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Abstract 
Since the last financial crisis banks have been more restrictive about lending to companies, leading to 

companies seeking alternative funding. In this thesis we evaluate the Swedish market for property-

related lending focusing on corporate bonds. We investigate if the view on corporate bonds differ 

between real estate companies and banks and also the development of the Swedish market for 

property-related lending. The thesis is based on interviews with people in the real estate- and bank 

industry as well as previous research. 

The Swedish bond market is undeveloped but it is going through a growing stage. In Swedish history 

banks have played an important roll developing the Swedish economy thus the Swedish financial 

market is bank dominated. Because of new bank regulations after the financial crisis, the price on 

loans went up leading to companies seeking alternative financing. This has led to an increase in 

corporate bonds issued by real estate companies. There has been an increase in the number of real 

estate companies issuing bonds as more investors, such as funds, have entered the bond market 

leading to an opportunity for smaller real estate companies to successfully issue bonds. 
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Sammanfattning 
Efter senaste finanskrisen har banker blivit mer restriktiva med utlåning till företag, vilket har lett till 

att företag söker alternativ finansiering. I den här uppsatsen granskar vi den svenska marknaden för 

fastighetsrelaterad utlåning med fokus på obligationslån. Vi undersöker om synen på obligationslån 

skiljer sig mellan banker och fastighetsbolag samt hur den svenska kreditmarknaden för 

fastighetsrelaterad utlåning utvecklas. Uppsatsen bygger på intervjuer med personer i fastighets- och 

bankbranschen samt tidigare forskning om ämnet. 

Den svenska obligationsmarknaden är outvecklad men på stark tillväxt. Bankerna har historiskt sett 

haft en central roll i svenska näringslivet vilket har lett till att den svenska finansiella marknaden är 

bankdominerad. Efter finanskrisen har dock företag sökt alternativa finansieringsmöjligheter på 

grund av skärpta krav på banker som lett till dyrare lån för företagen. Detta har lett till att antal 

emitterade obligationer för företag inom fastighetsbranschen ökat. Fler och fler emittenter tar sig in 

på obligationsmarknaden i samband med att nya investerare, exempelvis kreditfonder, äntrat 

marknaden vilket har skapat möjlighet för även mindre fastighetsbolag att framgångsrikt emittera 

obligationer.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
Länders finansmarknad kan grovt delas in i antingen en bankorienterad finansmarknad eller en 

marknadsorienterad finansmarknad. I de länder som är bankorienterade prioriterar företag att låna 

från banker medan i marknadsorienterade länder finansieras de flesta lånen av privata investerare.  

Typiska bankorienterade länder är Tyskland, Frankrike och Sverige medan mer marknadsorienterade 

länder är exempelvis Storbritannien och USA. En möjlig förklaring till att de förstnämnda länderna är 

bankorienterade kan vara att deras juridiska system bygger på civil law, som kan jämföras med 

svensk civilrätt, medan de marknadsorienterade ländernas juridiska system är baserat på common 

law (Ergungor, 2004). Skillnaden mellan common law och civil law är att common law bygger på 

prejudikat medan civil law primärt grundar sig på lagtexter. 

I Sverige domineras bankmarknaden av de fyra storbankerna Nordea, Handelsbanken, SEB och 

Swedbank (Rodriguez, 2008). Historiskt sett har de svenska företagen föredragit att finansiera sig via 

banklån men efter finanskrisen har banker över hela världen blivit allt mer försiktiga med att ge ut 

lån, vilket har lett till att företag tittar på andra finansieringsmöjligheter (Gunnarsdottir och Lindh, 

2011, s 28).  

Den svenska marknaden för företagsobligationer är ett alternativ till banklån för företag. Det kunde 

år 2011 ur statistik över de svenska marknaderna för lånebaserad finansiering inte urskiljas någon 

trend att svenska företag övergått till att emittera företagsobligationer istället för att ta banklån men 

däremot började banker och andra finansiella institut förbereda sig på den utvecklingen 

(Gunnarsdottir och Lindh, 2011, s 27). 

 

Diagram 1, Svenska företags utestående lånebaserade finansiering (miljarder kronor)  

Källa: Gunnarsdottir och Lindh, 2011 
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Det som kan utläsas ur diagram 1 är att i Sverige domineras företags finansiering av banklån (de röda 

staplarna) men att marknadsinvesteringarna på senare år ökat (de gula och blå staplarna). All 

lånebaserad finansiering visas dock inte i diagrammet, utländska direktinvesteringslån och 

handelskrediter inkluderas inte (Gunnarsdottir och Lindh, 2011 s 31-32). 

1.2 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur och varför företag inom fastighetsbranschen tar 

obligationslån och om de ser obligationslån som ett komplement eller ett substitut till banklån.  

1.3 Frågeställningar 
1. Hur ser företag inom fastighetsbranschen på obligationslån i jämförelse med banklån?  

2. Skiljer sig synen på obligationslån mellan fastighetsbolag och banker? 

3. Hur kommer den svenska kreditmarknaden för fastighetsrelaterad utlåning utvecklas? 

1.4 Hypotes 
Vår hypotes är att den svenska marknaden för fastighetsrelaterad utlåning utvecklas mot att bli mer 

marknadsorienterad. 

1.5 Metod 
Den här uppsatsen är uppbyggd av empirisk data samt tidigare litteraturstudier kring 

kreditmarknader och finansiell struktur. Empiriska data samlas in genom intervjuer med företag, 

banker och investmentbanker. Vi har utöver detta gjort en studie om hur många och stora 

obligationslån ett antal svenska fastighetsbolag har tagit. 

1.5.1 Litteraturstudie 
Den litteratur vi har studerat är tidigare examensarbeten, rapporter samt forskning kring området för 

att få en bredare kunskap kring ämnet.  

1.5.2 Empirisk studie 
Vi har valt att intervjua företag, banker och investmentbanker för att få olika synvinklar om ämnet 

för att kunna skriva en objektiv uppsats. Intervjuerna är gjorda på plats och de företag och banker vi 

intervjuat är Klövern, Kungsleden, Rikshem, Leimdörfer, Nordic fixed income, Handelsbanken och 

Nordea. Nedan följer en kortare beskrivning av företagen och bankerna. 

Klövern AB – Ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige och inriktar sig mot 

kommersiella lokaler. Fastigheternas värde uppgick till 24,6 miljarder kronor och hyresvärdet till 2,6 

miljarder kronor den 31 mars 2014. De erbjuder kunder lokaler i utvalda tillväxtområden och 

Klövernaktien är noterad på NASDAQ QMX Stockholm Mid Cap. 

Kungsleden AB – Ett fastighetsbolag som arbetar inom områdena förvaltning, utveckling samt 

transaktion och analys. Deras fastighetsbestånd, 366 förvaltningsfastigheter, består av lokaler för 

kontor, industri och lager samt handel och har ett bokfört värde på ca 20,4 miljarder kronor samt ca 

1,5 miljarder kronor modulbyggnader. 
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Rikshem AB – Ett av Sveriges största privata bostadsbolag. Rikshem erbjuder bostäder och 

samhällsfastigheter och har ca 19 900 bostäder till ett värde av drygt 20 miljarder kronor. Rikshem 

ägs av Fjärde AP-Fonden och AMF. 

Leimdörfer Fastighetsmarknad AB – En ledande finansiell rådgivare vid fastighetsrelaterade 

transaktioner i Norden. De erbjuder fastighetsrelaterad rådgivning inom de tre affärsområdena 

transaktioner, kapitalmarknad samt strategisk rådgivning och analys.  

Nordic Fixed Income AB – Är en del av Catella-koncernen. De är ett bankoberoende räntehus som 

erbjuder tjänster inom rådgivning, analys samt mäkleri och vänder sig till nordiska låntagare och 

investerare. 

Svenska Handelsbanken – En fullsortimentsbank med rikstäckande kontorsnät i Sverige, 

Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. De är en av de mest kostnadseffektiva 

fullsortimentsbankerna i Europa och har under de senaste 42 åren haft högre lönsamhet än 

genomsnittet för jämförbara banker. 

Nordea Bank AB – Den största finanskoncernen i norra Europa med ett börsvärde på ca 40 miljarder 

Euro. Deras verksamhet bedrivs på de åtta hemmamarknaderna Sverige, Danmark, Finland, Norge, 

Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. Nordeaaktien är noterad på NASDAQ QMX Nordic Exchange i 

Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. 

1.5.3 Studie om emitterade obligationer av fastighetsbolag 
Denna studie kommer presenteras i diagramform för att ge en bättre överblick över andelen och 

omfattningen obligationer som fastighetsbolagen emitterat och hur utvecklingen har sett ut på 

obligationsmarknaden. Studien avgränsas till ett visst antal fastighetsbolag. 

1.5.4 Avgränsning 
Det här arbetet har avgränsats till fastighetsbolag på svenska börsen samt till den svenska 

obligationsmarknaden. De företag vi har studerat är Atrium Ljungberg, Balder, Castellum, Catena, 

Corem, Diös, Fabege, FastPartner, Heba, Hufvudstaden, Klövern, Kungsleden, Sagax, Wallenstam, 

Wihlborgs, Rikshem och Vasakronan.  

1.5.5 Definitioner 

I den här uppsatsen när vi nämner den svenska kreditmarknaden, som brukar delas in i obligations-, 

penning- och bankmarknaden, menar vi endast obligationsmarknaden och bankmarknaden. 

Penningmarknaden har inte behandlats eftersom uppsatsen handlar om företagsobligationer i 

jämförelse med banklån. 

Med skärpta krav för banker menas regelverket Basel III som tillkom efter den senaste finanskrisen.  

Stibor står för Stockholm Interbank Offered Rate och är en referensränta som är ett genomsnitt av de 

räntesatser ett antal banker som är verksamma på svenska penningmarknaden är villiga att erbjuda 

till varandra för lån utan säkerhet. Stibor finns till olika löptider och Svenska bankföreningen är 

huvudman för Stibor (Svenska bankföreningen, 2014). När företag lånar på obligationsmarknaden får 

de, om räntan är rörlig, låna till Stibor 3 månader plus en marginal baserad på risken att låna ut till 

företaget. Denna marginal nämner vi som procentenheter eller räntepunkter ovan Stibor, där 100 

räntepunkter motsvarar 1 procentenhet. 
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Volatilitet är ett begrepp för priskänsligheten hos aktier eller andra finansiella tillgångar. Volatilitet 

beskriver hur mycket en finansiell tillgång varierar i värde. Desto mer tillgången rör sig upp och ner i 

värde desto högre volatilitet har tillgången. 

Ett seniort lån är ett lån med hög säkerhet för långivaren och sådana lån prioriteras framför lån med 

lägre säkerhet.  

Likviditet beskriver den kortsiktiga betalningsförmågan för banker eller företag.  

Ett säkerställt obligationslån är ett obligationslån där låntagaren ställer en säkerhet för lånet med 

hjälp av hypotekskrediter. Säkerheten brukar vara inteckningar i fast egendom.  
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2. Förutsättningar för fastighetsbolags finansiering 
 

2.1 Inledning 
I detta kapitel kommer utbudet av lån samt teorier kring företags kapitalstruktur att behandlas. 

Dessutom beskrivs Sveriges obligationsmarknad i stort och risker med lån av kapital utifrån både 

långivaren och låntagarens perspektiv. 

2.2 Utbud av lån 
Utbudet av lån påverkar fastighetsbolagens finansieringsmöjligheter och efter finanskrisen blottades 

en rad brister i befintliga regleringar och i tillsynen av den finansiella sektorn. Bankerna hade 

framförallt inte tillräckligt med kapital för att kunna täcka förluster i verksamheten samt för små 

likviditetsbuffertar för att hantera sin kortfristiga finansiering. Därför inledde Baselkommittén 2009 

ett omfattande arbete med ett globalt regelverk som skulle skärpa kraven på bankerna (Riksbanken, 

2010). 

Basel III är ett globalt regelverk för banker som presenterades av Baselkommittén under 2010. 

Kommittén består av representanter från G10 länderna och regelverket kom till som en följd av 

finanskrisen. Det nya regelverket innebär i grova drag att det ställs skärpta krav på kapital och 

likviditet i banksektorn och syftar till att stärka bankernas förmåga att absorbera risker samt minska 

risken för nya bankkriser i framtiden (Riksbanken, 2010). 

Kapitalkraven i Basel III anger ett minimikrav på hur mycket kapital banker måste hålla för att täcka 

risker i sina tillgångar. Kraven anges som kvoter i procent av bankernas riskviktade tillgångar och 

därför uppskattas tillgångarnas riskvikt. De ges en låg eller hög risk och storleken på det kapital som 

bankerna måste hålla bestäms sedan genom att multiplicera de riskviktade tillgångarna med 

kapitaltäckningskvoter som anges i Basel III (Riksbanken, 2010). 

Likviditetskraven i Basel III motiveras av att bankerna tog för stora likviditetsrisker som avslöjades 

under krisen. Bankerna hade för små likviditetsbuffertar och dålig matchning i löptider mellan 

tillgångar och skulder. Basel III ska adressera dessa problem genom två krav, 

Likviditetstäckningskvoten (Liquidity Coverage Ratio, LCR) samt en stabil nettofinansieringskvot (Net 

Stable Funding Ratio, NSFR). LCR är inriktad mot bankens tillgångssida och säger att bankens buffert 

ska vara tillräckligt stor för att de ska kunna klara av att hantera stora finansieringsproblem under 30 

dagar. Detta innebär att reserven av mycket likvida tillgångar ska vara större än bankens nettoutflöde 

under dessa 30 dagar. Det andra kravet, NSFR, har som syfte att uppnå en bättre balans i 

löptidsstrukturen mellan bankens tillgångar och dess skulder. Det syftet ska uppnås genom att ställa 

krav på att tillgångarna i högre utsträckning ska finansieras med stabil och långsiktig finansiering 

(Riksbanken, 2010). 

2.3 Länders finansiella struktur 
Alla finansiella system kombinerar marknads- och bankbaserade medel men den finansiella 

strukturen, blandningen av de båda, varierar mellan länder (Gambacorta, Tsatsaronis och Yang, 

2014). I vissa länder finansierar företag sin verksamhet i huvudsak via banken medan i andra länder 

ser företag främst till aktie-, penning- och obligationsmarknaden för att möta sina finansiella krav 

(Ergungor, 2004). 
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Banken anskaffar kapital som används till sin verksamhets investeringar på ett sätt medan 

marknaden opererar på ett annat vis. Banken får kapital via insättningar och erbjuder finansiering 

primärt i form av lån och har ofta ett nära samarbete med låntagaren. Marknaden däremot håller 

investerare och låntagare på avstånd då den agerar som ett forum där lån och aktier utges, köps och 

säljs (Gambacorta, Tsatsaronis och Yang, 2014). 

2.4 Obligationsmarknaden i Sverige 
Efter finanskrisen har företag i Sverige börjat söka annan finansiering än enbart banklån men banklån 

är fortfarande den dominerande finansieringskällan. 

Företag kan även emittera obligationer för att finansiera sin verksamhet. En obligation är ett 

räntebärande skuldebrev som intygar att innehavaren har lånat ut pengar till utgivaren av 

obligationen. Obligationen har vanligtvis en löptid på ett par år och ger vanligtvis upphov till två typer 

av utbetalningar, dels får investeraren det investerade beloppet vid löptidens slut och dels görs 

periodvisa utbetalningar under löptiden vilka kallas kuponger.  Hur stor kupongen är ges av 

kupongräntan. Det finns även obligationer som inte betalar ut kuponger och de kallas nollkuponger, 

räntan betalas i dessa fall ut vid löptidens slut (Berk och DeMarzo, 2013, s 170). 

På den svenska obligationsmarknaden är det företag, staten, kommuner och bolåneinstitut som 

emitterar obligationer. Staten och bolåneinstituten är de största emittenterna och står tillsammans 

för 75 procent av den totala volymen obligationer i svenska kronor. Genom åren har volymen på den 

svenska obligationsmarknaden successivt ökat och i slutet av 2012 uppgick den till 2 764 miljarder 

kronor, vilket var en ökning från föregående år med 30 miljarder kronor (Riksbanken, 2013, s 30-31).  

Obligationsmarknaden kan delas in i två marknader, en primärmarknad och en sekundärmarknad. 

Primärmarknaden, där företag emitterar nya obligationer, tillför kapital direkt till emittenten eller 

utfärdaren av obligationen vid försäljning. Företaget blir således låntagare på marknaden. 

Sekundärmarknaden är en andrahandsmarknad där obligationer köps och säljs vidare. En väl 

fungerande andrahandsmarknad, där det är lätt att köpa och sälja obligationer, leder till mer 

attraktiva obligationer på primärmarknaden. Detta leder till en hög efterfrågan på primärmarknaden, 

vilket i sin tur minskar emittenternas lånekostnader genom en lägre ränta (Riksbanken, 2013, s 30). 

Företagens upplåning på obligationsmarknaden vid slutet av 2012 var drygt 230 miljarder kronor, 

vilket var en ökning med nästan 40 miljarder kronor jämfört med året innan. De svenska företagen 

som emitterar obligationer på den svenska marknaden är i regel stora och välkända företag. Det 

beror på att det finns relativt få små och medelstora företag som har ett kreditvärdesbetyg vilket gör 

det svårt att bedöma kreditvärdet hos dessa företag. Dessutom krävs det ofta större summor för att 

väcka investerares intressen när obligationer emitteras vilket inte mindre företag klarar av 

(Riksbanken, 2013, s 33). 

2.5 Kapitalstruktur 
Ett företags proportioner av skulder, eget kapital och andra värdepapper utgör företagets 

kapitalstruktur. Företag kombinerar eget kapital, skulder och andra värdepapper för att skapa sin 

individuella kapitalstruktur (Berk och DeMarzo, 2013, s 479).  

Ur balansräkningen framgår det hur ett företag har valt att finansiera sina tillgångar. Skulder kan 

delas in i räntebärande skulder respektive icke räntebärande skulder. De räntebärande skulderna 
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utgörs vanligtvis av lån från banker samt obligationslån och icke räntebärande skulder är exempelvis 

skulder till leverantörer (Företagsvärdering, nd).  

2.6 Kapitalstrukturteori 
Modigliani och Miller, som båda mottagit nobelpriset i ekonomi (Modigliani år 1985, Miller år 1990), 

utformade år 1958 en teori om företags kapitalstruktur som kallas kapitalstrukturens 

irrelevansprincip. Teorin utgår från en perfekt marknad där inga skatte-, transaktions- eller 

konkurskostnader förekommer, investerare och företag kan låna till samma villkor samt en 

symmetrisk marknad där investerare och företag har tillgång till samma information. De 

argumenterar för att ett företags värde är oberoende av hur företaget finansierar sin verksamhet 

samt dess utdelningspolicy och att värdet endast baseras på företagets potentiella intäkter samt 

risken i företagets underliggande tillgångar (Modigliani och Miller, 1958).  

The Static Tradeoff Theory är en teori som säger att företag sätter upp en skuldkvot som de anser är 

optimal och stegvis förändrar sin kapitalstruktur för att närma sig den uppsatta skuldkvoten. 

Företagets optimala skuldkvot ses ofta som en avvägning mellan kostnader, fördelar av lån och att 

hålla företagets tillgångar och investeringsplaner konstanta. För att närma sig den optimala 

skuldkvoten ersätter företag skuld med eget kapital och vice versa. Teorin säger också att om det inte 

fanns några kostnader vid byte mellan skuld och eget kapital skulle varje företags observerade 

skuldkvot vara den optimala men eftersom kostnaderna finns uppstår också fördröjningar i 

anpassningen mot den optimala skuldkvoten. Dessa kostnader som finns vid byte mellan skuld och 

eget kapital skulle kunna förklara varför olika företag har olika skuldkvoter då kostnaderna förhindrar 

företag att närma sig den optimala skuldkvoten (Myers, 1984).  

The Pecking Order Theory handlar om hur företag föredrar att finansiera sin verksamhet. Teorin 

antar till skillnad från The Static Tradeoff Theory att företagen inte strävar efter att uppnå en optimal 

skuldkvot. Teorin säger att det finns en prioritetsordning inom företag mellan olika finansieringssätt. 

Företag föredrar intern finansiering framför extern finansiering men om extern finansiering krävs, 

prioriteras lån framför att anskaffa kapital genom en nyemission av aktier. Teorin antar att 

informationen på marknaden är asymmetrisk, det vill säga företagen vet mer om sin verksamhet än 

investerare. Den asymmetriska informationen leder till att företagen föredrar lån framför att 

anskaffa kapital genom en nyemission eftersom det, enligt teorin, signalerar att företaget är 

undervärderat eller att företagsrisken reducerats (Myers, 1984). 

 2.7 Risker vid finansiering via lån  

2.7.1 Risker för långivare  
Det finns olika risker att beakta för långivare vid utlåning av kapital. Nedan beskrivs kreditrisken och 

ränterisken samt hur långivare kan reducera risker.  

Risken att ett en låntagare inte kan betala tillbaka lånet enligt sina åtagande benämns som 

kreditrisken. Vid företagsobligationer realiseras kreditrisken genom att företag kan gå i konkurs eller 

inte klara av att utbetala kuponger som lovat på grund av likviditetsbrist. Kreditrisken gör att 

investerare kräver högre ränta på investerat kapital jämfört med en riskfri obligation (Berk och 

DeMarzo, 2013, s 184-185). En grundläggande princip angående ränterisken för långivare att känna 

till vid investering i obligationer är att marknadens avkastningskrav och priserna på obligationer rör 

sig i motsatt riktning. Det vill säga, när marknadens avkastningskrav ökar så faller priserna på 

obligationer. Hur mycket en enskild obligation påverkas beror generellt på dess löptid och 
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kupongränta. Två olika obligationer som är identiska förutom att den ena betalar ut en lägre 

kupongränta kommer påverkas olika mycket om marknadens avkastningskrav ökar och obligationen 

med den lägre räntan kommer förlora mer i värde. Det vill säga, en låg kupongränta har hög ränterisk 

medan en hög kupongränta har en låg ränterisk. Ränterisken påverkas även av obligationens löptid, 

längre löptider medför högre ränterisk medan kortare löptider medför en lägre ränterisk. Den högre 

risken kompenseras generellt sett genom att obligationer med längre löptider ges en högre 

kupongränta (U.S. Securities and Exchange Commission, 2013).  

Att investera i obligationer med rörlig ränta reducerar ränterisken för långivare eftersom 

utbetalningarna då följer det allmänna ränteläget. På så sätt skyddar sig långivaren mot exempelvis 

ökad inflation. 

2.7.2 Risker för låntagare  
Nedan beskrivs refinansieringsrisken och ränterisken vilka är två risker som låntagare måste beakta 

när de lånar kapital samt hur företag kan reducera riskerna.  

Refinansieringsrisken är risken för företag att, vid låns förfall, inte kunna förnya sin finansiering eller 

endast kunna förnya till avsevärt ökade kostnader (Industrivärden, nd). För att reducera 

refinansieringsrisken kan låntagare sprida förfallotidpunkterna på sina lån för att inte behöva 

refinansiera lånen samtidigt. 

Risken att räntan förändras under ett låns löptid utgör ränterisken. Det finns två sätt räntan kan 

förändras som en låntagare måste ta i beaktning. Det allmänna ränteläget varierar över tid vilket 

medför att räntan på lån förändras under dess löptid och att företags kreditvärdighet som 

bestämmer till vilken ränta företaget får låna även kan variera över tid. Om företaget har stora, fasta, 

långsiktiga framtida skulder kan en sänkning av det allmänna ränteläget öka nuvärdet av dessa 

framtida skulder och därmed minska företagets lönsamhet. Volatiliteten på räntor är det som skapar 

ränterisken (Berk och DeMarzo, 2013, s 1016).  

Ränteswappar är ett instrument som används för att minska volatiliteten för räntekostnader. En 

ränteswap innebär att företag fattar en överenskommelse med en annan aktör om att byta rörlig 

ränta mot fast ränta. De används för att reducera ränterisken och skapa ett mer förutsägbart 

kassaflöde (Alleson och Hübinette, 2008).  

För att minska ränterisken för låntagare kan företag låna till fast ränta istället för rörlig, då vet 

företagen vad deras lånekostnader blir under lånets löptid. Däremot är det gynnsamt att låna till 

rörlig ränta om det allmänna ränteläget är lågt och företaget bedömer att det även fortsättningsvis 

kommer vara lågt.  



17 
  
  Robin Hertéus 
Simon Hilmgård  

 
Stockholm 2014 

  

 

Diagram 2, utvecklingen av Reporäntan, Stibor 3 månader och Svenska statsobligationer med löptid fem år från 2005 

Källa: Riksbanken 

I diagram 2 ovan visas Reporäntan, Stibor 3 månader och svenska statsobligationer med femårig 

löptid. Ur diagram 2 går det att utläsa att alla de tre räntorna idag ligger på en nivå som är lägre än i 

januari 2005 innan finanskrisen. Dessutom utläses det att Stibor 3 månader och Reporäntan följer 

varandra i utvecklingen, där Stibor 3 månader konstant är en viss marginal ovan Reporäntan. 
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3. Empirisk studie 
 

3.1 Intervjuresultat 
Sammanställningen i det här kapitlet baseras på intervjuer med fastighetsbolagen Klövern, 

Kungsleden och Rikshem, rådgivarna Nordic Fixed Income och Leimdörfer samt bankerna 

Handelsbanken och Nordea.  

3.2 Den svenska kreditmarknaden 
3.2.1 Dagens kreditmarknad 

Båda rådgivarna säger att det innan finanskrisen fanns gott om finansiering. Det var enkelt att få 

banklån och bankerna beviljade höga belåningsgrader. En rådgivare säger att volymen på antalet 

fastighetstransaktioner har minskat efter finanskrisen och att belåningsgraden idag är cirka 20 

procentenheter lägre. 

Innan finanskrisen var det endast stora företag med kreditrating som hade möjlighet att emittera 

obligationer eftersom investerare endast var intresserade av kreditratade företag, säger en av 

rådgivarna. Fortsättningsvis säger rådgivaren att det efter krisen tillkommit nya investerare i form av 

kreditfonder och det har blivit möjligt för företag utan kreditrating att emittera obligationer. Efter att 

den första emissionen, för ett företag utan kreditrating inom fastighetsbolagssektorn, gjordes 2009 

har antalet obligationslån ökat explosionsartat eftersom företagen blivit tvungna att hitta nytt kapital 

när bankerna dragit ner finansieringen. 

En rådgivare berättar att det finns många riskvilliga investerare på marknaden som inte är villiga att 

investera i säkerställda obligationslån men att det i nuläget är låg avkastning på kapital i genomsnitt, 

vilket leder till att investerare är villiga att ha mindre marginaler eftersom de anser att det trots allt 

är bra avkastning i jämförelse med deras alternativa investeringsmöjligheter. Den andra rådgivaren 

berättar att Klövern, år 2013 genomförde det första säkerställda obligationslånet som 

fastighetsbolag utan kreditrating. Eftersom investerare kräver högre risktillägg vid säkerställda 

obligationer samtidigt som banker är tillbaka med lägre räntor på marknaden, blir banken det 

rationella finansieringssättet jämfört med säkerställda obligationer, säger en av de tillfrågade 

rådgivarna. 

3.2.2 Kreditmarknaden i framtiden 
Båda rådgivarna ser tendenser till att den svenska kreditmarknaden blir mer marknadsorienterad. De 

tror dessutom att kreditmarknaden kommer bli mer marknadsorienterad i framtiden. En rådgivare 

säger dock att förändringen på kreditmarknaden går långsamt. Före 2010 fanns det få obligationer på 

marknaden för icke statliga eller institutionella börsnoterade fastighetsbolag men sedan 2012-2013 

har dessa företagsobligationer ökat berättar en rådgivare och säger vidare att om det är svårt att få 

bankfinansiering leder det till mer finansiering via obligationslån. 

En rådgivare säger att marknaden i Sverige är ovan och att vi inte haft obligationslån i den skalan vi 

har idag. Investerare ser inte eller förstår inte skillnaden i risk mellan olika fastighetsbolag och de 

missar ofta att göra en kalkyl på det kapital som finns kvar för fastighetsbolag att betala ut efter att 

kostnader på seniora lån är betalda. Efter de seniora kostnaderna kommer utbetalningar på 

kuponger. Vidare säger rådgivaren att i dagsläget är prissättningen låg på obligationer samt att det i 

dagens läge finns marginaler mellan seniora lån och vad som blir över till andra utbetalningar 
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eftersom det i dagsläget är låga vakanser och höga hyror men trycker på frågan, ”vad händer om det 

förändras?”. En rådgivare nämner också att osäkerhetsfaktorn i att använda ett nytt instrument är 

något som försvårar obligationslån. Vidare säger rådgivaren att kapital finns och att kreditfonderna 

som tillkommit är här för att stanna samt att investerare i Sverige gillar risk och har ett stort 

aktiefokus jämfört med andra länder. 

3.3 Svenska fastighetsbolags verksamhet 

3.3.1 Fastighetsbolagens val av finansiering 
Två av tre fastighetsbolag säger att de i första hand ser banklån som primär finansieringskälla, med 

anledningen att det är billigare och en säkerhet att ha goda bankrelationer. Det tredje 

fastighetsbolaget säger att de inlett en intern strukturförändring där de använder obligationslån för 

att amortera ner banklån, dock vill de ha en grund med banklån för trygghet och stabilitet. 

Två av fastighetsbolagen beskrev vilken kapitalstruktur de eftersträvar. Ett fastighetsbolag säger att 

de vill ha en grund med banklån för trygghet och stabilitet, företagscertifikat för att hålla nere 

kostnader och därutöver obligationslån medan det andra fastighetsbolaget berättar att de vill ha 60-

65 % banklån, 30 % eget kapital och därefter 5-10 % obligationslån. 

3.3.2 Synen på valet att emittera obligationer 
Alla fastighetsbolag berättar att det efter finanskrisen var svårare att få billiga banklån. Skärpta krav 

gjorde att bankerna agerade restriktivt men med tiden har banken fått en ny vilja att låna ut. Ett 

fastighetsbolag säger att det inte fanns någon anledning att ta obligationslån innan krisen på grund 

av de billiga banklånen. I goda tider är det lätt att få lån och vid dåliga tider svårt, vilket är paradoxalt 

eftersom det är vid svåra tider kapital behövs som mest, säger ett fastighetsbolag.  

De intervjuade fastighetsbolagen hade olika motiv till sina obligationslån. De olika motiven var att 

öka sina finansieringsmöjligheter och skapa sig ett namn på marknaden, expandera i snabbare takt 

och få en finansiell flexibilitet samt att det var svårt att få banklån och fastighetsbolaget behövde 

skaffa kapital. Ett fastighetsbolag säger att obligationsmarknaden var omogen efter finanskrisen 

vilket ledde till att de då fick en för hög ränta men att räntorna på obligationsmarknaden i dagsläget 

börjar närma sig räntan vid banklån.  

3.3.3 Varför obligationerna emitterades utan säkerhet 
De tre fastighetsbolagen anser att marginalerna på säkerställda obligationer är för låga. Ett 

fastighetsbolag säger att det finns intresse från större investerare av säkerställda obligationer men 

att det, för små och medelstora företag, handlar om för stora summor.  

3.3.4 Synen på risker 
En rådgivare säger att företag ser refinansieringsrisken som en stor risk och att hur de hanterar den 

risken är en operativ fråga för de enskilda fastighetsbolagen och säger vidare att fastighetsbolagen 

försöker sprida sina löptider och diversifierar med banklån. Vidare uppfattar rådgivaren att det finns 

en oro inom fastighetsbolagen över obligationer som sålts på andrahandsmarknaden eftersom 

obligationen vid tidpunkten för refinansiering har en ny ägare som fastighetsbolaget måste komma 

överens med. 

Refinansieringsrisken är en av de mest förbisedda riskerna med obligationslån, säger ett 

fastighetsbolag. För att undvika den risken säger fastighetsbolaget att de inte vill ha mer obligationer 

än marknaden kan svälja, även vid dåliga tider samt att banken outtalat är sista utvägen om 
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marknaden trots allt inte kan svälja obligationslånen. Ett fastighetsbolag säger att de vill sprida 

lånens förfall och bibehålla goda bankrelationer för säkerhet, vilket ökar chansen att få nya lån även i 

dåliga tider. Ett fastighetsbolag säger att de har avtal med banken, backup-faciliteter och 

täckningsåtaganden, där de kan få in pengar om marknaden fryser när obligationslånen förfaller. 

Dessutom har de en löpande kontakt med banken och arbetar proaktivt genom att förlänga lånen i 

god tid. 

För att skydda sig mot ränteförändringar säger ett av fastighetsbolagen att de använder 

ränteswappar för att skapa förutsägbarhet samt att de utnyttjar den i nuläget låga räntan för att 

succesivt arbeta bort dyrare lån. 

3.3.5 Investerares krav på obligationslån 
En rådgivare säger att marginalerna på obligationslån är små och billiga för låntagaren. Investerarna 

ställer ungefär samma krav på obligationer som på aktier och riskpremien har gått ner, vilket gör 

obligationer billigare samt att de kräver kvartalsvis rapportering och listning av värdepapper berättar 

den andra rådgivaren.  

3.3.6 Varför kreditrating är ovanligt för svenska fastighetsbolag 
Fastighetssektorn får generellt ingen korrekt rating från Standard & Poor’s eftersom de använder ett 

system som inte är anpassat efter den svenska fastighetsmarknaden utan för den amerikanska 

marknaden, säger ett fastighetsbolag.  

3.3.7 Erfarenheter och lärdomar kring obligationslån 
Ett fastighetsbolag anser att man ska ha tiden på sin sida och kunna vänta in rätt pris på marknaden 

och ett annat fastighetsbolag säger att de har fått en rutin i bolaget kring obligationer och idag har 

bättre kunskap om de riskanalyser som utförs vid obligationslån. Marknadens kunskap om 

obligationslån i allmänhet är dålig och att det behövs bättre kunskap hos investerare för att kunna 

bedöma risker mer korrekt, vilket skulle leda till lägre räntor säger ett fastighetsbolag. Vidare säger 

fastighetsbolaget att andrahandsmarknaden i Sverige är outvecklad vilket lett till att investerare 

behåller sina obligationer löptiden ut och anser därför att det fokus som finns på kursens utveckling 

under löptiden är överdriven.  

3.3.8 Synen på svenska kreditmarknadens framtid 
Alla fastighetsbolagen är försiktiga med sina bedömningar om framtiden men tror att 

obligationsmarknaden i Sverige kommer fortsätta växa. Två fastighetsbolag nämner Sveriges historik 

som en bankorienterad marknad och det tredje fastighetsbolaget tror att när det uppstår ett stort 

problem för ett företag på obligationsmarknaden, kommer hur problemet löses fälla avgörandet för 

framtidens utveckling.  

Ett fastighetsbolag anser att obligationslån är ett substitut till banklån medan de andra intervjuade 

fastighetsbolagen ser obligationslån som ett komplement då de ser för stora risker med att ha stort 

kapital på obligationsmarknaden. 

3.4 Bankens roll 

3.4.1 Historiskt sett 
Båda rådgivarna säger att Sverige traditionellt är bankdominerat. En rådgivare säger att i Sverige har 

stora banker historiskt haft en central roll i näringslivet och det finns en stark symbios mellan banker 

och företag samt att det finns stora sfärer som äger både företag och banker.  
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3.4.2 Utlåningsprocessen 
En bank säger att de arbetar mot etablerade kunder för att skapa bra relationer och att de inte alltid 

är redo att ta in nya kunder samt att de jobbar centraliserat genom att ha en lokal kontorschef som 

kan bevilja lån till en viss nivå och därefter tas beslut på regionnivå vid större lån. Den andra banken 

säger att de vid utlåningsprocessen arbetar både med förfrågningar från företag och att själva aktivt 

leta nya kunder. Vidare berättar banken att de analyserar okända företag, ibland ända ner på 

fastighetsnivå samt har interna värderare, kreditanalytiker och experter på kapitalmarknad som 

arbetar med dessa analyser.  

3.4.3 Finanskrisens påverkan på utlåningsprocessen 
En bank anser inte att finanskrisen har påverkat deras utlåningsprocess nämnvärt eftersom de är 

konservativa och jobbar mot etablerade kunder. Den andra banken säger att finanskrisen påverkade 

processen genom att utlåningen stannade upp på grund av oro och osäkerhet och när utlåningen 

sedan kom igång var det i bankernas core-sektioner. När bankerna sedan insåg att de nya 

regleringarna inte påverkade verksamheten nämnvärt började de sänka priset på sina lån, fortsätter 

banken. 

Vissa banker börjar falla tillbaka i samma mönster som innan finanskrisen och slarvar med 

marginalerna, säger en bank. Själva anser de att kapitalstrukturen hos företag är viktig och de vill ha 

en bra matchning. Den andra banken säger att banker överlag är mer försiktiga idag och inte 

accepterar lika hög belåningsgrad men anser samtidigt att de är mer aggressiva med utlåning idag 

jämfört med för två år sedan och att de söker tillväxt genom att låna. Banken säger vidare att de 

blivit mer kassaflödesorienterade och att det viktigaste vid utlåning till fastighetsbolag är läge, läge 

och återigen läge. Banken nämner även fastighetskrisen på 90-talet som gjorde att fastighetsbolag 

lärde sig mycket. 

3.4.4 De utländska bankernas uttåg 
En bank säger att konkurrensen har minskat efter de utländska bankernas uttåg ur Sverige men att 

de inte påverkats nämnvärt av detta och fortsätter med att betona att influensen av de utländska 

bankerna inte bör överdrivas. Den andra banken säger att när de utländska bankerna lämnade 

Sverige uppstod ett stort refinansieringsbehov. De utländska bankerna var aggressiva för att komma 

in på den svenska marknaden och vid uttåget lät de refinansieringen av lån ”rulla framför sig”. 

Uttåget gjorde att priset på lån ökade och företag sökte sig till obligationsmarknaden.  

Båda de intervjuade bankerna berättar att de utländska bankerna nu är tillbaka och tar större risker 

än svenska banker för att komma in på den svenska marknaden. 

3.4.5 Implementeringen av Basel III 
En bank säger att Basel III i princip har implementerats i Sverige och fortsätter med att säga att 

”bankmarknaden nästan har världsrekord i kontroll”. Det ställs höga krav med mycket rapportering 

och dokumentation som sätter finansiella bolag i stor omställning, vilket är bra ur ett 

medborgarperspektiv men banken anser att kraven nästan kontrollerar sönder en, ur europeiskt 

perspektiv, välskött marknad. Vidare berättar banken att Basel III delvis påverkat utlåningen till 

företag genom att exempelvis riskmätningsmodeller måste bli godkända av finansinspektionen men 

anser att utfallet av Basel III inte är så illa som befarat. 
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3.4.6 Risker med att låna ut pengar till fastighetsbolag 
Den ena banken anser att det är låg risk att låna ut till fastighetsbolag om det görs rätt, det vill säga 

att jobba med högkvalitativa fastigheter i bra läge med bra motparter som agerar på ett sunt sätt. 

Om banken har vetskap om fundamenta inom fastighetsinvestering är det säkrare än andra 

branscher, anser banken. Den andra banken säger att det är en kapitaltung bransch med mer 

finansiell risk, vakansrisk samt specialanpassade fastigheter som innebär en större risk än andra 

branscher. Däremot är det lättare att förutse intäkter och banken jämför utlåningen till 

fastighetsbolag med en obligation med stabila kassaflöden. Vidare anser banken att det i Sverige 

finns en tradition att låna ut mer pengar till fastighetsbolag jämfört med andra länder.  

3.4.7 Synen på utvecklingen av den svenska kreditmarknaden 
Båda bankerna anser att obligationslån är ett komplement till banklån, dock tror de att obligationslån 

kommer bli vanligare. Den ena banken säger att företag vill diversifiera sin finansiering och därför 

kommer obligationslån definitivt att öka. 

En bank säger att när lånen blev dyrare efter finanskrisen ökade intresset från företag att 

refinansiera sig på obligationsmarknaden. När bankerna insåg att regleringarna inte påverkade 

verksamheten nämnvärt sänkte de priset på pengar och började ge ut lån igen. Vidare säger banken 

att även medelstora företag lyckats emittera obligationer med bra resultat de senaste två åren 

eftersom marknaden för företagsobligationer har ökat drastiskt. 
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4. Studie om emitterade obligationer 
 

4.1 Inledning 
I det här kapitlet studerar vi de svenska fastighetsbolagen som vi avgränsat oss till. Vi undersöker 

storleken på obligationerna de emitterat, till vilken räntesats, lånens löptid, om de är utfärdade med 

fast eller rörlig ränta samt om de är säkerställda eller inte. Observera att studien endast innefattar 

månaderna januari till april av 2014. 

4.2 Fastighetsbolagens obligationslån 
Vi fann inte några emissioner av företagen före finanskrisen, den första gjordes 2008. Majoriteten av 

obligationslånen under åren 2008-2011 utfärdades med fast ränta. 2012 är det en explosionsartad 

ökning av den totala volymen emitterade obligationer för de studerade företagen, vilket syns i 

diagram 3 nedan. Vi hittade totalt 117 emissioner från fastighetsbolagen och av dessa emissioner var 

det sju stycken som var säkerställda.  

 

 

Diagram 3, total årsvis sammanlagd volym emitterade obligationer av de studerade fastighetsbolagen för åren 2008-2014 

Källa: Respektive fastighetsbolags obligationsprospekt och pressmeddelande 

Det första obligationslånet som utförts av de studerade fastighetsbolagen utfördes 2008 av 

Vasakronan och de är även det fastighetsbolag som idag utfört flest emissioner totalt, 69 stycken. 

Detta kan jämföras med de som enligt vår studie gjort näst flest emissioner, Hufvudstaden med totalt 

sju stycken.  
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Diagram 4, de studerade fastighetsbolagens genomsnittliga fasta ränta vid obligationslån för åren 2008-2011 

Källa: Respektive fastighetsbolags obligationsprospekt och pressmeddelande 

 

Diagram 5, de studerade fastighetsbolagens genomsnittliga marginal över Stibor 3 månader för åren 2008-2011 

Källa: Respektive fastighetsbolags obligationsprospekt och pressmeddelande 

Åren 2008-2011 var det Vasakronan, Kungsleden, Corem, FastPartner, Fabege, Wihlborgs och Sagax 

som emitterade obligationer av de studerade fastighetsbolagen. Fabege emitterade via ett delägt 

bolag vid namn Svensk Fastighetsfinansiering AB. De flesta av de emissionerna var utförda till fast 

ränta, 25 lån av totalt 36. I Diagram 4 och 5 visas vilken genomsnittlig ränta varje enskilt 

fastighetsbolag emitterade till. Ur de båda diagrammen kan även utläsas att det skiljer sig stort i 

ränta mellan olika fastighetsbolag. Som exempel kan vi i diagram 4 se Vasakronan och Sagax 

emissioner 2010, där Vasakronan emitterade obligationer till cirka 3,5 % för sina obligationslån med 
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en genomsnittlig löptid på cirka 5 år medan Sagax fick 7 % för sitt obligationslån med en löptid på 5 

år. 

 

 

Diagram 6, de studerade fastighetsbolagens genomsnittliga fasta ränta vid obligationslån för åren 2012-2014 

Källa: Respektive fastighetsbolags obligationsprospekt och pressmeddelande 

De studerade fastighetsbolagens löptider på obligationslånen med fast ränta åren 2012-2014, som 

visas i diagram 6, var mellan 2-5 år. Av de 18 emissioner till fast ränta som emitterades de åren var 

det sju stycken med en löptid på två år, tre stycken med en löptid på tre år och åtta stycken med en 

löptid på fem år. 

 

 

Diagram 7, de studerade fastighetsbolagens genomsnittliga marginal över Stibor 3 månader för året 2012 

Källa: Respektive fastighetsbolags obligationsprospekt och pressmeddelande 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

2012-2014
Fast ränta

0

100

200

300

400

500

Vasakronan Hufvudstaden Castellum Balder Fabege Klövern FastPartner

2012
Rörlig ränta

Räntepunkter över Stibor 3 månader



26 
  
  Robin Hertéus 
Simon Hilmgård  

 
Stockholm 2014 

  

År 2012 ser vi ett skifte från att emittera obligationer till fast ränta till att istället emittera 

obligationer till rörlig ränta. År 2012 emitterades 20 obligationslån med rörlig ränta medan endast 5 

stycken emitterades till fast ränta. Samma år ser vi även att Castellum, Klövern, Balder och 

Hufvudstaden gör entré på obligationsmarknaden och emitterar sina första obligationer. I diagram 6 

och diagram 7 ser vi fortfarande att Vasakronan lyckas emittera till låga räntekostnader jämfört med 

många andra fastighetsbolag. 2012 emitterar både Hufvudstaden och Klövern sina första 

obligationslån med rörlig ränta men Hufvudstaden emitterar till 250 räntepunkter lägre än Klövern, 

vilket kan utläsas ur diagram 7.  

 

 

Diagram 8, de studerade fastighetsbolagens genomsnittliga marginal över Stibor 3 månader för året 2013 

Källa: Respektive fastighetsbolags obligationsprospekt och pressmeddelande 

Skiftet till emittera till rörlig ränta syns än tydligare 2013. I diagram 8 kan vi utläsa att det är många 

fastighetsbolag som emitterar obligationer med rörlig ränta medan vi i diagram 6 kan utläsa att det 

fortfarande är ett par fastighetsbolag som emitterar till fast ränta. Under året 2013 tar 

fastighetsbolagen 27 obligationslån med rörlig ränta medan sex obligationslån är till fast ränta. De 

nya emittenterna på obligationsmarknaden under året är Rikshem och Atrium Ljungberg. I diagram 8 

kan vi utläsa att Rikshem som är ett nytt fastighetsbolag på obligationsmarknaden emitterar till en 

låg ränta i jämförelse med de andra fastighetsbolagen.  
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Diagram 9, de studerade fastighetsbolagens genomsnittliga marginal över Stibor 3 månader för året 2014 

Källa: Respektive fastighetsbolags obligationsprospekt och pressmeddelanden 

I diagram 9 ser vi att Hufvudstaden och Vasakronan fortsatt framgångsrikt emitterar obligationer till 

låga räntekostnader. År 2014 är trenden att emittera obligationer med rörlig ränta istället för till fast 

ränta inte lika stark som föregående år, 16 obligationslån med rörlig ränta och 7 stycken till fast 

ränta. Då vi endast undersökt de fyra första månaderna av 2014 kan vi endast spekulera i hur det 

kommer utvecklas under resterande del av året.   
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Diagram 10, genomsnittlig emitterad ränta vid obligationslån för de studerade fastighetsbolagen för åren 2008-2014. 
Den rörliga räntan är medelvärdet av Stibor 3 månader per år plus genomsnittliga marginalen fastighetsbolagen 
emitterade till 

Källa: Respektive fastighetsbolags obligationsprospekt, pressmeddelande och Riksbanken 

Det bör nämnas att av de totalt 117 emissioner som utförts mellan 2008-2014 har 36 obligationslån 

emitterats åren 2008-2011 och 81 obligationslån har emitterats åren 2012-2014. Av de 36 

emissionerna mellan 2008-2011 är 29 stycken utförda av Vasakronan, vilket försvårar att göra 

generaliseringar över marknaden under de åren. 

I vår studie fann vi inga obligationslån tagna av Catena, Diös, Heba och Wallenstam. 

4.3 Fastighetsbolagens orsaker till emittering av obligationer 
Fastighetsbolagen har olika motivering kring varför de emitterar obligationer. Nedan har vi 

sammanställt ett utplock av pressmeddelanden som visar på varför fastighetsbolagen väljer att 

emittera obligationer. De fastighetsbolag som anger samma anledningar vid flera emissioner 

presenteras endast anledningen från en av emissionerna för att undvika upprepning i uppsatsen.  

Atrium Ljungberg skriver i ett pressmeddelande i samband med ett emitterat obligationslån att 

likviden kommer användas till att amortera bankskuld och även finansiera projektutveckling. De 

skriver dessutom att obligationslånet är ett komplement till bolagets finansiering (Atrium Ljungberg, 

2013). Rikshem skriver även de i ett pressmeddelande i samband med en emission av obligationer att 

lånet kommer användas för att finansiera kommande förvärv och amortera banklån (Rikshem, 

2013a). 

Corem (Corem, 2011), FastPartner (FastPartner, 2010), Sagax (Sagax, 2010) och Wihlborg (Wihlborg, 

2014a) skriver i pressmeddelanden och prospekt i samband med att de emitterar obligationer att de 

vill diversifiera finansieringen i bolagen. Corem skriver dessutom i sitt pressmeddelande att de vill 

skapa utrymme för nyförvärv och investeringar i befintligt bestånd och FastPartner skriver i sitt 

pressmeddelande att de vill öka flexibilitet samt möjliggöra tillvaratagandet av identifierade 
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affärsmöjligheter. Corem (Corem, 2014), FastPartner (FastPartner, 2014), Sagax (Sagax, 2013b) 

skriver i senare pressmeddelanden i samband med emission av obligationer att likviden kommer 

användas för allmänna verksamhetsändamål. 

Fabege emitterar obligationer under deras MTN-program med avsikten att bredda basen i bolagets 

finansiering med en ny finansieringskälla (Fabege, 2014) och Sagax skriver i samband med sin 

emission av obligationer 2013 att de vill fortsätta bredda sin kapitalförsörjning (Sagax, 2013a).  

Castellum (Castellum, 2012), Kungsleden (Kungsleden, 2013) och Hufvudstaden (Hufvudstaden, 

2012) skriver i sina pressmeddelanden i samband med emission av obligationer att lånet utgör ett 

komplement till bolagens befintliga finansiering. 

Klövern (Klövern, 2012a) och Balder (Balder, 2013) skriver i pressmeddelanden i samband med 

emission av obligationer att likviden kommer användas för allmänna verksamhetsändamål. 

Vi har även sett över ägarbilden på tre av de fastighetsbolag som lånar till låg ränta på 

obligationsmarknaden, dessa är Rikshem, Vasakronan och Hufvudstaden. Rikshem ägs av Fjärde AP-

fonden samt AMF (Rikshem, 2014) Vasakronan ägs av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden 

(Vasakronan, 2014) medan Hufvudstaden till största del ägs av Fastighets AB L E Lundbergs 

(Hufvudstaden, 2014) som är en privat fastighetsägare i Sverige. Vi kan konstatera att de tre 

fastighetsbolagen har stabil uppbackning och därför ses som en mindre riskfylld investering. 
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5. Diskussion 
 

5.1 Fastighetsbolagens syn på obligationslån i jämförelse med banklån 
I den empiriska studien säger två av de tre tillfrågade fastighetsbolagen att de ser banklån som 

primär finansieringskälla. Det tredje fastighetsbolaget säger att de använder obligationslån för att 

amortera sina banklån men att de i sin kapitalstruktur vill ha en grund med banklån för trygghet och 

stabilitet. Ett fastighetsbolag säger att de i sin kapitalstruktur strävar efter att ha 60-65 % banklån, 30 

% eget kapital och 5-10 % obligationslån. Båda dessa uttalanden om kapitalstruktur tyder på att 

fastighetsbolagen, i enlighet med The Static Tradeoff Theory, arbetar mot en enligt dem optimal 

skuldkvot. Detta trots Modigliani och Millers teori om att ett företags värde är oberoende av dess 

kapitalstruktur och utdelningspolicy. Enligt Modigliani och Miller är det potentiella intäkter och 

underliggande tillgångar som ligger till grund för ett företags värde. Denna teori utgår dock från en 

perfekt marknad som är en förenklad bild av verkligheten. På den verkliga marknaden kan det 

argumenteras för att det förekommer en optimal skuldkvot då den empiriska studien tyder på att 

fastighetsbolagen, som vi antar strävar efter att maximera sin verksamhets lönsamhet, funnit en 

kapitalstruktur de anser är optimal för deras verksamhet. 

I vår studie av svenska fastighetsbolag är det endast två av de studerade fastighetsbolagen som i 

samband med sina obligationslån anger i pressmeddelanden att lånet ska användas för att amortera 

banklån. De vanligaste anledningarna som går att utläsa ur fastighetsbolagens pressmeddelanden är 

att de vill diversifiera sin finansiering, bredda sin finansieringskälla eller att likviden från 

obligationslånet kommer användas för allmänna verksamhetsändamål. Detta tyder på att de allra 

flesta fastighetsbolagen ser banklån som sin primära finansieringskälla. Rikshem och Atrium 

Ljungberg skriver dock i deras pressmeddelande vid emission av obligationer att likviden kommer 

användas till att amortera banklån. De är också företag som lånar till låg ränta på 

obligationsmarknaden, Rikshem lånar till Stibor 3 månader plus 35 räntepunkter år 2013, se diagram 

8, och Atrium Ljungberg lånar till Stibor 3 månader plus 150 räntepunkter 2013 och Stibor 3 månader 

plus 130 räntepunkter 2014, se diagram 8 och diagram 9. De fastighetsbolag som istället skrev i sina 

pressmeddelanden att de emitterar obligationer för att diversifiera sin finansiering och bredda sin 

kapitalförsörjning, till exempel Sagax och Corem lånar till Stibor 3 månader plus 310 räntepunkter 

respektive Stibor 3 månader plus 350 räntepunkter 2013, se diagram 8. Detta tyder på att företag 

som lånar till olika räntor på obligationsmarknaden har olika motiv till att ta obligationslån. Det går 

att spekulera i att företag som får låga räntesatser på sina obligationslån ser dem som substitut till 

banklån medan fastighetsbolag som istället får hög ränta på obligationslån troligare ser dem som 

komplement till banklån och använder sig av obligationslån för att öka belåningsgraden samt 

diversifiera sin finansiering. Det skulle också kunna vara så att Rikshem och Atrium Ljungberg har 

banklån med höga räntekostnader som de vill amortera bort med hjälp av billigare obligationslån 

men det ser vi som osannolikt eftersom marknaden borde bedöma risken med att låna ut kapital till 

ett bolag likt hur banken bedömer risken.  

5.2 Skiljer sig synen på obligationslån mellan bank och 

fastighetsbolag? 
I den empiriska studien anser båda de intervjuade bankerna att obligationslån är ett komplement till 

banklån men de båda tror att obligationsmarknaden kommer fortsätta växa. En av bankerna säger att 

när lånen blev dyrare efter finanskrisen ökade intresset från företag att refinansiera sina lån på 
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obligationsmarknaden men att banken numer börjat tillhandahålla billiga lån igen. Detta är i linje 

med hur vi tolkat fastighetsbolagens syn på obligationslån. Det är, som vi nämnt tidigare, endast ett 

fåtal fastighetsbolag som använder obligationslån för att amortera banklån vilket antyder att synen 

på obligationslån inte skiljer sig mellan banken och majoriteten av fastighetsbolagen. Utvecklingen av 

obligationsmarknaden tycks även ses som en möjlighet av bankerna snarare än en konkurrerande 

marknad då banker har utvecklat egna capital markets-avdelningar och ofta agerar som en 

mellanhand vid obligationslån. Detta kan leda till att bankerna stärker sin relation till 

fastighetsbolagen ytterligare samtidigt som de ökar sina intäkter. 

5.3 Svenska kreditmarknadens utveckling 
Bankerna har historiskt sett haft en central roll i Sveriges utveckling vilket medför att företag har valt 

att finansiera sig genom banklån. En av rådgivarna säger att det finns en stark symbios mellan banker 

och företag och att det dessutom finns stora sfärer som äger både företag och banker. I den 

empiriska studien framgår att det innan finanskrisen inte fanns någon anledning att titta på andra 

finansieringsmöjligheter utöver banklån eftersom de var fördelaktiga för fastighetsbolagen. Båda 

rådgivarna vittnar om att det fanns gott om finansiering innan finanskrisen och den ena rådgivaren 

säger att antalet fastighetstransaktioner efter finanskrisen minskat samtidigt som belåningsgraden 

idag är drygt 20 procentenheter lägre.  

Vår studie om emitterade obligationer visar att det finns en tydlig trend att obligationslånen inom 

fastighetsbranschen ökar. Alla de fastighetsbolag som intervjuats anser att obligationsmarknaden är 

på tillväxt och det finns en tydlig trend från den undersökning vi gjort som visar att från 2012 och 

framåt har denna marknad vuxit, se diagram 3 nedan.  

 

Kopia av diagram 3, volym emitterade obligationer av de studerade fastighetsbolagen för åren 2008-2014 

Källa: Respektive fastighetsbolags obligationsprospekt och pressmeddelande 
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I diagram 3 ser vi att volymen obligationslån gick från en dryg kvarts miljard 2008 till över 4 miljarder 

2009. Därefter ser vi att volymen emitterade obligationer stagnerar mellan 2009-2011 för att sedan 

öka kraftigt under 2012. Som en av rådgivarna sade ökade obligationslånen efter att det första 

säkerställda obligationslånet av ett fastighetsbolag emitterades 2009. En stor bidragande faktor till 

ökningen är troligtvis, som rådgivaren sade, att investerare innan finanskrisen endast var 

intresserade av kreditratade företag men att det efter finanskrisen tillkommit nya investerare i form 

av kreditfonder som öppnat möjligheter även för företag utan kreditrating att emittera obligationer. 

Dessa möjligheter har lett till att, som en av bankerna i den empiriska studien säger, även medelstora 

företag de senaste två åren lyckats emittera obligationer med bra resultat eftersom marknaden för 

företagsobligationer ökat drastiskt. Av de fastighetsbolag vi har studerat är det endast Rikshem som 

har en kreditrating hos Standard & Poor’s och de har också emitterat till lägst rörlig ränta. Rikshem, 

Vasakronan och Hufvudstaden får väldigt låga räntekostnader på sina obligationslån enligt vår studie 

om emitterade obligationer och ägarbilden hos företagen, som även den ses över i studien om 

emitterade obligationer, är troligtvis en starkt bidragande orsak till att dessa företag får låna till låg 

ränta.  

Den svenska obligationsmarknaden är dock outvecklad och investerarna måste lära sig mer om 

obligationslån som ett av fastighetsbolagen antydde. Att det också, som den empiriska studien 

visade, är svårt att göra en korrekt riskbedömning bidrar till att räntan kan vara något högre än vad 

den skulle vara på en mer utvecklad marknad. Även på denna front visar vår undersökning att det 

finns en trend som tyder på att räntorna sjunker för emittenterna, se diagram 10, och det styrks även 

av ett av fastighetsbolagen som säger att räntan för obligationslån börjar närma sig räntan för 

banklån. 

 

Kopia av diagram 10, genomsnittlig emitterad ränta vid obligationslån för de studerade fastighetsbolagen för åren 2008-
2014. Den rörliga räntan är medelvärdet av Stibor 3 månader per år plus genomsnittliga marginalen fastighetsbolagen 
emitterade till 

Källa: Respektive fastighetsbolags obligationsprospekt, pressmeddelande och Riksbanken 
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I diagram 10 kan vi utläsa att efter år 2012 sjunker räntorna och vår studie om emitterade 

obligationer visade att det vid den tidpunkten kom ut nya emittenter på marknaden. Vi kan utläsa att 

räntorna sjunker i samband med att volymen obligationslån och antal företag som väljer att emittera 

ökar, vilket vi anser tyder på att när obligationslån blir mer förekommande på kreditmarknaden 

sjunker också den ränta fastighetsbolagen får låna till. Det tyder som tidigare nämnt på att 

obligationsmarknaden är outvecklad vilket stärks av fastighetsbolagens uttalanden i den empiriska 

studien. Att räntorna sjunker när obligationslån blir vanligare beror troligen även på att investerare 

blir bättre på att bedöma risken i att låna ut kapital till företag. 

Enligt vår studie om emitterade obligationer var det en klar majoritet av fastighetsbolagen som valt 

att inte emittera säkerställda obligationer. I den empiriska studien framgår det också att 

fastighetsbolagen anser att marginalerna på säkerställda obligationer är för låga. Enligt en av 

rådgivarna är det rationella valet för fastighetsbolagen att välja banklån framför säkerställda 

obligationer eftersom det är mer lönsamt. Men om räntan för obligationslån sjunker till en ränta som 

ligger kring den ränta som fastighetsbolagen kan få vid ett banklån, minskar det rationella i ett beslut 

att välja banklån framför obligationslån. I ett sådant läge bör varje fastighetsbolag själva välja den typ 

av lån de föredrar. Som The Pecking Order Theory säger så existerar en asymmetrisk information på 

marknaden där bolagen vet mer om deras verksamhet än investerare. Den asymmetriska 

informationen påverkar valet av finansiering där, enligt teorin, att finansiera investeringar via lån 

signalerar till investerare att företaget är undervärderat eller att företagsrisken minskat medan 

företag enligt teorin föredrar intern finansiering framför lån. Denna signal till investeraren om 

möjligheten till en bra affär bör rimligtvis påverka investerarens risktillägg och således sänka det 

begärda avkastningskravet. Stämmer denna teori kan det rationella beslutet gå från att välja banklån 

till att istället välja obligationslån. Den empiriska studien visar dock att fastighetsbolagen vill ha en 

nära relation med banken eftersom de ser banken som en säkerhet och en god relation med banken 

ökar sannolikheten att få lån även i dåliga tider. Som ett av fastighetsbolagen sade, banken är en 

outtalad sista utväg om de inte kan refinansiera sina lån på obligationsmarknaden. 

Refinansieringsrisken som, enligt vår empiriska studie, är den största risken med att finansiera sig på 

obligationsmarknaden och som ett av fastighetsbolagen sade, den mest förbisedda risken. En stor 

skillnad med att emittera obligationer mot att låna från banken är, enligt en av rådgivarna, att vid 

tidpunkten då lånet ska refinansieras är det osäkert vem som är ägare av obligationen. Det vill säga 

fastighetsbolaget vet inte vem de ska förhandla med då obligationen kan ha sålts på 

andrahandsmarknaden. Andrahandsmarknaden som dock ett av fastighetsbolagen ansåg är väldigt 

outvecklad, vilket leder till att investerare behåller obligationerna löptiden ut, vilket i sin tur talar 

emot det föregående uttalandet. 

Den svenska marknaden för fastighetsrelaterad utlåning påverkas av flera faktorer och den empiriska 

studien tyder på att räntan fastighetsbolag får vid banklån även den sjunkit till en nivå som den var 

innan finanskrisen. Som en av bankerna sa, det är lägre risk att låna ut kapital till företag i 

fastighetsbranschen jämfört med andra branscher om det görs rätt. Om banken har vetskap om 

fundamenta inom fastighetsinvestering, arbetar med högkvalitativa fastigheter i bra läge samt med 

bra motparter som agerar på ett sunt sätt är det säkrare än att låna ut till företag i andra branscher. 

Den andra banken säger att det är lättare att förutse intäkter för fastighetsbolag och jämför utlåning 

till fastighetsbolag med en obligation med stabila kassaflöden. Enligt samma bank finns det även en 

tradition i Sverige att låna ut mer till fastighetsbolag jämfört med andra länder. Detta tyder på att 

banken är villig att ge ut fler fördelaktiga lån samt att även om de ser risker med att låna ut kapital till 

svenska fastighetsbolag, ser banken fastighetsbolagen som en bra låntagare. 
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I den empiriska studien säger banker, rådgivare och fastighetsbolag att de tror att den svenska 

obligationsmarknaden kommer fortsätta växa. Även vår studie om emitterade obligationer stärker 

den bilden. Den otroliga nedgången i ränta efter finanskrisen, se diagram 2, samt minskningen av 

utbudet banklån är en bidragande orsak till fastighetsbolagens intåg på obligationsmarknaden men 

frågan är om obligationslån kan bli de svenska fastighetsbolagens primära finansieringskälla. 
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5. Slutsats 
 

5.1 Synen på obligationslån 
Ett av fastighetsbolagen berättar i den empiriska studien att de ser obligationslån som ett substitut 

till banklån och det är två, enligt vår studie om emitterade obligationer, fastighetsbolag som använt 

obligationslån för att amortera banklån och därmed kan tänkas se det som ett substitut. Det är dock 

en majoritet av fastighetsbolagen som, enligt vår studie om emitterade obligationer, vill diversifiera 

sin finansiering och två fastighetsbolag samt båda bankerna i den empiriska studien som ser 

obligationslån som ett komplement till banklån.  

Den slutsats vi kommit fram till i den här uppsatsen är att både majoriteten av fastighetsbolagen 

samt bankerna har samma syn på obligationslån och ser det som ett komplement till banklån. 

5.2 Marknadens utveckling 
I den empiriska studien tyder de svar vi fått på att obligationsmarknaden kommer fortsätta växa i 

framtiden. Detta styrks av vår studie om emitterade obligationer som även den tyder på att det är en 

marknad på framväxt. Vi ser en tydlig trend till att Sverige går mot en mer marknadsorienterad 

marknad och vår hypotes verkar stämma. 

Obligationsmarknaden är dock en outvecklad marknad i Sverige och enligt vår empiriska studie ser 

fastighetsbolagen refinansieringsrisken som en stor risk med att låna på obligationsmarknaden. 

Fastighetsbolagen ser även banken som en säkerhet och både bank och fastighetsbolag vill ha en god 

relation till varandra.  

Den slutsats vi kommit fram till utifrån den studie vi genomfört och med tanke på Sveriges historia 

där bankerna spelat en stor roll är att kreditmarknaden för fastighetsrelaterad utlåning kommer 

förbli bankorienterad. 
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