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Abstract 
The Swedish economy is currently characterized by a low interest environment, which has 
contributed to a thriving real estate sector in Sweden. The property companies’ financial costs are 
extremely low and in the search for yield, many investors have shown an interest in real estate. 
Due to the high demand on the real estate market there has been an increasing demand for funds. 
Historically, the balance sheet of Swedish property sector has been comprised of common shares 
and a large share of bank debt. However, in recent years real estate companies have diversified 
their capital structure and the use of bonds and preference shares has become increasingly 
common.  

This master thesis aims to investigate the development of the capital structure of the listed real 
estate sector in Sweden and examine the driving forces. Furthermore, the purpose of the study is 
to identify and analyze what will drive the use of different financing options in the future. 
Consequently, the effect on the capital structure of the listed sector will be investigated. The study 
has been conducted primarily based on interviews conducted with key actors active in the real 
estate sector, the bank sector as well as the institutional and non-institutional investors. 

The study suggests that the access to financing will be increasingly dependent on the firms’ size 
and vice versa. Secondly, due to regulations of the banks, the listed real estate sector will have a 
growing need of financing through the capital markets. However, the thesis has identified a 
number of obstacles on the Swedish corporate bond market, such as illiquidity. Given the current 
conditions on the Swedish corporate bond market, the listed sector will be unable to acquire the 
funds needed to support a growth of the real estate sector. The final finding relates to the capital 
structure theories and concludes that access to different financing options will be more important 
than the capital cost.  

The study shows that there is a clear trend of growing real estate companies. The larger 
companies are beginning to approach the Swedish major institutional stakeholders in size and 
reaching a size which makes them more competitive on the international capital markets. Access 
to funding will therefore increasingly depend on their size and vice versa. In line with previous 
studies, the listed property sector has a growing need for financing through the capital market due 
to regulations of the banking sector. Consequently, the distribution between bank and market 
financing in Sweden will change. Due to the current conditions on the corporate bond market, the 
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listed sector is unable to access the resources needed to support a strong growth of the property 
sector. 

The elementary conclusion of this study is that an access to various financing options will be 
more important than the capital cost. The result is therefore not support by the already established 
capital structure theories. To explain the growing need for a diversified capital structure and the 
importance of access to multiple markets, the results of this study suggests a new capital structure 
theory. The optimal capital structure is first and foremost a question of optimal access to various 
funding sources. Thereafter the company should regard the cost of capital and the impact on the 
rest of the capital structure. 



iii 

Acknowledgement

With this master thesis we end five years of study at the Royal Institute of Technology and the 
Department of Real Estate and Construction Management in Stockholm, Sweden. 

We would primarily like to thank our supervisor Han-Suck Song who contributed with guidance 
and assistance with the thesis. 

We especially want to thank all the people and firms whom, through interviews, have contributed 
and made this study possible; Fastighets AB Balder, Fast Partner AB, Hemfosa Fastigheter, 
Klövern AB Kungsleden AB Sagax, Danske Bank, Swedbank, Carnegie Funds, Nordea 
Investment Management and Funds, Öhman Fonder and the First and Third AP Fund. 

Stockholm, May 2016 

Hanna Keberku Anna Larsson 



iv 

Examensarbete 

 Titel 

Författare 
Institution 
Examensarbete Master nivå 
Arkiv nummer 
Handledare 
Nyckelord 

 Kapitalstrukturen hos 
noterade fastighetsbolag 
Hanna Keberku, Anna Larsson 
Fastigheter och Byggande 
TRITA-FOB-ByF-MASTER-2016:20 
426 
Han-Suck Song 
Noterade fastighetssektorn, Kapitalstruktur, 
Finansiering, Obligationer, Preferensaktier 

Sammanfattning 
Den svenska ekonomin präglas idag av en lågräntemiljö, vilket har bidragit till en välmående 
fastighetssektor i Sverige. Fastighetsbolagens finansiella kostnader är extremt låga och på grund 
av investerarnas jakt på avkastning har intresset för fastighetsinvesteringar ökat. Till följd av den 
höga efterfrågan på fastighetsmarknaden har det behovet av finansiering ökat. Historiskt sett har 
balansräkningen i de svenska börsnoterade fastighetsbolagen utgjorts av stamaktier och en stor 
andel banklån. På senare år har dock fastighetsbolagen diversifierat sin kapitalstruktur och 
användningen av obligationer och preferensaktier har blivit allt vanligare. 

Examensarbetet syftar till att undersöka utvecklingen av kapitalstrukturen inom den noterade 
fastighetssektorn i Sverige och de bakomliggande faktorerna. Vidare är studiens syfte att 
identifiera och analysera drivkraften bakom användningen av olika finansieringsalternativ i 
framtiden. Följaktligen kommer den framtida kapitalstrukturen i de noterade fastighetsbolagen att 
undersökas. Studien är främst baserad på intervjuer med aktörer verksamma inom 
fastighetssektorn, banksektorn, institutionella och icke-institutionella investerare. 

Studien visar att det finns en tydlig trend med växande fastighetsbolag. Portföljen hos ett antal 
större bolag börjar närma sig de svenska stora institutionella aktörer i storlek och på så sätt börjar 
dessa bolag uppnå en storlek som gör att de är slagkraftiga på internationella kapitalmarknader. 
Tillgången till finansiering kommer därför i större utsträckning att vara beroende av företagens
storlek och vice versa. I linje med tidigare studie har den börsnoterade fastighetssektorn ett 
växande behov av finansiering genom kapitalmarknaden på grund av regleringar av bankerna. 
Följaktligen kommer fördelningen mellan bank- och marknadsfinansiering i Sverige att förändras. 
Emellertid har studien identifierat ett antal hinder på företagsobligationsmarknaden, såsom 
bristande likviditet. På grund av de nuvarande förhållandena på företagsobligationsmarknaden, 
kommer den noterade sektorn inte kunna tillgå de medel som krävs för att stödja en stark tillväxt i 
fastighetssektorn.  

Den grundläggande slutsatsen i denna studie är att en tillgång till olika finansieringsalternativ 
kommer att vara viktigare än kapitalkostnaden. I resultatet finns därmed inte stöd för de 
etablerade kapitalstruktursteorierna. För att förklara det växande behovet av en diversifierad 
kapitalstruktur och vikten av tillgång till flera marknader finner denna studie grund för en ny teori 
avseende kapitalstruktur. Den optimala kapitalstrukturen är först och främst en fråga om optimal 
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tillgång till olika finansieringskällor. Därefter bör ett bolag se till alternativets kostnad och 
påverkan på den övriga kapitalstrukturen.  
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Historiskt sett har svenska fastighetsbolags främsta källa av skuldfinansiering omfattat olika typer 
av bankkrediter. Därför har det genom åren funnits starka relationer mellan de kommersiella 
fastighetsbolagen och de svenska bankerna. Därtill har fastighetsbranschen kommit att 
kännetecknas av en relativt hög belåningsgrad jämfört med andra sektorer (Leimdörfer, 2011). 
Den genomsnittliga belåningsgraden har varierat med tiden men har under senare delen av 1900-
talet och tidigt 2000-tal legat mellan cirka 50 procent och 90 procent. Under början av nittiotalet 
var belåningsgraden hos majoriteten av de större aktörerna hög och låg i det övre spannet om upp 
till 90 procent. När priserna på fastigheter sedan föll hastigt runt 1990 försattes ett flertal 
fastighetsbolag i konkurs. Till följd av detta började bankerna ställa högre krav på 
fastighetsbolagen och branschens bolag fick arbeta med en mer restriktiv belåningsgrad 
(Fastighetsvärlden, 2015).  

Idag befinner sig både den svenska och den globala finansmarknaden i ett återhämtningsstadium 
efter den globala finanskrisen för knappt 10 år sedan (IMF, 2014). Bankerna har reglerats hårdare 
efter krisen och som följd har fastighetsbolagen behövt hitta andra typer av finansieringskällor 
som komplement till traditionella banklån. (Fastighetstidningen, 2013). Sedan 2012 och framåt 
har två trender observerats på den svenska fastighets- och finansieringsmarknaden; obligationer 
och preferensaktier. Företagsobligationer har kommit att bli ett accepterat alternativ till 
banklåning och majoriteten av de svenska börsnoterade fastighetsbolagen har utestående 
obligationer idag. I genomsnitt omfattar obligationer över tio procent av de räntebärande 
skulderna hos dessa företag. Ett annat finansieringsalternativ som har blivit populärare under de 
senaste två åren har varit att emittera preferensaktier, vilket av många ses en form av 
hybridkapital. På samma sätt som fastighetssektorn diversifierat sina innehavsportföljer har de nu 
en mer diversifierad skuldsättning (CREDI, 2016). 

Ytterligare en konsekvens av den globala finanskrisen är den lågräntemiljö som många av 
världens ekonomier nu befinner sig i. Under en längre tid har historiskt låga marknadsräntor 
kunnat observeras på den svenska marknaden och i nuläget är exempelvis korträntan STIBOR 3M 
negativ (Fastighetsnytt, 2015). Låga räntor har i egentlig mening gynnat den svenska 
fastighetssektorn, först och främst eftersom bolagens finansiella kostnader har sjunkit (Alestig, 
2015), därtill har det även gynnat användningen av de ovan nämnda alternativa 
finansieringslösningarna. I en miljö med extremt låga räntor och där många investerare får låg 
avkastning på räntebärande papper har dessutom alternativa tillgångar som fastigheter utgjort en 
attraktiv investering (Fastighetstidningen, 2015). För fastighetsmarknaden är det därför många 
faktorer som förklarar att den svenska transaktionsmarknaden för fastigheter har varit historiskt 
stark de senaste två åren (Fastighetssverige, 2015).  

Balansräkningen hos svenska noterade fastighetsbolagen har under de senaste tjugofem åren 
genomgått flera strukturella förändringar. På en marknad där tillgångarna tidigare generellt 
finansierats med endast aktiekapital och banklån finns det idag en rad etablerade alternativ för de 
svenska fastighetsbolagen. Det rådande ränteläget har även skapat en efterfrågan från investerare 
som söker instrument med bättre avkastning än statsobligationer och andra räntepapper. Därtill 
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har bankerna tvingats vara något restriktiva i sin utlåning till fastighetsbolagen, vilket har gjort att 
företagen måste hitta andra finansieringskällor. På så sätt har det skapats starka incitament för 
fastighetsbolagen att emittera både obligationer och preferensaktier som komplement till 
bankfinansiering. Den högra sidan av balansräkningen har fått en mer sofistikerad form och 
mycket tyder på att denna trend kommer att kvarstå. Samtidigt betyder det att svenska 
fastighetsbolagen behöver hantera en rad nya finansiella risker utöver sina tidigare. När 
finansieringen inte endast omfattar banklån påverkas fastighetsbolagen i en allt större utsträckning 
av kapitalmarknaden och dess utveckling. Dagens finansiella marknad har under en längre tid 
kännetecknas av hög skuldsättning, låga räntor och osäkerhet. Det föreligger en osäkerhet kring 
vad som kommer att ske på den svenska fastighetsmarknaden när dessa förutsättningar förändras. 
Det är därför viktigt att förstå hur de svenska noterade fastighetsbolagen resonerar kring sin 
kapitalstruktur för att förstå i vilket riktning fastighetsmarknaden är på väg.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
I bakgrunden presenterades några av de finansiella förutsättningar och utmaningar som den 
svenska fastighetssektorn står inför idag, vilket är en central utgångspunkt i denna studie. Det 
första syftet med denna uppsats är att förstå varför kapitalstrukturen hos de noterade svenska 
fastighetsbolagens ser ut som den gör idag. Därtill är det andra syftet att förstå hur 
kapitalstrukturen kan komma att utvecklas framöver och hur de olika finansieringsalternativen 
kan komma att utvecklas. På så sätt avser denna studie kunna skapa en modern 
kapitalstruktursteori för såväl dagens som den framtida kapitalstrukturen hos den noterade 
fastighetssektorn. 

1. Hur ser kapitalstrukturen ut hos de noterade kommersiella fastighetsbolagen och 
varför?  

2. Vilka faktorer kommer att driva utvecklingen och användningen av olika 
finansieringsalternativ? Hur kan dessa faktorer komma att påverka den framtida 
kapitalstrukturen hos de kommersiella fastighetsbolagen? 

3. Är det möjligt att utveckla en teori gällande fastighetsbolagens kapitalstruktur som 
förklarar de nuvarande och kommande förändringarna som avser marknaden och 
bolagen? 
 

1.3 Avgränsningar 
Studien kommer att fokusera på den svenska kommersiella fastighetssektorn och de bolag som är 
noterade på Nasdaq Stockholm’s Main Market, vidare nämnt som Stockholmsbörsen eller börsen. 
Den kommersiella fastighetssektorn omfattar de fastighetsbolag vars huvudsakliga verksamhet 
omfattar förvaltning av fastigheter. Studien tar inte hänsyn till eventuella skatteeffekter som 
härrör sig till inkluderade instrument. De finansieringsalternativ som kommer att undersökas är 
enbart banklån, obligationer och preferensaktier. Studiens historiska perspektiv kommer att 
begränsas i tiden till att omfatta åren 2005 till 2015.  

Översikt av de noterade kommersiella fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen till och med 
februari 2016 presenteras i Tabell 1 nedan. För att begränsa studiens empiriska del har sex 
stycken av dessa bolag inkluderats i studien. 
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De sex utvalda bolagen presenteras i kolumnen till höger i Tabell 1. 

Tabell 1, Svenska noterade fastighetsbolag  
Fastighetbolag noterade på Stockholmsbörsen Utvalda fastighetsbolag 
Atrium Ljungberg AB   
  Fastighets AB Balder 
Castellum AB   
Catena AB   
Corem Property Group AB   
D.Carnegie & Co.   
Diös Fastigheter AB   
Fabege AB   
  FastPartner AB 
Heba Fastigheter AB   
  Hemfosa Fastigheter AB 
Hufvudstaden AB   
  Kungsleden AB 
  Klövern AB 
NP3 Fastigheter AB   
Pandox AB   
Platzer Fastigheter AB   
  AB Sagax 
Victoria Park AB   
Wallenstam AB   
Wihlborgs Fastigheter AB   
 

 

1.4 Disposition 
Kapitel 1 behandlar examensarbetets bakgrund och dess relevans för ämnesområdet. Därefter 
presenteras syftet och de tre huvudsakliga frågeställningarna. 
  
Kapitel 2 beskriver den metod som har använts för att genomföra studien. I detta avsnitt 
presenteras även de aktörer som ingår studien samt en kort beskrivning av de nyckeltal som 
redovisas 
  
Kapitel 3 innehåller en beskrivning av den svenska fastighetsmarknaden och de två senaste 
finansiella kriser som har kommit att påverka den. Kapitlet syftar även till att beskriva det 
teoretiska ramverket och makroekonomiska förutsättningar som ligger till grund för studien 
och analysen. 
  
Kapitel 4 omfattar den empiriska studien, vilken i huvudsak utgörs av intervjuer med olika 
aktörer som är relevanta för ämnesområdet. Kapitel 4 består även av sammanställningar som 
innehåller utvalda delar av dessa intervjuer. 
  
Kapitel 5 består av en analys. Analysen baseras på den empiriska studien i kapitel 4 
utifrån det teoretiska ramverk och de förutsättningar som behandlas i kapitel 3. 
  
Kapitel 6 är examensarbetets sista del och syftar till att sammanfatta de slutsatser som har 
framkommit genom analysen. 
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2 Metod 
Detta examensarbete är grundat på primära källor i form av kvalitativa intervjuer och sekundära 
källor i form av litteratur, artiklar och årsredovisningar. Den empiriska delen av denna studie är 
huvudsakligen framarbetat med en kvalitativ metod genom semi-strukturerade intervjuer. 
Intervjuerna genomfördes med professionella aktörer inom de segment inom fastighets- och 
finansmarknaden som bedömdes mest relevanta för studiens innehåll. För att komplettera den 
kvalitativa metoden genomfördes även en mindre kvantitativ analys baserad på ett antal utvalda 
fastighetsbolags årsredovisningar.  

Litteraturen som användes under arbetet har varit relaterad till teorier om kapitalstrukturer i bolag, 
både i form av kurslitteratur samt andra studier och artiklar. Vidare litteratur har behandlat 
ekonomisk historia samt beskrivning av olika finansieringsalternativ. Majoriteten av de artiklar 
och publikationer som använts har behandlat det makroekonomiska läget i Sverige, Europa och 
globalt, med fokus på ränteläget.  

Teoriavsnittet avslutas med en litteraturstudie som syftar till att presentera tidigare resultat inom 
ämnesområdena kapitalstruktur, finansiering och fastigheter. Litteraturstudien omfattar 
ekonomiska och empiriska såväl som teoretiska studier som ansetts relevanta för detta 
examensarbete. De slutsatser som dragits i tidigare studier utgör en viktig utgångspunkt för 
studiens genomförda analys. Därutöver har en noggrann undersökning av rådande forskning varit 
en viktig förutsättning för studiens akademiska bäring. I litteraturstudien behandlas studier som 
avser analys av kapitalstruktur utifrån generellt accepterade ekonomiska teorier, studier som avser 
optimering av kapitalstrukturer och kapitalstruktur med fokus på fastighet som underliggande 
tillgång.  
 

2.1 Primärdata - Kvalitativa intervjuer 
Primära data i denna studie är baserad på tolv intervjuer med totalt sjutton personer, se Tabell 2. 
Intervjuerna genomfördes med olika aktörer som är aktiva inom fyra olika segment; den noterade 
kommersiella fastighetssektorn, den svenska banksektorn, institutionella investerare samt icke-
institutionella investerare. Dessa segment ansågs vara relevanta för att studien skulle få ett brett 
och samtidigt tillförlitligt perspektiv avseende det ämnesområde som behandlas. Intervjuer 
genomfördes med samtliga av de sex fastighetsbolagen som den empiriska studien utgår ifrån. 
Hos de fastighetsbolag som ingått i studien har intervjuer genomförts med bolagets verkställande 
direktör (VD), finanschef eller CFO. Vidare har personer från två av Sveriges största banker 
intervjuats för att representera den svenska banksektorn, vilka är ansvariga för 
fastighetsfinansiering respektive analys av fastighetssektorn. Investerarna som medverkat i 
studien representeras av två grupper; tre stycken fondinvesterare och två institutionella 
investerare. Bland investerarna har intervjuer genomförts med ansvariga portföljförvaltare 
respektive fondförvaltare eller kreditanalytiker.  

De fastighetsbolag som ingår i studien har valts ut baserat på följande fyra kriterier; typ av 
fastigheter, finansieringskällor, bolagets livslängd och storlek. De bolag som valdes ut för att ingå 
i studien skulle äga en klar majoritet av kommersiella fastigheter med såväl kontor, handel och 
industriella ytor. Bolagen ska även under minst tre år ha använt sig av en eller båda av de 
alternativa finansieringskällor som studien behandlar. Kriteriet avseende bolagets livslängd syftar 
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på den tid bolaget har varit verksamt. Bolagen som ingår i studien ska ha varit verksamma sedan 
2005. För att skapa en jämförelse av effekterna av den globala fastighetskrisen ingår även ett 
bolag som bildades efter krisen; Hemfosa Fastigheter AB. Syftet är att uppmärksamma väsentliga 
skillnader mellan den del av fastighetssektorn som noterades före finanskrisen och de bolag som 
noterades därefter. Bolagen som den empiriska studien baserades på skulle även ha en väsentlig 
storlek med ett bokfört fastighetsvärde som överstiger minst 15 miljarder vid bokslutet 2015.  

 
2.2 Respondenter 
Tabell 2. Studiens intervjuobjekt 

  Fastighetsbolag Intervjuperson Position 
Fastighets AB Balder Marcus Hansson Finanschef 
FastPartner AB Sven-Olof Johansson VD och grundare 
Hemfosa Fastigheter AB Karin Osslind CFO 
Hemfosa Fastigheter AB Linda Eriksson Finanschef 
Kungsleden AB Anders Kvist CFO och vVD 
Klövern AB Jens Andersson Finanschef 
AB Sagax David Mindus VD 
AB Sagax Björn Garat CFO 
Banker     
Danske Bank Fredrik Lindeborg Ansvarig för Fastighetsfinansiering 
Danske Bank Simon Kastberg Kristensen Senior Kreditkonsult 
Swedbank Göran Råckle Chef för fastighetsanalys 
Swedbank Sören Jonsson Fastighetsanalytiker 
Investerare     
Carnegie Fonder Babak Houshmand Fondförvaltare, Räntor 

Nordea Investment 
Management and Funds Charlotta Sjölander Kreditanalytiker 
Öhman Fonder Ulrika Lindén Kreditanalytiker 
Öhman Fonder Erika Wranegård Kreditanalytiker 
Institutionella investerare     
Första AP-Fonden Johan Temse Investment Manager Real Estate 
Tredje AP-Fonden Jannis Asdres Senior Portfolio Manager 

 

I Tabell 2 ovan presenteras de olika bolag och aktörer som har ingått i studien. Tabellen är indelat 
efter aktörer och vilka respondenter som har ingått i respektive grupp. 

 

2.3 Redovisning av nyckeltal 
Den kvalitativa studien avslutas med en kortare sammanställning av ett antal utvalda nyckeltal. 
Dessa nyckeltal avser de noterade fastighetsbolag som ingår i studien och är baserad på bolagens 
årsredovisningar från åren 2005 till 2015. Syftet med redovisningen av dessa nyckeltal är att 
stödja de påståenden som framställs under intervjuerna. Därtill är syftet med dessa nyckeltal att 
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understödja analysavsnittet i detta examensarbete. Flera av fastighetsbolagen redovisar nyckeltal 
beräknade genom ett antal justeringar. För att skapa en jämförbar och tillförlitlig analys har därför 
samma beräkning använts för att beräkna dessa nyckeltal. Se nedanstående formler. 
  
 

Formel 1.
 
  

 
Formel 2.
  

1 

2.4 Studiens tillförlitlighet  
Arbetet med detta examensarbete har fördelats lika mellan de två författarna. Båda har i samma 
utsträckning varit delaktiga i att undersöka och läsa tidigare litteratur, examensarbeten, 
publikationer samt artiklar inom ämnesområdet. Avseende examensarbetets empiriska del har 
intervjuerna med två undantag genomförts tillsammans. Studiens empiriska del som omfattar 
insamlande av data och analys av bolagens årsredovisningar har utförts gemensamt.  

Två av de vanligast identifierade nackdelarna med en kvalitativ metod är problem avseende 
studiens tillförlitlighet och trovärdighet. En empirisk studie som huvudsakligen är baserad på 
personliga intervjuer kommer att påverkas av intervjuobjektets subjektivitet (Lewis et al., 2009). 
Samtidigt är flera av frågorna i denna studie av mer subjektiv natur för att dra lärdom av de beslut 
som baseras på såväl objektiv som subjektiv nivå. Finansieringen av ett företags verksamhet 
utgörs inte av en standardiserad och teoretisk process. Istället påverkas finansieringen av ett bolag 
av såväl ett teoretiskt ramverk, som det rådande marknadsläget och ledningens preferenser. Därför 
har risken för att studien av dessa orsaker kan sakna vissa element av objektivitet noga avvägts. 
För att motverka problemen med tillförlitlighet och trovärdighet intervjuades därför flera aktörer 
inom varje utvalt segment. Frågorna har därtill skickats till intervjuobjekten på förhand för att ge 
dessa personer möjlighet att noga förbereda svar. Vissa av intervjufrågorna har även anpassats 
något mellan de fyra segmenten eftersom de inte varit aktuella ur samtligas perspektiv.  

 

 

 

 

Belåningsgrad = (Kortfristiga räntebärande skulder + långfristiga räntebärande 
skulder)/Bokfört värde förvaltningsfastigheter 
 

Andel utestående obligationer = utestående obligationer/  (Kortfristiga räntebärande skulder + 
långfristiga räntebärande skulder) 
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3 Teori 

3.1 Den svenska fastighetsmarknaden och dess historia 

3.1.1 Bankkrisen på 1990-talet 
För att få klarhet i varför den svenska fastighetsmarknaden ser ut som den gör i dag är det viktigt 
att gå tillbaka till 1990-talet och bankkrisen som i stort också var en fastighetskris. Det är i 
efterdyningarna av bankkrisen på 90-talet som dagens kreditprövningar har sin grund. 

1985 avreglerades kreditmarknaden i Sverige (Hagberg et al., 2005) vilket resulterade i en snabb 
tillväxtmarknad då framförallt fastighetsmarknaden sökte finansiering och under slutet av 80-talet 
ökade nybuggnationen kraftigt (Wickman-Parak, 2009). Den avreglerade kreditmarknaden i 
kombination med hög inflation och förväntad fortsatt hög inflation, samt det rådande 
skattesystemet gjorde att de reala räntorna efter skatt var mycket låga, högkonjunkturen stark och 
priserna stigande (Hagberg et al., 2005). 

En av krisens utlösande faktorer var den skattereform som genomfördes 1990. Detta i 
kombination med stigande internationella räntor ledde till kraftigt tilltagande realräntor efter skatt 
och att prisbubblan sedermera sprack. (Hagberg et al, 2005) 

1992 var en tredjedel av bankernas utlåning till fastighetssektorn och när krisen var ett faktum 
kunde två tredjedelar av kreditförlusterna för bankerna härröras till fastigheter. Den del av 
marknaden som drabbades hårdast av krisen var kontorsmarknaden där vakanserna ökade kraftigt 
och de reala priserna i Stockholm föll med cirka 70 procent på fyra år till och med 1993 
(Wickman-Parak, 2009). Krisen var både en bank- och valutakris med ett snabbt växande 
budgetunderskott som till slut tvingade riksbanken att släppa kronans fasta växelkurs varefter 
ekonomin började återhämta sig (Hagberg et al., 2005). 

Anledningen till att fastighetsmarknaden kraschade härrörs till den kreditprövning bankerna 
använde sig av där främsta fokus var panternas värde, i det här fallet fastigheternas värden. De 
höga fastighetsvärdena möjliggjorde därmed mycket hög belåning. När priserna sedan föll 
försämrades värdet på fastigheten och företagens skulder översteg dess tillgångar flera gånger om. 
Fastighetsbolagen kunde därmed inte betala sina räntekostnader. Efter krisen skiftade bankerna 
fokus i sin kreditprövning från värdet på panten till företagens kassaflöden och förmåga att betala 
sina löpande finansiella kostnader (Hagberg et al, 2005) 

 
3.1.2 Den globala finanskrisen 2008-2009 
Den globala finanskris som slog till i september 2008 går att härleda till kreditbubblan i USA och 
Europa. Denna fick effekt på den amerikanska bostadsmarknaden, vilken i sin tur påverkade stora 
delar av landets finansiella system och därefter den globala ekonomin. Krisen har haft flera 
långsiktiga påföljder som har kommit att påverka flera av världens större ekonomier.  

3.1.2.1 Finanskrisens ursprung 
Den globala finanskrisens främsta orsak var utvecklingen av en kreditbubbla i USA och Europa, 
vilken omfattade en kraftig sänkning av kreditspreadarna på marknaden. Sänkta kreditspreadar 
innebar att kostnaden för att låna till mer riskfyllda tillgångar minskade relativt till kostnaden för 
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lån avseende säkra tillgångar, som amerikanska statsobligationer. Detta påverkade i sin tur den 
amerikanska bostadsmarknaden. Under tidigt 2000-tal hade bostadsmarknaden i USA en stark 
prisutveckling och på många orter runtom i landet dubblerades priset under mindre än fem år. 
Prisökningen drevs av en hög efterfrågan och förutsättningar såsom låga räntor och en ökande 
andel utländsk kapital som strömmade in på den amerikanska marknaden. I samband med den 
kraftiga prisökningen började långivare ge ut allt mer riskfyllda lån, på grund av de låga 
kreditspreadarna. De riskfyllda lånen gavs till bostadsköpare och husägare med låg 
kreditvärdighet. Dessa lån kallas för subprime-lån (The Financial Crisis Inquiry Commision, 
2011). 

Dessa riskfyllda subprime-lån paketerades om till nya finansiella produkter och poolades ihop i 
stora grupper. De såldes sedan vidare av banken på en sekundär marknad i form av så kallade 
mortgage backed securites (MBS). MBS ansågs vara mer eller mindre riskfria produkter eftersom 
den amerikanska bostadsmarknaden bedömdes vara i princip riskfri. Dessutom ansågs en 
paketerad MBS diversifierad eftersom produkten bestod av bostadslån på flera geografiska 
marknader. På så sätt ansågs risken spridits och minimerats. (The Economist, 2013) 

Denna paketering av finansiella produkter skedde även med MBS, vilka poolades ihop till så 
kallade collateralised debt obligations (CDOs). CDOs delades upp i flera olika trancher, där 
trancher högst upp bedömdes ha lägst risk och de längst ned hade högst risk. CDOs bedömdes oc 
bedömdes därefter av kreditvärderingsinstituten innan de kunde säljas på den globala marknaden. 
Kreditvärderingsinstituten fick betalt av de banker som skapade CDOs och som resultat var 
kreditvärderingsprocessen i många fall undermålig. CDOs bedömdes av kreditvärderingsinstituten 
som i princip riskfria. Kreditvärderingen av de olika trancherna varierade mellan högsta 
kreditvärdering om AAA till lägre kreditvärderingar beroende på den bedömda risken. (The 
Economist, 2013) 

Under 2006 föll bostadspriserna över hela USA och den tidigare prisbubblan på marknaden 
sprack (The Economist, 2013). Som konsekvens påverkades MBS, CDOs och ett antal andra 
produkter vars säkerhet hade legat i högt värderade bostäder som nu hade sjunkit i värde. Den 
paketering av finansiella produkter som skett, där banker sålde finansiella produkter på en 
sekundär marknad gjordes med avsikten att risken hos en tillgång skulle spridas över flera parter. 
Detta visade sig istället få katastrofala följder för det amerikanska finansiella systemet (The 
Financial Crisis Inquiry Commision, 2011). 

3.1.2.2 Finanskrisens effekter 
Den recessionen som följde av sup-primekrisen började officiellt i december 2008 i USA. Som 
konsekvens av de stigande huspriserna och den fallande ekonomin avlöste konkurserna varandra 
runtom i landet och flera miljoner människor förlorade sina hem och jobb. Detta skulle komma att 
bli den största ekonomiska krisen i USA sedan den stora depressionen under 1920- och 1930-
talet. Det som av många anses vara början på den faktiska globala finanskrisen var fallet av 
Lehman Brothers under september 2008. Storbanken Lehman Brothers konkurs indikerade att det 
inte var självklart att regeringen skulle rädda ens större aktörer på marknaden som hamnat i 
ekonomiska svårigheter. I kombination med att flera större finansiella institutioner i USA hade 
hamnat i djup ekonomisk kris, urholkades på många håll förtroendet för den finansiella 
marknaden och dess aktörer. Detta satte i gång en global finansiell panik och kris som sedan 
orsakade en åtstramning av den reala ekonomin och en ekonomisk kris. Den faktiska krisen tog 
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slut i början av 2009 men har haft en långsiktig påverkan på världens ekonomier som fortfarande 
befinner sig i ett återhämtningsstadie (The Financial Crisis Inquiry Commision, 2011). 

En av de tydligaste effekterna av finanskrisen i Sverige är det växande regelverket gällande 
banker, institutioner och värdepappersbolag. Sveriges ekonomi påverkas i stor grad av vad som 
beslutas i EU och det största regelverket för banker är Basel-reglerna. Den senaste versionen av 
Basel-reglerna är Basel III och implementeringen startade 2013 och ska vara genomförd i sin 
helhet 2016. Kraven har i den tredje upplagan bland annat höjts avseende bankernas kapital samt 
innehåller nya likviditetsregleringar. Bankerna har idag ett högre kapitaltäckningkrav än tidigare, 
det vill säga att bankerna måste hålla mer eget kapital i sina böcker i för varje utlånad krona. 
Därtill har reglerna för vad som får räknas som kapital också skärpts. Basel III stipulerar även att 
bankerna måste hålla 7 procent så kallat kärnprimärkapital för att upprätthålla en 
kapitalkonserveringsbuffert. Kärnprimärkapital är det egna kapital som anses ha högst kvalitet så 
som aktiekapital och icke utdelade vinster (Finansinspektionen, 2016). De nya likviditetsreglerna 
består bland annat av Net Stable Funding Ratio, NSFR. NSFR ställer krav på att bankens stabila 
finansiering ska vara större än dess faktiska behov av stabil finansiering. Emitterade värdepapper 
samt inlåning med en löptid över ett år ses till exempel till 100 procent som stabil finansiering 
medan lån från finansiella företag med en löptid under ett år inte ger någon stabil finansiering alls 
(Sveriges Riksbank, 2011). 

 

3.2 Finansieringsalternativ för svenska fastighetsbolag 

3.2.1 Bankskuld 
Historiskt sett har den svenska fastighetssektorn finansierat sin verksamhet och sina fastigheter 
genom traditionell skuldfinansiering via bank. Det har i huvudsak omfattat svenska banker men 
även utländska banker har varit aktiva på den svenska marknaden. Därtill har utlåningen till 
kommersiella fastigheter kommit att representera en betydande andel av bankernas utlåning 
(Finansinspektionen, 2009). Traditionell kreditgivning via bank sker genom att kreditgivaren, i 
detta fall banken upplåter en bestämd summa till kredittagaren, i detta fall fastighetsbolaget 
(Råckle, 2011) (Lennander, 2011). 

Kreditbeviljningsprocessen hos de stora svenska bankerna är relativt lika varandra (Sveriges 
riksbank, 2001). Kreditgivning till fastighetsbolag sker nästan uteslutande med säkerhet i den 
fastighet eller de fastigheter som krediten avser (Råckle, 2016). För fastigheter är den vanligaste 
typen av säkerhet pantbrev i fastigheten, således överlåter kredittagaren denna säkerhet genom att 
överlämna pantbrev till kreditgivaren. Andra typer av säkerheter är skuldebrev, aktier och 
företagsinteckningar (Sveriges riksbank, 2001). I större fastighetsaffärer har det blivit vanligare 
att ställa aktier och skuldebrev som säkerheter på grund av den två procent höga kostnaden som 
utgår när nya pantbrev tas ut (Finansinspektionen, 2009). Värdet på en säkerhet kan skilja sig från 
värdet på den utestående skulden och för en bank uppstår det kostnader för att realisera värdet hos 
säkerhet. Detta innebär att banken behöver komplettera säkerheten med en bedömning av 
kreditgivarens återbetalningsförmåga (Sveriges riksbank, 2001). När det gäller övriga villkor ges 
större krediter oftast en fast löptid. Amortering av en kredit är ovanligt bland storbankerna. Istället 
kan banken påverka risken hos en kredit genom de överenskomna lånevillkoren, exempelvis 
genom så kallade kovenanter. Kovenanter är klausuler i kreditavtalet som medför att en viss 
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åtgärd utlöses vid en kredithändelse, såsom att ett bolags belåningsgrad överstiger en 
förutbestämd nivå. En sådan kredithändelse kan vara grund för att bank och fastighetsbolag 
omförhandlar lånekontraktet.  

I de fall lånevolymen är så pass stor att en bank inte själv vill svara för risken på egen hand kan 
ett bolag använda sig av så kallad lånesyndikering. Detta gäller exempelvis av omfattande förvärv 
eller förvärv av en större portfölj. Vid en lånesyndikering utgör flera banker kredittagare och delar 
på lånet, vilket innebär att lånevillkoren är samma för samtliga banker. På så sätt fördelas risken 
utifrån hur stor andel av lånevolymen en bank står för i syndikeringen. Samtidigt har bankerna 
samma förmånsrättsliga läge, vilket innebär att ingen bank har större företräde vid utbetalning 
efter konkurs eller utmätning. Handläggning av kontakterna mellan kreditgivaren och 
kredittagaren samt ansvar för räntebetalningar och eventuella amorteringar sköts av den bank som 
beslutas vara ansvarig (Swedbank, 2016). Detta är en lärdom från krisen under 90-talet där flera 
svenska aktörer hade pant i samma fastighet. Bankerna förenas istället i dessa lånesyndikeringar 
som fungerar som ett konsortium där bankerna kan fördela risken där kravet på lånevolymen är 
större (Finansinspektionen, 2009).   

 
3.2.2 Obligation 
Till följd av den mer illikvida bankmarknaden har företag vänt sig till kapitalmarknaden för att få 
tillgång till alternativ finansiering. Företagsobligationsmarknaden i Sverige är idag relativt 
begränsad och fortfarande under utveckling. Trots det har den internationella trenden med 
obligationslån som finansiering i fastighetsbolag ökat de senaste åren (Lemidörfer, 2011).  

En obligation är en form av räntebärande skuld i likhet med traditionell bankskuld och är ett 
alternativt sätt för företag att resa kapital. För att ett finansiellt instrument ska få kallas för 
obligation måste löptiden vara på över 1 år (Handelsbanken, 2012) och löptiden för obligationer 
varierar oftast från 1 till 10 år. Företaget som emitterar obligationen binder sig att i framtiden 
betala tillbaka det investerade kapitalet till köparna på ett visst datum, förfallodatumet (Berk et 
al., 2014), precis som ett lån. Det finns olika typer av obligationer, säkerställda och icke 
säkerställda. Säkerställda obligationer har en underliggande tillgång, t.ex. en fastighet, som 
säkerhet och ses som mindre riskfyllda än icke säkerställda (Lemidörfer, 2011). Risken varierar 
då ägare till icke säkerställda obligationer bara kan göra anspråk på tillgångar som inte tagits i 
pant för andra säkerheter vid en eventuell konkurs (Mårtensson et al, 2013). 

Obligationerna kan också vara konstruerade på olika sätt med fasta eller rörliga 
kupongutbetalningar. (Lemidörfer, 2011). Som innehavare av en obligation med en fast kupong 
vet investeraren vid köpet hur mycket obligationen kommer att avkasta under löptiden om den 
innehas tills den förfaller och det investerade beloppet återbetalas. De svenska 
fastighetsobligationernas kuponger löper oftast med en ränta om STIBOR 3M samt ett riskpåslag 
baserat på det individuella bolaget (Fastighetsnytt, 2015). Nollkupongare emitteras till underkurs 
och vid förfall betalas hela det nominella värdet på obligationen tillbaka. Det innebär att 
avkastningen på nollkupongare är skillnaden mellan priset och det förutbestämda nominella 
värdet på obligationen vid förfall (Berk et al., 2014). 

Obligationer handlas på den primära och den sekundära marknaden. När en obligation emitteras 
och säljs för första gången handlas den på den primära marknaden. Här bestäms 
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kupongutbetalningarna och det nominella värdet på obligationen och således den totala kostnaden 
för obligationen för det emitterande bolaget. För nollkuponger beräknas kostnaden som skillnaden 
mellan underkursen vid emission och det nominella värdet vid förfall (Berk et al., 2014). Efter att 
en obligation köpts på primärmarknaden kan den säljas och köpas vidare på sekundärmarknaden 
som andra typer av finansiella instrument, t.ex. aktier, tills dess att den förfaller. Priserna på 
sekundärmarknaden varierar dagligen och reflekterar bland annat riskerna marknaden associerar 
med det emitterande företaget (Mårtensson et al., 2013). Aktiviteten på sekundärmarknaden 
påverkar inte det emitterande företagets kostnader direkt. Indirekt påverkas kostnaden då räntorna 
på sekundärmarknaden påverkar kostnaden för nya obligationslån. 

 
3.2.3 Preferensaktie 
Ägare av preferensaktier ges jämfört med andra aktieägare en företrädesrätt, med andra ord har 
ägare av tillgångsslaget en preferens framför stamaktieägare. Denna preferens kan se olika ut i 
olika länder men för de svenska preferensaktierna som är noterade omfattar den i huvudsak två 
delar. Företrädesrätten avser i första hand utdelning där ägare till preferensaktier har företräde till 
en årlig utdelning som är förutbestämd. Den andra aspekten avser företräde om bolaget genomgår 
konkurs eller likvidering. I dessa fall har preferensaktieägare förtur framför stamaktieägare till ett 
visst inlösenbelopp, vilket är förutbestämt i de villkor som anges vid emissionen av 
preferensaktien (Euromerger, 2015). Svenska preferensaktier har oftast en begränsad rösträtt, 
vilket gör att ett bolags stamaktieägare behåller en större del av sin kontroll på bolaget än om 
bolaget hade emitterat stamkapital. Därtill saknar preferensaktieägarna rätt till bolagets 
värdetillväxt, denna tillfaller till fullo bolagets stamaktieägare. I motsats till preferensaktieägare 
har inte ägarna av stamaktier rätt till en förutbestämd utdelning utan det är upp till bolaget om 
utdelning ska ges till bolagets stamaktieägare. Om ett bolags resultat är för lågt kan 
preferensutdelningen skjutas upp och skulden till preferensaktieägare ackumuleras då till nästa 
betalningstillfälle. Detta är en signifikant skillnad från inställning av betalningar till 
fordringshavare, där inställda räntebetalningar kan leda till insolvens (Catella, 2015).  

Preferensaktier har ett antal egenskaper som gör att tillgångsslaget påminner om såväl eget kapital 
som en skuld. Således anser många att preferensaktier utgör en form av hybridkapital mellan 
aktier och obligationer. Ur ett redovisningsperspektiv är preferensaktier eget kapital. Den 
utdelning som betalas till preferensaktieägarna är exempelvis belastad av bolagsskatt, i motsats 
till de räntebetalningar som sker till fordringsägare. Kostnader som uppstår till följd av 
utbetalning av ränta till fordringsägare såsom bank och betalning av kuponger till 
obligationshavare är avdragsgilla för ett bolag. (Euromerger, 2015). Från stamaktieägarnas 
perspektiv kan preferensaktier istället ses som ett skuldlikt instrument där de förutbestämda 
utdelningarna liknar räntebetalningar. Egenskaper såsom den begränsade rösträtten och avsaknad 
rätt till bolagets värdetillväxt, gör att preferensaktien är mer likt en obligation från 
stamaktieägarnas perspektiv. Från en fordringsägare eller skuldinnehavares perspektiv är 
preferensaktier eget kapital och utgör en form av riskbuffert eftersom fordringsägarna har 
företrädesrätt vid insolvens (Catella, 2015). 

Sagax, som emitterade sin första preferensaktie 2006 var först att återintroducera preferensaktien 
på den svenska marknaden under 2000-talet. Därefter skedde endast ett fåtal emissioner av 
preferensaktier. När bankerna stramade åt sin kreditgivning, förenat med låga räntor, skapades 
förutsättningar för att efterfrågan på preferensaktier skulle öka (Euromerger, 2015). Under 2014 
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och första halvåret av 2015 började en allt större mängd bolag, däribland ett flertal 
fastighetsbolag, att emittera preferensaktier. För fastighetsbolag som är noterade på 
Stockholmsbörsen har emissionen av preferensaktier ökat markant sedan 2013 och total emitterad 
volym uppgick till över 12 miljarder kronor under våren 2016 (Catella, 2016).  

 

3.2.4 Aktier 
Ett bolag kan det bestå av olika typer av aktier. Det kan finnas aktier med olika röstvärden, så 
kallade A- och B-aktier, och aktier med olika tillgång till bolagets utdelning och tillgångar, d.v.s. 
stamaktier och preferensaktier. Vanligtvis har A-aktier ett starkare röstvärde än B-aktier. Som 
tidigare nämnts har preferensaktier företrädesrätt till utdelning framför stamaktier och detsamma 
gäller vid en konkurs. Preferensaktieägarna har då rätt till en fastställd ersättning innan 
stamaktieägarna kan få sin del av kvarvarande tillgångar. (Bolagsverket, 2016)  

Stamaktier är det vanligaste slaget av aktier ett bolag ger ut när det noteras på börsen och som 
användes för att resa det ursprungliga aktiekapitalet (Grundström et al., 2013). Stamaktier ger inte 
rätt till utdelning. Istället kan bolaget välja att göra en utdelning av sitt överskott.  

Det kan även finnas andra aktietyper i ett bolag men de kommer inte att behandlas i detta arbete.  

 

3.2.5 Ränteswap 
En ränteswap är ett finansiellt instrument där två parter avtalar om att byta ränteflöden under en 
bestämd tid (Ruttiens, 2013). Syftet är att minska sina ränterisker, ändra sin räntebindningstid 
eller omfördela sin räntestruktur. I den vanligaste konstruktionen av en ränteswap förbinder sig 
ena parten, vanligtvis låntagaren, att betala fasta räntebetalningar mot att erhålla en rörlig ränta på 
sitt lån från banken (Berk et al., 2014). Banken ingår ett så kallat “payer swap”, d.v.s. betalande 
swap medan den andra parten ingår ett “reciever swap”, mottagande swap. De fasta och rörliga 
betalningarna refereras till som det fasta och det rörliga benet (Ruttiens, 2013). 

 

3.3 Kapitalstruktursteori 
Modigliani och Miller presenterade 1958 sitt teorem som visar att valet mellan eget kapital och 
skuld inte har någon effekt på ett företags kostnader eller värde. Mer generellt gäller deras 
påstående på en perfekt marknad. Teoremet består av två propositioner, den första säger att ett 
företags kapitalkostnader är konstant och oberoende av belåningsgraden. Den andra propositionen 
säger att det inte går att sänka kapitalkostnaderna genom att substituera lån mot eget kapital 
eftersom kvarvarande eget kapital kommer att vara dyrare (Myers, 2001). 

 

3.3.1 Pecking order theory 
Pecking order teorin grundas på att företag föredrar en viss typ av finansiering före en annan. 
Enligt teorin föredrar företag att ta upp nya lån gentemot att emittera eget kapital när de är i behov 
av finansiering och kassaflödet inte är tillräckligt. Detta trots att internt kapital föredras före 
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externt. Teorin utgår från en perfekt marknad, men där asymmetrisk information förekommer 
vilket är anledningen till att intern finansiering föredras då asymmetrisk information bara 
tillskrivs extern finansiering.  

Pecking order teorin kan sammanfattas i dessa fyra punkter: 

1. Företag föredrar intern framför extern finansiering 
2. Utdelningar är “sticky” och nedskärningar i utdelning används inte som finansiering för 

att undvika att de sugs upp i tillfälliga förändringar i utdelningspolicyn. Förändringar i 
nettokassan visas som förändring av externt finansiering 

3. Bolaget kommer att emittera skuld innan eget kapital vid behov av extern finansiering 
eftersom det är säkrare. Om det interna kassaflödet överstiger kapitalinvesteringarna 
kommer överskott att användas till att betala av skulden. När kravet på extern finansiering 
ökar kommer företaget att röra sig neråt i rangordningen – pecking order. Företaget 
kommer att gå från säker till mer riskfylld skuld, till preferensaktier och slutligen till eget 
kapital. 

4. Företagets skuldkvot speglar därmed deras ackumulativa krav på extern finansiering. 
(Myers, 2001) 

 

3.3.2 Trade-off theory 
Trade-off teorin fokuserar på två aspekter; ett bolags belåningsgrad samt skatt. Dessa två aspekter 
ställs mot bolagets kostnad om det skulle gå i konkurs. Enligt trade-off teorin är ett bolags 
optimala belåningsgrad därför en avvägning mellan nuvärdet av ränteskatteskölden och nuvärdet 
avseende kostnaden av en konkurs (Myers, 1984). Obeståndskostnader har enligt Myers 
definierats som de kostnaderna som uppstår vid en konkurs eller rekonstruktion, samt de utökade 
agentkostnader som uppstår när bolaget anses ha en sämre kreditvärdigheter och säkerhet (Myers, 
2001). 

På så sätt ska ett företag ersätta eget kapital med skuld eller skuld med eget kapital tills bolaget 
har nått ett maximalt värde. Denna avvägning mellan skuld och eget kapital kan illustreras enligt 
Figur 1. (Myers, 1984). Med en varierande belåningsgrad för ett bolag följer än olika marginella 
nuvärden för skatteskölden och även nuvärdet av de förväntade obeståndskostnaderna varierar 
(Myers, 2001). 

Detta samband som illustreras i Figur 1 och värdet av ett bolag kan definieras enligt formeln 
nedan. 

 

VL = VU + NV(Skattesköld) - NV(Obeståndskostnader)   Forme1 3. 

 

Enligt Formel 3. är det totala värdet på ett belånat bolag summan av; ett obelånat bolag samt 
nuvärdet av de skattebesparingar som gjorts till följd av skatteskölden minus nuvärdet av bolagets 
obeståndskostnader (Berk et al., 2014). 
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(Myers, 1984) 

Figur 1. Illustration av trade-off teorin och ett bolags kapitalstruktur     

Enligt Figur 1. motiverar trade-off teorin en måttlig belåningsgrad. Enligt teorin så tenderar 
stabila bolag med stor andel anläggningstillgångar att låna mer. Med andra ord har dessa bolag en 
högre belåningsgrad än bolag med mer riskfyllda immateriella tillgångar. Detta utifrån tanken att 
immateriella tillgångar är mer riskutsatta om ett bolag når obestånd (Myers, 2001). Det optimala 
värdet på ett bolag enligt Formel 3. uppstår när de skattebesparingar som följer av en ökad 
belåning inte längre väger upp mot de ökade som uppstår vid obestånd.  

 
3.3.3 Market timing 
Market timing teorin kan delas upp i två grenar. En gren av Myers och Majluf (1984) förklarar 
teorin med att företag emitterar eget kapital när värdet på företagets aktier är högt och tar upp lån 
eller gör återköp när värdet är lågt. Målet är att utnyttja marknadens fluktuationer och därmed den 
lägre kostnaden i förhållande till andra typer av kapital. Market timing är således endast möjlig 
om marknaden anses innehålla asymmetrisk information och företaget anser att det är 
övervärderat (Baker et al., 2002). Den andra grenen av teorin menar istället att det är de 
makroekonomiska förhållandena så som risk och kostnader som ligger till grund för företagets 
beslut (Donner et al., 2012).  

Berk och DeMarzo (2014) sammanfattar market timing teorin med att valet av finansiering för ett 
företag, utöver kostnaden och huruvida de anser att företaget är under eller övervärderat, delvis 
beror på hur marknadsläget såg ut när det tidigare valt finansiering. 
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3.4 Forskning avseende kapitalstruktur och fastigheter 
Avseende den svenska fastighetsektorn och bolagens kapitalstruktur har det genomförts ett 
begränsat antal studier under de senaste tio åren. Bland studier som ingår i denna litteraturstudie 
avser de två äldsta den noterade fastighetssektorn och dess val av kapitalstruktur. Dessa två 
studier syftar till att härleda bolagens kapitalstruktur till några av de etablerade 
kapitalstruktursteorierna. Schmidt och Schmidt finner bevis för att de noterade fastighetsbolagens 
kapitalstruktur kan förklaras av pecking order teorin i större utsträckning än trade-off teorin. 
Därtill finner studien bevis för att bolagen föredrar emissioner av skuld framför eget kapital vid 
extern finansiering. 2009 jämför Owusu-Ansah kapitalstrukturen hos den svenska 
fastighetssektorn och andra typer av bolag. Studien visar på att fastighetsbolag generellt 
kännetecknas av en hög belåningsgrad till följd av den höga andelen anläggningstillgångar 
jämfört med andra branscher. Studien påvisar att pecking order teorin och tillgångsspecifika 
teorier är relevanta för att förklara fastighetsbolagens kapitalstruktur. I resultatet fanns däremot 
inget stöd för market timing teorin eller trade-off teorin. 

De senaste tre årens forskning avseende av den svenska fastighetsmarknaden och bolagens 
kapitalstruktur har fokuserat på användningen av obligationer och preferensaktier. Grundström 
och Åkerwall menar i sin studie av preferensaktiemarknaden att fastighetsbolagen i större 
utsträckning vill diversifiera sin finansiering. Resultatet visar på att en optimal kapitalstruktur 
beror på marknadsläget. I studien som publicerades 2013 observerades ett allt större 
investerarintresse för preferensaktier som ansågs erbjuda en god riskjusterad avkastning. Från 
fastighetsbolagens perspektiv följer behovet av alternativa finansieringskällor eftersom bankerna 
blivit mer restriktiva i sin utlåning. Följaktligen har fastighetsbolaget i större utsträckning börjat 
vända sig till kapitalmarknaden. Bolagen bedöms ha starka kassaflöden som klarar de ökade 
löpande kostnaderna som dessa obligationer och preferensaktier medför. Även detta har kommit 
att påverka bolagens användning av dessa finansieringsalternativ. Studien konkluderar att 
alternativa finansieringskällor kommer att bli allt vanligare. Mårtensson och Åströms studie från 
2013 avsåg att undersöka de svenska fastighetsbolagens användning av obligationer och hur det 
påverkade bolagen och investerarna. Likt Grundström och Åkerwalls arbete påvisar resultatetet att 
utvecklingen av obligationsfinansiering drivs av mer restriktiv bankutlåning. Därtill påvisar 
studien att fastighetsbolagen kan dra fördel av att vara aktiva emittenter av obligationer. De 
hinder som identifieras är att många stödfunktioner och tjänster som finns på den svenska 
företagsobligationsmarknaden är outvecklade. Bland annat saknas det i flera fall en officiell 
kreditvärdering av de emitterande fastighetsbolagen. Samtidigt antas obligationsmarknaden i 
Sverige fortsätta utvecklas och växa. 

 

3.5 Makroekonomiska förutsättningar 
Det makroekonomiska läget i Sverige, Europa och övriga världen är delvis en följd av den globala 
finanskrisens effekter på marknaden. Världens ekonomier har under en lång tid kännetecknats av 
en lågräntemiljö. Den omfattande konjunkturnedgången som skedde efter krisen ledde till att de 
penningpolitiska styrräntorna i många länder sjönk och närmade sig noll efter krisen (Selin, 
2009). När det sker förändringar i ett lands styrränta får detta en effekt på de riskfria räntorna med 
längre löptider. Det beror på att nivån på de långa riskfria räntorna till viss del bestäms av 
marknadens förväntningar på den framtida styrräntan (Selin, 2009). De åtgärder som genomfördes 
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av centralbankerna världen över direkt efter finanskrisen var i flera fall av liknande art, men det 
fanns vissa centrala skillnader. Den amerikanska ekonomin är i större utsträckning beroende av 
den finansiella marknaden. Flera av den amerikanska centralbanken FED:s åtgärder har syftat till 
att stödja den finansiella marknaden. Motsatsvis är den svenska ekonomin och länderna i 
euroområdet mer beroende av banker. Detta har gjort att Riksbanken och den europiska 
centralbanken, ECB:s åtgärder främst har riktat sig mot banksystemet. Syftet med de åtgärder som 
genomfördes 2009 var dock desamma i såväl Sverige, Europa och USA. Målet var att skapa goda 
förutsättningar för finansieringen av företagens samt hushållens investeringar och konsumtion 
(Selin, 2009). 

Flera år senare är marknadsräntorna och styrräntorna fortfarande extremt låga i världen och i flera 
fall har marknadsräntorna nått negativa nivåer. Under det första kvartalet av 2015 var knappt en 
tredjedel av de korta och långa statsobligationsräntorna i euroområdet negativa. Den långvariga 
lågräntemiljön och de negativa räntorna innebär flera risker för världens ekonomier. En central 
risk är den jakt på avkastning som observeras hos investerare, vilken gör att investerarna tar på sig 
högre kredit- och likviditetsrisker. Samtidigt har det byggts upp en hög skuldsättning hos den 
privata sektorn i många av världens större länder, vilket är ett hinder mot den globala tillväxten 
och den finansiella stabiliteten (IMF, 2015). I februari 2015 beslutade Riksbanken för första 
gången att sänka reporäntan under noll till -0,10 procent. Åtgärden är en del av Riksbankens 
expansiva penningpolitik som syftar till att öka Sveriges inflation och närma sig inflationsmålet 
om två procent (Sveriges Riksbank, 2015).  

Under 2016 har den svenska och globala ekonomin kännetecknas av en låg inflation, låg tillväxt 
och ett sjunkande oljepris samt en viss oro på de finansiella marknaderna (Konjunkturinstitutet, 
2016). Till följd av den låga inflationen och de låga inflationsförväntningarna, är reporäntan 
fortfarande negativ och är sedan februari 2016 -0,5 procent. Trots en låg global tillväxt hade 
Sverige en något högre BNP-tillväxt under 2015 än väntat. Konjunktursinstitutet bedömde därför 
i mars 2016 att den svenska ekonomin är på väg in i en högkonjunktur. Den svenska tillväxten har 
under en lång tid drivits av en stark inhemsk efterfrågan. Samtidigt har tillväxten dämpats av en 
svag utveckling gällande den svenska exporten. En viktig anledning till exportens svaga 
efterfrågeutveckling är de sänkta priserna på råvaror. Det sänkta oljepriset håller tillbaka en global 
tillväxt och har sänkt inflationen i flera av världens länder. Tidigare på året fick en ökad osäkerhet 
på marknaderna flera börsmarknader i världen att falla. Denna oro har dock dämpats och börserna 
vänt upp något sedan februari. Även i Sverige har Stockholmsbörsen varit volatil under 2016 och 
börskurserna har sedan årsskiftet fallit (Konjunkturinstitutet, 2016). 
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4. Empiri 

4.1 Redovisning av medverkande bolag  
I följande sektion följer en beskrivning av de fastighetsbolag som behandlats och medverkat i 
studien. Bolagens profil och affärsidé presenteras tillsammans med relevant finansiell data. 

 

4.1.1 Fastighets AB Balder 
Fastighets AB Balder (publ), fortsättningsvis Balder, är ett börsnoterat fastighetsbolag som 
bildades 2005 med huvudkontor i Göteborg. Balder är verksamt i Sverige, Finland och Danmark 
och har som affärsidé att äga, förvalta och utveckla sina bestånd. Balder har ett innehav av 
bostäder, kommersiella fastigheter och hotell och utgör en av de största hotellägarna i Sverige. De 
sex regioner Balder är verksamma i är Göteborg, Stockholm, Helsingfors, Öresund, Öst och Norr. 
Stockholm och Göteborg utgör de största regionerna för kommersiella fastigheter medan 
Helsingfors och Öst är där det största bostadsbeståndet finns tätt följt av Göteborg, räknat på 
uthyrningsbar area. (Fastighets AB Balder Årsredovisning 2015, 2016) 

Balder noterades på Stockholmsbörsen 2006 (Balder, 2016) och har idag två aktieslag; en 
stamaktie av serie B och en preferensaktie på Nasdaq OMX Nordic Large Cap. Balder har som 
mål att soliditeten över tid skall överstiga 35 procent vilket innebär att minst 35 procent är eget 
kapital. (Fastighets AB Balder Årsredovisning 2015, 2016)  

 
4.1.2 FastPartner AB 
FastPartner AB (publ), fortsättningsvis FastPartner, är ett fastighetsbolag med säte i Stockholm 
och som grundades 1987 och är sedan 1994 noterat på Nasdaq OMX Nordic Mid Cap. FastPartner 
äger bestånd i 22 orter och städer i Sverige. Stockholm, Göteborg, Gävle och Norrköping är störst 
och runt 78 procent av hyresintäkterna kommer från Stockholmsområdet. Bolaget arbetar främst 
med logistik och kontorsfastigheter men äger även butiker, bostäder och hotell. FastPartners 
inriktning på kommersiella fastigheter är en vald strategi som ett led i att vara en långsiktig aktör 
på marknaden både inom förvaltning och utveckling av fastigheter. (FastPartner AB 
Årsredovisning 2015, 2016) 

 
4.1.3 Hemfosa Fastigheter AB 
Hemfosa Fastigheter AB (publ), fortsättningsvis Hemfosa, bildades 2009 och är ett 
fastighetsbolag med majoriteten av sitt bestånd i samhällsfastigheter. En samhällsfastighet är en 
fastighet där det bedrivs någon form av samhällsverksamhet. Det kan innefatta vårdboenden, 
rättsväsende så som polis och skolverksamhet. Övrigt bestånd består av logistikfastigheter och 
kontorsfastigheter. Hemfosa är aktiva i Sverige där 85 procent av beståndet finns och sedan 2015 
även i Finland och Norge (Hemfosa AB Årsredovisning 2015, 2016). 

Bolagets affärsidé är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter där statliga och 
kommunala bolag är de största ägarna i Sverige med 70 procent av marknaden. Hemfosa är den 
näst största och enda noterade privata ägaren till samhällsfastigheter i Sverige idag (Hemfosa AB 
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Årsredovisning 2015, 2016). Bolagets stamaktie noterades i mars 2014 på Nasdaq OMX Nordic 
Mid Cap och preferensaktien noterades i december samma år (Hemfosa, 2016). 

 
4.1.4 Klövern AB 
Klövern AB (publ), fortsättningsvis Klövern, är ett kommersiellt fastighetsbolag som arbetar med 
fokus på Stockholm. Bolaget har även en stark marknadsposition i ett antal regionstäder runt om i 
Sverige. Beståndet är uppdelat på fyra olika regioner; Stockholm, Öst, Mellan och Syd. 

Klövern är noterad på Nasdaq OMX Nordic och sedan januari 2016 hör Klövern till segmentet 
Large Cap. Bolaget har tre olika aktieslag vilka omfattar stamaktier av serie A och B och 
preferensaktier. Bolagets stamaktier av serie A har varit noterade sedan 2003. Klövern hade i 
slutet av 2015 fyra stycken utgivna obligationslån varav tre av dessa är icke säkerställda 
obligationslån. 

Bolaget har kommunicerat som finansiell strategi att det egna kapitalet ska omfatta såväl stam- 
som preferensaktier samt att stamaktierna ska utgöras av serie A och B. Dessutom ska Klövern 
komplettera sin bankupplåning med alternativa finansieringsformer. För att begränsa sin 
refinansieringsrisk ska bolagets kreditförfall och kreditgivare spridas. (Klövern Årsredovisning 
2015, 2016). 

 
4.1.5 Kungsleden AB 
Kungsleden AB (publ), fortsättningsvis Kungsleden, är ett kommersiellt fastighetsbolag med 
fastigheter i ett antal utvalda tillväxtregioner såsom, Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. 
Kungsleden har arbetat med att begränsa sin geografiska spridning och beståndet har 
koncentrerats till 69 kommuner från tidigare 91 stycken. Kungsleden har varit noterad sedan 1999 
och är idag noterat på Nasdaq OMX Nordic lista under segmentet Mid Cap.  

Kreditavtal med banker och obligationslån utgivna på kapitalmarknaden utgör den huvudsakliga 
delen av Kungsledens låneportfölj. Kungsleden hade i slutet av 2015 två utestående obligationslån 
vilka båda är icke-säkerställda. (Kungsleden Årsredovisning 2015, 2016). 

 
4.1.6 AB Sagax 
AB Sagax (publ), fortsättningsvis Sagax, är ett fastighetsbolag med kommersiell inriktning vars 
portfölj är fokuserad på lagerfastigheter och fastigheter inom segmentet lätt industri. Bolaget har 
delat in sin fastighetsportfölj i fem stycken marknadsområden; Stockholm, Helsingfors, Övriga 
Sverige, Övriga Finland och Övrigt. Bolagets huvudmarknad är Stockholm som utgör över 40 
procent av portföljens marknadsvärde. Utöver Sverige och Finland äger Sagax även fastigheter i 
Tyskland, Frankrike samt Danmark.  

Sagax har varit noterat sedan 2004 då bolagets aktier noterades på OMX Nordiska Börs 
Stockholm. Sedan 2007 har bolaget totalt tre aktieslag vilka samtliga handlas på Nasdaq OMX 
Nordic hör och till segmentet Mid Cap. Aktieslagen utgörs av stamaktier av serie A och B och 
preferensaktier. Bolagets övriga finansiering omfattar i huvudsak räntebärande skulder som består 
av banklån samt fem stycken obligationslån och ett icke-säkerställt certifikatprogram. 
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Obligationslånen är icke-säkerställda varav tre är emitterade i svenska kronor och två i euro. 
Långsiktigt har Sagax som målsättning att preferenskapitalet ska motsvara 20 till 50 procent av 
koncernens egna kapital. Samtidigt som utdelningen till preferensaktier ska understiga 50 procent 
av kassaflödet från bolagets löpande verksamhet (Sagax Årsredovisning 2015, 2016). 

 

4.2 Intervjusammanställning  
Följande avsnitt omfattar den kvalitativa delen av den genomförda studien, vilken är baserad på 
de genomförda intervjuerna. Totalt ingår fyra sammanställningar i avsnittet som består av de olika 
nyckelpunkter som har identifierats under arbetets gång. Varje sammanställning representerar en 
av de grupper av aktörer som har bedömts relevanta för att kunna besvara studiens 
frågeställningar. Inledningsvis behandlas de intervjuer som genomförts med representanter från 
de fastighetsbolag som studien fokuserar på. Därefter presenteras intervjuer med banker, 
investerare och institutionella investerare presenteras.  

 
4.2.1 Fastighetsbolagen   

4.2.1.1 Syn på marknaden  
Enligt FastPartner varierar tillgången på kapital efter säsong där just bankfinansieringen alltid 
stramas åt i slutet på året eftersom bankerna börjar positionera sig för att täcka upp sina nyckeltal. 
Idag finns det även en osäkerhet på marknaden gällande nya kapitaltäckningsregler vilka kan 
komma att påverka bankernas kostnader för en viss typ av finansiering. FastPartner tror dock att 
eventuella nya regleringar, vilka avser anpassningen till Basel III, inte kommer att påverka den 
kommersiella fastighetsmarknaden i dagsläget. Detta följer av att den redan är strängt reglerad 
enligt bolaget. Klövern menar i sin tur att tillgången till just bankfinansiering generellt sett är god, 
men bolaget har observerat en viss nedgång under senaste tiden. Denna nedgång gäller även en 
sänkning i tillåten belåningsgrad när bolaget lånar upp via bank mot säkerhet i pantbrev. 
Belåningsgraden, som för några år sedan var cirka 70 procent är idag runt 60 procent, vilket 
numera anses vara den normala nivån.  

Den säsongsrelaterade tillgången på finansiering gäller inte bara bankfinansiering utan även 
kapitalmarknaden enligt FastPartner. På kapitalmarknaden var tillgången till finansiering väldigt 
god det första halvåret av 2015, men försämrades under fjärde kvartalet samma år. Under slutet av 
2015 gjordes det få emissioner på marknaden, särskilt av fastighetsbolagen. Till följd av en 
ökning av spreadarna blev det även dyrare att låna på obligationsmarknaden. Även Hemfosa anser 
att det relativt sett är betydligt dyrare att emittera obligationer idag än för två år sedan, trots att 
totalräntan är historiskt låg. FastPartner bedömer att detta beror på att det har skett en del 
kapitalutflöden ur de obligationsfonder som är specialiserade på fastighetsobligationer. Samtliga 
bolag har likt FastPartner observerat att andelen emissioner av såväl obligationer som 
preferensaktier stannade av under andra halvåret 2015. Fastighetsbolagen ser nu att den del av 
kapitalmarknaden som varit stängd under en tid tycks ha öppnats upp under andra kvartalet 2016. 
Sagax anser i sin tur att tillgången till kapital på obligationsmarknaden i större utsträckning 
påverkas av externa faktorer såsom in- eller utflöden från obligationsfonderna än de enskilda 
bolagens resultat. Avseende efterfrågan på preferensaktier påpekar Hemfosa att efterfrågan 
fortfarande existerar men att det finns en mättnad i marknaden eftersom det kapital som finns att 
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tillgå redan har investerats.  

Utöver tillgången till kapital påpekar Sagax att det har skett en utveckling kring hur 
finansieringen av de svenska fastighetsbolagen ser ut. Dessutom är många av de noterade bolagen 
betydligt större än för tio år sedan. Det är viktigt att förstå att det är bolagens storlek som i stor 
utsträckning styr finansieringen och för de allra största bolagen är det inte längre möjligt att 
enbart finansiera sig genom banksystemet. En ökning i bolagens storlek leder på så sätt till en 
ökad andel kapitalmarknadsfinansiering medan de mindre bolagen motsatsvis inte kommer ha 
tillgång till kapitalmarknaden. Kungsleden anser att bolaget har ett något mindre fokus på 
kostnaden för olika typer av kapital. Bolaget anser att det är viktigare att ha tillgång till kapital än 
att få den för stunden billigaste finansieringen.  

Mellan fastighetsbolagen som ingår i studien råder det en samsyn gällande dagens lågräntemiljö 
och flera av bolagen har uttryckt det som ett tecken på ett sjukdomstillstånd i marknaden. Särskilt 
är det de negativa marknadsräntorna som skapar oro och Hemfosa tror att läget hade sett bättre ut 
idag om räntan hade stannat på noll. Balder ser att de låga räntorna sänker deras största 
kostnadspost och resulterar i goda vinster men bedömer trots detta att ränteläget inte är till någon 
egentlig fördel. Istället ser bolaget att det är mycket viktigare att bankerna mår bra eftersom det 
skapar en stabilare marknad över tid. Skulle bankerna i Sverige få problem får även 
fastighetsbolagen i sin tur problem. I förhållande till bankernas situation anser Balder därför att 
det vore bättre att det blir lite dyrare med finansiering och att den negativa räntan försvinner. 
Precis som Kungsleden framhåller Balder att bolaget hellre lånar dyrt än att inte kunna låna alls. 
Enligt Klövern var det för några år sedan ingen som räknade med de negativa räntorna. De 
ränteswapar som många av fastighetsbolagen tidigare tecknade innebär därför idag en ökad 
kostnad till följd av de negativa marknadsräntorna. I och med att många låneavtal har ett 
STIBOR-golv kan en stor mängd bolag inte heller tillgodoräkna sig de negativa räntorna enligt 
Hemfosa. För Klöverns del saknar flera av deras låneavtal ett avtalat STIBOR-golv. Detta innebär 
att bolaget kan balansera ut den ökade kostnaden som följer av vissa av bolagets swapar med en 
lägre kapitalkostnad på bolagets låneavtal utan STIBOR-golv.   

I ett mer långsiktigt perspektiv ser Kungsleden med en viss oro på den framtida tillväxten i 
Sverige. De långa swap-räntorna samt statsobligationsräntorna är idag så låga som runt 100 
baspunkter. Tillsammans ger det en indikation om vad den framtida ekonomiska tillväxten borde 
bli under den tidshorisonten. Samtidigt har Sverige idag en tillväxt om cirka 3 procent, vilket inte 
är kompatibelt med de låga långräntorna. Enligt Kungsleden finns det två sätt att tolka detta. 
Antingen innebär det att räntan är på en korrekt nivå och att den framtida tillväxten kommer att 
vara betydligt lägre än förväntat. Det andra alternativet är att dagens ränta är på en felaktig nivå. 
Eftersom att en låg framtida tillväxt påverkar både bolagets hyresintäkter och aktiemarknaden 
finns det därför utrymme för en viss försiktighet för fastighetsbolagen. Särskilt när bolagen skapar 
sina olika prognoser och scenarion för det framtida resultatet.  

En av de tydliga effekterna av den senaste finanskrisen har varit den ökade regleringen av 
banksystemet men det har även regleringar avseende kapitalmarknaden. Som tidigare nämnt tror 
FastPartner att ytterligare regleringar med stor sannolikhet inte kommer att påverka den 
kommersiella fastighetsmarknaden. Däremot har de ökade kraven på bankerna har lett till en 
försämrad effektivitet i banksystemet enligt Klövern. Exempelvis har bankerna tvingats ha mer 
eget kapital i sina böcker på grund av de högre kapitaltäckningskraven som följt av Basel III-
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regelverket. Samtidigt är staten och bankerna i alla fall till synes tätare knutna till varandra idag 
än tidigare och den ena skulle inte överleva utan den andra bedömer Klövern. Detta menar bolaget 
riskerar över tiden att försvaga bankernas oberoende och självständighet. Regleringarna, menar 
Klövern är mer en politisk åtgärd och saknar inte sällan riktig nytta för det finansiella systemet 
som står i rimlig relation till de begränsningar som åläggs. I sin tur är det stat, regering, ECB och 
bankerna som indirekt styr en betydande del av fastighetsbolagens möjligheter att verka och 
utvecklas, i alla fall så länge som bolagen är belånade.  

4.2.1.2 Syn kapitalstruktur  
På Kungsleden är det viktigt att se till alla sina finansieringsformer, både de som avser eget 
kapital och de som avser lån. Däremot ska inte dessa finansieringskällor bedömas enskilt, utan de 
bör ses till som en helhet. Varje tillgång som emitteras och varje typ av finansiering som tas upp i 
bolaget påverkar såväl tillgängligheten som kostnaden för de andra finansieringsformerna. Det är 
därför viktigt att fråga sig hur mycket bolaget kan anskaffa och vad kostnaden i sådana fall skulle 
vara. Samtidigt måste bolaget se till vad detta har för konsekvenser för de övriga 
finansieringskällorna. Övrig finansiering kan omfatta såväl nuvarande finansiering som de 
alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Fastighetsbolagen måste tillåta vissa intervall och 
Kungsleden försöker anpassa sin finansiering efter marknadsläget. Enligt sin strategi ser bolaget 
till att inte alltid låna där det är billigast utan försöker istället åstadkomma en diversifiering av 
sina finansieringskällor.  

I övrigt menar samtliga fastighetsbolag att de finansierar sig med olika typer av tillgångar 
beroende på vad som finns tillgängligt på marknaden vid utvalt tillfälle. Ett exempel på denna typ 
av anpassning är den åtstramning av bankfinansiering som skedde efter finanskrisen. Därför är 
idag den marknadsmässiga belåningsgraden mycket lägre än innan krisen. Sagax menar att 
utbudet av lånefinansiering på de tidigare högre belåningsgraderna är omöjlig att få idag, därför 
måste bolaget anpassa sig och efterfråga lån med dagens lägre belåningsgrader. På så sätt har 
Sagax utökat sin andel annan finansiering än den från bank för att balansera sin finansiering. 
Även Balder har idag betydligt lägre belåningsgrad än tidigare och tror att det är något att fortsätta 
sträva efter även i framtiden. Bolaget menar att de bolag som haft en belåningsgrad under 30 
procent är de som presterat bäst under lång tid. Balder anser att en lägre belåningsgrad kan öppna 
upp för bra affärer när marknaden går sämre och konkurrenter inte har samma tillgång till 
finansiering.  

Även om samtliga av de noterade fastighetsbolagen varierar sin kapitalstruktur utefter tillgång och 
efterfrågan kommunicerar exempelvis Sagax, FastPartner och Hemfosa ut vissa gränsvärden. 
Dessa gränsvärden riktar sig mot bolagens aktieinvesterare samt eventuellt till bank. Detta gäller 
framförallt preferenskapitalet eftersom detta påverkar bolagets kassaflöde innan skatt är utbetald. 
Ett gränsvärde kan bestå av hur stor del av bolagets kassaflöde som får utgöra utdelning till 
preferensaktieägarna eller hur stor del av balansomslutningen preferensaktiekapitalet får utgöra. 

4.2.1.3 Finansieringsalternativ 
När det kommer till finansiering via bank är samtliga bolag överens om att de har en god relation 
med sina banker, vilka nästan utan undantag omfattar de fyra stora svenska bankerna; Swedbank, 
SEB, Handelsbanken och Nordea. Många bolag har även en liten andel lån i utländska banker, 
vilka står för en marginell del av utlåningen till de noterade fastighetsbolagen som ingår i denna 
studie. De tillfrågade bolagen identifierade övergripande samma fördelarna med bankfinansiering. 
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Den främsta fördelen tycks utgöras av den starka och långa relation som finns mellan 
fastighetsbolagen och bankerna. Till följd av sin starka relation finns det en kontinuerlig dialog 
mellan parterna. Bolagen anser även att en viktig fördel med finansiering via bank är att de 
förhandlar med en enskild part, vilket betydligt förenklar processen och minskar risken vid en 
refinansiering. Bankerna här däremot blivit mer restriktiva i sin utlåning till fastighetsbolagen 
vilket delvis har tvingat bolagen att söka sig till kapitalmarknaden för ytterligare finansiering. 
Genom finansiering på kapitalmarknaden har bolagen även möjlighet att nå en högre 
belåningsgrad än vad bankerna har möjlighet att erbjuda idag.  

Att befinna sig på kapitalmarknaden har haft flera positiva effekter enligt Klövern. I takt med att 
bolaget växer kommer det på sikt att finnas ett ökat behov av kapitalmarknaden, oavsett om 
bankerna ändrar sin policy gällande utlåning. Därför vill Klövern vara en återkommande emittent 
med trogna investerare och ser långsiktigt på sin närvaro på kapitalmarknaden. Samtidigt påpekar 
bolaget att den i den bästa av världar finansieras verksamheten helst genom bankskuld och eget 
kapital. Däremot är detta inte möjligt i dagens marknad. Det finns en skillnad i belåningsgrad 
mellan bankmarknaden och kapitalmarknaden. Enligt Hemfosa beror denna differens bland annat 
på att riskavvägandet skiljer sig åt mellan de två marknaderna. Den stora skillnaden mellan 
bankfinansiering och finansiering via kapitalmarknaden är den relation bolaget har med banken. 
Banken baserar sin utlåning på en fastighetsanalys medan kapitalmarknaden i huvudsak gör sin 
riskbedömning baserad på balansräkningen. Utöver skillnaden i riskavvägning menar FastPartner 
att de nya kapitaltäckningskraven har gjort det för dyrt för bankerna att komma lika högt upp i 
belåningsgrad. Med andra ord är det en lägre belåningsgrad i bankmarknaden än 
kapitalmarknaden när det gäller fastighetsbolag. 

 Balder påpekar att den svenska obligationsmarknaden för fastighetssektorn har en relativt kort 
historik, vilket är dess främsta nackdel både avseende likviditet och transparens. Obligationer blev 
ett populärt finansieringsalternativ för fastighetssektorn för cirka fem år sedan. Därför har 
obligationsmarknaden ännu inte genomgått en hel konjunkturcykel. Trots att ett antal emitterade 
obligationer förfallit eller närmar sig förfall, föreligger det därför en stor osäkerhet kring hur den 
delen av kapitalmarknaden kan komma att se ut i framtiden. Balder iakttar därför en viss 
försiktighet eftersom det föreligger en större förfallorisk för obligationer än för bankfinansiering. 
I värsta fall ser bolaget att obligationsmarknaden kan komma att försvinna helt under vissa 
perioder. Hemfosa påpekar i linje med Balder att obligationsmarknaden medför viss osäkerhet. 
Kungsleden avser att vara en återkommande emittent på obligationsmarknaden. Bolagets mål är 
att ha en väsentlig andel, gärna över 10 procent av belåningen i obligationer med ett antal 
obligationslån utestående. Framöver vill Kungsleden ha obligationer med god likviditet och med 
god omsättning på andrahandsmarknaden. På så sätt hoppas bolaget kunna bygga upp en egen 
kreditspreads-kurva. Genom att emittera obligationer i en jämn ström på olika löptider kan 
bolaget implicit få ut ett marknadspris för nyemissioner. Prissättningen på nyemissionen baseras 
på priset hos utestående obligationerna med matchande löptid. Bolaget vill på så sätt åstadkomma 
en kontinuerlig yieldkurva där det finns ett korrekt pris på en obligation på alla löptider. Detta kan 
skapas genom en likvid och fungerande andrahandsmarknad vilket skulle ge en bättre 
utgångspunkt för kommande emissioner än vad som finns tillgängligt idag.  

Frågan om huruvida preferensaktier ska ses som ett eget kapital eller ett skuldinstrument varierar 
kraftigt mellan de tillfrågade fastighetsbolagen. Enligt Kungsleden beror preferensaktiens roll 
som eget kapital eller skuld i första hand på vad den kan användas till. Samtidigt ser en majoritet 



23 
 

av bolagen tillgången som eget kapital, särskilt ur ett redovisningsperspektiv. Balder menar att 
preferensaktier till skillnad från en skuld saknar refinansieringsrisk, vilket gör det till eget kapital. 
Dessutom kan kuponger som ska betalas ut ställas in och betalningen ackumuleras, vilket ur 
Balders perspektiv ej innebär någon risk för bolaget. Motsatsvis menar FastPartner att 
preferensaktier i själva verket ska ses som en form av evig skuld. Detta resonemang beror på den 
löpande kupongen, vilken kan liknas vid räntebetalningar på lån. Däremot utgår det bolagsskatt på 
det kassaflöde som betalas ut till preferensaktieägarna eftersom det redovisningsmässigt liknas 
vid en normal utdelning. Om preferensaktier i praktiken ska ses som eget kapital eller skuld anser 
Kungsleden beror på hur kapitalet betraktas av baken och internationella kreditvärderingsinstitut. 
Räknas preferensaktierna som 100 procent eget kapital är det mer attraktivt för bolaget än om det 
räknas som 50 procent eget kapital och 50 procent skuld. Skälet är att man då kan låna mer med 
preferensaktiekapitalet som grund. Det kan därför vara fördelaktigt att emittera preferensaktier 
istället för stamaktier enligt Kungsleden. Att emittera nya stamaktier är betydligt dyrare och 
späder ut de ursprungliga aktieägarnas andel av företaget och företagets vinst. Om bankerna ser 
preferensaktier som 100 procent eget kapital kan bolaget låna lika mycket som vid en 
stamaktieemission, men till en mycket lägre kostnad.  

Preferensaktier ses rent legalt, samt av börsen och revisorer som eget kapital. Det finns dock olika 
uppfattningar i frågan. Ett sätt att få större gehör i marknaden för att få tillgodoräkna sig 100 
procent av preferensaktierna som eget kapital vore en mekanism som omvandlar preferensaktier 
till stamaktier. En möjlighet vore att integrera en minimum nivå för bolagets ränteteckningsgrad 
eller soliditet då preferensaktier konverteras till stamaktier. Klövern anser samtidigt att 
preferensaktier är en bra produkt redan idag som gör att bolaget kan leverera en högre avkastning 
på sina stamaktier. Därför ser bolaget att det finns utrymme för ett sådant segment i 
kapitalmarknaden även i framtiden. Sagax framhåller att preferensaktier passar för kassaflödes 
starka bolag vilket är en av anledningarna till att bolaget har emitterat preferensaktier. Sagax 
menar att det vid finansiering och refinansiering via kapitalmarknaden gäller att ha rådrum och 
framförhållning. Om ett bolag drivs som en stark och livskraftig verksamhet kan bolaget vid 
finansiering i bank komma överens om en viss förändring i villkoren eller andra ändringar. Denna 
förhandling gäller inte ifall en obligation löper ut eftersom det då inte är en enskild part bolaget 
kan föra diskussioner med. Det gäller därför att ha tillräckligt med utrymme och tid för att kunna 
vidta ett antal olika åtgärder, exempelvis när en obligation förfaller. Finansieringslösningar såsom 
emission av nya aktier eller en avyttring av en fastighet är däremot tidskrävande processer. Därför 
menar Sagax att fastighetsbolag bör ha en god framförhållning och tvingas företaget agera i en 
viss situation ska detta göras i ett tidigt skede.  

4.2.1.4 Sverige och den internationella marknaden 
Det finns en stor skillnad mellan den svenska och de internationella finansiella marknaderna. 
Sverige har haft en stark banksektor som stått för en stor del av finansieringen, både historiskt och 
i dagsläget. Som konsekvensen av detta är den svenska kapitalmarknaden inte är lika utvecklad 
som i många andra länder, särskilt gällande obligationer. Klövern påpekar därtill att det finns en 
begränsad andel kapital på marknaden, vilket gör det svårt att nå en jämvikt mellan utbud och 
efterfrågan. Att en jämvikt är svår att nå gör det svårt att parera effekterna av störningar på 
marknaden, exempelvis det utflöde ur obligationsfonder som skett den senaste tiden. Att 
marknaden i Sverige och även i Norden är så pass liten har även lett till ett problem med fel 
prissättning enligt Klövern. Bolaget jämför USA och UK där omsättningen på finansiella 
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produkter är hög och prissättningen sannolikt är mer korrekt. Enligt FastPartner är den 
amerikanska obligationsmarknaden väsentligt större än den svenska marknaden och att den 
amerikanska har växt markant under de senaste åren. Detta följer bland annat av att bankerna är 
hårdare reglerade avseende en viss typ av krediter och att obligationsmarknaden inom dessa 
sektorer därför har växt.  

Även Kungsleden jämför den svenska marknaden med den internationella och använder det finska 
bolaget Citycon som exempel. Citycon har en betydligt högre andel obligationsfinansiering än 
många av de noterade svenska fastighetsbolagen. Detta till följd av att Citycon är aktiva på 
euromarknaden, vilket är naturligt eftersom deras fastighetstillgångar till stor del ligger i Finland 
och är denominerade i Euro. De svenska bolagen uppträder istället nästan uteslutande som 
låntagare på den svenska marknaden. På den svenska kapitalmarknaden har det för de noterade 
fastighetsbolagen ännu inte funnits ett riktigt behov av en officiell kreditvärdering av bolaget. Det 
går att emittera obligationer ändå. För att vara aktiv på euromarknaden måste man som bolag ha 
en kreditvärdering genomförd av något av de större kreditvärderingsinstituten. Detta leder i sin tur 
till att bolaget får tillgång till de hundratals obligationsfonder som finns i Europa. En klar 
majoritet av dessa obligationsfonder skulle aldrig köpa svenska obligationer med i bästa fall en 
inofficiell så kallad skuggvärdering. Euromarknaden är särskilt attraktiv för bolag som vill göra 
stora emissioner. Enligt Kungsleden är det på så sätt ett tilltalande alternativ för de bolag som vill 
bredda både sin finansiering och sin tillgång till marknaden. För att kunna göra detta måste 
bolaget således byta valuta att emittera i. Det leder till valutarisker som måste hanteras om bolaget 
inte äger fastigheter som är denominerade i samma valuta. En officiell kreditvärdering är 
dessutom kostsam och kan resultera i en sämre kreditvärdering än den inofficiella 
skuggvärderingen.  

Ytterligare en skillnad mellan den svenska och internationella marknaden är enligt Klövern 
förhållandet mellan bankmarknaden och kapitalmarknaden. De internationella 
kreditvärderingsinstituten ser annorlunda på den svenska marknaden jämfört med vad den 
nationella uppfattningen i Sverige är. Där svenska aktörer ser en marknad med starka svenska 
banker och en ganska volatil kapitalmarknad så ser flera kreditvärderingsinstituten snarare en 
volatil bankmarknad och stabil kapitalmarknad. Klövern anser att 50 procents belåning i bank 
fördelat på nio banker med jämna förfall tillsammans med bra, långsiktiga relationer är stabilare 
än pengar från kapitalmarknaden. Kreditvärderingsinstituten ser det istället som en större risk att 
svenska bolag har en hög andel bankbelåning vilket i sin tur leder till att bolagen får en sämre 
kreditvärdering. Det innebär att svenska fastighetsbolag sannolikt måste arbeta vidare för att 
anpassa sin balansräkning för att i större grad få tillgång till den internationella kapitalmarknaden. 
På så sätt anser många bolag att det i dagsläget inte lönar sig med en kreditvärdering. Detta beror 
dels på att det inte finns något behov av internationell finansiering i dagsläget samt kostnaden 
enligt Kungsleden.  

FastPartner lägger vikt vid att hålla sig uppdaterat på vad som händer på den internationella 
marknaden. Detta dels för att kunna handla upp rätt räntor eftersom den svenska marknaden i stor 
utsträckning är beroende av ECB:s beslut. Enligt Klövern är det få faktorer som talar för att 
räntorna i Sverige kommer att höjas inom en snar framtid. De låga räntorna i Europa kommer att 
leda till fortsatt låga räntor även i Sverige. Riksbankens försök att försvaga den svenska kronan 
och på så sätt importera inflation anser bolaget fortsättningsvis kommer att ha en positiv effekt på 
kapitalmarknaden.  
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4.2.1.5 Möjligheter och hinder 
Den svenska fastighetsmarknaden ser olika ut i olika delar av landet men påverkas av en stark 
tillväxt i storstäderna och storstadsregionerna. Tillväxten i Stockholmsregionen anser FastPartner 
är helt unik och bolaget menar att Stockholm befinner sig i en egen liten bubbla. Den starka lokala 
tillväxten i kombination men en lokal högkonjunktur har skapat en unik miljö som inte syns på 
någon annan plats i världen. Resultatet av den lokala tillväxten gör att det går att köpa nästan 
vilken typ av fastighet som helst i Stockholm. FastPartner ser inte heller att tillväxten kommer att 
stanna av framöver eftersom de internationella låga räntorna hindrar Riksbanken från att höja 
reporäntan. FastPartner bedömer att en höjning av reporäntan skulle leda till sämre 
konkurrenskraft om den svenska kronan stärks.  

Som ett resultat av den ekonomiska utvecklingen har inträdet på kapitalmarknaden skapat 
ytterligare möjligheter för aktieägarna i bolaget menar Kungsleden. En av de stora skillnaderna 
mellan banklån och obligationslån är att banklån kräver säkerhet i form av pantbrev i 
fastigheterna. Motsatsvis är majoriteten av de obligationer som emitteras av fastighetsbolag icke 
säkerställda och har på så sätt inte någon säkerhet i bolagets tillgångar utöver dess kassaflöde. 
Detta gör att aktieägarna faktiskt får en bättre position vid eventuella ekonomiska svårigheter 
enligt Kungsleden. Bolaget menar därför att det i längden kan löna sig att ge ut obligationer 
istället för att låna på pappret billigare i bank mot säkerhet.  

Klövern identifierar ett antal hinder på marknaden vilka är relaterade till bankerna. I första hand 
följer ett bankerna allt stramare regelverk, där antalet nya regler ständigt tycks öka varje år. 
Kraven på det material bankerna ska leverera till olika instanser såsom Finansinspektionen och 
Riksbanken har utökats och Klövern menar att en något överdrivna reglering i sin tur påverkar 
fastighetsbolagen. Samtidigt är Klövern ett större bolag och en noterad aktör och kännetecknas 
därför av transparens. Detta gör att bolaget i mindre utsträckning påverkas av bankernas utökade 
kravlista. Klövern framhåller även att låneavtal som förhandlas och tecknas med bankerna med 
tiden har blivit en allt mer komplex produkt. Tolkningen av lagar och regler ändras relativt ofta 
och det finns även en skillnad mellan bankerna i hur de har valt att tolka regelverk inom vissa 
områden. Idag krävs det i vissa fall rådgivare för att såväl läsa som tolka låneavtalen mellan 
bolagen och banken, trots att parterna på båda sidorna kan ses som specialister inom sitt område.  

Ett annat hinder som Sagax ser på den svenska fastighetsmarknaden, särskilt på 
Stockholmsmarknaden, är det låga utbudet på objekt att förvärva. Detta utgör ett hinder för de 
svenska bolagen som vill växa. Därför har Sagax under det senaste halvåret sett att många bolag 
söker sig till marknader utomlands för att ha möjlighet att utöka sitt bestånd.  

4.2.1.6 Framtiden 
I princip samtliga av de intervjuade bolagen påpekar att förändringen på marknaden med allt 
större bolag och en växande kapitalmarknaden är en trend som kommer att fortsätta. Fastigheter 
har utvecklats till ett mycket mer etablerat tillgångsslag i dagens marknad enligt Sagax. Vid varje 
investeringstillfälle avseende fastigheter finns det idag fem till tio professionella intressenter, 
vilket har ökat konkurrensen. En vidare följd av den ökade konkurrensen som Sagax ser är att det 
sker allt fler konsolideringar för att bolagen ska få en ökad tillgång till kapitalmarknaden. I takt 
med att bolagen blir allt större förändras även affärsstrategierna. Bolagen drivs följaktligen mer 
som en hel industriell verksamhet med processer för investering, riskhantering och finansiering. 
Samtidigt menar Sagax att det har blivit allt viktigare för bolagen att hålla kvar vid sin 
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specialisering. Ett bolag som bekräftar bilden av en marknad med allt större fastighetsbolag är 
Balder. Balder är i dagsläget ett av de största noterade fastighetsbolagen på börsen sett till 
marknadsvärdet på bolagets fastigheter. Samtidigt ser bolaget sig självt som relativt litet eftersom 
man jämför sig med andra europeiska fastighetsbolag. Därför menar Balder att bolagets 
målsättning är att växa i ytterligare 20 till 30 år för att i framtiden kunna likställa sig med de 
större internationella aktörerna.  

Klövern menar att fastighetsbolagens ökade storlek även kan komma att ha andra effekter på 
marknaden och hänvisar till fenomenet med systemkritiska banker. Systemkritiska banker är så 
stora i det finansiella systemet att bankens konkurs skulle få en avsevärd effekt på ett lands 
ekonomi. Klövern påpekar att det idag finns vissa fastighetsbolag som har uppnått den storleken 
att de nu är systemkritiska i Sverige. Klövern är därför väldigt tveksam till om den svenska staten 
kommer agera likt krisen på 90-talet då flera noterade fastighetsbolag tilläts gå i konkurs. Bolaget 
tror inte att staten kommer vilja upprepa detta i framtiden utan i större utsträckning kommer verka 
att för att se till att bolagen undgår att hamna på obestånd.  

När Klövern ser till risk arbetar bolaget främst med att bedöma tidshorisonter om tre år, vilket 
bolaget anser är den period där den största risken finns. Bolaget menar att det är svårt att rimligt 
försöka förutse och skapa scenarion för ett bolag och en marknad i mer än tre till fem år. En 
rimlig period att kunna påverka väsentligt och fortfarande kunna agera på är tre år anser Klövern. 
Att skydda sig gentemot framtida chocker i det finansiella systemet är svårt påpekar bolaget, men 
en treårsperiod ger rimligt med tid att utföra centrala åtgärder. Under tre år finns det exempelvis 
möjlighet att amortera bolagets lån, trimma organisationen alternativt göra en nyemission. Genom 
den här typen av åtgärder och kostnadsbesparingar har bolaget möjligheter att skydda sig mot en 
signifikant ränteuppgång. Avseende fastighetsbolagens nuvarande kapitalstruktur och 
kapitalkostnad har en tydlig majoritet av de noterade bolagen en belåningsgrad som överstiger 50 
procent. Skulle räntan oförutsett stiga till nivåer om tio procent framöver skulle många av dagens 
bolag inte överleva utan kapitaltillskott.  

Även om tillväxten i dag är stark menar Hemfosa att detta inte kan fortsätta i all evighet. Hemfosa 
refererar till ett citat av fastighetsekonomen Stellan Lundström som hänvisat till att allt går i 
cykler om sju; sju goda år och sju svåra år. Även om Sverige inte påverkades av den senaste 
finanskrisen i samma utsträckning som många andra europeiska länder, är det omöjligt att 
förutspå eller gardera sig gentemot nästa kris. Hade det inte varit Lehman Brothers i förra krisen 
hade det varit någon annan aktör menar Hemfosa. Enligt bolaget är fastigheter en bra investering 
på sikt och människor kommer alltid att ha ett behov av boende. Samtidigt är fastigheter precis 
som alla andra tillgångar där marknaden går upp och ner och kommer fortsätta göra det framöver.  

 

4.2.2 Banker 
Nedan redovisas det, genom intervjuer, insamlade materialet från de två banker som medverkat i 
studien; Danske Bank och Swedbank.  

 
4.2.2.1 Syn på marknaden 
Danske Bank menar att tillgången till finansiering på dagens lånemarknad är något ansträngd och 
har varit det ett tag. För cirka ett och ett halvt år sedan kunde många av de noterade 
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fastighetsbolagen emittera obligationerna vilket gjorde att bankfinansieringen hade viss draghjälp 
från obligationsmarknaden. Samtidigt hade institutionellt ägda fastighetsbolag möjlighet att 
emittera obligationer till extremt låga nivåer, vilket gjorde att dessa aktörer inte efterfrågade 
någon bankfinansiering. Av dessa två orsaker fanns det en större tillgång till medel hos bankerna 
vid denna tidpunkt. När det idag är en högre efterfrågan på bankfinansiering skapas det något av 
en ”flaskhals” i marknaden avseende tillgång till bankfinansiering. Samtidigt anser Danske Bank 
att den svenska fastighetsmarknaden i övrigt går väldigt bra. Även Swedbank instämmer i att 
tillgången till finansiering har minskat och menar att banken har blivit något mer restriktiva i sin 
utlåning till följd av en osäkerhet kring vad marknaden är på väg. I en marknad där allt fler 
aktörer och en allt större andel kapital söker sig till fastighetsmarknaden är banken därför mer 
strikt i sin utlåning. Banken försöker i större utsträckning än för cirka två år sedan se till ett antal 
olika aspekter vid en kreditbedömning. Denna bedömning omfattar bland annat bolagets 
belåningsgrad, strategier med fastighetsbeståndet, framtida underhåll och amortering. Swedbank 
har en relativt stor exponering mot fastigheter, över 70 procent av utlåningen på koncernnivå 
riktar sig mot bolånemarknaden och fastighetsmarknaden. Trots en ökad försiktighet spår banken 
att den verksamhetens långsiktiga strategi är densamma och att fastigheter kommer fortsätta vara 
en stor del av bankens utlåning.  

Danske Bank ser att bolag och privatpersoner, trots att banken knappt betalar ut någon ränta, 
fortsätter att sätta in pengar, vilket från bankens perspektiv tycks vara en speciell situation. 
Swedbank har också observerat att den låga räntan påverkar bankens intjäning och har därför fått 
förändra såväl strategi som prissättning. Enligt banken kan dagens lågräntemiljö ses som ett 
tecken på ett sjukdomstillstånd i världen. Tillsammans med den övriga marknaden ser Swedbank 
att det finns en osäkerhet gällande när ett normaltillstånd kommer att infinna sig på marknaden 
igen. Avseende fastighetsmarknaden utgår Swedbank ifrån den låga räntan och den låga 
inflationen. Det ställs därför helt nya krav på banken som kreditgivare att kräva amortering i en 
noll-inflationsmiljö. Om inflationen varit högre och överstigit inflationsmålet på två procent hade 
bankerna inte behövt kräva amortering från sina fastighetskunder.  

4.2.2.2 Syn på kapitalstruktur  
När Swedbank ser till bolagens kapitalstruktur har banken observerat att det finns en ökad vilja 
från fastighetsbolagen att diversifiera sin finansiering. Andra alternativ till bankfinansiering 
såsom obligationer och preferensaktier har under en tid varit billigare. Samtidigt har bolagen inte 
behövt ställa någon säkerhet för denna typ av finansiering. I och med att bankerna tagit ett litet 
steg tillbaka har dessa finansieringsalternativ blivit allt mer aktuella. För banken är det även 
viktigt att se till bolagens belåningsgrad. När räntorna i framtiden ökar är det viktigt att bolagens 
kassaflöden klarar av högre räntebetalningar. Även på Danske Bank finns det vissa riktlinjer för 
bolagens kapitalstruktur och belåningsgrad men dessa varierar från kund till kund. Exempelvis 
kan banken acceptera en högre belåningsgrad hos bolag där kassaflödet är mer tillförlitligt, vilket 
kan bero på fastighetstypen. Swedbank menar att den lägre observerade belåningsgraden hos 
fastighetsbolagen kan härledas till en kraftig real prisökning på fastigheter. Det innebär att 
bankerna troligtvis inte lånar ut mindre till bolagen i reala termer. 

Även om bankfinansiering idag oftast sker på dotterbolagsnivå gör banken en genomlysning av 
hela koncernen. Tidigare kunde en fastighet vara belånad med krediter hos flera olika banker. 
Som regel står idag en bank för finansieringen ett fastighetsägande dotterbolag. Danske Bank 
bedömer dock fortfarande riskerna i sin finansiering och sina löptider i en jämförelse med 
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bolagets övriga finansiärer. 

4.2.2.3 Finansieringsalternativ  
Danske Bank ser positivt på andra finansieringsalternativ såsom obligationer och preferensaktier. 
Särskilt fördelaktigt är det med andra finansieringskällor ur ett nordiskt perspektiv eftersom det 
finns ett flertal större fastighetsbolag. Det har också observerats att bolagen kan tänka sig att 
betala lite mer för att få tillgång till ytterligare finansieringsmöjligheter. Finansiering i form av 
obligationer blir mer attraktivt eftersom det möjliggör förvärv av fastigheter utan att ställa 
säkerhet genom pantbrev. Samtidigt finns en refinansieringsrisk avseende obligationer vilka ofta 
emitteras med en löptid om cirka tre till fem år. Hur kapitalmarknaden ser ut vid förfallet är 
omöjligt att förutse och utgör därför en stor risk. På Swedbank ses obligationen som ett 
kompletterande alternativ till bankfinansiering som kan ge viss möjlighet att utöka 
belåningsgraden för bolagen. I huvudsak ses obligationer som en räntebärande skuld som till en 
begränsad utsträckning har kommit att ersätta bankskuld för fastighetsbolagen. 

Swedbank anser att preferensaktier utgör eget kapital, men påpekar samtidigt att preferensaktien 
utgör en återkommande kassaflödespost. I bankens modeller hanteras preferensaktier därför 
genom ett likviditetstak i kassaflödet. Även Danske Bank instämmer i att preferensaktier utgör 
eget kapital och påverkar bolagens flexibilitet avseende kassaflödet. En hög andel preferensaktier 
utgör därför en viss risk. I enstaka fall gör banken därför samma bedömning som vissa av 
kreditvärderingsinstituten och ser preferensaktier som 50 procent eget kapital och 50 procent 
skuld i sina kreditbedömningar. Samtidigt påpekar banken att fastighetsbolagen har möjlighet att 
lösa in preferensaktien på rimliga nivåer och tillgången saknar refinansieringsrisk. Detta gör att 
banken i många fall föredrar en emission av preferensaktier framför en emission av obligationer.  

4.2.2.4 Sverige och den internationella marknaden 
Vid en internationell jämförelse anser Danske Bank att utländska fastighetsbolag har mer 
konservativa balansräkningar än de svenska fastighetsbolagen. Utländska fastighetsbolag har 
generellt sett en lägre belåningsgrad vilken ofta är under 50 procent. Danske Bank har noterat att 
många utländska aktörer tycker att svenska fastighetsbolag arbetar med för höga belåningsgrader. 
När utländska bolag ska köpa aktier i svenska fastighetsbolag tar de ogärna den risken. En hög 
belåning kan ses som ett nordiskt fenomen där exempelvis norska fastighetsbolag generellt har en 
högre belåningsgrad än svenska. Även Swedbank påpekar att utländska aktörer ser Sverige som 
en annorlunda marknad med stora risker. Särskilt efter den globala finanskrisen minskade 
intresset för den svenska fastighetsmarknaden bland de utländska bolagen. Detta tycks dock ha 
vänt och banken ser att allt fler utländska investerare har börjat komma tillbaka till den svenska 
fastighetsmarknaden.  

4.2.2.5 Möjligheter och hinder 
Danske Bank har observerat att många av de svenska fastighetsbolagen har sunda finanser och att 
bolagen är välskötta. Samtidigt är det en hög aktivitet på transaktionsmarknaden vilket leder till 
många förfrågningar på bankfinansiering. Därtill har yieldspreaden på den svenska 
fastighetsmarknaden aldrig varit större vilket gör det till en angenäm situation för bankerna.  

Den risken Swedbank ser med preferensaktier avser investerarna, vem som helst kan och har 
möjlighet att köpa tillgångsslaget. Därför är banken medveten om risken att investerarna saknar 
förmågan att bedöma och genomlysa bolagsrisker lika bra som banken. 
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Danske Bank ser med viss skepsis på de nya regleringarna som avser bankerna och anser att de 
påverkar mycket av bankens intjäning. Samtidigt börjar den finansiella marknaden stabiliseras 
och påbörjade utredningar kring de många regleringar som implementerats. Regleringarna har 
tidigare kommit från flera olika instanser och banken anser att det saknas en samlad vy av utfallet.  

4.2.2.6 Framtiden 
Swedbank ser på framtiden med viss försiktighet avseende den privata fastighetsmarknaden men 
är mindre orolig över den kommersiella marknaden. I och med bankens stora exponering mot 
bostadsmarknaden kan den snabba prisutvecklingen få konsekvenser för bankens övriga utlåning, 
såsom den kommersiella fastighetsmarknaden. Swedbank bedömer även att efterfrågan på 
samhällsfastigheter kommer att öka framöver till följd av den ökade invandringen och en åldrande 
befolkning. Denna typ av fastigheter kommer i framtiden att utgöra en större del av 
fastighetssektorn. Danske Bank ser att det finns en trend med kortare ränte- och 
kapitalbindningstider för fastighetsbolagen. Banken tror att denna trend kommer att fortgå 
förutsatt att vi inte står inför en ny kris inom en snar framtid.  

 

4.2.3 Investerare 
Nedan redogörs sammanställningen av de intervjuer som har genomförts med de fondinvesterare 
som medverkat i studien. Carnegie Fonden kommer fortsättningsvis att refereras till som 
Carnegie, Öhman Fonder som Öhman samt Nordea Investment Management and Funds som 
Nordea. 

 
4.2.3.1 Syn på marknaden 
Till följd av den senaste finanskrisen upplevde den svenska företagsobligationsmarknaden ett så 
kallat risk-off-sentiment kort efter krisen menar Nordea. Risk-off-sentiment innebär att 
investerare försöker reducera sin risk genom att sälja riskfyllda positioner och istället investera i 
instrument med lägre risk såsom statsobligationer och bostadsobligationer. Utfallet efter Lehman-
krisen för bankens fonder enligt Nordea var att marknadsvärdet på fondernas innehav föll, vilket 
gällde för alla aktörer, eftersom kreditspreadarna gick isär. Lärdomen för investerarkollektivet är 
att medvetenheten om vad det investeras i idag och vilka risker som följer har ökat samt att 
diversifiering av portföljer har blivit allt viktigare enligt Nordea.  

Idag är det svårt att hitta attraktiva investeringsalternativ och det gäller generellt för alla bankens 
fonder och mandat enligt Nordea, som menar att detta utgör en av de största utmaningarna för 
Nordeas fonder. Anledningen är att flertalet av de stora emittenterna av företagsobligationer har 
stora kassor, starka balansräkningar och en begränsad investeringsvilja och därmed ett begränsat 
lånebehov. De som emitterar mest är fastighetsbolagen, men att bara investera i fastigheter är inte 
hållbart för fonden.  

Öhman har ett flertal obligationsfonder med olika mandat och strategier, exempelvis finns 
begränsningar angående vilken kreditvärdering bolagen får ha samt vilken valuta fonderna får 
investera i. Då primärmarknaden för företagsobligationer är känslig för marknadsturbulens har 
den under början av 2016 i princip varit stängd en tid. Som ett resultat har Öhman varit mer aktiva 
på andrahandsmarknaden för företagobligationer. Precis som Öhman framhåller Carnegie att den 
turbulens som varit på finansmarknaden de senaste månaderna har fått aktiviteten på 
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företagsobligationsmarknaden att minska. Det stora inflödet av kapital under de senaste fyra till 
fem åren har stannat av och istället ersätts av utflöden till följd av prisraset på olja. Detta har lett 
till sämre likviditet i marknaden och ett lägre antal emissioner. Den sektor som inte påverkats 
nämnvärt är enligt Carnegie fastighetsbolagen vilka var de enda som emitterade obligationer 
under hösten 2015. 

En utveckling som följde efter den senaste finanskrisen har varit fler regleringar för banker men 
även ett utökat regelverk för fondbolag. För bankerna har regleringarna lett till att det blivit dyrare 
för dem att låna ut till bland annat fastighetsbolag då kapitalkravet har ökat. Det har också gjort 
att bankerna aktivt hjälper bolagen att sätta nya emissioner eftersom lånen då istället ligger hos 
obligationsinvesterarna. Den huvudsakliga förändringen efter finanskrisen är att Sverige nu har en 
fungerande obligationsmarknaden menar Öhman. Användandet av skuggvärdering är även det en 
effekt av den större marknaden eftersom de ger en indikation om risk och avkastning hos bolagen. 
Samtidigt innebär en skuggvärdering att bolagen inte behöver vända sig till något av 
kreditvärderingsinstituten för kostsamma officiella kreditvärdering enligt flera av de intervjuade. 

Dagens marknadsläge på kapitalmarknaden är till stor del en följd av de historiskt låga räntorna 
Sverige har. De låga räntorna har skapat nya möjligheter på marknaden men också ett 
osäkerhetsläge, något som alla de intervjuade investerarna påpekar. Nordea framhåller även att de 
låga räntorna har lett till att det är billigare än någonsin att låna pengar. Trots det låga ränteläget 
råder det dock en begränsad investeringsvilja och således ett begränsat lånebehov hos många 
emmittenter på den svenska företagsobligationsmarknaden. Därtill skapar den låga räntan 
obalanser i ekonomin. Uppsidan på marknaden menar Carnegie i sin tur är att fastighetsbolagen 
aldrig har mått så bra som de gör nu. Ränteläget har skapat en fördelaktig situation i och med att 
finansieringen är så billig.  

Steget att gå från en noll-ränta till en negativ ränta anser Öhman kan få väldigt negativa 
konsekvenser för företagsobligationsmarknaden på sikt om det håller i sig. För några år sedan var 
det otänkbart att STIBOR skulle gå ned under noll och den typen av dokumentation gällande 
STIBOR-golv var helt nytt för branschen menar Öhman. Plötsligt blev alla bolag som hade 
STIBOR-golv i sin dokumentation direkt mer attraktiva än de som inte hade det. 

Vad gäller prissättningen på marknaden är de fondinvesterare som medverkat i studien eniga om 
att obligationer idag är relativt billiga. Företagsobligationer var i början av 2015 dyra enligt 
Öhman och sedan dess har spreadarna nästan dubblats. Prissättningen på fastighetsobligationer 
anser dock Carnegie är något snedvriden; i fastighetsbolagen är det en senior prissättningen i en 
senior fastighetsobligation trots att den är subordinerad bankskuld. Vad gäller preferensaktier 
investerar ingen av de tillfrågade fonderna i det tillgångsslaget. Däremot anser Carnegie att 
prissättningen är relativt bra men poängterar att ränterisken hos preferensaktier är ganska stor. 
Denna risk vägs dock upp mot att avkastningen generellt anses vara god. 

4.2.3.2 Finansieringsalternativ 
Frågan om preferensaktier ska ses som skuld, eget kapital eller en hybrid är en vida diskuterad 
fråga och uppfattningarna skiljer sig åt. Dock lutar de intervjuade fondinvesterarna åt att det i 
flera avseende liknar ett skuldinstrument. Huvudargumentet för att det är en skuld är att 
preferensaktier minskar kassaflödet hos fastighetsbolagen. Eftersom preferensaktier kan 
konstrueras på olika sätt anser Carnegie att det är ett hybridkapital. Som exempel tar fonden en 
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preferensaktie med step-up konstruktion i prissättningen. Den blir dyrare efter ett par år och då 
påminner aktien mer om en skuld eftersom kassaflödet som betalas ut av bolaget ökar. Öhman 
menar istället att preferensaktier initialt kan ses som eget kapital eftersom de pengar bolaget 
hämtar in vid en emission kapitaliseras och genererar mer kapital. För en bedömning hänvisar 
Öhman även till de olika metodologier som appliceras av de etablerade kreditvärderingsinstituten. 
Exempelvis gör Standard & Poor’s bedömningen att om preferensaktierna bidrar till mindre än 15 
procent av kapitaliseringen klassas de som kapital. Överstiger andelen preferensaktien detta 
gränsvärde bedöms det som en ren skuld. Moody’s viktar i sin tur preferensaktier som 50 procent 
eget kapital och 50 procent skuld. Sammanfattningsvis kan bedömningen till stor del bero på hur 
stor del av bolagets kapitalstruktur som utgörs av preferensaktier. Det går även att argumentera 
för att preferensaktier uppför sig som olika instrument beroende på marknaden enligt Nordea. När 
det är en bra marknad uppför de sig som en obligation och i sämre tider uppför de sig mer som en 
aktie. Det är också av vikt att se till hela kapitalstrukturen och hur pass subordinerade 
preferensaktier är i förhållande till bankskuld och obligationer. Preferensaktier är i förhållande till 
obligationer en mer tillgänglig investering enligt Carnegie. Preferensaktier säljs i retail-positioner 
medan obligationer oftast handlas i poster om en miljon. Då preferensaktier är ett relativt nytt 
instrument och köparna i stor utsträckning utgörs av privatpersoner är kunskapen om produkten 
till viss del begränsad. Direktavkastningen på preferensaktier är lockande, särskilt med en årlig 
kupong på 6-7 procent i en marknad där få investeringar avkastar. En högre avkastning innebär 
samtidigt en högre risk och instrumentet liknar en evig obligation i någon mening enligt Carnegie. 
Allt annat lika kommer preferensaktier bli mindre attraktiva för varje räntepunkt som långräntan 
går upp fortsätter Carnegie, något många investerare inte reflekterar över. 

När obligationer i fastighetsbolag diskuterats under är alla medverkande fondinvesterare överens 
om att det inte går att prata om fastighetssektorn som helhet. De olika sektorerna inom 
fastighetsbranschen exponeras för olika typer av risker och har även olika kassaflöden. Vid 
bedömningen av risk och avkastning för fastighetsobligationer anser investerarna att de får se till 
de individuella bolagen, deras verksamhet och finansiella nyckeltal. När det kommer till 
fördelarna med obligationslån som komplement till bankskuld finns det flera enligt Carnegie. En 
av de enklaste anledningarna är att obligationsmarknaden är mer riskbenägen är bankmarknaden. 
Det är väldigt sällan bankerna idag går upp över 50-55 procent i belåning där istället 
obligationsmarknaden i många fall går upp till 70 procent utan problem. Ytterligare en fördel är 
att obligationer inte har något amorteringskrav vilket håller kvar mer kapital i bolaget. Den 
positiva utvecklingen som Öhman sett är att fastighetsföretagen blivit noga med att bredda sin 
finansiering och vill ha både obligationslån och bankfinansiering. Fastighetsbolagen har blivit 
bättre på att sprida sina löptider och de flesta bolagen försöker ha jämna förfall och går lite längre 
ut i durationen nu. 

4.2.3.3 Sverige och den internationella marknaden 
Som tidigare nämnt är den svenska obligationsmarknaden fortfarande relativt ung och inte lika 
utvecklad som flera av de utländska marknaderna. Likviditeten på den svenska 
obligationsmarknaden är det största problemet anser Öhman, vilket några av de andra intervjuade 
bekräftar. Konsekvensen av att marknaden är ny är att genomlysningen är dålig jämfört med 
exempelvis den amerikanska marknaden. Där finns ett fungerande TRACE-system (Trade 
Reporting and Compliance Engine) för att skapa transparens, systemet används för att rapportera 
de affärer som görs och samla transaktionsdata. (Finra, 2016) Enligt Öhman finns ett liknande 
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system i Sverige men det fungerar inte tillfredsställande i dagsläget. Att Sverige skulle återgå till 
den finansieringsstruktur som fanns innan finanskrisen 2008 tror Carnegie är osannolikt. Innan 
finanskrisen stod bankmarknaden för cirka 90 procent av finansieringen för nästan alla bolag 
oavsett sektor. Nu uppskattas bankmarknadens andel till cirka 70 procent. I USA utgör 
bankmarknaden istället runt 20 procent av finansieringen och kapitalmarknaden 80 procent. Att 
Sverige skulle nå en liknande fördelning tror Carnegie däremot inte. Ytterligare problematik som 
den svenska obligationsmarknaden dras med poängterar Öhman, är att det finns en stor 
delmarknad som inte är officiellt kreditvärderad. Den stora andel bolag som saknar officiell 
kreditvärdering är inte aktuella för många internationella investerare, vilka ofta har mycket 
hårdare mandat som omfattar att investera i officiellt kreditvärderade bolag. 

4.2.3.4 Möjligheter och hinder 
När investerarna identifierar risker och möjligheter på marknaden omfattar dessa bland annat 
räntenivåer och valuta. Identifiering av risk avseende fastighetssektorn varierar mellan olika typer 
av investerare, vilket Öhman noga påpekar. I en jämförelse med aktieinvesterare som är relativt 
riskbenägna är en obligationsfond nära dess raka motsats. Det innebär att fonden vill minimera sin 
risk. Fastigheter kännetecknas av stabila kassaflöden och en kontinuerlig tillgång på hyresgäster 
vilket betyder att risken i fastigheter bedöms som låg. Från en aktieinvesterares perspektiv ses den 
låga risken ofta som likställd med låg avkastning. Motsatsvis anser en obligationsinvesterare att 
bolag med stabila intäkter är fördelaktiga eftersom fonderna inte erhåller någon uppsida på 
investeringar utan endast mottar räntebetalningar 

Nordea och Carnegie menar att den största och mest överhängande risken för fastighetsbolagen är 
finansiell och utgörs av räntan. På Carnegie är det både det nedtryckta ränteläget och en uppgång i 
ränteläget som utgör den huvudsakliga risken för den svenska fastighetssektorn. Vid en 
ränteuppgång blir det problematiskt för de fastighetsbolag som är högt belånade eftersom deras 
kostnader ökar mycket. Samtidigt går den direkta ränterisken att hedge:a genom en längre 
ränteduration och en relativt lång kreditbindning. Nordea påpekar att finansiell risk alltid är en 
central risk för fastighetsbolag. Om en ränteuppgång sker så stiger även avkastningskravet på 
fastigheter som investeringar, baserat på den historiska utvecklingen. Det gör att värdet på 
fastigheter kommer att försämras och i kombination med en hög belåning finns risken att det egna 
kapitalet urholkas i ett fastighetsbolag. Riskerna som en obligationsinvesterare upplever hänför 
sig även till bolagets belåning framhåller Carnegie. Har ett bolag en belåningsgrad om 60 procent, 
varav 55 procent utgör bankfinansiering är du efterställd banken och saknar nästan alltid pant i 
fastigheterna. Detta betyder att obligationsinvesterana är efterställda samt har en dålig återvinning 
av kapital i en konkurs. I många andra branscher är obligationsinvesterare inte efterställda banken 
enligt Carnegie. Även Nordea har identifierat konkurs som en stor risk vid köp av obligationer. 
Bankens förvaltning agerar huvudsakligen som en buy-and-hold-investerare och påverkas därför 
även av värderingen på marknaden. Majoriteten av Öhmans fonder handlas i svenska kronor men 
vissa av fonderna handlas även i de nordiska valutorna samt euro, pund och dollar. Därför 
hedge:ar Öhman all valutarisk i sina fonder och använder ränteswapar för att få ned durationen 
och minska ränterisken. Enligt Nordea är diversifiering av portföljernas löptidsstruktur väldigt 
viktigt. Nordea menar att det är viktigt att ha löpande förfall i portföljerna för att ha möjlighet att 
hantera eventuella utflöden.  

Finanskrisen på 2000-talet har resulterat i flera förändringar för aktörer på den finansiella 
marknaden, främst i form av nya och fler regleringar och lagar. Syftet med regleringarna för 
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fondbolagen har främst varit att skapa ett starkare konsumentskydd men huruvida marknaden 
gynnats av förändringarna råder det delade meningar om. De intervjuade fondinvesterarna är 
överens om att konsumenten fått ett bättre skydd och att regleringarna är bra i sig, men att 
marknaden är den som fått stå tillbaka. Enligt investerarna märks det att regleringarna grundats på 
politiska beslut och att de inte är fullt förankrade i branschen. De regleringar som gäller för 
banker har i sin tur lett till en försämrad likviditet företagsobligationsmarknaden. Vissa aktörer 
menar att det finns en risk att obligationsmarknaden regleras bort.  

Tidigare var det i många fall bankerna som ”made a market” förklarar Öhman. Det gick alltid att 
sälja obligationer till bankerna och få ett pris, något som inte längre går. Bankerna kan nu ta en 
viss andel av obligationsinnehaven men måste mäkla ut resten och om marknaden inte finns är det 
priset som får ge vika. Situationen har lett till en något förändrad investeringsstrategi för flera 
investerare. Det handlar enligt Öhman om att skapa en portfölj med bra avkastning och med bra 
bolag, men som också har en likviditetsbuffert så att det går att parerar den sämre likviditeten. 
Regleringar leder också tillbaka till vilken typ av instrument fonden får investera i säger Nordea 
och det är för att skydda konsumenten. Alla ekonomiska kriser är olika och det går inte att reglera 
för alla möjliga scenarion eftersom det som utlöser och omfattas av nästa kris är svårt att förutspå.   

4.2.3.5 Framtiden 
När investerarna ser till framtiden för kapitalmarknaden avser denna diskussion främst två 
områden; utvecklingen av obligationsmarknaden och ränteläget. Carnegie tror att alla 
fastighetsbolag i framtiden kommer att ha utestående obligationer eftersom bolagen växer och 
bankerna inte kommer ha möjlighet att stå för hela finansieringen. Obligationer kommer också att 
utgöra en större del av finansieringen än idag och obligationsmarknaden kommer på så sätt att 
fortsätta utvecklas och växa. Den nedgång som för tillfället syns på obligationsmarknaden är 
cyklisk och det är viktigt att skilja på vad som är en cykel och en trend påpekar Carnegie. En 
annan faktor som talar för utvecklingen på obligationsmarknaden är de ökade regleringarna för 
bankerna. Ytterligare en trend är att allt fler svenska bolag tittar till den internationella 
kapitalmarknaden då de uppfattar den svenska marknaden som dyr. Öhman har även märkt av att 
de nya emissionerna har längre duration än tidigare. 

Någon större förändring tror inte Nordea marknaden kommer att uppleva förrän den globala 
tillväxten tar fart och investeringarna ökar. Den svenska marknadens utveckling påverkas även av 
den europeiska finansmarknaden och mycket att av hur den europeiska centralbanken (ECB) 
agerar. Att ECB i sommar ska börjar köpa företagsobligationer menar Öhman kan ge 
snedvridningseffekter. Hur stor felprissättningen mellan SEK-obligationer och euroobligationer 
som kommer att tillåtas innan någon går in och köper är svårt att säga. Nu för tiden kan 
felprissättningar på marknaden vara ganska länge, vilket inte var fallet innan finanskrisen. När det 
tidigare var en felprissättning om exempelvis fem punkter korrigerades priset snabbt. Nu kan 
priset ligga fel med 100 punkter i flera månader utan att detta läge utnyttjas.  

 

4.2.4 Institutionella investerare 

4.2.4.1 Syn på marknaden 
Avseende tillgången på finansiering så ser Tredje AP-fonden att fondens storlek gör att den har 
tillgång till de finansieringsalternativ som finns på marknaden. Till följd av det makroekonomiska 
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läget med låga räntor är det många sektorer som är helt utestängda från att emittera på 
kapitalmarknaden. Detta gäller även för vissa delar av fastighetsbolagen som har varit och 
fortfarande är utestängda menar Tredje AP-fonden. För Första AP-fonden är fastigheter ett 
intressant alternativ i jakten på avkastning, särskilt när räntebärande papper ger låg avkastning. 
Generellt har fondens investeringspolicy förändrats sedan finanskrisen då fonden tidigare hade en 
stor andel aktier i sin portfölj. Idag söker Första AP-fonden istället mer inom alternativa 
investeringar med syftet att få en mer diversifierad och balanserad portfölj. 

När det gäller prissättningen på fastigheter är dagens pris relativt högt ur ett historiskt perspektiv. 
Samtidigt finns det de som menar att fastigheter är attraktivt prissatta relativt sett jämfört med 
andra tillgångar enligt Första AP-fonden. Fastigheter erbjuder i dagsläget en hög direktavkastning 
på uppskattningsvis 4-7 procent beroende på ett antal faktorer, vilket i jämförelse med exempelvis 
svenska statsobligationer är betydligt högre. Ur Tredje AP-fonden perspektiv följer prissättning på 
fastighetsobligationer av två oberoende faktorer, varav det första avser vilken typ av fastigheter 
bolaget äger. Exempelvis har skillnader i prissättning ökat mellan den kommersiella noterade 
sektorn och aktörer som äger samhällsfastigheter, vilka har en lägre riskpremie. Därefter beror 
prissättning även på vilken typ av ägande bolaget har och ägande med en statlig eller institutionell 
anknytning ger även det en lägre riskpremie. Samtidigt är det en central fråga som föregår 
prissättning och detta är vilken tillgång en aktör har till kapitalmarknaden. För många aktörer är 
kapitalmarknaden stängd och för de aktörer som den är öppen är spridningen i prissättning stor 
enligt Tredje AP-fonden. Första AP-fonden menar att belåningsgraden hos fastighetssektorn ofta 
varierar utefter en cykel, exempelvis var en väldigt hög belåningsgrad vanligt åren 2005-2007. 
Efter krisen blev marknaden mer försiktig avseende belåning på till följd av de implikationer en 
hög belåningsgrad får när fastighetsmarknaden går ner i aktivitet och pris.  

Dagens låga ränteläge anser både den Första och Tredje AP-fonden medför negativa 
konsekvenser för marknaden. Första AP-fonden anser att de låga räntorna har hjälpt till att bygga 
upp en oerhörd skuld världen över. Enligt Tredje AP-fonden är denna skuldbörda i världen så stor 
att statsobligationsräntorna måste hållas på en låg nivå. Däremot finns det ett scenario då 
statsräntorna kan hållas ned samtidigt som andra marknadsräntor stiger. Till följd av 
skuldsättningen i ekonomin och riskerna på marknaden bör därför de kommersiella 
fastighetsbolagen inte låna mer på marknaden. Främst skulle de stigande räntorna korrelera med 
andra faktorer, såsom att bolagens belåningsgrad ökar och att bankerna kan bli mer restriktiva. Då 
bör tillgången till kapitalmarknaden premieras framför vilken prissättning bolaget får på sin 
finansiering. Därför bör bolag i den kommersiella fastighetssektorn fokusera på att säkra upp sin 
nuvarande finansiering menar Tredje AP-fonden. Framförallt då riskaptiten på marknaden är hög 
och räntorna så pass låga. Tredje AP-fonden menar dessutom att företagen bör se till vilka 
finansieringsalternativ som fungerar när de inte har tillgång till en marknad, istället för att 
koncentrera sig på prisnivån.  

4.2.4.2 Finansieringsalternativ 
Första AP-fonden investerar inte i preferensaktier, men anser ur ett investerarperspektiv att det är 
någon slags hybrid mellan skuld och eget kapital. Det går att argumentera för båda sidorna 
avseende tillgångsslaget men för equity-investerare borde det ses som en skuld i de flesta fall. 
Preferensaktier är jämförelsevis en liten del av marknaden för Tredje AP-fonden. Däremot är det 
ett viktigt instrument för de investerare som inte har tillgång till de riktigt stora 
obligationsmarknaderna. När möjligheten att investera på obligationsmarknaden finns är 
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preferensaktier inte ett intressant instrument, men på vägen dit är det betydligt viktigare. Fonden 
har historiskt sett haft få innehav och Tredje AP-fonden jämför situationen med konvertibla 
aktier. Konvertibla aktier har fonden haft från tid till annan och menar att intresset blir större 
när prissättningen på volatiliteten mellan aktier och obligationer är högre. Konvertibla aktier är 
konstruerade så att de givet vissa villkor omvandlas till stamaktier. 

Tredje AP-fondens obligationsportfölj har mycket större bolag i sin obligationsportfölj än de 
företag uppsatsen behandlar. Detta beror på en rad olika faktorer men främst att de noterade 
fastighetsbolagen inte har någon officiell kreditvärdering. Med en kreditvärdering skapas ett stort 
värde för fonden som investerare eftersom kreditvärderingen utförs av externa analytiker, är 
grundligt gjord och är något som bolagen betalar för löpande basis. Även om kreditvärderingen 
inte ger någon garanti så är det en bra indikation enligt Tredje AP-fonden. Ett värde ligger också i 
att fonden själva inte behöver göra grundarbetet och ribban ligger således lägre ned för bolag med 
kreditvärdering än de utan. Ribban överlag hög i sin tur för att bolagen ska få tillgång till 
institutionellt kapital och kraven på emittenten är höga anser Tredje AP-fonden. När ett bolag 
sedan väl börjat göra stora emissioner är det lätt att fortsätta att sätta nya med den här typen av 
kapital. De högre krav som ställs är bland annat en hög nivå på informationen avseende 
balansräkningen och liknande. Denna information ska ligga på samma nivå som de institutionella 
aktörerna såsom Vasakronan, vilka är ett bra exempel på ett sådant bolag som uppfyller dessa 
krav och som Tredje AP-fonden är delägare i.  

4.2.4.3 Sverige och den internationella marknaden 
Fastighetsmarknaden sägs oftast vara en lokal marknad och det stämmer avseende tillgång och 
efterfrågan på lokaler. Enligt Första AP-fonden stämmer det dock mindre bra sett till 
kapitalflödena och prissättningen på marknaden. De senaste 15 åren har fastighetsmarknaden 
blivit allt mer internationell vilket tydligast syns på just prissättningen. Kapitalet tar sig dit 
avkastningen är som bäst och det internationella kapitalflödet är det som till stor del styr yielden 
och avkastningskravet även på den svenska marknaden.  

4.2.4.4 Möjligheter och hinder 
Som många andra använder sig Första och Tredje AP-fonden av olika typer av swapar för att 
skydda sig mot olika finansiella risker. Båda fonderna investerar internationellt och hedge:ar 
valutariskerna genom valutaswapar. Vidare varierar typen av skydd med den underliggande 
tillgången och de olika strukturerna. Tredje AP-fonden handlar i de flesta typer av derivat och 
använder sig av ett flertal olika instrument för att minimera riskerna. Utöver valutaswapar 
använder de sig av ränteswapar, credit default swapar (CDS) och inflationsswapar beroende på 
vilken risk fonden ska skydda sig mot.  

De risker som är svårast att skydda sig mot är förändringar i den globala ekonomin och med det 
risker på kapitalmarknaden enligt Första AP-fonden. Utvecklingen av det internationella 
kapitalflödet och räntan är det som slår hårdast mot avkastningen fortsätter Första AP-fonden. En 
av fördelarna för fonden är att den är långsiktig i sina investeringar. Detta kan fonden oftast 
utnyttja och därför investera när andra aktörer inte kan samt dra fördel av högre riskpremier. 

En av de stora konsekvenserna av 2000-talets finanskris är de utökade regleringarna som följde, 
vilka har kommit att påverka både banker och investerare. En av de stora förändringarna riktar sig 
mot de som driver fonder anser Första AP-fonden. Kraven har blivit mycket högre, allt från 
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rapportering, transparens och compliance. Det krävs bland annat mer resurser, fler människor som 
är involverade och fler kontrollfunktioner. 

De ökade kraven på bankernas kapitaltäckning är något som gynnat oss kapitalstarka investerare 
anser Tredje AP-fonden. Kapitaltäckningen för banksektorn har till stor del ökat avseende det som 
inte är klassat som likvid statsobligationsbuffert, vilket är allt utom statsobligationer och 
bostadsobligationer. Det har gjort att bankerna har svårare att investera i andra instrument 
eftersom de inte har täckning för dessa. Det problemet har inte Tredje AP-fonden vilket skapar 
goda möjligheter för fonden. I och med att bostadsobligationer är en av de största delarna av det 
svenska finansiella systemet var det inte var möjligt att höja riskpremien och kapitaltäckningen 
för dessa. Att höja kapitaltäckningen för bostadsobligationer skulle få för stora konsekvenser 
menar Tredje AP-fonden. Sammanfattningsvis påpekar fonden att alla typer av instrument som 
inte omfattas av statsobligationsbufferten i stor utsträckning påverkats negativt av de nya 
regleringarna. Av detta följer att företagen i sin tur påverkats negativt eftersom bankerna inte kan 
investera på samma sätt som tidigare.  

4.2.4.5 Framtiden 
Första AP-fonden tror att det i framtiden alltid kommer att finnas komplement till traditionell 
bankbelåning. Det låga intresset som finns för finansieringsalternativ är kopplat till marknaden, 
prissättningen och läget i den ekonomiska cykeln. Samtidigt ser fonden att de själva kommer öka 
sina alternativa investeringar såsom fastigheter och infrastruktur. De svårigheter fonden ser på 
marknaden är dagens höga prissättning och svårigheten att hitta attraktiva affärer på marknaden.  

När Tredje AP-fonden ser till dagens marknad så kännetecknas den av en rad positiva 
förutsättningar för fastighetsmarknaden. Däribland ingår en omfattande räntenedgång och en nära 
oändlig efterfrågan på fastighetsprojekt. Det betyder att när en vändning sker i framtiden så 
kommer det att gå från dagens positiva förutsättningar till mer negativa villkor framöver, vilket 
det i dag saknas beredskap för på marknaden. Skuldsättningen i hela samhället kommer att 
tvingas ned framöver menar Tredje AP-fonden. Detta kommer vara en tidskrävande process 
eftersom skuldsättningen har ökat under flera år, och har nu börjat nå en punkt där den inte bör 
öka mer. Samtidigt har bankerna påbörjat en långsam trend med att dra ned på sin exponering mot 
fastighetssektorn, vilket tvingar ut fler bolag på kapitalmarknaden. Det betyder att 
kapitalmarknaden kommer få en viktigare roll i framtiden, men centralt blir också vilka bolag som 
har tillgång till denna marknad och vilka som inte har det. En annan trend Tredje AP-fonden ser 
gäller placerarsidan, vilken är en grupp som under de senaste åren har minskat. Viktigare för 
fastighetsbolagen blir det att ha tillgång till de institutionella portföljerna, men av dessa 
investerare ställs det samtidigt mycket högre krav.  
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4.3 Redovisning av nyckeltal 
 

 
 

Figur 2. Historisk utveckling av belåningsgrad 

I Figur 2 redovisas belåningsgraden hos de bolag som ingår in studien. Grafen visar tydligt att 
belåningen har sjunkit från ett brett spann mellan 65 och 80 procent. I dagsläget är belåningen 
cirka 60 till 65 procent. 

 

 
 

Figur 3. Fastighets AB Balder, räntebärande skulder och obligationer. 

I Figur 3 syns det tydligt att Balder har successivt ökat sin andel obligationer sedan 2012 från 
knappt 2,5 procent till nära 20 procent av de räntebärande skulderna 2015.  
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Figur 4. FastPartner, räntebärande skulder och obligationer. 

Även FastPartner har i genomsnitt ökat sin andel obligationsfinansiering, se Figur 4. Idag uppgår 
en till cirka 18 procent av bolagets räntebärande skulder. 
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Figur 5. Hemfosa Fastigheter AB, räntebärande skulder och obligationer. 

Hemfosa noterades initialt år 2014 på Stockholmsbörsen. Figur 5. visar att andelen 
obligationsfinansiering har de sista två åren varierat mellan 6 och 7 procent. 
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Figur 6. Klövern AB, räntebärande skulder och obligationer.  

Även Klövern har ökat sin andel obligationsfinansiering i en jämn takt sedan 2011 vilket visas i 
Figur 6.  
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Figur 7. Kungsleden AB, räntebärande skulder och obligationer 

Enligt Figur 7. har Kungsledens andel obligationsfinansiering sjunkit under 2015 till följd av att 
ett flera av deras obligationslån har förfallit. Samtidigt som de räntebärande skulderna har ökat. 
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Figur 8. AB Sagax, räntebärande skulder och obligationer 

Sagax har konsekvent ökat sin andel obligationsfinansiering sedan 2010. Dock har denna 
utveckling stannat av under 2015 enligt Figur 8. 
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5 Analys och diskussion 
 
Detta kapitel syftar till att sammanföra resultatet av de kvalitativa delarna av studien. I analysen 
identifieras ett antal utvalda punkter från de genomförda intervjuerna och de redovisade 
nykeltalen, som anses centrala för examensarbetets initiala frågeställningar. 

 
5.1 Syn på den svenska och internationella marknaden 
Baserat på de genomförda intervjuerna finns det en tydlig samsyn hos de olika aktörerna gällande 
den lågräntemiljö som Sverige och många av världens ekonomier befinner sig i. I första hand har 
de låga räntorna skapat goda förutsättningar för en stark svensk fastighetsmarknad. 
Fastighetsbolagens finansiella kostnader har succesivt sjunkit och i jakten på avkastning är 
fastigheter en attraktiv tillgång för många investerare. Den svenska fastighetsmarknaden lockar 
såväl nya lokala aktörer som utländska investerare, vilka tidigare lämnade den svenska 
marknaden efter finanskrisen. Som konsekvens av en ökad konkurrens minskar 
avkastningskraven och en del fastighetsägare anser att prissättningen är hög och söker sig till 
andra marknader utomlands. Att institutionella investerare har indikerat att andelen alternativa 
investeringar såsom fastigheter avses öka i portföljen är även det ett tecken på att fastigheter i en 
större utsträckning ses som en god och långsiktig investering.  
 
Trots att de låga marknadsräntorna har haft positiva effekter för fastighetsmarknaden menar 
nästan samtliga aktörer att extremt låga räntor och negativa räntor på lång sikt kan vara skadliga 
för ekonomin som helhet. Bankerna är särskilt utsatta och Balder menar exempelvis att det till 
viss del är viktigare att bankmarknaden är välmående än att räntekostnaderna är låga. Det 
föreligger därför en osäkerhet gällande vad som kan komma att ske med tillgången till 
finansiering, särskilt från bankerna framöver. I en marknad där en allt större andel kapital söker 
sig till fastighetssektorn blir bankerna mer restriktiva i sin utlåning. Den noterade 
fastighetssektorn påverkas i något mindre utsträckning än andra sektorer eftersom bolagen har 
goda och långsiktiga relationer med de stora svenska bankerna. Bankerna står historiskt såväl som 
idag för en stor del av utlåningen till den noterade fastighetssektorn, men har sedan krisen varit 
mer försiktiga. Sett till de bolag som ingår i denna studie och deras finansiella historisk finns det 
en klar trend med sjunkande belåningsgrader. Enligt de aktörer som har intervjuats har detta till 
stor del drivits av bankernas ökade försiktighet. Samtidigt menar flera aktörer att de svenska 
fastighetsbolagen växer och blir allt större. Detta gör att bankerna inte har möjlighet att nå lika 
höga belåningsgrader som tidigare eftersom exponeringen mot sektorn är stor och risken således 
är hög.  
 
För att hitta ytterligare finansieringskällor har fastighetssektorn sedan cirka sex år tillbaka aktivt 
börjat söka sig till kapitalmarknaden. Även om Sagax tidigt emitterade preferensaktier 2006 var 
det runt 2010 som ett fåtal bolag började emittera obligationer. Därefter har andelen 
obligationsfinansiering ökat markant och 2012 började fler bolag även emittera preferensaktier. 
Tillgången till finansiering från kapitalmarknaden har de olika aktörerna delad mening om. 
Fastighetssektorn anser att deras tillgång till finansiering är mycket god. Bolagen kan i princip 
emittera när de vill och anser att marknaden är öppen för dem. Skiftet från att bara finansiera sin 
verksamhet genom bank till att nu ha en diversifierad finansiering har haft positiva effekter och 
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att bankerna är mer restriktiva är inget deras verksamhet påverkas av. Den nya 
finansieringsstrukturen har möjliggjort en snabb tillväxt för fastighetsbolagen eftersom mer 
kapital har blivit tillgängligt. De institutionella investerarna ser dock mer skeptiskt på 
fastighetsbolagens tillgång till kapitalmarknaden. De menar att de noterade svenska 
fastighetsbolagen är för små och därmed emitterar för små volymer för att det ska bli intressant att 
investera institutionellt kapital. 

 
5.2 Syn på kapitalstruktur och finansieringsalternativ 
I linje med att fastighetsmarknaden har gått starkt de senaste åren uppvisar flera noterade bolag en 
god lönsamhet, starka nyckeltal och uppfyller i större utsträckning sina finansiella mål. Detta kan 
till stor del härledas till de låga marknadsräntorna. När marknadsräntorna har varit låga under en 
längre tid, särskilt STIBOR 3M som idag är negativ, har bolagen framgångsrikt sänkt sin 
genomsnittränta. På så sätt sjunker även deras finansiella kostnad vilket följaktligen påverkar 
viktiga nyckeltal så som ränteteckningsgraden. Enligt flera aktörer visar många av bolagen idag 
starka balansräkningar. Figur 2 påvisar tydligt hur belåningsgraden idag har sjunkit till historiskt 
låga nivåer. Enligt nästintill samtliga av de intervjuade aktörerna kan detta härledas till bankernas 
mer restriktiva utlåning. Den sjunkande belåningsgraden följer även av att bolagens rapporterade 
fastighetsvärden har växt i en snabbare takt än de upptagna lånen. Detta faktum påpekas av 
Swedbank i sin intervju. Skulle direktavkastningen på fastighetsmarknaden öka framöver och 
värdet på fastigheter således sjunka signifikant, kan det få en effekt på nyckeltal som avser 
belåning och soliditet.  
 
Samtidigt som bolagen uppvisar goda resultat och nyckeltal råder det konsensus mellan 
fastighetsbolagen; tillgången till finansiering är viktigare än kostnaden för finansiering. Flera av 
de noterade bolagen anser att det i många fall är bättre att välja ett finansieringsalternativ där 
kostnaden är högre. Detta för att säkerställa sin tillgång till just den marknaden. Det är en naturlig 
ståndpunkt till följd av två anledningar; räntorna bedöms vara låga under en längre period 
framöver och den utökade kostnaden kan vägas upp mot att övriga finansiella kostnader är låga. 
Samtidigt är det allt viktigare för bolagen att ha tillgång till kapitalmarknaden av två orsaker. I 
dagsläget har bankernas kostnader för utlåning ökat kraftigt till följd av de nya regleringarna 
vilket har kommit att begränsa utlåningen till fastighetssektorn. Detta bekräftas i denna studie och 
är i linje med Grundström och Åkerwalls resultat från 2013. För det andra förväntas 
fastighetsbolagen öka betydligt i storlek framöver vilket gör att bankerna inte längre kommer 
kunna svara för en lika stor andel av belåningen.  
 
Eftersom det finns viss oro för var bank- och kapitalmarknaden kommer att befinna sig om ett 
antal år är det viktigt för bolagen att diversifiera sina finansieringskällor. Flera av 
fastighetsbolagen menar att den optimala kapitalstrukturen varierar med tid och att det på så sätt 
inte är möjligt att utgå från någon form av färdig modell. Som komplement till bankfinansiering 
har såväl obligationer som preferensaktier börjat utgöra en viktig del i finansieringspusslet. Dessa 
instrument utgör en viktig del av det ”smörgåsbord” av finansieringskällor bolagen ständigt bör 
ha tillgång till. När bolagen bedömer ett finansieringsalternativ bör de först se till tillgången, 
sedan kostnaden för alternativet och slutligen hur det kan komma att påverka övrig finansiering. 
Baserat på den genomförda studien bör obligationer och preferensaktier inte bara ses som 
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alternativ bolagen väljer när bankerna begränsar sin utlåning. Istället utgör de två 
finansieringskällorna en viktig del i en helhetsbedömning. Detta resonemang går i stora drag att 
härleda till market timing teorin, vilken ingen av de tidigare studierna har funnit stöd för. Market 
timing teorin är baserad på idén att ett bolags val av finansiering, eget kapital eller skuld, beror på 
marknadens värdering av bolaget. Samtidigt räcker inte detta för att förklara det faktum att 
bolagen ständigt bör ha tillgång till flera finansieringsalternativ. Därför indikerar bolagens 
resonemang att de ibland inte ”tajmar” marknaden utan istället väljer ett dyrare alternativ för att 
antingen få eller ha fortsatt tillgång till den finansieringen.   
 
Precis som att den optimala kapitalstrukturen enligt fastighetsbolagen varierar med tid så varierar 
även synen på de olika instrumenten mellan aktörerna som ingår i studien. Avseende 
marknadsfinansiering är obligationer hittills mer etablerat som finansieringsform än 
preferensaktier för de kommersiella fastighetsbolagen. En klar majoritet av de noterade 
fastighetsbolagen har under ett antal år emitterat obligationer och avser även att göra det 
framöver. Ser man till Figur 3 till 8 i redovisningen av nyckeltal är det tydligt att andelen 
obligationer i relation till bolagens räntebärande skulder har öka under de senaste fem åren. 
Obligationsfinansiering anses särskilt attraktivt eftersom bolagen på detta sätt kan tillgå belåning 
som generellt är icke säkerställd. Däremot finns det en viss avsaknad av likviditet i marknaden 
och i en internationell jämförelse är den svenska företagsobligationsmarknaden i flera avseenden 
outvecklad. Det senare bekräftas i Mårtensson och Åströms studie som bland annat påvisar att den 
svenska obligationsmarkanden saknade välfungerande stödfunktioner och tjänster.  
 
Även om en klar majoritet av de bolag som ingår i studien har emitterat preferensaktier är det en 
begränsad del av den noterade fastighetssektorn som har emitterat tillgångsslaget. På marknaden 
råder det en delad mening om preferensaktier. Även bland de intervjuade aktörerna går åsikter 
isär huruvida tillgångsslaget är eget kapital, skuld eller en hybrid. Till viss del speglas detta även i 
vilken typ av finansiering ett fastighetsbolag föredrar. Detta tyder på att det till viss del är 
personlig preferens hos ett bolags ledning som kan påverka kapitalstrukturen. Denna observation 
går i linje med pecking order teorin.  

 
5.3 Möjligheter och hinder 
Till följd av en stark fastighetssektor är det främst hinder på marknaden som identifierats av de 
olika aktörerna och inte möjligheter. I och med att obligationsmarknaden i Sverige är ung är den 
inte lika utvecklad som i andra länder. Kungsleden påpekar att en ökad likviditet på 
obligationsmarknaden skapar förutsättningar för en mer marknadsmässig prissättning av 
obligationer. Den svenska obligationsmarknaden påverkas i stor utsträckning av likviditeten i 
obligationsfonderna vilket får effekter för de noterade fastighetsbolagen. Även om 
fastighetsbolagen anser att tillgången till kapital är god har de påpekat just utflöden av kapital 
som ett hinder. De institutionella investerarna menar att storleken på bolagen och i sin tur 
storleken på emissionerna, utgör ett hinder för dem att investera i den noterade fastighetssektorn. 
Enligt Tredje AP-fonden utgör detta i sin tur ett hinder för de noterade fastighetsbolagen tillgång 
till kapitalmarknaden. Att de noterade fastighetsbolagens emissioner är små i jämförelse med de 
institutionellt ägda bolagen såsom Vasakronan, gör att de inte har full tillgång till 
kapitalmarknaden. Institutionellt kapital är många gånger mer långsiktigt än privata fondaktörer 
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och har ett kontinuerligt in- och utflöde av kapital. Därför skulle de noterade fastighetsbolagen 
vara mindre känsliga för utflöden ur marknaden om de även hade tillgång till kapital från 
institutionella investerare. I de genomförda intervjuerna var det dock inget av fastighetsbolagen 
som kommenterade tillgången till institutionellt kapital.  
 
De utökade regleringarna för främst banker har i stort skapat den svenska kapitalmarknaden 
eftersom kapitalberoende bolag tvingats söka nya sätt att finansiera sin verksamhet. Det kan dock 
argumenteras för att regleringarna nu hämmar den finansiella marknaden och tillväxten eftersom 
de försämrar likviditeten och försvårar investeringar. Det kan även uppfattas som ett problem att 
många av de intervjuade aktörerna anser att regleringarna utgått från politiska beslut och saknar 
förankring i branschen. Konsumentskyddet som nu stärkts är positivt för marknaden och privata 
investerare, men gör processen mer kostsam och tidskrävande för bland annat fondbolagen.  
 
Många gånger kan de faktiska orsakerna till en finansiell eller ekonomisk kris härledas till 
liknande omständigheter. I efterhand är det sedan relativt lätt att identifiera de utlösande 
faktorerna men marknaden har en tendens att förutsätta att extrema resultat och uppgångar ska 
fortsätta. Det var vad som skedde både under 1990-talet i Sverige och i USA under tidigt 2000-tal. 
Centralbankerna försöker tillsammans med staterna att skapa ett regelverk som syftar till att 
förhindra det som hände under finanskrisen 2008. Dock har flera aktörer har under studiens gång 
poängerat att det inte går att reglera för något som inte går att förutse. Istället uppstår det risker 
med vad som tycks ske på marknaden idag, överregleringar eller åtgärder som i realitet motverkar 
sitt syfte.  

 
5.4 Framtiden för fastighetsbolagen och deras finansiering 
En av de främsta trenderna som noterats genomgående i studien är att fastighetsbolagen blir allt 
större. I dag finns det noterade bolag som börjar närma sig både de internationella bolagen och de 
svenska institutionella aktörerna i storlek. Vad som också observerats är att den svenska 
kapitalmarknaden är för liten för att flera bolag av den storleken i framtiden ska kunna finansiera 
sin verksamhet. Den genomförda studien påvisar att de svenska noterade fastighetsbolagen 
behöver vara attraktiva för både institutionella och utländska investerare för att kunna fortsätta att 
växa i framtiden. För att nå dessa aktörer är det inte bara storleken som utgör ett hinder utan även 
avsaknaden av en officiell kreditvärdering. Att få en officiell kreditvärdering från något av de 
stora kreditvärderingsinstituten är kostsamt och ställer även höga krav på bolagen. För de svenska 
noterade fastighetsbolagen är en kreditvärdering i dagsläget inte lönsam eftersom de emitterar i 
för små volymer. Därtill emitterar de svenska fastighetsbolagen sällan på exempelvis 
euroobligationsmarknaden, där många investerare kräver kreditvärdering. Även vissa av de 
svenska obligationsfonderna har höga krav på kreditvärdering vilket hindrar även dem från att 
investera i de svenska noterade fastighetsbolagen. Idag är det ett begränsat antal svenska 
obligationsfonder som har mandat att investera i icke kreditvärderade bolag. Sker det utflöden av 
kapital från dessa obligationsfonder har det en stor effekt på likviditeten. Marknaden drabbas 
således av ett moment 22. Det beror till viss del även på att många av de svenska noterade 
fastighetsbolagen i dagsläget anser sig vara nöjda med sin aktuella kapitalstruktur. Flera av 
bolagen kan däremot se att de i framtiden kommer att behöva utveckla sin finansiering för att 
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växa ytterligare. Det eftersom storleken blir allt viktigare för att få full tillgång till både den 
svenska och den internationella kapitalmarknaden. 
 
I takt med att fastighetsbolagen växer uppkommer frågor om hur de i framtiden kommer att 
påverkas och påverka det finansiella systemet i Sverige. Eftersom bankerna och fastighetsbolagen 
har täta relationer, och är beroende av varandra, kan det eventuellt argumenteras för att 
fastighetsbolagen kommer att nå en systemkritisk storlek. På samma sätt som banker ofta 
refereras till som ”too big to fail” kan detta möjligen appliceras på de noterade fastighetsbolagen i 
framtiden. Denna frågeställning har dock inte varit fokus för studien varför någon närmare analys 
inte gjorts, men det är ett intressant ämne för framtida studier.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 



46 
 

6 Slutsats 
 

6.1 Size matters 
Studien visar tydligt att flera av de fastighetsbolag som är noterade på Stockholmsbörsen blir allt 
större och att det redan idag finns ett fåtal bolag som börjar nå en kritisk storlek. Allt fler bolag 
förväntas genomgå denna starka tillväxt och skillnaden mellan de större och mindre bolagen 
bedöms bli allt större. I linje med denna trend finns det fastighetsbolag som växer till den grad att 
de: 
 

1. Börjar närma sig svenska stora institutionella aktörer i storlek  
2. Uppnår en storlek som gör att de är slagkraftiga på den internationella 

kapitalmarknaden och kan emittera euroobligationer samt dollarobligationer 
 
För bolag som når den här storleken kommer det inte längre att vara möjligt för svenska banker 
att bevilja krediter i samma utsträckning som för mindre bolag. Bankerna kommer därför inte 
kunna svara för en lika stor del av bolagens belåning. De stora fastighetsbolagen kommer därför 
med stor sannolikhet inte längre jämför sig med andra noterade svenska aktörer. Istället kommer 
de se mer till kapitalstrukturen hos internationella aktörer, vilka har en högre andel 
marknadsfinansiering. På grund av sin storlek kommer dessa bolag med stor sannolikhet att göra 
större emissioner vilket i sin tur attraherar institutionellt kapital. Institutionella investerare vill ta 
större positioner och den noterade fastighetssektorn, som den ser ut idag, emitterar för små 
volymer. Tillgång till institutionellt kapital bör vara centralt för långsiktig finansiering och kan 
minska bolagens refinansieringsrisk betydligt. Mycket tyder även på att dessa bolag kommer att 
söka sig till euroobligations- och dollarobligationsmarknaden, vilket i princip kräver en officiell 
kreditvärdering. Uppnår fastighetsbolagen en omfattande storlek skulle därför en kreditvärdering 
gynna bolaget, vilket det inte gör i dagsläget. Eftersom bolagen inte är officiellt kreditvärderade 
har de inte möjligheten att ingå i den kreditklass som kallas ”investment grade”. På den 
internationella kapitalmarknaden såväl som den svenska är ”investment grade” många gånger är 
ett krav för institutioner och andra investerare. Följaktligen påverkar bolagens storlek tillgången 
till kapitalmarknaden och vice versa.  

 
6.2 Regleringar  
Det har skett ett antal regleringar på den finansiella marknaden och många av dessa har kommit 
att påverka banker och deras verksamhet. En direkt konsekvens av dessa regleringar är att 
bankerna inte har råd att finansiera den kommersiella fastighetssektorn i samma grad som 
tidigare. Till stor del beror detta på kapitaltäckningskraven vilka har gjort att det blivit för dyrt. 
Följaktligen har fastighetsbolagen sedan ett par år tillbaka tvingats söka sig till andra former av 
finansiering såsom obligationer och preferensaktier. Denna typ av marknadsfinansieringen 
kommer i olika utsträckning att ta en större del av bolagens finansieringsutrymme. Den noterade 
sektorns totala belåningsgrad kommer nödvändigtvis inte fortsätta att förändras. Istället är det 
fördelningen mellan bank- och marknadsfinansiering som sakteligen ändras. Sverige har haft en 
lång tradition av bankfinansiering och bankerna kommer trots ökade regleringar fortsätta att vara 
en central finansieringskälla.  
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Regleringar som ökar det administrativa arbetet för banker tycks utgöra ett hinder för såväl 
bankmarknaden som fastighetsmarknaden. Fler regleringar kan komma att skapa ytterligare 
ineffektivitet på marknaden. Regleringar ska fungera för att skapa balans, funktionalitet och skydd 
i ett system. Genomförs det överregleringar eller regleringar som inte är anpassade för den 
finansiella marknaden, riskerar det istället att skapa obalans och oro. De beslutsfattande 
instanserna måste både följa upp sina tidigare beslut och nya regler måste ha bättre förankring i 
marknaden.  
  

6.3 Växtvärk och viss oro 
Ett stort hinder för företagsobligationsmarknaden i Sverige är att den är relativt ung och 
outvecklad jämfört med exempelvis dollar- och euroobligationsmarknaden. Detta kan påverka 
prissättningen och skapar en viss illikviditet. En bättre fungerande andrahandsmarknad skulle 
skapa goda förutsättningar för nuvarande utestående obligationer och nya emissioner. Har bolagen 
möjlighet att emittera och refinansiera obligationer löpande skulle en marknadsmässig yield-kurva 
kunna skapas. Ett sådant scenario skulle kunna komma att verka för en mer sofistikerad 
prissättning avseende de svenska fastighetsbolagens obligationer. Dock är denna del av den 
svenska obligationsmarknaden starkt beroende av in- och utflöden av kapital ur obligationsfonder. 
I takt med att de svenska fastighetsbolagen blir större kommer därför kapitalmarknaden behöva 
växa för att möta efterfrågan på kapital. Särskilt obligationsmarknaden och dess tjänster måste 
utvecklas för att bli en etablerad och tillförlitlig marknad. Detta märks inte av i dagsläget men 
kommer med stor sannolikhet att bli påtagligt under kommande år.  
 
Det finns därtill en viss oro bland många av studiens aktörer för vad som kommer att ske 
avseende bolagens obligationslån som löper ut i framtiden. Även detta utgör tillsammans med 
illikviditet ett andra hinder för utvecklingen av obligationsmarknaden. Denna oro förstärks 
särskilt eftersom svenska obligationsmarknaden ännu inte har genomgått en konjunkturscykel.  

 
6.4 Ett smörgåsbord av finansieringsalternativ  
Den troligtvis viktigaste slutsatsen av den genomförda studien avser bolagens framtida 
kapitalstruktur. När räntorna började sjunka var det många fastighetsbolag som tidigt fokuserade 
på att exempelvis sänka sin genomsnittliga ränta och få ned sin kapitalkostnad. Bolagen har haft 
goda möjligheter att optimera sina nyckeltal och det har varit ett fokus på vad det kostar att 
finansiera verksamheten. Nu har sektorn nått ett läge där en fortsatt kostnadseffektiviseringen i 
många fall är marginell till följd av de låga och negativa räntorna. Många aktörer är även överens 
om att det låga ränteläget kommer att fortsätta den närmsta tiden framöver. Därför har flera av 
fastighetsbolagen ändrat sitt huvudsakliga fokus från kapitalkostnad och nyckeltal. 
Finansieringsverksamheten präglas i större utsträckning av att vara tillgänglig för olika typer av 
finansiering. Genom att diversifiera sina finansieringskällor undviker bolagen att hamna i 
ekonomiska problem om marknadsläget förändras eller en viss källa inte är tillgänglig. Detta 
gäller såväl finansiering som avser skuld som eget kapital.  
 
I många avseenden påminner resonemanget ovan om market timing teorin, dock skiljer den sig i 
ett centralt avseende. Vid beslut om finansiering tar market timing endast hänsyn till valet mellan 
skuld och eget kapital baserat på marknadens värdering av bolaget. Därefter ”tajmar” bolaget 
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marknaden och väljer den finansiering som kostar minst. Denna teori tar inte hänsyn till det 
faktum att bolagen ständigt vill vara tillgängliga för olika typer av finansiering. Denna 
tillgänglighet gäller både eget kapital och skuld oavsett kostnad. Det finns således ingen etablerad 
kapitalstruktursteori som till fullo förklarar detta fenomen och har möjlighet att fastställa en 
optimal kapitalstruktur.  
 
Enligt denna ”smörgåsbords”-teori kommer det framöver att vara fokus på följande tre 
frågeställningar för fastighetsbolagens finansiering 
 

1. Har bolaget tillgång till finansiering på den aktuella marknaden? 
2. Vad kostar denna finansiering? 
3. Hur kan detta komma att påverka den övriga kapitalstrukturen? 

 
Med andra ord är den optimala kapitalstrukturen mer en fråga om den optimala tillgången till 
kapital där dessa tre samverkande faktorer avgör en fördelaktig finansieringsstruktur. Därför 
måste de noterade fastighetsbolagen vara alltmer aktiva på kapitalmarknaden. För att kunna ha 
tillgång till både bank- och kapitalmarknaden i framtiden måste bolagen också vara beredda att 
betala lite mer för finansieringen vid vissa tillfällen. Genom att betala mer för ett alternativ finns 
det möjlighet att skapa ytterligare tillgång till finansiering. En aktiv aktör kan även tillgodogöra 
sig attraktivare prissättning och villkor i framtiden. Den noterade fastighetssektorn borde med 
andra ord kunna tänka sig att betala lite mer för en viss finansieringstyp för att säkerställa sin 
tillgång till denna i framtiden. Fastighetsbolagens kapitalstruktur bör vara föränderlig och en 
diversifiering av kapitalkällor krävs för att skapa optimala finansieringsförutsättningar. 
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Bilaga 1 
 

Underlag till intervjuer med fastighetsbolag 

• Hur ser ni på tillgång till finansiering idag (allmänt)? 
• Hur ser ni på tillgången till finansiering idag avseende följande alternativ 

- Bankskuld 
- Obligationer 
- Preferensaktier 
- Eget kapital 

• Hur ser er kapitalstruktur ut idag och varför ser den ut som den gör? Vilka är de största 
förändringarna? 

• Hur har er finansiering påverkats av finanskrisen, hur har er kapitalstruktur förändrats 
sedan dess? Vilka är de största utmaningarna när det kommer till finansiering anser ni? 

• Vilka risker ser ni med de olika finansieringsalternativen (bankskuld, obligationer, 
preferensaktier och eget kapital)? 

• Hur bedömer ni dessa risker? 
• Vilka är era största finansiella risker?  
• Hur stor bedömer ni att den finansiella risken är jämfört med andra risker? 
• Anser ni att marknadens prissättning är rimlig avseende 

- obligationer  
- preferensaktier och  
- eget kapital 

• Om prissättningen inte är rimlig, är det för dyrt eller billigt? Vad tror du denna 
felprissättning har för orsaker? 

• Hur ser prissättningen ut för bankernas lån och vilka typer av kovenanter använder de sig 
av?" 

• Finns det en intressekonflikt mellan era eget kapital- och skuldinvesterare? 
• Om ja, hur hanterar ni denna intressekonflikt? 
• Har ni förändrat ert sätt att göra affärer eller investeringsstrategi på grund av finansiella 

orsaker?  
• När ni bedömer finansiella risker; hur lång är er tidshorisont i en riskbedömning? Hur 

långsiktigt respektive kortsiktigt bedöms finansiella risker? 
• Hur "hedge:ar" eller skyddar ni er bäst mot förändringar på den finansiella marknaden? 
• Hur bedömer ni en optimal skuldsättning? Varierar denna med tid?  
• Vad är er optimala belåningsgrad idag och varför? 
• Ser ni på preferensaktier som skuld eller eget kapital? Varför gör ni denna bedömning? 
• Vilka egenskaper hos de olika finansieringsalternativen gör de attraktiva ur er synpunkt? 

Vilka är fördelarna? 
• Vilka är nackdelarna hos de olika finansieringsalternativen? 
• Hur ser ni på det låga ränteläget som pågått ett längre tag? Vilka är fördelarna respektive 

nackdelarna och riskerna? 
• Har marknadsläget efter finanskrisen gynnat er? I sådana fall hur? 
• Hade fastighetsmarknaden sett ut som den gör idag om finanskrisen inte hade skett?  
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• Hur hade den sett annorlunda ut?" 
• Hur ser er relation med bankerna ut? 
• Hur förmedlar ni er syn på bolaget till privata investerare respektive institutionella? Hur 

marknadsför ni er vid en emission? 
• Hur sofistikerade anser ni att preferensaktieinvesterare är? 
• Hur ser en optimal finansieringsstruktur ut för er? Anser ni att den aktuella strukturen 

speglar detta? 
• Har ni observerat några trender som ni tror kommer att kvarstå avseende finansiering eller 

fastighetsmarknaden?  
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Bilaga 2 
 
Underlag till intervjuer med banker 

• Hur ser ni på tillgång till finansiering idag (allmänt)? 
• Hur har utlåningen påverkats av finanskrisen, för branschen generellt och för er bank?  
• Hur påverkas utlåningen av de mer restriktiva reglerna? Hur har det påverkar er 

verksamhet? 
• Hur ser utlåningsprocessen ut? 
• Hur ser ni på tillgång till finansiering idag avseende följande alternativ: 

- Bankskuld 
- Obligationer 
- Preferensaktier 
- Eget kapital 

• Vilka risker ser ni med de olika finansieringsalternativen (bankskuld, obligationer, 
preferensaktier och eget kapital)? 

• Hur bedömer ni dessa risker? Vilka rekommendationer ger ni era kunder? 
• Hur stor bedömer ni att den finansiella risken är jämfört med andra risker för 

fastighetssektorn? 
• Anser ni att marknadens prissättning är rimlig avseende 

- Obligationer  
- Preferensaktier  
- Eget kapitel 

• Om prissättningen inte är rimlig, är det för dyrt eller billigt? Vad tror du denna 
felprissättning har för orsaker? 

• Bedömer ni att era kunder har ändrat sin inställning och strategi till följd av finansiella 
orsaker? 

• När ni bedömer finansiella risker; hur lång är er tidshorisont i en riskbedömning? Hur 
långsiktigt respektive kortsiktigt bedöms finansiella risker vid utlåning? 

• Hur "hedge:ar" eller skyddar ni era kunder bäst mot förändringar på den finansiella 
marknaden? 

• Hur bedömer ni en optimal skuldsättning för fastighetsbolag ur bankens perspektiv? 
Varierar denna med tid?  

• Ser ni på preferensaktier som skuld eller eget kapital? Varför gör ni denna bedömning? 
• Vilka egenskaper hos de olika finansieringsalternativen gör de attraktiva ur er synpunkt? 

Vilka är fördelarna? 
• Vilka är fördelarna respektive nackdelarna hos de olika finansieringsalternativen? 
• Hur ser ni på det låga ränteläget som pågått ett längre tag? Vilka är fördelarna respektive 

nackdelarna och riskerna? 
• Hur påverkas er in-och utlåning av ränteläget? 
• Har ni ändrat er strategi gentemot Riksbanken? 
• Hur ser er intjäning ut idag?  
• Har marknadsläget efter finanskrisen gynnat er? I sådana fall hur? 
• Hade fastighetsmarknaden sett ut som den gör idag om finanskrisen inte hade skett? Hur 
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hade den sett annorlunda ut?" 
• Hur ser er relation med fastighetssektorn ut idag? Har ni förändrat era typer av kunder? 

Har banken nya kunder idag?  
• Vad anser ni är den optimala finansieringslösningen för fastighetsbolag?  Hur bör 

fördelningen mellan skuld och eget kapital se ut? 
• Har ni observerat några trender som ni tror kommer att kvarstå avseende finansiering eller 

fastighetsmarknaden?  
• Hur tror ni att marknaden kommer att utvecklas i framtiden? 
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Bilaga 3 
 
Underlag till intervjuer med icke-institutionella investerare 

• Vilka typer av obligationer innehav i ert innehav och varför? Hur ser fondens policy ut? 
• Utifrån fondens risktagningsnivå – hur placerar sig den andra fastighetssektorn i 

förhållande till andra sektorer?  
• Hur ser ni på tillgång till investeringsalternativ idag (allmänt)? 
• Hur ser ni på fastighetsobligationer kontra andra typer av obligationer? 
• Har ni sett ett skifte i investeringstyp och produkter på marknaden?  
• Hur påverkas investeringar av de mer restriktiva reglerna på marknaden?  
• Hur har dessa regler påverkar er verksamhet? 
• Hur ser investeringsprocessen ut för er? 
• Kan ni se någon trend eller koppling mellan en viss typ av investering och investerare? 

Om ja, vad tror ni att det beror på?  
• Hur sofistikerade anser ni att preferensaktieinvesterare är? 
• Vilka risker ser ni med följande finansieringsalternativ 

- Bankskuld 
- Obligationer 
- Preferensaktier 
- Eget kapital 

• Hur bedömer ni dessa risker? Vilka rekommendationer ger ni era kunder? 
• Hur bedömer ni finansiella risker? Vilka rekommendationer jobbar ni efter? 
• Hur stor bedömer ni att den finansiella risken är jämfört med andra risker för 

fastighetssektorn? 
• Anser ni att marknadens prissättning är rimlig avseende 

- Obligationer  
- Preferensaktier  
- Eget kapitel 

• Om prissättningen inte är rimlig, är det för dyrt eller billigt? Vad tror du denna 
felprissättning har för orsaker? 

• Bedömer ni att institutionella investerare har ändrat sin inställning till vissa typer av 
produkter och därmed sin investeringsstrategi? Vad beror detta på? 

• När ni bedömer finansiella risker; hur lång är er tidshorisont i en riskbedömning? Hur 
långsiktigt respektive kortsiktigt bedöms finansiella risker vid olika typer av 
investeringar? 

• Hur "hedge:ar" eller skyddar ni era kunder bäst mot förändringar på den finansiella 
marknaden? 

• Hur tycker ni att en investerare ska diversifiera sin portfölj? 
• Ser ni på preferensaktier som skuld eller eget kapital? Varför gör ni denna bedömning? 
• Vilka egenskaper hos de olika finansieringsalternativen gör de attraktiva ur er synpunkt? 

Vilka är fördelarna? 
• Vilka är fördelarna respektive nackdelarna hos de olika finansieringsalternativen? 
• Hur ser ni på det låga ränteläget som pågått ett längre tag? Vilka är fördelarna respektive 
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nackdelarna och riskerna? 
• Hur har er verksamhet påverkats av dagens ränteläge?  
• Har marknadsläget efter finanskrisen gynnat era kunder och i sådana fall hur? 
• Hade investerarmarknaden för fastighetsrelaterade produkter sett ut som den gör idag om 

finanskrisen inte hade skett? Hur hade den sett annorlunda ut? 
• Hur ser era kunder på den svenska fastighetssektorn idag? Investerar de i andra typer av 

bolag eller nya bolag?  
• Kan ni göra någon prognos för framtida investeringar?  
• Har ni observerat några trender som ni tror kommer att kvarstå avseende finansiering eller 

fastighetsmarknaden?  
• Hur tror ni att framtiden ser ut? 
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Bilaga 4 
 
Underlag till intervjuer med institutionella investerare 

• Hur ser ni på tillgång till investeringsalternativ idag (allmänt)? 

• Hur har era kunders (investerarnas) investeringsförmåga påverkats av finanskrisen? 

• Har ni sett ett skifte i investeringstyp och produkter på marknaden?  

• Hur påverkas investeringar av de mer restriktiva reglerna på marknaden?  

• Hur har dessa regler påverkar er verksamhet? 

• Hur ser investeringsprocessen ut för olika investerare? 

• Kan ni se någon trend eller koppling mellan en viss typ av investering och investerare? 
Om ja, vad tror ni att det beror på?  

• Hur sofistikerade anser ni att preferensaktieinvesterare är? 

• Vilka risker ser ni med följande finansieringsalternativ 
- Bankskuld 
- Obligationer 
- Preferensaktier 
- Eget kapital 

• Hur bedömer ni dessa risker? Vilka rekommendationer ger ni era kunder? 

• Hur stor bedömer ni att den finansiella risken är jämfört med andra risker för 

fastighetssektorn? 

• Anser ni att marknadens prissättning är rimlig avseende 
- Obligationer  
- Preferensaktier  
- Eget kapitel 

• Om prissättningen inte är rimlig, är det för dyrt eller billigt? Vad tror du denna 
felprissättning har för orsaker? 

• Bedömer ni att era kunder har ändrat sin inställning och strategi till följd av finansiella 

orsaker? 

• När ni bedömer finansiella risker; hur lång är er tidshorisont i en riskbedömning? Hur 
långsiktigt respektive kortsiktigt bedöms finansiella risker vid olika typer av 
investeringar? 

• Hur "hedge:ar" eller skyddar ni er bäst mot förändringar på den finansiella marknaden? 

• Hur tycker ni att en investerare ska diversifiera sin portfölj? 

• Ser ni på preferensaktier som skuld eller eget kapital? Varför gör ni denna bedömning? 
• Vilka egenskaper hos de olika finansieringsalternativen gör de attraktiva ur er synpunkt? 
• Vilka är fördelarna respektive nackdelarna hos de olika finansieringsalternativen? 

• Hur ser ni på det låga ränteläget som pågått ett längre tag? Vilka är fördelarna respektive 
nackdelarna och riskerna? 
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• Hur har er verksamhet påverkats av dagens ränteläge?  

• Har marknadsläget efter finanskrisen gynnat er? I sådana fall hur? 

• Hade investerarmarknaden för fastighetsrelaterade produkter sett ut som den gör idag om 
finanskrisen inte hade skett? Hur hade den sett annorlunda ut? 

• Hur ser er fond på den svenska fastighetssektorn idag? Investerar ni i andra typer av bolag 
eller nya bolag?  

• Kan ni göra någon prognos för framtida investeringar?  

• Har ni observerat några trender som ni tror kommer att kvarstå avseende finansiering eller 
fastighetsmarknaden?  
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