  

 

SEB:s skuggrating tas fram helt utan koppling till en eventuell officiell rating. Däremot stäms 

en skuggrating alltid av mot den officiella ratingen för att se så det är någorlunda i linje med 

den officiella, även om det brukar differera någon notch. Det påpekas också att, i de fall, det 

är en stor skillnad så analyseras det noggrannare för att se vart skillnaden kan ha uppstått. Vid 

en stor skillnad i betyget måste banken kunna förklara var skillnaden ligger, då marknaden 

fortfarande värderar den publika ratingen högre. Anledning till att det kan skilja sig åt är att 

alla som utför ratings lägger olika stor vikt vid olika variabler i analysprocessen. Det 

poängteras att belåning är en sådan punkt. Då svenska företag ofta är högt belånade kan detta 

var en anledning till att ratinginstitutens värdering blir något sämre än bankernas. Trots det 

högre förtroendet för den officiella ratingen menar SEB att det inte är lönsamt för företagen 

om de inte emitterar produkter för stora belopp, runt fem miljarder.  Ratinginstitutens kostnad 

överstiger annars den räntefördel företaget får av en bra rating och kostnaden för ratingen 

rättfärdigar inte det större antalet investerare företaget når ut till.   

 

Det är idag stor konkurrens mellan bankerna att få uppdraget att emittera de produkter 

företagen vill lansera på marknaden. Trots detta råder en förhållandevis jämn fördelning 
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mellan bankerna i vem som får uppdragen. Delvis till följd av att stora företag har flera så 

kallade ”husbanker”, den bank de vänder sig till i dagliga ärenden. För att behålla en relation 

med alla banker fördelas emissionerna relativt jämt mellan bankerna. Med traditionell 

bankfinansiering följer dessutom ofta en klausul som stadgar att företaget ska använda banken 

vid andra finansiella ärenden, så som emissioner av kapitalprodukter. Det går emellertid 

trender i vilken bank som anlitas för uppdrag inom de olika branscherna. Den bank som för 

tillfället gör flest emissioner för fastighetsbolag kommer således att tilldelas fler uppdrag av 

fastighetsbranschen. SEB ser däremot inte att denna konkurrens skulle kunna leda till 

intressekonflikter där banken förskönar ett företags analys och värdering för att lättare kunna 

få uppdraget och även lättare kunna sälja produkten. Det antyds att mindre oseriösare 

emissionsinstitut skulle kunna tänkas göra detta, men att de stor etablerade aktörerna inte gör 

det.  

5.1.7 Pareto Securities 
Pareto Securities är en oberoende internationell investmentbank med huvudkontor i Oslo, 

Norge. Företaget är aktivt på marknader i alla delar av världen. De vänder sig till både 

institutionella och privata kunder för att konsultera i investeringar i olika kapitalprodukter för 

deras räkning. Pareto securities har en egen analysavdelning som bland annat gör egna 

skuggratingar. De har för sina kunder ett utbrett och uppdaterat nätverk av analyser och 

investeringsmöjligheter. På räntepappersmarknaden investerar de på både primär- och 

sekundärmarknaden (Pareto Securities, 2014).  

 

I vår intervju med analytiker Simon Kjellström fick vi en inblick i hur en investmentbank ser 

på kreditrating och kapitalmarknadens framtid. När Pareto analyserar ett företag gör de alltid 

egna skuggratingar. I de fall en officiell kreditrating finns används denna, i ett första skede, 

som facit för att se om deras analys är i linje med kreditinstitutens. Kjellström poängterar att 

det inte alltid håller med ratinginstituten utan kommer fram till andra betyg. Dock vidhålls att 

ett officiellt kreditbetyg väger tyngre än en skuggrating.  

 

Skuggrating från banker existerar bara på den nordiska marknaden vilket gör att officiell 

rating får en större betydelse när internationella aktörer vill investera i Sverige. Exempelvis en 

amerikansk investerare har inte samma förtroende för de svenska bankerna och upplever det 

egendomligt att samma företag som säljer produkten ska göra en oberoende kreditbedömning. 

Skuggratingen som riskverktyg fungerar emellertid bra för nordiska investerare, då tilliten till 
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bankerna är hög. Detta har fått till följd att investeringsmandat kopplade till officiell rating har 

minskat och investerarna accepterar skuggrating i nästan samma utsträckning. Detta gäller 

framförallt non investment grade investeringar, då det fortfarande finns kvar en del mandat 

som stadgar krav på officiell rating när det gäller investeringar med högre kreditbetyg. 

 

Att så få svenska fastighetsbolag är kreditvärderade tror Kjellström grundas i att det idag inte 

är nödvändigt och att de som har en officiell rating äntrade kapitalmarknaden i ett tidigare 

skede när detta fortfarande var ett krav. Vad gäller kapitalmarknadens framtid tror Simon att 

den kommer fortsätta växa i samma takt som den gjort de senaste åren. Detta till följd av att 

fler investerare efterfrågar denna typ av produkt och att fler företag vill emittera produkter. 

Detta i sin tur resulterar i en mer likvid marknad som leder till ytterligare tillväxt och fler 

internationella investerare.  

 

Utvecklingen medför däremot inte att officiell kreditrating kommer bli nödvändigt. Fler bolag 

emitterar finansiella produkter och får dessa sålda utan ett officiellt kreditbetyg. 

Motsträvigheten mot rating kan, enligt Kjellström, till viss del bero på att många 

fastighetsbolag idag inte skulle få en rating som överstiger investment grade. En anledning till 

detta är den belåningsmodell som idag finns i Sverige där fastighetsbolagen säkerställer stora 

delar av sina banklån med hjälp av företagets tillgångar. Ratinginstituten ser därför svenska 

fastighetsbolag som betydligt högre belånade än sina internationella motsvarigheter som kan 

ha så lite som fem procent av sitt bestånd säkerställt. Simon Kjellström poängterar att detta 

kan vara en av anledningarna till att ratinginstitutens modeller fungerar så dåligt på svenska 

fastighetsbolag.  
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6. Analys 
Vårt resultat från intervjuerna med de fyra fastighetsbolagen visar tydligt att det redan idag 

finns ett stort intresse för kapitalmarknadsfinansiering. Samtliga intervjuade fastighetsbolag 

ser många fördelare med att söka kapital från olika marknader. Då fastighetsbranschen är 

kapitalintensiv är det av största vikt att kunna säkerställa sin finansiering till en rimlig 

kostnad. Intervjuerna visade att många bolag hade riskspridning som den främsta anledningen 

att söka finansiering via kapitalmarknaden och inte en lägre kapitalkostnad som vi först 

trodde. Då svenska bankmarknaden domineras av ett fåtal stora aktörer är det viktigt att inte 

bli allt för beroende av finansiering via det banksystemet, eftersom detta kan försvaga 

företagens förhandlingsförmåga i räntediskussioner.  

 

Vår undersökning visar att det idag inte nödvändigtvis måste vara billigare att låna från 

kapitalmarknaden och att fastighetsbolagen inte har några svårigheter att få bankfinansiering. 

Trots detta väljer många ändå att söka finansieringen via kapitalmarknaden idag. Detta 

motiverar bland annat Balder och Akelius med att de i förbyggande syfte vill vara aktiv på 

kapitalmarknaden för att med kort varsel i framtiden kunna emittera mer värdepapper om det 

skulle bli fördelaktigare eller om bankernas utlåningsmöjligheter skulle minska. Många av de 

intervjuade representanterna för fastighetsbolagen påpekar att det är en lång startsträcka vid 

övergång till mer kapitalmarknadsfinansiering och det dröjer innan det blir fördelaktigt. 

 

Fastighetsbolagens agerande kan tyda på en viss oro över hur bankernas utlåningsverksamhet 

kan komma att utvecklas i framtiden.  Kerstin Joelsson på Uppsalahem belyste att 

bankfinansiering hade blivit märkbart dyrare efter införandet av de nya Basel III 

regleringarna. En oro för en fortsatt utveckling i denna riktning kan vara en bidragande faktor 

till att fastighetsbolagen redan idag vill differentiera sin upplåning.  

 

Rikshem och Uppsalahem ser idag kapitalfinansiering som ett substitut till traditionella 

banklån och har som intention att i framtiden nästan uteslutande finansiera sig via 

kapitalmarknaden. Dessa företag har redan idag en hög andel finansiering genom obligationer 

och certifikat vilket framgår i tabell 4, med intervjuade företags kapitalstruktur. Dessa företag 

är idag etablerade aktörer på kapitalmarknaden vilket vi tidigare nämnt är en fördel. För 

Balder och Akelius är kapitalmarknadsfinansiering just nu endast ett komplement till 

traditionell bankfinansiering, vilket också framgår av tabell 4.  
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Det finna ett tydligt samband mellan ägarstrukturen i bolagen och andelen finansiering via 

kapitalmarknaden. Bolag vars ägare har endera direkt eller indirekt koppling till stat eller 

kommun, så som Rikshems indirekta koppling och Uppsalahems direkta, tenderar i större 

utsträckning att använda sig av kapitalmarknadsprodukter för att finansiera sin verksamhet. 

En möjlig förklaring till detta kan vara att dessa företags stabila ägarstruktur förbättrar deras 

lånevillkor på kapitalmarknaden. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att företaget 

vid en nyemission har möjlighet att få garantier från ägarna att de köper en viss del av till 

exempel obligationerna, för att på så vis reducera osäkerheterna och möjliggöra ett större 

emissionsbelopp, vilket i våra intervjuer visat sig vara en klar fördel. Vi har inga absoluta 

belägg för detta, men vi har observerat att till exempel AFM innehar stora poster i Rikshems 

obligationsprogram. Med hänsyn till detta skulle vissa företag kunna erhålla fördelar vid 

upplåning på kapitalmarknaden till följd av sina kapitalstarka ägare. Det direkta sambandet 

mellan Rikshem och AMF kan vara ett undantag men kan ligga till grund för inställningen till 

kapitalmarknaden som substitut eller komplement till bankfinansiering. Bolagen med starka 

ägare tenderar att se det som ett substitut. Ett samband kan då distinkteras mellan ägare och 

lånestruktur. 

 

Efter intervjuerna kan vi konstatera att den generella uppfattningen, oavsett ägarstruktur är att 

kapitalmarknaden som finansieringskälla för fastighetsbranschen kommer fortsätta öka. Detta 

bekräftas av att exempelvis Balder nyligen lanserat ett MTN-program med en löptid på 15 år 

och ett rambelopp på 5 miljarder. Den långa löptiden visar på tilltro till kapitalmarknaden som 

finansieringskälla. Balder är långt ifrån ensamma med att instifta MTN-program vilket tyder 

på fortsatt positiv utveckling av kapitalmarknaden. Även investerarsidan tror att 

kapitalmarknaden kommer att fortsätta växa i samma takt som den gjort de senaste åren. Ökad 

likviditeten på marknaden kan komma att attrahera ett större antal internationella investerare 

vilket i sin tur kan generera ytterligare tillväxt.  

 

Emellertid finns det signaler som visar på motsatsen då bankerna i vissa fall fortfarande kan 

erbjuda lägre räntor, vilket bidrar till att exempelvis Akelius just nu vänder sig till banken 

istället. Bankernas möjlighet att erbjuda låga räntor och företagens vilja att fortsatt vända sig 

till dem tyder på att det bankorienterade systemet är starkt rotat i de svenska företagen. En 

annan faktor som skulle kunna hämma kapitalmarknadens tillväxt är stigande räntor. Högre 

räntor innebär fler lukrativa investeringsmöjligheter för investerarna, de räntepapper som idag 
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framstår som mycket lönsamma kan i investeringsportföljerna komma att ersättas av andra 

produkter, som är mer lönsamma vid högre räntor.   

 

Vår undersökning visar på att det finns meningsskiljaktigheter hos fastighetsbolagen i deras 

syn på företagsrating.  Inte helt oväntat är de som har ett officiellt kreditbetyg mer positiva än 

de som saknar. Vi kan konstatera att även de bolag som inte har officiell rating har en väldigt 

klar uppfattning om vilket betyg de skulle få av ett ratinginstitut idag. Till följd av detta 

uppdagades några tydliga faktorer som skiljer företag med kreditbetyg från de som inte har 

ett. Den tydligaste faktorn är att fastighetsbolag som idag har ett kreditbetyg placerar sig med 

god marginal över investment grade, vilket illustreras i tabell 3.  

 

Under intervjuerna fick vi indikationer på att kreditbetyg sämre än investment grade kan 

skada företaget mer än vad det gynnar dem. En möjlig förklaring till detta kan vara de 

investeringsmandat institutionella investerar har gällande kreditrisken i de bolag som får ingå 

i deras portföljer. Mandaten stadgar ofta att investeringsobjekten inte får understiga 

investment grade. Företag kan av sin investerare bedömas som en investment grade-partner 

även då de inte har ett officiellt kreditbetyg som fastställer detta. Skulle företaget i denna 

kategori publicera ett officiellt kreditbetyg under denna nivå förkastas detta antagande och 

företaget kan tappa investerare utan mandat att investera i non investment grade. Konstateras 

kan att denna gräns är av yttersta betydelse för företagen när de beslutar om publicering av ett 

kreditbetyg. Då kreditbetyget kontinuerligt uppdateras är de företag som saknar en marginal 

till investment grade utsatta för risken att nedvärderas under denna gräns om konjunkturen 

skulle förändras till det sämre. Detta skulle till viss del kunna förklara varför Akelius och 

Balder valt att inte kreditvärdera sina företag. Båda ligger omkring gränsen till investment 

grade och når de över kan de även vid små förändringar nedgraderas under investment grade 

igen.  

 

Listan över kreditvärderade fastighetsbolag i tabell 3 domineras av företag med klara 

kopplingar till stat eller kommun. Ägarstruktur tycks följaktligen vara en annan faktor som 

ger ett positivt utslag i värderingsprocessen. Därav förefaller det lättare att erhålla ett högt 

kreditbetyg för bolag med en statlig eller kommunal ägare och svårare för bolag utan sådan 

ägarstruktur.  Även om ägarstrukturen har betydelse är den inte helt avgörande då företagen 

själv kan påverka sin kapitalstruktur och belåningsstruktur och på så vis förbättra sina 

möjligheter till ett högre kreditbetyg. Genom att exempelvis öka företagets soliditet eller öka 
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lånens löptid minskar kreditrisken i företag vilket kan leda till en bättre rating. Att göra denna 

typ av förändringar är emellertid inte kostnadsfritt då omställningen påverkar företagets 

resultat och finansiella hävstång negativt. Det är således upp till företaget att värdera om 

förändringarna är lönsamma då kostnaderna kan överstiga de reducerade lånekostnader 

kreditbetyget medför.   

 

De företag som valt att kreditvärdera sig nämner nästan uteslutande fördelar med detta. Både 

Rikshem och Uppsalahem är överens om att deras officiella rating har sänkt deras 

upplåningskostnader. De påpekar att det medför en del extra arbete och att Standard & Poor´s 

tar bra betalt, men det funnits en betydande lönsamhet i kreditvärderingen. De ser även en klar 

fördel med officiell rating eftersom då de kan vända sig till en bredare investerargrupp. En 

möjlig nackdel kan vara om det blir aktuellt med en nedgradering av ratingbetyget. Då 

ratingbetygen är officiella skulle det kunna påverka företaget mer negativt än om de bara har 

en skuggrating som inte är tillgänglig för alla. Vi har även fått indikationer på att ett officiellt 

kreditbetyg kan göra företaget handlingsförlamat då stora investeringar kan påverka 

kreditbetyget negativt. Detta kan bidra till att företaget tvingas fatta ett annorlunda beslut än 

om de inte hade haft en rating och inte behövt ta hänsyn till potentiella nedgraderingar. Detta 

är i högsta grad aktuellt i fastighetsbranschen då det ofta rör sig om stora investeringar som 

inte ryms inom företagets kassaflöde. 

 

De företag som valt att inte kreditvärdera sig ser annorlunda på saken. Exempelvis Balder 

menar på att det inte behövs. De har nyligen lanserat ett MTN-program med ett rambelopp på 

5 miljarder och har inga problem att få det sålt och tror inte att en officiell rating skulle sänka 

deras kapitalkostnader. Erik Selin menar att marknaden har ett större förtroende för bankernas 

skuggrating än de amerikanska ratinginstitutens kreditbetyg. Bilden av att officiell rating inte 

behövs på den svenska marknaden förstärks ytterligare efter att vi intervjuat investerare. Även 

de menar att tilliten till skuggratingen är så hög att officiella kreditbetyg inte påverkar 

möjligheten att sälja kapitalprodukter nämnvärt. Emellertid påpekas att i de fall företag 

innehar officiell rating används denna ofta som referenspunkt när skuggratingen tas fram. 

Föga förvånande är att dessa två ofta överensstämmer med varandra, båda typer av 

kreditbetyg förefaller alltså vara framtagna med någorlunda jämförbara metoder.  

 

Simon Kjellström Pareto Securities framhåller dock att bankernas skuggrating generellt sett 

ofta är något fördelaktigare för fastighetsbolagen. Detta skulle kunna förklara Magnus 



 

 36 

Röstlunds (AMF) teori om att bankerna i större utsträckning kan implementera kvalitativa 

element i sina analyser. Dessa faktorer kan viktas högre i den samlade analysen och på så vis 

uppnår företaget ett högre kreditbetyg. Det bankorienterade systemet har resulterat i att 

svenska fastighetsbolag har en stor andel säkerställda skulder i sin balansräkning. Detta i sin 

tur påverkar kreditinstitutens bedömning av företagens kreditrisk negativt, då de till skillnad 

från ett bolag med en låg andel säkerställda skulder inte på ett lika enkelt och snabbt sätt kan 

ta upp nya bankkrediter ifall det skulle behövas. Med detta i åtanke blir den kvalitativa 

analysen av företaget viktig för att uppnå ett högre kreditbetyg.  

 

Det svenska banksystemet har därför medfört komplikationer för de bolagen som vill använda 

en amerikansk modell för att värdera sin kreditrisk. De stora betydelsefulla 

kreditvärderingsinstituten har alla sitt fäste i den amerikanska ekonomin, som är 

marknadsorienterad. Vilket inte helt oväntat fört med sig att de modeller som används bättre 

kan tillämpas på bolag på den marknaden. Att marknadsanpassa modellerna till 

bankorienterade system går emot antagandet om att modellen ska vara applicerbara på alla 

marknader och till samma förutsättningar för alla. Utfallet av detta har blivit att nordiska 

investerare har accepterat framväxten av de mer anpassade skuggratingmodellerna, framtagna 

av aktörer främst aktiva på den nordiska marknaden. 

 

Kreditratingens ursprungliga syfte är ett ge investerare en oberoende bedömning av vilken 

kreditrisk ett företags eller en finansiell produkt har. Detta syfte kan i högsta grad ifrågasättas 

när det gäller skuggratingar där den emitterande banken själv gör denna bedömning. Samma 

aktör som tjänar pengar på att förmedla produkten ska i detta fall göra en oberoende 

bedömning av kreditrisken.  Denna problematik kan ses ur ett principal agent problem där 

bankerna kan ha stor nytta av att värdera upp företaget för att lättare sälja produkterna utan att 

själva lida direkt skada vid en eventuell felbedömning av kreditrisken. En möjlig 

intressekonflikt kan också uppstå vid val av emissionsbank. Ett allt för lågt kreditbetyg kan 

leda till att bank inte får uppdraget och därför känner sig tvingad att sätta en högre rating. 

Detta kan till viss del kunna förklara varför investerare från exempelvis USA ställer sig 

tveksamma till skuggratingen och föredrar den mer oberoende officiella ratingen. På en 

växande svensk kapitalmarknad kan tillkomsten av fler internationella investerare öka 

företagens incitament att inneha en officiell rating. Utan denna kan de utländska investerarna 

ställa sig tveksamma till marknaden och eventuellt hämma den tillväxttakt vi idag ser.     
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Skuggratingen har trots detta förmått sig kvarstå som ett mycket starkt 

riskmätningsinstrument i Sverige och övriga norden. Detta förklaras genom det säregna 

finansiella system som finns i Sverige. Som tidigare nämnt har det bankorienterade systemet 

haft en påverkan på hur fastighetsbolagen säkerställt sina tillgångar vid belåning. Att 

säkerställa tillgångar har en negativ effekt på företagets förmåga att snabbt inhämta nytt 

kapital i dåliga tider vilket är en försämrande faktor i en kreditvärderingsmodell. Bankernas 

möjlighet att i större utsträckning kunna ta hänsyn till kvalitativa faktorer kan vara en 

avgörande faktor för den utbredda tilltron för deras skuggratingar. Med anledning av detta 

uppstår frågan vilken metod som är mest korrekt. Ligger de svenska fastighetsbolagens 

kreditrisk i linje med skuggratingen eller är denna anpassning något som växt fram till följd 

av att modellen accepterar en belåningsstruktur som motsvarar den som finns i Sverige.  

 

Oavsett osäkerheterna kring vilket kreditvärderingssystem som har det mest verklighetstroliga 

resultatet har skuggratingen bevisligen fått en mer accepterad trovärdighet hos de svenska 

investerarna. Detta bevisas genom de många bortfallen av officiell rating kopplat till 

investeringsmandat, istället accepteras skuggrating i nästan samma utsträckning. Non 

investment grade företagen har framförallt dragit nytta av detta, då det på investment grade 

nivå fortfarande finns kvar en del mandat som kräver officiell rating för att få investera. 

Behovet av kreditrating är därför begränsat för företag under investment grade, vilket kan 

förklara varför så få upphandlar tjänsten. Detta då det officiella kreditbetyget inte kommer 

generera fler investerare och inte heller påverka räntekostnaderna. Skuggrating förefaller då 

mer gynnsamt eftersom en eventuellt högre rating från banken leder till lägre räntekostnader 

och samtidigt behöver företaget inte betala ratinginstituten för en officiell rating.  

 

Delar av vad som föranledde finanskrisen 2008 var kreditvärderingsinstitutens alltför 

optimistiska värderingar av de produkter som fanns på kreditmarknaden. Följden av 

ratingbolagens agerande blev ett förfall av det förtroende som fanns för ratinginstitutens 

förmåga att värdera den faktiska kreditrisken.  Detta kan vara en möjlig förklaring till det 

fortsatta låga intresset för officiell rating i Sverige trots en växande kapitalmarknad. Vilket i 

sin tur föranlett skuggratingens fortsatta framväxt och ökande förtroende hos investerarna.  

 

Till följd av ratinginstitutens misslyckande i samband med finanskrisen har myndigheter i 

Europa utvecklat hårdare regleringar för hur ratingbolagen får driva sin verksamhet. 

Regleringarna har medfört strängare krav på transparens för att minimera risken för 
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överförtroende på kreditbetygen. Följden av detta blir även att ratinginstituten i större grad än 

tidigare måste stå till svars för sina bedömningar. Vad dessa regleringar på sikt kommer att 

leda till är svårt att säga. Ett tänkbart utfall är emellertid att det kommer resultera i ett 

återuppbyggt förtroende för ratinginstituten vilket kan leda till en ökad relevans på den 

svenska marknaden. Ratingbolagens arbete med att förändra sina modeller och anpassa dessa 

efter marknaden kan ytterligare driva på denna positiva utveckling. Dock kan ifrågasättas om 

de aktiva försöken med att bygga upp förtroendet enbart är positiva. Risken finns att det 

resulterar i att modellerna anpassas efter vad marknaden önskar och utfallet återigen blir 

missvisande. 

 

En officiell rating skulle dock kunna bidra till att göra marknaden mer effektiv. Genom att 

allmänheten på ett enkelt sätt kan tal del av ratinginstitutens kreditanalys ökar medvetenhet 

bland investerare och vi får en mer transparant marknad. Detta i sin tur bidrar till att 

marknadens investerare i högre grad kan fatta sina beslut på officiell information och inte 

enbart förlita sig på emissionsbankens information. Detta ligger i linje med vad effektiva 

marknadshypotesen säger om att informationen ska återspegla priset och att all information är 

tillgänglig för alla. Kreditrating kan på detta sätt medverka till att informationen är mer öppen 

för alla och den småsparare som handlar i exempelvis fonder kan i en större utsträckning 

tillgodogöra sig risken i fonden.  
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7. Slutsats 
Fastighetsbranschen är kapitalintensiv och marknadens aktörer behöver därför finna 

förmånliga sätt att finansiera sin verksamhet. Det finns ett stort intresse bland fastighetsbolag 

att söka finansiering via kapitalmarknaden för att diversifiera sin upplåning och reducera sina 

räntekostnader. Kapitalmarknaden som lånemarknad har därför tilltagit och kommer fortsätta 

växa de kommande åren. Aktörerna ser det som ett problem att bara ha en finansieringskälla i 

takt med att företaget växer. Genom att var aktiv på två marknader konkurrensutsätts 

finansiärerna och det för tidpunkten billigaste alternativet används för belåning. Oron för 

fortsatt striktare regleringar på bankmarknaden förstärker ytterligare fastighetsbolagens behov 

av tillgång till finansiering via kapitalmarknaden. Ett ökat utbud av 

kapitalmarknadsfinansieringsprodukter har gett upphov till att fler investerare ökar sin andel 

räntepapper i investeringsportföljerna. Denna likviditetsökning förhöjer även intresset hos 

utländska investerare att börja placera pengar på den svenska marknaden. En 

internationaliseringsprocess som förefaller vara en förutsättning för att den begränsade 

kapitalmarknaden vi har i Sverige ska kunna fortsätta expandera.  

 

Ett ökat intresse för kapitalmarknadsfinansiering i Sverige har däremot inte föranlett den 

efterfrågan av officiell rating som finns i mer marknadsorienterade system. Detta kan till viss 

del förklaras genom investerarnas mandat, där officiell rating inte är ett krav om placeringen 

anses vara under investment grade. Utan krav på officiell rating från investerarna saknar 

fastighetsbolagen med lägre kreditbetyg incitament att bekosta en kreditrating. Emellertid har 

företag som uppnår investment grade fortfarande fördelar av att inneha en officiell rating, 

vilket bekräftas av att många fastighetsbolag på denna nivå är kreditvärderade. Dessa företag 

når med hjälp av en rating ut till fler investerare och detta till en lägre räntekostnad.  

 

Det höga förtroende för skuggrating har resulterat i att det blivit ett vedertaget 

riskvärderingssystem som accepteras av de nordiska aktörerna. Vi kan dessutom konstatera att 

skuggratingmodellerna är mer anpassade till den svenska marknaden vilket talar till dess 

fördel och till varför svenska fastighetsbolag i större utsträckning föredrar skuggrating. En 

officiell rating har större värde för investerarna i sina egna analyser men detta motiverar 

emellertid inte införandet av officiell rating då det högre betyget i skuggratingen genererar 

större vinning i reducerad räntekostnad.  
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Vi ifrågasätter däremot skuggratingens validitet som oberoende riskmätare då samma företag 

som tjänar pengar på att sälja produkten också ska bedöma risken. Det ökar risken för 

intressekonflikter som kan ha en negativ påverkan på objektiviteten i resultatet. Att förlita sig 

på ett värderingssystem som till stor del enbart är accepterat på de nordiska marknaderna 

hämmar även möjligheterna för tillväxt på ett internationellt plan. Regulatoriska krav från 

myndigheter, i synnerhet kring finansiellrådgivning, skulle kunna gynna officiell rating. 

Regleringarna skulle möjligen kunna kräva en offentlig riskindikator på bolagen för att 

rådgivarna ska få rekommendera företagets produkter. Officiell rating med sin redan 

etablerade position som kreditvärderings verktyg kan då bli ett naturligt förstaval för 

företagen som är i behov av finansiella institut för att sälja sina produkter på marknaden.  

 

Senaste åren har flera nya finansieringsinstrument noterats på olika börser. Med ett 

börsnoterat instrument når företagen ett breddare investerarkollektiv och för investeraren 

innebär en notering bättre likviditet i instrumentet än om det är onoterat. Instrumenten noteras 

i andelar som idag oftast säljs till stora belopp per andel. Med en förändring till mindre 

andelar kan företagen nå en större massa av småsparare och därmed utöka sitt 

finansieringsuniversum. Detta är dock inte troligt så länge tillgången på finansiering är god 

utan sker sannolikt först när företagen har svårt att finansiera sig. Vid detta scenario skulle 

officiell rating kunna bli ett eftertraktat verktyg för att avgöra kreditsiken då småspararna 

saknar kompetens och kapital att genomföra grundliga analyser.  

 

Att oberoende kreditvärdering kommer förbli en del av det finansiella systemet råder det inget 

tvivel om. Marknaden är i behov av ett generellt och jämförbart system för att evaluera risker 

i olika investeringar, inte minst med allt striktare regleringar av bankerna. Om detta system 

kommer vara officiell rating, skuggrating eller något annat system för att mäta kreditrisk är 

idag dock svårt att avgöra. Marknadsutsikterna för de kommande åren indikerar dock inte på 

att någon förändring kommer ske då bankernas skuggrating ur många hänseenden förefaller 

minst lika gångbar på den nordiska marknaden. Fastighetsbolagen har idag etablerat sig på 

kapitalmarknaden i förebyggande syfte, av samma anledning kan det vara nödvändigt att ha 

kännedom om företagets officiella kreditbetyg då marknadens framtida krav fortfarande är 

osäkra.   
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9. Bilagor 
 

Intervjufrågor kreditvärderat fastighetsbolag 
1. Kapitalmarknadsfinansiering 
 

1. Varför har ni valt att söka lån via kapitalmarknaden? T.ex. via obligationer och 
företagscertifikat 

 
2. Hur ser ni på finansiering via kapitalmarknaden idag? Är det ett komplement eller 

substitut till bankfinansiering? 
 

3. Hur tror du ert företags andel finansiering via kapitalmarknaden kommer att utvecklas 
i framtiden? Öka/Minska? T.ex. idag 70/30 kap/bank, imorgon 50/50 

 
4. Vilka är den typiska köparen av er obligationer eller certifikat? Något exempel på 

företag? 
 

5. Tror ni att det skulle bli svårare att anskaffa kapital via t.ex. obligation ifall fler aktörer 
vänder sig mot kapitalmarknaden för att skaffa finansiering? 

 
2. Kreditrating 

1. Varför valde ni att kreditrata er?  
 

2. Vad ser ni för fördelar och nackdelar med en kreditrating? Både vad gäller 
företagsrating och produktrating. 
 

3. På vilket sätt har er nya rating hjälpt er och hur tror ni den kommer gynna er i 
framtiden? 

 
4. Har er kreditrating gjort det lättare för er att anskaffa nytt kapital? 

 
5. Hur har er nya kreditrating påverkat era kapitalkostnader? Har räntan ni betalar till era 

långivare sjunkit? 
 

6. Så här i efterhand, tycker ni att det var väll investerade pengar att genomför en rating? 
Vilket vi antar är ganska dyrt. 

 
7. Är det tidskrävande att genomgå en ratingprocess? Kräver det mycket administration? 

Behöver man offentliggöra ”hemlig” information? Är processen avskräckande? 
Kommer ni fortsätta? 

 
8. Tror ni att marknaden kommer följa efter och skaffa en kreditrating eller är ni ett 

”undantag”? 
 

9. Har ni eller era produkter fått någon ”skuggrating” från banken som hjälpte till med att 
emittera era produkter? 

 
10. Tror ni en officiell kreditrating blir nödvändigt ifall kapitalmarknaden fortsätter växa i 

Sverige? 
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 Intervjufrågor ej kreditvärderade fastighetsbolag 
1. Kapitalmarknadsfinansiering 
 

1. Varför har ni valt att söka lån via kapitalmarknaden? T.ex. via obligationer och 
företagscertifikat 

 
2. Hur ser ni på finansiering via kapitalmarknaden idag? Är det ett komplement eller 

substitut till bankfinansiering? 
 

3. Hur tror du ert företags andel finansiering via kapitalmarknaden kommer att utvecklas 
i framtiden? Öka/Minska? T.ex. idag 70/30 kap/bank, imorgon 50/50 

 
4. Tror du att ni kommer att vända er till kapitalmarknaden eller banken vid nästa stora 

behov av kapital? 
 

5. Vilka är den typiska köparen av er obligationer eller certifikat? Något exempel på 
företag? 

 
6. Tror ni att det skulle bli svårare att anskaffa kapital via t.ex. obligation ifall fler aktörer 

vänder sig mot kapitalmarknaden för att skaffa finansiering? 
 
2. Kreditrating 
 

1. Har ni funderat på att kreditrata ert företag eller era obligationer via exempelvis 
Standard & Poors´s? T.ex. AA, A, BB m.m. 

 
2. Varför har ni valt att inte genomföra en rating? Så som Rikshem, Akademiska hus 

m.fl. 
 

3. Vad ser ni för fördelar och nackdelar med en kreditrating? Både vad gäller 
företagsrating och produktrating 

 
4. Har ni eller era produkter fått någon ”skuggrating” från banken som hjälpte till med att 

emittera era produkter? 
 

5. Tror du en officiell kreditrating skulle göra det lättare och billigare för er att anskaffa 
kapital från kapitalmarknaden? 

 
6. Tror ni en officiell kreditrating blir nödvändigt ifall kapitalmarknaden fortsätter växa i 

Sverige? 
 
  



 

 48 

 Intervjufrågor investerare 
 

1. Vilken betydelse har en officiell rating för era investeringsbeslut? 
 

2. När ni letar investeringar har ratingen någon betydelse i processen av att reducera 
antalet investeringsobjekt? Dvs har bolag med en rating en fördel? 
 

3. Investerar ni i både ratade och icke ratade bolag? 
 

4. Investerar ni i bolag som är non investment grade? Har ni investerat i bolag som 
officiellt är non investment grade men ni ser som investment grade? 
 

5. Hur tror ni den svenska kapitalmarknaden som lånemarknad för fastighetsbolag 
kommer utvecklas?  
 

6. Tror ni fastighetsbolagen skulle få det svårare att anskaffa kapital via 
kapitalmarknaden om fler bolag börjar emittera t.ex. obligationer? 
 

7. Tror ni en officiell kreditrating blir nödvändigt ifall kapitalmarknaden fortsätter växa i 
Sverige? 
 

8. Vad tror du måste förändras på marknaden för att kreditrating ska få en mer central 
betydelse? (Idag få fastighetsbolag som valt att rata sig) 
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Intervjufrågor Investment Bank 
1. Vilken betydelse har en officiell rating för era investeringsbeslut? 

 
2. När ni letar investeringar har ratingen någon betydelse i processen av att reducera 

antalet investeringsobjekt? Dvs har bolag med en rating en fördel? 
 

3. Väger ett officiellt kreditbetyg tyngre än en skuggrating från bankerna? 
 

4. Varför tror ni att enbart företag med investment grade har valt att rata sig i Sverige? 
 

5. Hur tror ni den svenska kapitalmarknaden som lånemarknad för fastighetsbolag 
kommer utvecklas?  
 

6. Tror ni en officiell kreditrating blir nödvändigt ifall kapitalmarknaden fortsätter växa i 
Sverige? 

7. Vad tror du måste förändras på marknaden för att kreditrating ska få en mer central 
betydelse? (Idag få fastighetsbolag som valt att rata sig)	  
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Intervjufrågor Credit Research 
 

1. Hur tror ni den svenska kapitalmarknaden som lånemarknad kommer utvecklas? 
 

2. Tror ni det kommer bli mer konkurrens om kapitalet på obligation- och 
certifikatsmarknaden i framtiden? 
 

3. Vilken typ av investerare vänder ni er vanligen till när ni ska sälja t.ex. ett 
obligationsprogram åt ett fastighetsbolag?  
 

4. Har skärpta regleringar för bankens låneverksamhet ökat efterfrågan på 
kapitalprodukter? Kommer t.ex. obligationslån kunna bli en form av substitut till 
banklån för större företag?  
 

5. När ni analyserar ett kreditvärderat företag (av tex S&P) tar ni då hänsyn till den 
officiella ratingen? 
 

6. Har ett officiellt kreditbetyg någon relevans för er när ni ska sälja en kapitalprodukt?  
 

7. Brukar era skuggratingar överensstämma med kreditinstitutens? 
 

8. Brukar ratingar stämma överens med de officiella kreditbetygen? 
 

9. Liknar era modeller de som ratinginstituten har? 
 

10. Tror ni en officiell kreditvärdering skulle göra det lättare och/ eller billigare för ett 
fastighetsbolag att finna kapital?  
 

11. Tror ni att det låga förtroendet för kreditrating kan vara en bidragande faktor till att 
investerare och företag inte ser det som nödvändigt att ha en rating?  
 

12. Samtliga kreditvärderade fastighetsbolag klassas som investment grade. Varför tror ni 
det inte finns några fastighetsbolag med en officiell rating under denna nivå?  
 

13. Är det hård konkurrens om att få ansvara för emitteringar? 

 
 
 
 


