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Abstract 

When the Riksbank took the historic decision to cut the repo rate below zero, forecast at the same 
time was that it would be back on positive ground by the end of 2016. Now that the repo rate is 
adjusted down further Riksbank predicts that interest rates will remain negative until at least the turn 
of the year 2017-2018. The phenomenon of "negative interest rate" has thus become more than just 
the short paranthesis as it was initially meant to be. The purpose of this paper is therefore to examine 
how the low interest rates in general, and the negative interest rate in particular, affects the real estate 
market and its participants. Furthermore, it is investigated whether some participants relate to the 
negative interest rate differently than others, and if their expectations of the interest rate and the 
market's future development are different. The negative interest rate is a highly topical and new 
phenomenon and this kind of study has not been done before. 

The work is mainly built on qualitative interviews founded on a phenomenographical research 
approach, which aims to, based on an expert but heterogeneous respondent group, try to draw general 
conclusions on the basis of the answers received. Representatives from real estate funds, listed real 
estate companies, institutional real estate company, KTH, a real estate consultant and a bank were 
interviewed, in order to highlight the phenomenon from as many perspectives as possible. 
Quantitative surveys are also used to enhance reliability of the essay and its internal validity. 

The obtained empirical data shows that the only direct effect that the negative interest rates has is 

that the companies using leverage get a "mismatch" when they tie their interest rates with interest 

rate swaps- This is due to the STIBOR-floor that banks have put in place, which basically means they 

get higher interest costs, the more negative the interest rate is. Further, listed property companies are 

considered to be the investor category that has benefited most from low interest rate environment, 

this because of their relatively high leverage ratios, but also as they have effectively been able to use 

the capital market as an alternative source of funding. 

The low interest rates have meant that property values have risen rapidly, but all increases are not 

considered as justified. As for the respondents’ approach towards the market, it can be stated that the 

listed real estate companies have begun to position themselves for a possible touchdown on the 

market while the unleveraged institutional investors, continued to seek higher real estate exposure. 

In terms of the respondents’ future expectation about interest rate developments, it is clear from the 

response that the majority expect that low interest rates may be for a while but should then return to 

more normal levels, while the other two believed that the low interest rates instead may become the 

new normal. 
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Sammanfattning 

När Riksbanken tog det historiska beslutet att sänka reporäntan under nollstrecket prognostiserades 

samtidigt att densamma skulle vara tillbaka på positiv mark redan i slutet av 2016. När nu reporäntan 

justerats ner ytterligare spår Riksbanken att räntan kommer att vara fortsatt negativ minst fram till 

årsskiftet 2017-2018. Fenomenet ”minusränta” har således blivit mer än bara den korta parentes som 

det initialt var tänkt att vara. Uppsatsens syfte är följaktligen att undersöka på vilket sätt de låga 

räntorna i allmänhet, och den negativa räntan i synnerhet, inverkar på fastighetsmarknaden och dess 

aktörer. Vidare utreds huruvida vissa aktörer upplever/förhåller sig till den negativa räntan på 

annorlunda sätt än andra, samt ifall deras förväntingar om räntans och marknadens framtida 

utveckling skiljer sig åt. Minusräntan är ett högst aktuellt och nytt fenomen och denna typ av studie 

som belyser dess konsekvenser på fastighetsmarknaden har inte gjorts tidigare.   

Arbetet bygger främst på kvalitativa intervjuer baserade på en fenomenografisk forskningsansats, 

vilken syftar till att, utifrån en sakkunnig men heterogen respondentgrupp, försöka dra generella 

slutsatser med utgångspunkt i de mottagna svaren. Representanter från fastighetsfonder, 

börsnoterade fastighetsbolag, institutionellt ägda fastighetsföretag, KTH, en fastighetskonsult och en 

bank intervjuades för att belysa fenomenet ur så många perspektiv som möjligt. Kvantitativa enkäter 

används vidare för att stärka uppsatsens reliabilitet och dess inre validitet.  

Den erhållna empirin visar att den enda direkta effekten som just minusräntan har är att de belånade 

fastighetsaktörerna får en ”missmatch” när de binder sina räntor med ränteswappar. Detta på grund 

av det STIBOR-golv som bankerna har infört, vilket i princip innebär att de får högre räntekostnader ju 

mer negativ räntan är. Vidare anses börsnoterade fastighetsbolag vara den investerarkategori som har 

gynnats mest av lågräntemiljön, detta delvis tack vare deras relativt höga belåningsgrader, men även 

då de effektivt har kunnat utnyttja kapitalmarknaden som alternativ finansieringskälla.  

De låga räntorna har inneburit att fastighetsvärdena snabbt har stigit, men alla höjningar anses inte 

vara lika befogade. Vad gäller aktörernas ställningstagande gentemot marknaden kan det fastläggas 

att de börsnoterade fastighetsbolagen har börjat positionera sig inför en eventuell sättning på 

marknaden medan de obelånade institutionella investerarna å sin sida fortsatt söker ökad 

fastighetsexponering. I fråga om respondenternas framtida förväntingar om räntans utveckling 

framgår av gensvaret att majoriteten förväntar sig att de låga räntorna kan bestå ett tag till för att 

sedan återgå till mer historiskt normala nivåer, medan de övriga två tror att de låga räntorna istället 

kan komma att bli det nya normala.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Den 12 februari 2015 meddelade Riksbanken att reporäntan skulle justeras ned till -0,1 %, vilket var 

ett historiskt ögonblick i Sverige. I det senaste reporäntebeslutet, från den 20 april 2016, meddelades 

att reporäntan skulle ligga oförändrad på -0,5 %. Om man inte hade haft någon övrig kännedom om 

Sverige, men ändå hade besuttit grundläggande kunskaper om hur den makroekonomiska spelplanen 

fungerar, skulle förmodligen en intuitiv gissning landa i slutsatser pekandes mot att Sverige idag 

befinner sig i kölvattnet av en betungande kris som man desperat försöker kravla sig ur. Emellertid är 

paradoxen tämligen stark då Sverige år 2016 de facto kan se tillbaka på fyra år av växande BNP, vilket 

vittnar om att Sveriges ekonomi överlag tuffar på förhållandevis bra i jämförelse med exempelvis 

många europeiska grannländer. Det som istället föranlett dessa ögonbrynshöjande räntesänkningar är 

Riksbankens strävan efter att uppnå det så eftertraktade inflationsmålet om 2 %. Den 12 februari 2015 

prognostiserade Riksbanken att reporäntan skulle vara tillbaka över nollstrecket i slutet av 2016. Den 

senaste prognosen, daterad till den 4 april 2016, visade att övergången till positiv reporänta istället 

var att vänta först ett år senare, alltså i slutet av 2017 (Riksbanken, 2016). Härnedan kommer det kort 

att redovisas hur dessa makroparametrar har påverkat den svenska fastighetsmarknaden.  

För det första kan det konstateras att direktavkastningar på fastigheter generellt över tid inte har 

fluktuerat särskilt mycket. Totalavkastningen däremot har varit desto mer volatil då den även tar 

hänsyn till periodspecifika värdeförändringar som i sin tur beror på andra faktorer. Figur 1 belyser 

tydligt att direktavkastningarna har varit relativt konstanta över de fastighetscykler som Sverige har 

haft under åren.  

 
Figur 1. Historisk totalavkastning, direktavkastning samt värdeförändring på fastighetsmarknaden (MSCI) 

Detta har för det första inneburit att när räntorna tidigare har legat på mer ”normala” nivåer har 

direktavkastningen för fastigheter i princip legat i paritet med, eller till och med varit lägre än, räntan 

som fastighetsägarna har fått belåna kapital till. För det andra medförde det att kapitalförvaltare 

överlag inte såg någon komparativ fördel med att investera kapital i fastigheter då de a priori kunnat 

få samma ”säkrade” direktavkastning genom att investera i räntebärande papper. Utöver det faktum 

att dess marknad är mer likvid, kräver dessutom inte ett innehav av statsobligationer någon aktiv 

förvaltning, till skillnad från fastigheter. Dessa två orsaker har medfört att fastigheters attraktivitet vid 

ett ”normalränteläge” har varit hyfsad balanserad. När räntorna nu är historiskt låga har premisserna 

kastats om. 



 

9 

 
Figur 2.  Historisk yield gap, direktavkastning samt låneränta på den svenska fastighetsmarknaden (MSCI, SCB, 

Riksbanken) 

Ur Figur 2 syns det tydligt att skillnaden mellan yielderna (direktavkastningarna) och låneräntan, även 

kallad yield gap, är historiskt hög. De två skäl som nämndes ovan som orsaker till varför 

fastighetsmarknaden vid ”normala” räntenivåer har setts som ett tillgångsslag bland andra gäller inte 

på samma sätt idag. Fastighetsinvesterare, vars största kostnad är just räntekostnader, kan låna till en 

historiskt låg ränta och samtidigt handla fastigheter vars kassaflöden genererar en relativt sett hög 

direktavkastning. Kapitalförvaltare å sin sida får i dagsläget ingen avkastning på räntebärande papper 

och till följd av bristen på alternativa placeringsmöjligheter vänder de sig allt mer mot 

fastighetsmarknaden.  

Attraktiviteten hos fastigheter har således lett till att fler aktörer har börjat köpa fastigheter de senaste 

åren, vilket följaktligen har inneburit att yielderna har pressats ner. Som nämndes ovan har den 

svenska ekonomin samtidigt utvecklats positivt, vilket i sin tur har medfört att efterfrågan på 

exempelvis kontor har ökat och det har sålunda inneburit att marknadshyrorna har ökat. Exempelvis 

visar Figur 3 hur marknadshyrorna och yielderna för ”prime”-kontor i Stockholm har utvecklats under 

de senaste åren. (Notera att den sista stapeln är prognoser för Q2 2016). I teoridelen nedan (2.4.2 

Direktavkastningsmetoden - Gordons formel) visas mer utförligt hur marknadshyran och yielden 

inverkar på marknadsvärdet, men förenklat sagt medför högre marknadshyror och lägre yielder att 

värdena på fastigheter stiger. 

 
Figur 3. Historiska hyresnivåer samt yielder för “prime”-kontor i Stockholm (SEPREF) 
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Mycket riktigt har också priserna och aktiviteten på fastighetsmarknaden ökat i takt med att räntorna 

har fallit. I Figur 4 syns att transaktionsvolymen var rekordhög år 2014, och inte långt därifrån när även 

år 2015 summerades. Även om transaktionsvolymen år 2015 inte riktigt nådde upp till det föregående 

årets toppnotering genomfördes trots allt rekordmånga transaktioner det året. Även år 2016 verkar 

gå mot samma höga transaktionsnivåer då årets första kvartal genererade en högre transaktionsvolym 

än det tidigare rekordet för ett första kvartal, vilket var från 2007 (Olsson Äärlaht, 2016). Ur Figur 4 

kan även utläsas att de utländska investerarna har börjat hitta tillbaka till den svenska 

fastighetsmarknaden igen efter några år präglade av mindre aktivitet, vilket givetvis har inneburit en 

högre konkurrens om objekten. (Observera att den sista stapeln endast tar hänsyn till transaktioner 

som har skett fram till mars 2016). 

 
Figur 4. Årliga transaktionsvolymer på den svenska fastighetsmarknaden  (Catella) 

Vad gäller de mer finansiella aspekternas utveckling kan det fastställas att den genomsnittliga ränta 

som fastighetsägare betalar givetvis har sjunkit i ungefär samma takt som reporäntan och den låg i 

mars 2016 på 2,7 %, vilket är betydligt lägre än genomsnittsräntan de senaste 15 åren, som är drygt 4 

%. Även belåningsgraderna har sjunkit betänkligt och låg i mars 2016 på 54,9 %, vilket delvis beror på 

fastigheternas värdestegringar, men även det faktum att bankerna har blivit mer restriktiva har spelat 

roll (Catella, 2016). 

1.2 Problemformulering & syfte 

Med tanke på den utveckling som på senare tid har präglat marknaden och det faktum att minusräntan 

i sig är helt nytt kan det vara av intresse att undersöka detta djupare. Denna uppsats syftar således till 

att ta reda på vad den negativa räntan har haft för effekter på fastighetsmarknaden och dess aktörer. 

Vidare undersöks hur olika aktörer förhåller sig till och upplever fenomenet samt om det finns några 

skillnader mellan de olika aktörernas förväntingar om räntans och marknadens framtida utveckling.  

1.3 Avgränsningar 

Studien fokuserar på den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. Aktörerna som har intervjuats 

är framförallt verksamma på handels- och kontorsmarknaden. På grund av arbetets limiterade omfång 

finns givetvis inte hela marknaden representerad i undersökningen, vilket bör beaktas vid utvärdering 

av uppsatsens resultat. Även om marknaden givetvis påverkas av väldigt många parametrar har vi 

försökt att koncentrera uppsatsen och frågorna kring just räntans betydelse och inverkan. Arbetet 

koncentrerar sig på räntans utveckling från 2008-2009 till och med idag, med ett särskilt fokus på tiden 

sedan den negativa räntan infördes. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Penningpolitik och räntan 

Sedan 1993 har Riksbanken fört en inflationsmålspolitik där målet har varit att upprätthålla en 

inflationsnivå, mätt i KPI, kring 2 % (Riksbanken, 2016). Inflationstrycket i Sverige har dock under flera 

år varit lågt och för att kunna vidmakthålla en önskvärd nivå kan Riksbanken vidta en rad olika åtgärder. 

I denna teoridel beskrivs två av dem; reporäntan och handel med statsobligationer. 

2.1.1 Reporäntan 

Reporäntan bestäms av Riksbanken och är utgångspunkt för den räntan, dagslåneräntan, som sätts då 

banker placerar eller lånar pengar hos RB över natten. Bankerna lånar/placerar till reporäntan +/- 0,75 

procentenheter, vilket utgör den så kallade räntekorridoren, när de vänder sig till Riksbanken. Detta 

skapar incitament för bankerna att komma överens sinsemellan om en ränta, inom räntekorridoren, 

som de istället lånar/placerar hos varandra eftersom de annars alltid kan vända sig till Riksbanken. (Ett 

genomsnitt av den räntesats som ett antal särskilda banker kommer överens om utgör den 

referensränta som kallas STIBOR.) Bankerna sätter i sin tur sina räntor indirekt baserat på reporäntan 

och förväntningarna på hur reporäntan kan komma att utvecklas. Med reporäntan som verktyg styr 

alltså Riksbanken den så kallade dagslåneräntan och därmed även de korta räntorna på marknaden, 

däribland STIBOR (Riksbanken, 2015). 

En låg reporänta skulle alltså innebära lägre marknadsräntor för hushåll och företag, som i sin tur 

innebär lägre lånekostnader och därmed ökat incitament för konsumtion och investeringar. Den ökade 

ekonomiska aktiviteten resulterar i lägre arbetslöshet och ökade löner som gör att företagen, för att 

ha råd med de ökade lönekostnaderna, måste höja priserna på deras varor. I och med det ökar 

inflationen. En sänkning av reporäntan resulterar även vanligtvis, åtminstone initialt, i en sänkt 

växelkurs vilket gör att exporten ökar och importen minskar. Den inhemska ekonomin får alltså en 

inejktion på det sättet (Alsterlind, et al., 2015). 

Hur en förändring av reporäntan påverkar inflationen och den övriga ekonomin kallas för 

transmissionsmekanism. Figur 5 visar en flödesbild av fenomenet i det fall då reporäntan sänks. 

 
Figur 5. Transmissionsmekanismerna (Riksbanken) 
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2.1.2 Statsobligationer 

Eftersom erfarenheterna av negativa räntor är begränsade så är man från Riksbankens sida försiktig 

med att sänka räntan ytterligare och därför måste man även använda andra verktyg för att stimulera 

ekonomin. Ett annat sådant verktyg är alltså handel med statsobligationer. 

“Statsobligationer är ett samlingsbegrepp för de obligationer som Riksgäldskontoret ger ut” 

(Riksbanken, 2015). Dessa obligationer har vanligtvis en löptid om 2, 5, 7 respektive 10 år och ger en 

avkastning som ska motsvara genomsnittet av förväntade korta räntor under obligationens löptid plus 

en premie som till största del baseras på risk. Låga räntor innebär alltså låg avkastning vilket innebär 

att priset man betalat för en obligation inte är långt i från den summa man får efter att den förfallit, 

dyra obligationer med andra ord. Å andra sidan innebär höga räntor att priset för samma obligation 

relativt sett är billigare. Obligationerna handlas på den öppna marknaden. 

När Riksbanken köper statsobligationer väntas marknadsräntorna, och i sin tur ekonomin, påverkas på 

samma sätt som när reporäntan sänks, men genom andra kanaler. 

- Signaleringskanalen 
Genom att köpa statsobligationer då det råder låga räntenivåer signalerar Riksbanken att 
räntan även fortsättningsvis kommer att vara låg. Detta eftersom Riksbanken annars gör stora 
förluster om räntorna skulle höjas kraftigt innan obligationerna har förfallit. 

- Premiekanalen 
När Riksbanken köper statsobligationer minskar utbudet för övriga aktörer vilket leder till att 
konkurrensen om de återstående obligationerna ökar. På så sätt sänks premien (priset höjs) 
och därmed även obligationsräntorna. 

- Portföljbalanskanalen 
Hur stark denna kanal är beror på vad de som säljer obligationerna till Riksbanken gör med 
pengarna. Om de återinvesterar i andra närliggande tillgångar, såsom statsobligationer med 
andra löptider eller andra typer av obligationer, kan det komma att påverka även dessa räntor 
på samma sätt som ovan. 

- Likviditetskanalen 
När Riksbanken köper statsobligationer gör de det genom att skapa nya pengar som de 
använder för att betala med. På så sätt ökar bankernas likviditetsöverskott gentemot 
Riksbanken och som en följd av det även marknadsräntorna (Alsterlind, et al., 2015). 

 
Sedan minusräntan infördes 2015 har Riksbanken köpt statsobligationer för 135 miljarder kronor och 

en analys visar att svenska statsobligationsräntor är lägre än de skulle varit utan dessa köp. Dessa 

effekter är i linje med vad som observerats i andra länder (De Rezende, et al., 2015) 

2.2 Ränteswappar 
Eftersom räntekostnaderna är den i särdrag största kostnadsposten en fastighetsinvesterare har att 

handskas med är det viktigt att bearbeta dessa proaktivt. Detta fenomen kallas för ”hedging”, vilket 

innebär att investerare försöker eliminera riskfaktorn som kan komma att uppstå på grund av 

ogynnsamma kursutvecklingar över tid. Fastighetsägare hedgar dels för att försöka minska den 

genomsnittliga räntan, men även för att skapa mer förutsägbarhet genom att minimera 

räntevolatilitetens inverkan på företagets resultat. Det finansiella instrument som används mest 

frekvent av marknadsaktörerna för att hedga räntorna är så kallade ränteswappar (Allesson & 

Hübinette, 2008). 

En ränteswap är ett kontrakt mellan två parter som medför att parterna i princip byter framtida 

kassaflöden med varandra under en bestämd tidsperiod. Utgångspunkten för att en ränteswap ska 

kunna uppstå är att den ena parten har räntekostnader baserade på en rörlig ränta (STIBOR i Sverige) 
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medan den andra parten har ingått ett avtal som innebär att dennes ränta är fast. Dessa aktörer kan 

då initiera en swap för att byta till sig motpartens räntekostnader om dessa anses mer fördelaktiga. 

Realiteten överensstämmer dock inte med teorin avseende det faktum att två aktörer möts upp och 

bestämmer sig för att träffa avtal om att byta räntor med varandra, utan i verkligheten agerar istället 

banken antigen som förmedlare eller motpart. I det senare fallet kallas banken för market maker, vilket 

alltså innebär att de erbjuder sig att aktivt ingripa som bytespart i swapen (Hull, 2009). 

Följande exempel demonstrerar hur en ränteswap sker enligt teorin. Observera att 6-mån STIBOR 

används för att förenkla exemplet, i praktiken är det snarare 3-mån STIBOR som nyttjas.  Anta att ett 

swapavtal ingås mellan företag A och företag B gällande en 3-årsperiod. Företag A åtar sig att betala 

en fast ränta på 6 % på 100 miljoner kronor i kapital till företag B. Företag B å sin sida accepterar att i 

gengäld betala räntan som motsvarar 6-mån STIBOR på samma kapital. Företag A är då ”fixed-rate 

payer”, medan företag B är ”floating-rate payer”. Anta vidare för exemplets skull att avtalet innebär 

att betalningarna sker var sjätte månad och att den fasta räntan förräntas på halvårsbasis (Hull, 2009).  

 
Figur 6. Ränteswap-överenskommelse 

Det första bytet av betalningsströmmar kommer därmed att ske sex månader efter det att avtalet 

ingicks. Företag A kommer då att betala 3 miljoner kronor till företag B, vilket motsvarar en ränta på 6 

% för ett halvår beräknat på det vid avtalets ingående bestämda kapital; 100 miljoner kronor. Företag 

B kommer samtidigt att betala företag A ränta, beräknat på samma kapitalbasis som ovan, där själva 

räntesatsen motsvarar 6mån STIBOR sex månader innan betalningstillfället (i detta fall alltså vid 

avtalets ingående). Anta att 6mån STIBOR sex månader innan första betalningen låg på 5,2 %. Företag 

B betalar således 2,6 miljoner till företag A. Dessa byten av betalningsströmmar sker sedan på samma 

vis var sjätte månad tills det att swapkontraktet går ut efter 3 år. Företag A kommer sålunda att betala 

samma belopp varje period på grund av att räntan är låst, medan storleken på företag B:s betalningar 

kommer att bero av hur räntan på 6mån STIBOR utvecklas över tiden.  

År 6mån STIBOR Kassaflöde 
baserat på fast 

ränta (företag A) 

Kassaflöde 
baserat på rörlig 
ränta (företag B) 

Nettot av 
kassaflödena 

0,0 5,2 %    
0,5 5,8 % 3” 2,6” 0,4” 
1,0 6,4 % 3” 2,9” 0,1” 
1,5 6,9 % 3” 3,2” – 0,2” 
2,0 6,5 % 3” 3,45” – 0,45” 
2,5 5,9 % 3” 3,25” – 0,25” 
3,0  3” 2,95” 0,05” 

Tabell 1. Simulering av swapavtal 

Tabell 1 visar en 3-årig simulering av swapavtalet och den sista kolumnen uppvisar 

betalningsströmmarnas netto utifrån företag A:s perspektiv. Notera också att även fastän avtalet i 

grunden är baserat på 100 miljoner kronor i swap-kapital innebär det inte att någon av parterna 

faktiskt betalar eller mottar det kapitalet, utan det enda som faktiskt byter ägares hand är 

räntebetalningsströmmarna som utgår varje period (redovisade i kolumn 3 & 4). Därför kallas detta 

belopp på 100 miljoner kronor för ett fiktivt kapital (”notional principal”) (Hull, 2009).  
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Om man nu dessutom adderar en tredje part till exemplet visar det hur företag kan agera för att byta 

ut sina befintliga lån och istället få helt andra lånevillkor. För företag A skulle en ränteswap kunna 

innebära att man på ett effektivt sätt kan byta en rörlig låneränta till en fast låneränta. Ponera att 

företaget har ett utomstående lån hos en tredje part som innebär att företaget får låna 100 miljoner 

kronor till en ränta på STIBOR+ 0,2 %, där 0,2 % utgör riskpremien som den tredje parten tillägger för 

att vilja låna ut till företag A. Efter det att företag A ingått swapavtalet har det följande 

betalningsströmmar: 

1. Betalar STIBOR+ 0,2 % till tredje part (bank) 

2. Erhåller STIBOR enligt swapavtalet 

3. Betalar fast ränta på 6 % enligt swapavtalet 

Dessa betalningsströmmar resulterar i att företag A nu istället har fått en fast ränta på 6,2 %. ((STIBOR+ 

0,2 %)- STIBOR + 6%= 6,2 %) 

För företag B skulle en ränteswap kunna innebära att man kan byta en fast låneränta till en rörlig 

låneränta. Anta att företaget har ett utomstående lån hos en tredje part som innebär att företaget får 

låna 100 miljoner kronor till en fast låneränta på 6,4 %.  Efter det att företag B ingått swapavtalet har 

det följande betalningsströmmar: 

1. Betalar fast ränta på 6,4 % till tredje part (bank) 

2. Betalar STIBOR enligt swapavtalet 

3. Erhåller fast ränta på 6 % enligt swapavtalet 

Dessa betalningsströmmar resulterar i att företag B nu istället har fått en rörlig ränta på STIBOR+ 0,4 

%. (6,4 %+ STIBOR- 6 % =STIBOR+ 0,4 %) (Hull, 2009). 

 
Figur 7. Ränteswap-överenskommelse 2 

2.3 Finansiering 

2.3.1 Modigliani-Miller 

Utöver det faktum att räntan influerar på värderingen av fastigheter, påverkar det även 

fastighetsägarnas utsikter gällande finansieringen. Investerare som allokerar kapital till 

fastighetsmarknaden använder sig genomgående av en kapitalstruktur bestående av eget kapital och 

skuld (lån från banker). Ur ett generellt perspektiv gäller Modigliani-Millers första sats som påvisar att 

𝐸 + 𝐷 = 𝑈  (2.1) 

I ekvationen (2.1) representerar 𝐸 och 𝐷 det egna kapitalet respektive skuldkapitalet i det fall ett 

företag väljer att belåna sin investering. Vidare utgör 𝑈 företagets totala kapital, som i sin tur 

motsvarar värdet på företagets tillgångar. Med andra ord konstaterar ekvationen (2.1) att 

marknadsvärdet av företagets kapital alltid är lika med marknadsvärdet av dess tillgångar, oberoende 

av huruvida företaget väljer att finansiera med eller utan skuld. Observera att denna ekvation baseras 

på antagandet att företaget befinner sig i en ”perfekt kapitalmarknad”, där exempelvis skatter, 
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transaktionskostnader och emissionskostnader är obefintliga (Berk & DeMarzo, 2013).  

Genom att bygga vidare på ekvation (2.1) kan även avkastningen på de olika kapitalslagen beräknas. 

Eftersom en portföljs totala avkastning är lika med den viktade avkastningen från dess olika tillgångar 

går det att, från ekvationen (2.1), härleda följande samband för den viktade kapitalkostnaden (WACC); 

𝑟𝑈 =
𝐸

𝐸+𝐷
𝑟𝐸 +

𝐷

𝐸+𝐷
𝑟𝐷  (2.2) 

𝑟𝑈 , 𝑟𝐸och 𝑟𝐷utgör total avkastning, avkastning på eget kapital respektive skuldräntan. Genom att bryta 

ut 𝑟𝐸 från ekvationen (2.2) får man ett uttryck för avkastningen på eget kapital, som tillika utgör 

Modigliani-Millers andra sats: 

𝑟𝐸 =  𝑟𝑈 +
𝐷

𝐸
(𝑟𝑈 − 𝑟𝐷)  (2.3) 

I ekvationen (2.3) tydliggörs på ett intuitivt sätt den så kallade hävstångseffekten som uppstår på 

avkastningen på eget kapital. Från ekvationen (2.3) kan utläsas att om skulden, 𝐷 = 0, kommer 𝑟𝐸 =

 𝑟𝑈. Detta innebär vidare att om 𝐷 > 0, kommer avkastningen på eget kapital antingen överstiga 

alternativt understiga 𝑟𝑈, beroende på om 𝑟𝑈 > 𝑟𝐷 eller om 𝑟𝑈 < 𝑟𝐷. Det går också att definierar det 

som att en investerare automatiskt utsätter sig för en större risk genom belåning, vilket både kan 

resultera i en högre eller i en lägre avkastning på eget kapital än vad det totala kapitalet avkastar (Berk 

& DeMarzo, 2013). 

2.3.2 Förtydligande exempel 

Ponera att en investerare går in med ett eget kapital (𝐸) på 8 miljoner kronor för att förvärva en 

fastighet (𝑈) värderad till 20 miljoner kronor. Ett lån (𝐷) på 12 miljoner kronor krävs då för att kunna 

genomföra köpet. Räntan på lånet (𝑟𝐷) är fixerad till 5 %. Exemplet åskådliggörs vidare i Figur 8. 

Utifrån informationen ovan kan skuldsättningskvoten, 𝐿𝑅 (leverage ratio) beräknas: 

𝐿𝑅 =
𝑈

𝐸
=

20"

8"
= 2,5  

Även belåningsgraden, 𝐿𝑇𝑉 (loan to value) kan bestämmas: 

𝐿𝑇𝑉 =
𝐷

𝑈
=

12"

20"
= 0,6 = 60%  

 

 
Figur 8. Schematisk illustration hävstångseffekten 

Scenario 1 

Om fastigheten lyckas avkasta, 𝑟𝑈 =7 %: 

𝑟𝐸 =  𝑟𝑈 +
𝐷

𝐸
(𝑟𝑈 − 𝑟𝐷) = 0.07 +  

12"

8"
(0.07 − 0.05) = 10 % 
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Scenario 2 

Om fastigheten endast uppnår en avkastning, 𝑟𝑈 = 3 %: 

𝑟𝐸 =  𝑟𝑈 +
𝐷

𝐸
(𝑟𝑈 − 𝑟𝐷) = 0.03 +  

12"

8"
(0.03 − 0.05) = 0 % 

Slutligen kan även relationen mellan skuldsättningskvoten, LR och utslaget på avkastningen på eget 

kapital understrykas med en fortsättning på samma exempel. Alla parametrar förutom 𝑟𝑈 hålls 

konstanta (𝑟𝐷= 5 %, 𝐷= 12” och 𝐸= 8”). 

𝒓𝑼 𝒓𝑬 

6 %  7,5 % 

7 % 10 % 
8 % 12,5 % 

Tabell 2. Ändrad avkastning på eget kapital beroende på den total avkastning som uppnås 

Från Tabell 2 åskådliggörs att en ändring med +/- 1 % -enhet på 𝑟𝑈 ger ett utslag på eget kapital som 

motsvarar +/- 2,5 % -enheter. Detta är alltså direkt kopplat till skuldsättningsgraden, LR, som var just 

2,5. Alltså; ju högre skuldsättningsgrad, desto mer kommer avkastningen på eget kapital att fluktuera. 

Exemplet demonstrerar tydligt att risken ökar ju större del av en investering man väljer att finansiera 

med skuld. 

2.4 Värdering 

I värderingssammanhang kan man använda sig av olika värderingsmetoder. Bland dessa metoder 

förekommer olika metodtyper och därtill varianter på dessa. Några av de mest använda metoder där 

räntan har en direkt inverkan och således påverkar värderingen beskrivs nedan. 

2.4.1 Kassaflödesmetoden 

Metoden är en så kallad diskonteringsmetod där man nuvärdeberäknar bedömda framtida 

nettoavkastningar över en tidsperiod, oftast över 5-10 år, med ett visst kalkyräntekrav. Därtill 

nuvärdeberäknar man ett bedömt restvärde som fastigheten har i slutet av kalkylperioden. Principen 

för hur man beräknar en sådan modell återges nedan. 

𝑉 = ∑ 𝐷𝑛𝑡

𝑛

𝑡=1

1

(1 + 𝑝)𝑡
+

𝑅𝑛

(1 + 𝑝)𝑛
 

𝑑ä𝑟 

𝑅𝑛 =
𝐷𝑛𝑛+1

𝑑𝑎𝑛
 

𝑉 = 𝑛𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 
𝐷𝑛𝑡 = 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 å𝑟 1, 2, 3 … 
𝑅𝑛 = 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 å𝑟 𝑛 
𝐷𝑛𝑛+1 = 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 å𝑟𝑒𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑙𝑢𝑡 
𝑑𝑎𝑛 = 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑) 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙å𝑟𝑒𝑡  
𝑡 = 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 
𝑛 = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 
𝑝 = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 
 
Räntans inverkan syns dels i kalkylräntan 𝑝, dels i direktavkastningen (yielden) 𝑑𝑎𝑛 vilken beskrivs 

närmare under följande avsnitt. 
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2.4.2 Direktavkastningsmetoden - Gordons formel 

Även denna metod är en så kallad diskonteringsmetod som i princip ser likadan ut som 

kassaflödesmetoden. Skillnaden är att man endast ser till driftnettot det första året istället för under 

en flerårsperiod. Eventuellt kommande investeringar och annat som skulle komma att påverka 

driftnettot under senare år beaktas separat. Direktavkastningsmetoden/Gordons formel beräknas 

enligt följande. 

𝑉 =
𝐷𝑛

𝑑𝑎
=

𝐷𝑛

𝑝 − 𝑔
 

𝑑ä𝑟 

𝑉 = 𝑛𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 
𝐷𝑛 = 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 å𝑟 1 
𝑑𝑎 = 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑) 

𝑔 = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 −  𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 % 
𝑝 = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 
 

Även här har räntan en direkt inverkan på utfallet av värderingen genom yielden (direktavkastningen), 
eller närmare bestämt genom kalkylräntan, som yielden faktiskt bygger på. 

2.4.3 Kalkylränta 

Kalkylräntans storlek bestäms baserat på en riskfri realränta, en kompensation för inflation samt en 

kompensation som beror på fastighetens läge och specifika egenskaper. 

I tabellen nedan framgår vilka skillnader olika kalkylräntor kan ha då man värderar en fastighet, med 

direktavkastningsmetoden, som antas ha ett driftnetto på 1,2 mkr och en årlig värdeförändring på 2%. 

Driftnetto Kalkylränta Marknadsvärde 

1,2 Mkr 5 % 40 Mkr 

1,2 Mkr 7 % 24 Mkr 

1,2 Mkr 9 % 17,1 Mkr 

1,2 Mkr 11 % 13,3 Mkr 
Tabell 3. Direktavkastningsmetoden med olika kalkylräntor 

Kalkylräntan får onekligen effekter på en fastighets marknadsvärde, särskilt vid låga räntenivåer. 

𝑲𝒂𝒍𝒌𝒚𝒍𝒓ä𝒏𝒕𝒂 = 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒓ä𝒏𝒕𝒂 + 𝒊𝒏𝒇𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 + 𝒓𝒊𝒔𝒌𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓 

Den matematiskt korrekta relationen är egentligen enligt s.k. Fischers formel följande: 

𝑲𝒂𝒍𝒌𝒚𝒍𝒓ä𝒏𝒕𝒂 = (𝟏 + 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒓ä𝒏𝒕𝒂) × (𝟏 + 𝒊𝒏𝒇𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏) × (𝟏 + 𝒓𝒊𝒔𝒌) 

Ett annat vanligt synsätt att bedöma kalkylräntan enligt: 

𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒆𝒍𝒍 𝒓ä𝒏𝒕𝒂 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒔𝒐𝒃𝒍𝒊𝒈𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒆𝒓 + 𝒆𝒕𝒕 𝒓𝒊𝒔𝒌𝒕𝒊𝒍𝒍ä𝒈𝒈 

Figur 9. Kalkylränta (Institutet för värdering av fastigheter och samhällsbyggarna, Fastighetsekonomi och 
fastighetsrätt) 
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2.5 Aktörer 

På den svenska fastighetsmarknaden figurerar ett flertal olika typer av fastighetsaktörer, allt från 

privatpersonen som köper sin bostadsrättslägenhet till det multinationella finansföretaget som 

investerar i stora fastighetsportföljer. Nedan följer en kort beskrivning av de aktörer som arbetet 

fokuserar på. 

2.5.1 Institutionellt ägda fastighetsföretag 

Som rubriken antyder så ägs dessa fastighetsföretag av olika typer av institut. På den svenska 

fastighetsmarknaden är det framförallt försäkringsbolag och pensionsfonder som äger dessa företag. 

Beroende på bolagsstrukturen är de reglerade på olika sätt vad gäller exempelvis 

upplåningsmöjligheter men gemensamt för alla är att ägarna inte uteslutande söker avkastning på 

fastighetsmarknaden, utan även jobbar med andra avkastande tillgångar som exempelvis 

räntebärande papper och aktier. 

2.5.2 Börsnoterade fastighetsbolag 

Fastighetsbolag som är noterade på Stockholmsbörsen särskiljer sig från andra typer av 

fastighetsinvesterare framförallt beträffande ägandestrukturen och finansieringsmöjligheterna. Ett 

börsnoterat fastighetsbolag ägs utav sina aktieägare, vilka kan vara tiotusentals i de största 

fastighetsbolagens fall. Vad gäller finansieringsmöjligheterna kan de, utöver de traditionella 

bankkrediterna, även utnyttja börsen för att knyta till sig kapital. Exempel på de vanligaste 

instrumenten som nyttjas är: 

- Företagscertifikat: instrument som vanligtvis har en löptid på 0-10 år. Dessa emmiterar 

bolagen på penningmarknaden för att få en kortfristig och flexibel finansiering. 

- Företagsobligationer: instrument med löptid på 1-10 år. En obligationsköpare erhåller en årlig 

kupongränta under den predefinierade löptiden, för att sedan återköpa obligationen mot ett 

inlösensförbehåll som utgår när lånet löper ut. Företagsobligationer är, till skillnad från 

statsobligationer, inte säkerställda, vilket innebär att en köpare kommer att kräva en högre 

avkastning på grund av den högre riskpremien och den sämre likviditeten. 

- Preferensaktier: En slags hybrid mellan en aktie och en obligation. Preferensaktien utgör, 

precis som vanliga aktier, en del av företagets egna kapital. Det som särskiljer preferensaktien 

är att de ligger före de vanliga aktierna I utdelningshierarkin. Notera dock att preferensaktier 

ligger bakom andra långivare såsom banker och obligationsägare (Friis-Liby & Bengtsson, 

2015). 

2.5.3 Fastighetsfonder 

En fastighetsfond är i grunden en uppgörelse mellan flera investerare att investera i fastigheter. 

Fonden konstrueras som ett onoterat fastighetsbolag, ofta som aktiebolag eller kommanditbolag, som 

investerar direkt i fastigheter vilket innebär att delägarna i sin tur blir indirekta fastighetsägare. Det 

administrativa, köp, underhåll/utveckling och försäljning av fastigheterna sköts av fondförvaltaren. 

Fondförvaltaren tar i sin tur en avgift för handhavandet av fonden samt för sin expertkunskap. 

En utmärkande egenskap för just fastighetsfonder är att de endast handhas under en designerad 

tidsperiod, vilken kan variera beroende på aktör. De olika fonderna kan även uppta olika risknivåer och 

brukar vanligtvis delas in i följande riskkategorier, där det framförallt är avkastningskravet som skiljer 

dem åt. 
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Core (7-12%): Dessa fonder investerar vanligtvis i färdigutvecklade fastigheter med låg risk som 

genererar stabila kassaflöden. 

Value Added (12-20%): Dessa fonder investerar i fastigheter med något högre risk, ofta fastigheter där 

man ser någon form av utvecklingspotential. 

Opportunistisk (20-30%): Fokus hos dessa fonder ligger hos fastigheter med hög risk, exempelvis 

fastigheter med höga vakanser och fastigheter på avvikande marknader. (Skarp, 2011) 

2.6 Beteendeekonomi 

Marknadsaktörers förväntningar har fått en allt större betydelse vid genomförande av ekonomiska 

marknadsanalyser eftersom förväntningar givetvis påverkar aktörernas agerande. Det har 

konstruerats flera olika modeller genom åren för att förklara hur ekonomiska förväntningar byggs upp, 

men de två mest frekvent förekommande är adaptiva förväntnigsmodellen (”adaptive expectations”) 

och rationella förväntningsmodellen (”rational expectations”) (Mlambo, 2012). 

2.6.1 Adaptiva förväntningar 

Förenklat bygger modellen för adaptiva förväntningar på antagandet om att den ekonomiska agenten 

formerar sina framtida förväntningar på en variabel (exempelvis ränta) utifrån variabelns historiska 

utveckling. Den matematiska formeln som underbygger modellen är  

𝑟𝑡
𝑒 = 𝑟𝑡−1

𝑒 + 𝛿(𝑟𝑡 − 𝑟𝑡−1
𝑒 )  (2.4) 

Där rt
e är den förväntade räntan, rt−1

e  är föregående periods förväntade ränta, rt är den aktuella räntan 

och δ är en förväntningskoefficient som varierar mellan 0 och 1. För att skapa en tidsserie där den 

förväntande räntan kan baseras på data från längre bak i tiden kan formeln skrivas om till 

𝑟𝑡
𝑒 = 𝛿𝑟𝑡 + (1 − 𝛿)𝑟𝑡−1

𝑒  (2.5) 

Om den förväntade räntan följaktligen grundas på en lång tidsperiods observerade tidigare 

förväntningar kan följande serie konstrueras: 

𝑟𝑡
𝑒 = 𝛿𝑟𝑡 + (1 − 𝛿)[𝛿𝑟𝑡−1 + (1 − 𝛿) 𝑟𝑡−2

𝑒 ] (2.6) 

∴ 𝑟𝑡
𝑒 = 𝛿𝑟𝑡 + 𝛿(1 − 𝛿)𝑟𝑡−1 + (1 − 𝛿)2 𝑟𝑡−2

𝑒  (2.7) 

∴ 𝑟𝑡
𝑒 = 𝛿𝑟𝑡 + 𝛿(1 − 𝛿)𝑟𝑡−1 + (1 − 𝛿)2 𝑟𝑡−2

𝑒 + (1 − 𝛿)3 𝑟𝑡−3
𝑒 + (1 − 𝛿)4 𝑟𝑡−4

𝑒 + ⋯ (2.8) 

Modellen för adaptiva förväntningar innebär således att den förväntade räntan kan ses som summan 

av den senast förväntade räntenivån plus det viktade felet på föregående förväntningar (ekvation 2.5) 

(Gujarati, 2004). Den eviga tidsserien (ekvation 2.8) påvisar att den adaptiva förväntningsmodellen 

bygger på ett förlopp som innebär att förväntningen på räntan är konstruerad utifrån en viktad summa 

av alla föregående värden på räntan, där vikten av värdena minskar ju längre bak i tiden de kommer 

ifrån. Med andra ord är det de närmast föregående årens värden som har störst utslag på aktörens 

ränteförväntning. Enligt denna modell formeras alltså förväntningarna på ett konglomerat av historisk 

data (Chow, 2011).  
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2.6.2 Rationella förväntningar 

Den rationella förväntningsmodellen utgår ifrån att den optimala förväntningen baseras på all 

tillgänglig och relevant information och därmed elimineras gradvis prognosfelen. Till skillnad från 

modellen för adaptiva förväntningar, grundas de rationella förväntningarna på information om alla 

variabler som förefaller vara relevanta och kopplade till den undersökta variabeln. En matematisk 

modell som beskriver de rationella förväntningar visas härnedan: 

𝐸𝑡−1(𝑋𝑡) =  𝑎0 + 𝑎1𝑋𝑡−1 + 𝑎2𝑌𝑡−1 + 𝑎3𝑍𝑡−1 + 𝐸𝑡−1(𝑈𝑡) (2.9) 

Ur ekvationen (2.9) ovan utläses att förväntningarna perioden t − 1 på variabeln Xt grundas på flera 

olika observerade variabler från perioden t − 1, där de är viktade utifrån relevans. Ut är en 

slumpmässig variabel som representerar förväntningsfel (överraskningar och nyheter) som inte gått 

att antecipera vid tidpunkten för uppskattningen, därav det faktum att den variabeln måste estimeras 

under period t − 1 (Mlambo, 2012). 
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3 Metod 

3.1 Teoretiska metodval 

Denna uppsats är uppbyggd på en metodtriangulering inbegripandes både ett kvalitativt moment och 

ett kvantitativt moment. Metodtriangulering innebär att uppsatsen angrips med fler än en metod, 

vilket ofta är användbart när man vill validera resultaten från den kvalitativa delen med kvantitativ 

data. Det finns olika strategier för att sammanfoga kvalitativa och kvantitativa metoder, men i denna 

uppsats sker kombinationen genom att den kvalitativa och den kvantitativa metoden används både 

vid informationsinsamlingen och vid analysen av den insamlade datan. Exempel på andra strategier 

kan vara att kvalitativa undersökningar används som en uppföljning av en kvantitativ undersökning 

eller också att datainsamlingen sker kvalitativt och att informationen sedan kvantifieras i analysdelen. 

Viss vetenskaplig litteratur pekar dessutom på att den distinkta gränsdragningen mellan kvalitativa 

studier och kvantitativa studier är en retorisk pseudofråga som har fått oproportionerligt stor 

betydelse i vetenskapsvärlden, vilket har bestyrkt valet av att utnyttja metodtriangulering för denna 

uppsats (Åsberg, 2001). 

Den vetenskapliga forskningsansatsen som har legat till grund för den kvalitativa delen är 

fenomenografin. Anta att man kan betrakta tillvaron utifrån två olika perspektiv. Den första ordningen 

innebär att man kan se på ett fenomen och hur det faktiskt är beskaffat. Den andra ordningen innebär 

att man undersöker vilka erfarenheter och uppfattningar människor har om fenomenet. 

Fenomenografi innebär att man undersöker den andra ordningen, alltså med andra ord är det ett 

försök att beskriva skillnader i sättet olika individer upplever verkligheten (Marton, 1981).  

För att utföra en bra fenomenografisk kvalitativ studie krävs det att man noggrant specificerar det 

fenomen som man vill undersöka, samt även att respondenterna utgörs av en heterogen grupp av 

människor med expertis inom området. Genom att undersöka ett brett spektrum av respondenter är 

förhoppningen att fenomenet belyses ur så många olika vinklar som möjligt. Vidare är den 

fenomenografiska forskningsansatsen induktiv, vilket innebär att metoden berör ett limiterat fenomen 

vars olika uppfattningar och perceptioner i slutändan framställs till generella slutsatser om det 

undersökta fenomenet. Den deduktiva ansatsen, vilken är antitesen till den ovan nämnda ansatsen, 

syftar å sin sida till att formulera hypoteser om fenomenet för att sedan styrka eller förkasta 

hypoteserna beroende på de svar som erhålls (Kroksmark, 2007).  

För att konfirmera de sentiment och perceptioner som erhållits via de kvalitativa intervjuerna och för 

att bestyrka både uppsatsens reliabilitet och dess inre validitet ansågs det komplementariskt att därtill 

addera ett kvantitativt moment. Den vetenskapliga forskningsansatsen som ligger till grund för den 

kvantitativa metoden är positivismen. Positivismen hävdar att vetenskapen är begränsad till det 

erfarenhetsmässigt givna (SOI, 2013). Med andra ord är det en teori som endast baserar sig på 

objektivt tillförlitlig data som härleds utifrån konkreta observationer. 
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3.2 Genomförande 

3.2.1 Respondenter 

För att svara mot den fenomenografiska metodansatsen som vill att respondentbasen ska bestå av en 

heterogen grupp av konnässörer inom det område som undersöks, har representanter från följande 

företag intervjuats: tre fastighetsfonder, tre börsnoterade fastighetsbolag, tre institutionellt ägda 

fastighetsföretag, en fastighetskonsult, två forskare från KTH och en bank. Varför tre representanter 

från respektive typ av fastighetsägare intervjuades var för att även kunna undersöka om det fanns 

några strukturella skillnader i hur olika fastighetsägare förhåller sig till fenomenet.  

I och med att respondenterna erbjöds anonymitet beskrivs deras företag som följer:  

- De tre börsnoterade fastighetsbolagen är alla listade på large cap på Stockholm OMX.  

- De tre fastighetsfonderna är alla svenska fonder. Två av dem investerar även utom Sveriges gränser. 

- Två av de institutionellt ägda fastighetsföretagen förvaltar pensionskapital medan det tredje förvaltar 

försäkringskapital. 

- Fastighetskonsultföretaget  är en välrenommerad konsult som länge har funnits på den svenska 

marknaden.  

- Banken är en av Sveriges fyra storbanker. 

- Forskarna kommer båda från KTH:s insitution för Fastigheter och Byggande. 

3.2.2 Informationsinsamlingsmetoder 

För att svara mot den fenomenografiska metodansatsen som vill att respondentbasen ska bestå av en 

heterogen grupp av konnässörer inom det område som undersöks, har representanter från följande 

företag intervjuats: tre fastighetsfonder, tre börsnoterade fastighetsbolag, tre institutionellt ägda 

fastighetsföretag, en fastighetskonsult, två forskare från KTH och en bank. Varför tre representanter 

från respektive typ av fastighetsägare intervjuades var för att även kunna undersöka om det fanns 

några strukturella skillnader i hur olika fastighetsägare förhåller sig till fenomenet.  

Det kvalitativa momentet byggde på inspelade intervjuer där frågemallen visserligen var baserad på 

en relativt strukturerad frågemall, men faktum är att själva intervjuerna i de flesta fall utmynnade i 

diskussioner som mer efterliknade en semistrukturerad disposition (vilket inledningsvis var målet). 

Exempelvis hoppades det ofta mellan frågorna och ofta kunde ett svar besvara flera frågor, men även 

det faktum att olika respondenter valde att besvara olika frågor mer ingående än andra medförde ändå 

att utfrågningarna mer liknade semistrukturerade intervjuer.  

Det kvantitativa momentet byggde på en enkät med mestadels förutbestämda svarsalternativ. 

Frågorna var direkt tagna från intervjumallen som låg till grund för de kvalitativa intervjuerna. Syftet 

med att avsluta med samma frågor, fast i enkätform, var som nämnts ovan att bestyrka uppsatsens 

inre validitet (medför att de slutsatser som kan dras från de kvalitativa intervjuerna blir säkrare och 

mer trovärdiga) och dess reliabilitet (förstärker sannolikheten att samma svar och slutsatser uppnås 

oberoende av vem som utför undersökningen).  
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3.2.3 Bearbetning och analys av informationen 

Eftersom att de kvalitativa intervjuerna, som antytts ovan, flöt på som en diskussion föreföll det som 

naturligt att transkribera diskursen även den som en flytande text. Diskursen meningskoncentrerades 

vid transkriberingen, vilket innebär att långa meningar bearbetas och sammanfogas till kortare 

uttalanden där endast den mest väsentliga informationen redovisas i resultatet. Svaren från de 

efterföljande enkäterna sammanställdes i olika diagram som redovisas i resultatdelen.  

De resultat som erhölls via de kvalitativa intervjuerna innehållsanalyserades, vilket innebär att 

resultatet från intervjuerna analyseras för att dra slutsatser. Det finns olika sätt att innehållsanlysera 

ett resultat på, exempelvis är det stor skillnad på det manifesta innehållet (det som respondenten 

faktiskt uttryckt) och det latenta innehållet (forskarens egna tolkning av resultatet). Resultaten från de 

kvalitativa intervjuerna har i denna uppsats utgått ifrån en konventionell innehållsanalys, vilket avser 

en odogmatisk kodning av det empiriska materialet (alltså en analys av det manifesta innehållet). Den 

konventionella innehållsanalysen präglas dessutom av en induktiv ansats där tanken är att resultatet 

ska kunna mynna ut i generella slutsatser (Isaksson, 2010).  Den konventionella innehållsanalysen är 

följaktligen det optimala verktyget för att analysera resultatet i denna uppsats då den 

fenomenografiska forskningsansatsen bygger på en induktiv ansats där respondenternas 

varseblivningar av fenomenet ska generera slutsatser. De resultat som erhölls via enkäterna och som 

sedan sammanställts i diverse diagram begagnades i analysdelen för att, om möjligt, förenkla en 

kategorisering av resultatet och för att understödja de slutsatser som den konventionella 

innehållsanalysen frambringade.  
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4 Resultat 
Nedan följer tre avsnitt där frågorna är indelade efter dess olika karaktär. Vissa frågor har utelämnats 

i resultatdelen då de ibland kommit att besvaras under en annan fråga, se Bilaga 1 för att se samtliga 

intervjufrågor. Svaren som följer sammanfattar i princip de tillfrågades tankar kring varje enskild 

fråga. För utförligare svar och varje enskild respondents svar, se Bilaga 2 där varje enskild intervju 

finns sammanfattad. Diagrammen beskriver resultatet från enkätfrågorna, se Bilaga 3. 

I diagramen nedan beskriver de liggande staplarna det intervall inom vilket respondenterna har svarat, 

medan det mörkare sträcket visar medelvärdet av de erhållna svaren.  

4.1 Generella marknadsfrågor 

För några år sedan, kunde ni då tänka er att reporäntan skulle gå över till minus? 

Ingen av de tillfrågade kunde ana att räntan skulle gå över till minus, åtminstone inte förrän mer eller 

mindre strax innan det var ett faktum. En av respondenterna förutspådde, sedan en tid tillbaka, 

nollränta men även hen hade svårt att tänka sig att reporäntan skulle slå över till negativt. De flesta är 

överens om att det medfört vissa svårigheter framförallt i de finansiella systemen, men sakteligen har 

man anpassat sig och lärt sig att hantera det. 

Hur har utvecklingen sett ut för er del/hur har fastighetsmarknaden generellt utvecklats? 

För fastighetsägarnas del så har utvecklingen varit väldigt positiv de senaste åren. Samtliga vittnar om 

starka resultat och överlag en positiv utveckling för egen del. Man har sett ökade hyresnivåer, 

sjunkande vakansnivåer och värdeuppgångar i fastigheter vilket är en bild som även de övriga 

tillfrågade instämmer i.  

Hur stor betydelse anser ni att just räntan har haft på er utveckling? 

De noterade fastighetsbolagen anser att räntans betydelse har varit väldigt stor för den egna 

utvecklingen framförallt på grund av värdeuppgången i fastigheter vilket anses vara en följd av de lägre 

räntorna. Med undantag för ett av bolagen, med den största delen av sin portfölj belägen i Stockholm, 

som ser att den lokala utvecklingen tillsammans med bolagets strategiska framgång till stor del varit 

bidragande för den egna utvecklingen. 

Fastighetsfonderna medger att räntan har haft en viss betydelse men har svårare att koppla just 

räntans utveckling till den egna. Detta då de olika fonderna ligger i helt olika skeden, vilket medfört att 

räntan påverkat de enskilda fonderna på skilda sätt. 

De institutionellt ägda fastighetsföretagen är de som sett att räntan haft störst betydelse för den egna 

utvecklingen, främst på grund av värdeökningarna i de egna bestånden. Även det faktum att de överlag 

allokerar mer kapital till fastighetsmarknaden på grund av brist på alternativa placeringar, vilket anses 

vara en följd av ränteläget, har medfört att den egna utvecklingen gått framåt. 
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Hur stor betydelse anser ni att just räntan har haft på fastighetsmarknadens generella utveckling? 

Till skillnad från föregående fråga så ser fastighetsfonderna att räntan haft en större betydelse för 

fastighetsmarknadens utveckling generellt än vad den haft för den egna utvecklingen. Samtliga 

respondenter är överens om att räntorna lett till lägre belåningskostnader samtidigt som de alternativa 

placeringsmöjligheterna, obligationer och liknande, blivit avsevärt sämre och de flesta instämmer i att 

det haft stor betydelse för utvecklingen på fastighetsmarknaden. Den aktör som skiljer sig i den åsikten 

betonar den lokala ekonomiska tillväxten som leder till ökad efterfrågan av bland annat kontor som 

en viktigare faktor. Särskilt menar aktören att utvecklingen inte gäller alla fastigheter och lyfter fram 

tre faktorer som ökar efterfrågan; miljöcertifierade fastigheter, närhet till kommunikationer samt 

service i området. 

 

Hur länge tror ni att den negativa räntan kommer att bestå? 

De flesta fastighetsbolagen medger att de inte spekulerar i räntans utveckling i någon större 

utsträckning, utan mer eller mindre följer man riksbankens och/eller marknadens generella 

ränteprognoser och lägger fokus på det man anser sig vara duktiga på, nämligen fastigheterna i sig. 

Men på frågan så har de allra flesta svarat att de tror att den negativa räntan kommer att bestå i mellan 

ett halvår och upp till två och ett halvt år. Mycket beror enligt respondenterna på utvecklingen i 

omvärlden. På en femårssikt ser de flesta att reporäntan fortsättningsvis kommer hålla relativt låga 

nivåer. 

Två personer sticker ut och tror att den negativa räntan kan komma att bestå under en längre period 

än vad de andra tror, det är finanschefen på ett av fondbolagen samt en av forskarna på KTH. Hur länge 

tycker dem är svårt att svara på, därmed redovisas inte deras svar i diagrammen nedan. En 

lågräntemiljö under en längre tidsperiod ser de inte som något främmande. De menar på att ett Japan-

scenario inte alls är otänkbart med väldigt låga räntor i många många år framöver, därmed inte sagt 

att det behöver vara negativt. Med tanke på de strukturella förändringar som skett ur ett globalt 

perspektiv så menar de på att låga räntor mycket väl kan komma att bli ”det nya normala”. 
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Hur tror ni att fastighetsmarknaden generellt skulle påverkas av en räntehöjning? 

De allra flesta ser att en räntehöjning kommer att leda till ökade yielder och därmed lägre 

fastighetspriser. Det som nämns är bland annat att lånekostnaderna då kommer att öka och att en 

omallokering av kapital, från fastigheter till andra tillgångar, kommer att ske. Dock tror man inte på 

några stora eller snabba konsekvenser då man ser att ränteförändringarna torde ske gradvis i en 

relativt långsam takt samtidigt som en räntehöjning med all sannolikhet bör innebära en allmänt 

starkare ekonomi som till stor del motverkar de kraftiga svängningar som man annars kunnat ana.  

Därtill påpekar banken och ett av de institutionellt ägda fastighetsbolagen det stora yield-gapet som 

idag råder och menar med det på att yielderna inte alls behöver stiga särskilt snabbt eller mycket till 

en början.  

Ett av fondföretagen menar på att man idag diskonterar för högre räntor i framtiden och att man 

räknar med att lågräntemiljön är övergående varför en räntehöjning inte skulle innebära några större 

konsekvenser. Ett noterat fastighetsbolag är inne på att man idag räntesäkrar stora delar av lånen 

varför en real räntehöjning inte skulle påverka verksamheten nämnvärt. Ett annat av de institutionellt 

ägda fastighetsbolagen anser att omallokeringen av kapital i sig inte behöver innebära särskilt stora 

konsekvenser medan konsulten sätter upp ett varningens finger för just det, att man i branschen vant 

sig vid det stora kapitalflödet på marknaden.  

Två respondenter sticker ut, åt varsitt håll, där ett av de noterade fastighetsbolagen till och med anser 

att en räntehöjning kan påverka fastighetspriserna positivt. Detta då effekterna av den förmodade 

ekonomiska tillväxten bör överväga de ”negativa” effekterna av en räntehöjning. En utav forskarna på 

KTH menar däremot att så snart räntorna börjar röra sig uppåt så kommer fastighetsmarknaden 

reagera snabbt och yielderna gå upp därefter. Hur likviditeten på marknaden förändras menar hen till 

stor del beror på hur bankerna agerar. 

Vilka typer av fastighetsägare tror ni gynnas mest av dagens lågräntemiljö? 

Majoriteten lyfter fram de aktörer som belånar sig, noterade fastighetsbolag och fonder framförallt, 

då dessa drar störst nytta av den låga räntan i och med att det medför lägre lånekostnader. Noterade 

fastighetsbolag anser respondenterna gynnas i synnerhet då dessa även kunnat åtnjuta korrelationen 

på börsen samtidigt som de kunnat ta in kapital via preferensaktier och obligationer. Somliga ser även 

att institutionellt ägda fastighetsägare gynnas av dagens lågräntemiljö, av olika anledningar. Bland 
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annat nämns det faktum att de alternativa placeringarna är sämre idag och att de låga avkastningskrav 

som idag råder mer passar deras investeringsprofil. Ett av de noterade fastighetsbolagen ser att i 

princip alla fastighetsägare gynnas då värdeökningarna mer eller mindre påverkat alla i samma grad. 

Särskilt ser hen att utvecklarna, de som ägt, byggt och utvecklat fastigheter är de som tydligast har 

gynnats.  

 

Har ni märkt av nya aktörer på marknaden/att någon investerarkategori ökat sin aktivitet de 

senaste åren? 

Aktörerna har i denna fråga en väldigt spridd bild av hur det ser ut. Ett av fondföretagen ser inte att 

det har dykt upp några nya aktörer, medan ett annat ser att antalet nya bostadsutvecklare ökat de 

senaste åren. Även ett av de noterade fastighetsföretagen samt ett institutionellt fastighetsbolag har 

uppmärksammat bostads- och fastighetsutvecklare generellt som en kategori som ökat i antal. Flera 

av respondenterna ser även ett antal nya börsnoterade fastighetsbolag samt fonder på marknaden. 

Konsulten ser väldigt få nya aktörer idag men hen, samt även andra respondenter, lyfter ändå fram 

utländska investerare som en kategori som ökat sin aktivitet på fastighetsmarknaden. Även 

börsnoterade fastighetsbolagen och de institutionella fastighetsbolagen har enligt många 

respondenter ökat sin aktivitet på senare år.  
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4.2 Värderingsfrågor 

Vilka värderingsmetoder använder ni och har ni anpassat era kalkylräntor på grund av 

ränteändringarna? 

Noterade fastighetsbolag och institutionellt ägda fastighetsbolag jobbar uteslutande med 

kassaflödesbaserade värderingsmetoder, med undantag för ett noterat fastighetsbolag som anger att 

de uteslutande externvärderar sina fastigheter. Fonderna jobbar uteslutande med IRR-baserade 

värderingsmetoder.  

Bland de som jobbar med kassaflödesbaserade värderingsmetoder så hävdar samtliga att 

kalkylräntorna har sänkts, men menar på att det varit en naturlig konsekvens för att kunna spegla de 

faktiska marknadsvärdena som råder. Även konsulten ser att avkastningskraven sänkts då priserna gått 

upp vilket, enligt respondenten, är en naturlig följd av låg ränta. Fonderna menar på att IRR-målen inte 

anpassas efter räntan utan mer efter vilken typ av fond som reses, varför kalkylräntan inte påverkas 

av ränteförändingar. Däremot medger man att andra nyckeltal anpassas efter de förhållanden som 

gäller på marknaden. 

 

Anser ni att räntan och de fallande yielderna har ett samband? Har era fastigheter ökat i värde i 

takt med att räntorna har fallit? 

Samtliga respondenter, med undantag för en, anser att räntan och yielderna har ett, om inte direkt, så 

åtminstone ett väldigt starkt samband. Den respondenten med avvikande åsikt hävdar att faktorer 

som exempelvis efterfrågan påverkar yielderna i högre grad. Att yielderna sjunkit och därmed 

fastigheterna ökat i värde är något som samtliga är överens om, men respondenterna skiljer sig alltså 

i åsikten om vad som ligger bakom detta. Fastighetsfonderna värderar inte sina fastigheter på samma 

sätt under innehavstiden, men medger ändå i viss grad att fastigheterna ökat i värde. 
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Har ni/era klienter sänkt avkastningskraven till föjd av ränteläget? 

De börsnoterade börsbolagen och institutionerna menar unisont att de har fått sänka sina 

avkastningskrav mycket på grund av att de generella marknadsyielderna på marknaden har sjunkit.  

Däremot anser två av tre fastighetsfonder att de inte har anpassat sig till de fallanden 

marknadsyielderna på samma sätt som ovanstående aköterer. En repondenten från en fastighetsfond 

menar att de fortfarande jobbar efter att uppnå samma avkastning som tidigare, trots att marknaden 

har sänkt sitt krav på avkasting. Den tillfrågade konsulten menar att i princip alla aktörer på 

marknaden, även de med större riskaptit har fått sänka sina avkastningskrav om de velat genomföra 

affärer. 

 

Anser ni att fastigheter värderas till rätt nivå idag eller är marknaden ”dopad” på grund av de 

gynnsamma förhållanden som råder idag? 

Två fastighetsbolag, en insitution och banken anser att marknaden fortfarande har möjlighet att stiga 

ytterligare lite. Ett fastighetsbolag menar att det är främst kontorsfastigheter i tillväxtregioner som i 

dagsläget är något undervärderade, medan exempelvis bostadsfastigheter på ”svagare” orter å andra 

sidan är övervärderade. Resterande tre grundar det på det höga yieldgapet, vilket innebär att om 

räntorna är fortsatt låga längre tid än beräknat bör yielderna pressas ner ytterligare.  

Ett fastighetsbolag, två institutioner, respondenten från KTH, konsulten och fastighetsfonderna anser 

att fastighetsmarknaden är rätt värderad givet de rådande förhållandena. En respondent anser att 

fastighetsmarknaden ofta utvecklas som börsen, fast den reagerar något år senare, vilket tyder på att 

fastighetsmarknaden kan komma att stagnera, såsom börsen har gjort sedan ett år tillbaka.   

En representant från varje ägarkategori anser att marknaden snart har nått sin topp och kommer då 

vända nedåt.   

Ingen alls Stor

Institutioner

Fonder

Börsnoterade

Hur stor påverkan har räntan haft på värdeförändingarna i era 
fastigheter?

Inte alls Absolut

Konsult

Institutioner

Fonder

Börsnoterade



 

30 

 

Utifrån era förväntningar på ränta, hur tror ni att fastighetsvärdena kommer att utvecklas? 

Som redan nämnts tror de flesta att fastighetsvärdena kommer att utvecklas fortsatt positivit den 

närmsta tiden (till slutet av 2016) och det är det som diagramet nedan återspelgar. Däremot, på lite 

längre sikt är det fyra respondenter som tror att värdena på lite längre sikt kommer att sjunka något 

eftersom de så smånigom tror att räntan kommer att stiga, vilket kommer att innebära att även 

yielderna bör vända uppåt, men detta syns inte i enkätsvaren.  

 

Har ni nettoköpt/-sålt de senaste två åren? 

Två av börsbolagen agerar tydligt mer avvaktande i dagsläget när det gäller köp av fastigheter. Det ena 

har mer eller mindre tvingats till det då de inte är beredda att betala de priser som efterfrågas på 

marknaden, medan det andra gör då det anser att marknaden är lite överhettad och dessutom köpt 

aggressivt i några år redan och vill nu inrikta sig mer mot utveckling.   

Två av de institutionellt ägda bolagen fortsätter att nettoköpa i dagsläget och ingen av dem ser heller 

några tendenser på varför de skulle bryta denna trend. Den tredje har däremot trappat ner på antalen 

köp då de tror att marknaden snart har nått toppen och positionernar sig därför i dagsläget för en 

eventuellt sämre marknad.  

Eftersom fastighetsfonderna inte äger sina fastigheter långsiktigt på samma sätt som institutioner och 

börsbolag och dessutom köper och säljer beroende på när en fond är färdigrest/ska avyttras är svaren 

från fastighetsfonderna på denna fråga inte lika adekvata.  
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4.3 Finansieringsfrågor 

Anser ni att tillgången till kapital via bankerna är större idag när räntorna är så låga? 

De börsnoterade bolagen anser genrellt att tillgången till kapital från bankerna är god, men två av dem 

påpekar ändå att bankerna numera har betydligt högre krav på att låntagarna ska ha en betydande 

andel eget kapital, vilket kan ha försvårat lånemöjligheterna för mindre aktörer. Utöver banklånen har 

börsbolagen de senaste åren även haft en väldigt god tillgång till kapital från finansmarknaden.  

Två av de institutionellt ägda fastighetsföretagen får, på grund av regleringar, inte belåna sig och därav 

har de inte heller besvarat frågan. Det tredje institutionsägda bolaget får belåna sig och menar vidare 

att tillgången via bankerna inte är bättre i dagsläget, men däremot har den generella tillgången på 

kapitalmarknaden ökat. 

Bland fastighetsfonderna anser en respondent att tillgången är fortsatt god, men menar att tillgångnen 

trots allt inte är riktigt lika god sedan hösten 2015. En annan anser, likt börsbolagen, att kraven på de 

högre belåningraderna från bankerna har hållit nere tillgången.  

Banken anser generellt att tillgången på kapital är god för aköter som vill investera i 

fastighetsmarknaden idag.  

 

Har ni märkt om bankernas vilja att finansiera fastighetsköp har förändrats de senaste åren? 

Som framgår av diagramet nedan anser de flesta att bankernas vilja är oförändrad. Det som däremot 

några respondenter bland fastighetsägarna lyfte fram var att bankerna den senaste tiden har blivit mer 

restriktiva med vilka aktörer de väljer att finansiera.  

 

Har era ägares intresse för fastigheter ökat nu när fastighetsmarknaden är så attraktiv? 

De institutionellt ägda fastighetsbolagens ägare har alla velat öka exponerningen mot 

fastighetsmarknaden i takt med att räntorna har fallit. En respondent beskriver hur ägarna de senaste 

åren gradvis har ökat andelen fastigheter i den totala portföljen. En annan respondent menar att 

ägarna redan för några år sedan vill öka fastighetsexponeringen, men i och med att räntorna har fallit 
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och bristen på alternativa placeringar blivit allt mer påtaglig har ägarna velat investera ytterligare i 

fastigheter. 

Alla fastighetsfonder anser att de har haft enklare att resa kapital till sina fonder nu när marknaden är 

så gynnsam och attraktiv. En av fastighetsfonderna har dessutom fått avstå kapital när de reste kapital 

till deras senaste fond då de ansåg att de inte skulle förmå investera allt kapital.  

Hur har er belåningsgrad/belåningsgrader generellt på marknaden förändrats de senaste åren? 

De tre börsbolagens belåningsgrader har alla minskat de senaste åren och det har delvis varit aktiva 

val. En respondent beskriver att de strategiskt har sänkt sina belåningsgrader för att skapa sig en 

”buffert” och stärka soliditeten för det fall marknaden skulle vända. En annan respondent antyder att 

belåningsgraden har minskat automatiskt till följd av att fastighetsvärdena har ökat, men förklarar 

samtidigt att bolaget inte heller valt att öka belåningraden då de anser att marknaden är så het och 

väljer då istället att vara lite avvaktande. Även det institutionellt ägda bolaget som får belåna sig har 

valt att behålla en belåningsgrad på cirka 50 %, trots att de förmodligen skulle ha möjlighet att belåna 

ännu mer. 

Den fastighetsfond som besvarade frågan förklarade att de inte har ändrat på sina belåningrader de 

senaste åren. Banken menar att aköternas belåningsgrader generellt har sjunkit på marknaden och 

bolagen är lite mer måna om att vårda sina finansiella mål.  
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Hur ser eran/era kunders lånestruktur ut idag, och hur denna förändrats i takt med att räntorna har 

fallit? 

Alla de börsnoterade fastighetsbolagen har ökat andelen lån som de låser i takt med att låneräntorna 

har fallit. Dels har de valt att göra det eftersom de idag kan få historiskt låga räntor på de långa 

swapparna, men de binder även en större andel idag för att säkra sig mot att räntorna så småningom 

kommer att gå upp, vilket alla tror. Utöver det faktum att bolagen väljer att låsa en större andelav 

lånen har de även valt att binda räntorna på längre tider, utav samma orsaker som nämnts ovan. De 

senaste åren har alla bolagens genomsnittliga ränta sjunkit.   

Den fastighetsfond som besvarade frågan förklarade att de låser uppemot 75 % av sina räntekostnader 

och har så gjort under några år. De sjunkande räntorna har inte haft någon inverkan på hur stor del av 

räntorna som fastighetsfonden valt att låsa. Generellt gäller att fastighetsfonder ofta väljer att säkra 

upp lånen för att matcha innehavsperioden för att på så sätt eliminera ränterisken under 

innehavsperioden. Det kan även ingå i avtal med de aktörer som investerar i fonderna att 

fondföretaget ska räntesäkra till en viss nivå.  

Det insitutionellt ägda bolaget som har möjlighet att belåna sig binder en del av lånen på väldigt långa 

tider, medan de låter den andra dele ligga rörligt för att dra så stor nytta av den låga räntan som möjligt 

så länge den varar. Att ha en betydande del av räntorna rörliga innebär även att man får en större 

handlingsfrihet och kan då istället låsa en större del av räntorna när räntorna väl börjar stiga igen. 

Företagets genomsnittliga ränta har sjunkit betydligt de senaste åren.  
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Vidtar ni några särskilda åtgärder med tanke på vad ni tror om räntan framöver? 

Två av tre fonder vidtar inga särskilda åtgärder med tanke på vad man tror om räntan i framtiden, man 

menar på att man anpassar sig efter de förhållanden som råder vid det tillfälle då fonden startas. Den 

tredje fonden medger att man låser en större andel av räntorna idag samtidigt som man överlag är 

mer försiktiga. 

Två av tre noterade fastighetsbolag sänker sina belåningsgrader aktivt, dels för att långivarna ställer 

krav på det dels som en försiktighetsåtgärd. Det sista bolaget har indirekt sänkt sin belåningsgrad i och 

med att fastighetsvärdena har gått upp samtidigt som de inte velat öka belåningen, även fastän de 

hade kunnat. Samtliga räntesäkrar större delar av sina lån idag, dessutom säkra man dem under längre 

tidsperioder än tidigare. 

Ett utav de institutionella fastighetsbolagen har som mål att fortsätta växa på fastighetssidan, däremot 

vill man beskriva det som att man är mer specifik i hur man väljer att växa idag, vilka fastigheter och 

orter man väljer att rikta in sig på. Ett annat beskriver på liknande sätt, att man är lite mer avvaktande 

på köpsidan idag medan det sista inte nämner några särskilda åtgärder. 

Banken har sedan ett år tillbaka implementerat en ny modell som alla på banken som jobbar med 

kreditgivning åt fastighetsinvesterare ska använda, där de kan se hur ett bolags kassaflöde ser ut över 

en 5års period beräknat med en mer normaliserad ränta på 5 %. 
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5 Analys och diskussion 

5.1 Resultatanalys 

Den enda direkta effekten som just minusräntan har medfört är missmatchen som uppstår på grund 

av det STIBOR-golv som de allra flesta belånande fastighetsinvesterare stöter på när de ska finansiera 

sina köp. Denna effekt ska härnedan belysas med ett förtydligande exempel.  

I dagsläget är realistiska värdeantaganden på 3mån- STIBOR och en 10årig-swap -0,4 % respektive 1,2 

%. Anta vidare att bankerna har en marginal på 0,2 %. Följande situation borde således uppstå enligt 

den teorin som beskrivits i avsnitt 2.2: 

 
Figur 10. Ränteswap-överenskommelse med STIBOR-golv 

Företag A ska enligt teorin alltså få följande ränta: (STIBOR+0,2 %)-STIBOR+ 10årig swap =  

 ((-0,4%)+0,2%)-(-0,4%)+ 1,2%=  1,4% 

Det som idag inträffar på grund av minusräntan är att bankerna i lånet till fastighetsbolagen inför ett 

STIBOR-golv, vilket innebär att när STIBOR är under 0 %, så anses den ändå vara 0 % enligt låneavtalet. 

I själva ränteswapen som fastighetsbolaget dock genomför finns det inget STIBOR-golv och därmed 

medför det att bolaget i praktiken får betala följande ränta: (STIBOR-golv +0,2%)- STIBOR + 10årig 

swap= (0% +0,2%)-(-0,4 %) +1,2%= 1,8% 

Detta innebär att ju lägre STIBOR är, desto högre räntekostnader får låntagarna på grund av STIBOR-

golvet. STIBOR-govlet innebär att syftet med Riksbankens räntesänkningar blir paradoxalt fel, då syftet 

med en räntesänkning är att stimulera konsumtionen genom att göra det billigare att låna kapital. I 

dagsläget medför istället en reporäntesänkning att det blir dyrare för aktörer som har säkrat sina 

räntor med ränteswappar och därmed motverkar det konsumtionen.  Av de aktörer som inbegrips i 

detta arbete är det således de börsnoterade fastighetsbolagen och fastighetsfonderna som drabbas 

av ovanstående. 

Minusräntan i sig har, utöver den effekt som nämns ovan, inte haft någon direkt märkbar inverkan på 

fastighetsmarknaden och dess aktörer. Dock har den ändå indirekt signalerat att lågräntemiljön 

kommer att prägla den svenska ekonomin längre än vad marknaden först förväntade sig. Det har i sin 

tur inneburit att yielderna har pressats ner till historiskt låga nivåer. Korrelationen som förekommer 

mellan yielderna och räntan, som respondenterna vitnar om, exemplifieras därmed tydligt på dagens 

marknad. Historiskt låga yielder inträffar samtidigt som räntorna är historiskt låga, och de låga 

yielderna har självklart gett ett direkt utslag på fastighetsvärdena.  

Vidare har det bland annat tydligt framgåt av resultatet att majoriteten av respondenterna anser att 

de aktörer som belånar sig i hög grad har gynnats mest av de sjunkande/låga räntorna. För de belånade 

aktörerna, där lånekostnaderna är den största kostnaden, har detta inneburit att just dessa kostnader 

varit extremt låga, trots missmatchen i swapparna. 
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De noterade fastighetsbolagen lyfts särskilt fram då dessa även kunnat utnyttja finansmarknaden för 

att ta in billigt kapital via företagscertifikat och liknande instrument. Dessa finansiella instrument har 

varit väldigt attraktiva för investerare då den låga räntan, särskilt den negativa räntan, gjort att de 

alternativa placeringsmöjligheterna (exempelvis statsobligationer) inte kunnat erbjuda samma 

avkastning. Fastighetsbolagen har därför i större utsträckning valt att finansiera sig via 

kapitalmarknaden, dels då mycket kapital de senaste åren har sökt fastighetsexponering, dels då man 

inte behöver erbjuda särskilt hög avkastning. Detta bland annat då fastighetsbolagen slipper den 

negativa effekt som STIBOR-golvet medför vid ett traditionellt banklån. Ju lägre nivåer STIBOR befinner 

sig på, samtidigt som bankerna behåller sina STIBOR-golv, desto dyrare blir de traditionella banklånen 

relativt sett till kapitalmarknadsfinansieringen. Detta som sagt på grund av att en låntagare hos banken 

får stå för hela den räntekostnaden som uppstår mellan 0 % och STIBOR. Man kan därmed förstå 

fastighetsbolagens agerande men börsens volatilitet innebär samtidigt att fastighetsbolagen utsätter 

sig för en högre inneboende risk. 

Ur resultatet syns även tydligt hur vissa aktörer skiljer sig från andra i sättet de väljer att positionera 

sig. De börsnoterade fastighetsbolagen sänker sina belåningsgrader i större grad än andra aktörer, dels 

då de tvingats göra det på grund av bankregleringar, dels då det är en medveten strategi för att minska 

risken. Man har även valt att räntesäkra en större del av sina lån, dessutom på längre tidshorisonter 

än tidigare. Man ser exempelvis ingen mening i att räntesäkra för en fem-årsperiod utan ser hellre att 

man gör det över en tio-årsperiod då man ändå tror på låga räntor under en längre period. Dock är 

man samtidigt överens om att räntan kommer att återgå till det ”normala” på sikt, vilket därmed 

förklarar de längre räntesäkringarna. Under de senaste åren har de noterade fastighetsbolagen haft 

en stark tillväxt men idag har de i allt högre grad flyttat fokus från att expandera till att utveckla det 

befintliga, även det som ett led i den valda strategin.  

Två av tre institutionella fastighetsbolag (de som inte jobbar med belåning) ser å andra sidan att man 

vill utöka fastighetsbestånden, även om man idag väljer att göra det med viss försiktighet. Direktiven 

kommer med största sannolikhet från ägarna som idag väljer att allokera mer kapital till 

fastighetssidan, vilket faller sig naturligt då de alternativa placeringsmöjligheterna idag är sämre, trots 

att fastigheter idag avkastar historiskt lågt. Vad gäller fastighetsfondernas synliga agerande är det svårt 

att dra några direkta slutsatser eftersom dessa aktörer jobbar i olika investeringscykler beroende på 

fondernas livslängder. Men det generella sentimentet var ändå att fastighetsfonderna är mer selektiva 

i dagens marknad när de kollar på potentiella köpobjekt. 

Avslutningsvis har aktörernas förväntningar om framtida ränteutvecklingar undersökts. Dessa 

förväntningar är givetvis helt frånkopplade från de olika typer av företag/organisationer som 

respondenterna representerar, utan bör mer ses som en fallstudie på fastighetsbranschens 

förväntningar och vad dessa baseras på.  De allra flesta respondenterna tar upp att Sveriges ekonomi 

till stor del styrs av vad som händer i omvärlden, men på den direkta frågan om vad de tror om räntans 

utveckling framöver så uppenbarar sig ändå en intressant skillnad.  

Av 13 tillfrågade räknade i princip 11 personer med att räntorna kommer att återgå till mer ”normala” 

nivåer. När minusräntan precis hade införts var det övergripande sentimentet att det endast skulle 

vara en tillfällig företeelse. Drygt 1 år senare, när den negativa räntan fortfarande är ett faktum och 

dessutom har justerats ner ytterligare, har samma respondenters förväntningar till viss del förändrats 

och numera är det fler som tror att de låga räntorna kan komma att bestå längre än de trodde tidgare, 

men att de trots allt bör nå normala nivåer i sinom tid. Detta beteendemönster visar tydliga kopplingar 

till den adaptiva förväntningsmodellen. Modellen bygger på historiska data, där de senaste 
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observationerna är de som ger mest vikt åt förväntnigen om det framtida värdet på parametern. 

Utifrån de svar som har erhållits kan man göra bedömingen att dessa respondenter har justerat sina 

förväntnignar, i takt med att räntan har varit fortsatt låg, på ett sätt som motsvarar den adaptiva 

förväntningsmodellen. I grafen nedan illusteras hur denna justering på förväntingarna approximativit 

skulle kunna se ut. 

 
Figur 11. Adaptiva förväntningar 

De övriga två tillfrågade utesluter dock inte att lågräntemiljön kan komma att prägla den svenska 

ekonomin bra mycket längre än de andra och sneglar på det rådande Japan-scenariot, där låga räntor 

har varit ett faktum i cirka 25 år. Respondenterna baserar detta resonemang på att omvärlden har 

genomgått strukturella förändringar som kan ha hämmat inflationsutvecklingen. Ett exempel på dessa 

förändringar är att globaliseringen har accentuerats, vilket har föranlett att den internationella 

konkurrensen har pressat priserna och att jobben flyttas i större grad över de nationella gränserna. 

Ytterligare ett exempel är att digitaliseringen har gjort att effekten av globaliseringen blivit än mer 

påtagliga och har ökat tillgängligheten av information för gemene man. Med dessa faktorer i åtanke 

tror inte respondenterna att inflationen riktigt kommer att utvecklas på samma sätt som tidigare, 

varför de heller inte tror att räntan kommer att stiga till de historiskt sett ”normala” räntenivåerna 

eftersom räntan i huvudsak är ett verktyg som används för att hålla inflation i schack. Dessa 

respondenter tar fler parametrar i beaktande när de formar sina förväntningar på räntan vilket mer 

efterliknar den rationella förväntningsmodellen.   

Det faktum att yieldgapet är historiskt stort idag är på grund av att yielderna inte har sjunkit i samma 

takt som räntorna. Marknaden verkar således inte vara beredd att pressa ner yielderna ytterligare 

vilket skulle kunna tolkas som en indikation på att även en övervägande del utav marknadsaktörerna 

förväntar sig att räntorna så småningom kommer att stiga igen och då minska yieldgapet på den vägen.  

5.2 Metodkritik 
I efterhand framstod det möjligtvis som överflödigt att komplettera de kvalitativa intervjuerna med 

efterföljande enkäter, särskilt då de bestod av samma frågor som redan hade behandlats. Syftet med 

enkäterna var att kunna validera den informationen som erhölls under intervjun, men faktum är att 

enkätsvaren i något fall till och med sa tvärt emot det som tidigare hade diskuterats under intervjun. 

Metodtrianguleringen hade förmodligen varit än mer givande om den efterföljande enkäten istället 

hade behandlat helt andra frågor än de som besvarats i intervjuerna.  

Vidare var själva syftet med uppsatsen något svårt att uppnå eftersom fastighetsmarknaden påverkas 

av så många andra faktorer än bara räntan. Vissa respondenter hade ibland svårt att säga hur stor 

inverkan just räntan specifikt har i olika sammanhang.  
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6 Avslutning 

6.1 Slutsatser 

På grund av bankernas införda STIBOR-golv har minusräntan inneburit att Riksbankens räntekanal inte 

längre fungerar på ett effektivt sätt eftersom låntagare får högre räntekostnader när reporäntan sänks. 

Utöver den effekten innebär den negativa räntan i sig inga större omställningar för 

fastighetsaktörerna, men indirekt har den ändå medfört att lågräntemiljön kommer att prägla 

marknaden längre än förväntat.  

Ytterligare en indirekt effekt som lågräntemiljön har bringat är de höga fastighetsvärdena. Dessa har 

drivits på av de ständigt pressade yielderna och det allt bredare intresset för fastigheter som råder på 

marknaden. Räntan är vidare starkt kopplad till dessa två parametrar. Den har för det första en given 

korrelation med yielderna, vilket även bestyrks unisont av respondenterna, som innebär att när 

räntorna sjunker gör även yielderna det. För det andra innebär låga räntor att det uppstår en brist på 

placeringsmöjligheter för kapitalförvaltare och fastigheter framstår då som ett bättre alternativ än 

exempelvis lågavkastande statsobligationer.  

En majoritet av respondenterna anser att de börsnoterade fastighetsbolagen är de aktöter som gynnas 

mest av dagens lågräntemiljö då dessa dels är relativt högt belånade, dels på grund av att de har 

möjlighet att utnyttja kapitalmarknaden som alternativ finansieringskälla. 

Bland de tillfrågade fastighetsaktörerna som har ingått i studien är det synbart att de börsnoterade 

fastighetsbolagen tydligt har positionerat sig för eventuell sättning på marknaden. Detta genom att de 

har sänkt belåningsgraderna, bundit en större andel av lånen på längre löptider och inte är lika 

köpvilliga på dagens heta marknad. Dessa tenderar att numera istället prioritera utvecklingen av det 

egna fastighetsbeståndet för att på så sätt öka avkastningen. De två institutioner som inte belånar sig 

verkar inte positionera sig på samma sätt utan de fortsätter vara lika aktiva. 

11 av 13 respondenter tror att räntan så småningom kommer att återgå till ”normala” nivåer, men att 

detta nu kommer att ta längre tid än vad de trodde när minusräntan väl infördes. De resonemang som 

framförs indikerar att dessa respondenter formar sina förväntingar på räntan i likhet med den adaptiva 

förväntingsmodellen. De övriga två respondenterna framhäver andra, relativt oberoende, parametrar 

som de anser kan inverka på räntans utveckling vilket leder de till annorlunda förväntingar på räntan. 

Det sättet som dessa respondenter formar sina förväntingar på kan liknas vid det tillvägagångsätt som 

den rationella förväntningsmodellen bygger på.  

6.2 Rekommendationer 
Intervjuerna visar på att ingen av de tillfrågade kunde förutspå den negativa räntan och lika oväntat 

kan framtiden för den svenska fastighetsmarknaden komma att utvecklas. Den situation som råder på 

fastighetsmarknaden idag är i sig helt unik och hur den kommer att förändras härnäst är svårt att 

förutspå då den beror på många olika faktorer. Vi har träffat några av de största aktörerna på 

marknaden och ser att många, om inte alla, ser på framtiden med viss osäkerhet, varför de på ett eller 

annat sätt har tagit ett steg tillbaka. Det innebär inte att de på något sätt agerar passivt idag, utan det 

handlar mer om att de agerar med större aktsamhet i de affärer som görs.  

Dessutom ser vi hur fastighetsvärdena ökat markant på grund av att yielderna pressats ned ordentligt 

i takt med att räntan sjunkit. I många fall kan respondenterna ändå tycka att detta är befogat med 

tanke på de förhållanden som råder idag, men i vissa fall ser man ändå att det finns fastigheter som 

”ridit med på vågen” och är att anse som övervärderade. Överlag bör man vara medveten om att de 
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flesta fastigheter, de ”övervärderade” i synnerhet, riskerar att tappa betydande i värde om/när räntan 

vänder uppåt. Noggranna och rationella prognoser för framtiden är att rekommendera. 

En allmän rekommendation skulle sammanfattningsvis kunna vara att inte köpa helt färdigutvecklade 

fastigheter på dessa låga yieldnivåer, utan kanske mer rikta fokus mot fastigheter med en 

utvecklingspotential som istället kan öka avkastningen. På så sätt kan aktörer gardera sig utifall 

yielderna överlag stiger igen, eftersom de då besitter nyutvecklade fastigheter där de har kunnat öka 

avkastningen. Köper man istället redan fulländade fastigheter på dessa låga yielder riskerar man att 

sitta med lågavkastande fastigher, där det inte finns utrymme för att bättra på driftnettot, i en allmänt 

högre yieldmiljö.  

6.3 Fortsatta studier 

Eftersom att denna uppsats har fokuserat på den kommersiella fastighetsmarknaden och dess aktörer 

vore det intressant att göra en liknande studie, fast på den privata bostadsmarknaden. Hur har den 

marknaden påverkats av lågräntemiljön? Skiljer sig de privata aktörernas förväntningar från de 

professionellas?  

Om lågräntemiljön fortfarande är ett faktum om några år, vore det även väldigt intressant att se vad 

en likadan studie som denna skulle ge för utslag. Har räntan haft andra effekter än idag? Har aktörernas 

förväntningar ändrats med tiden?  

Man skulle även kunna göra en undersökande jämförelse med 90-talskrisen då den på vissa sätt kan 

påminna om dagens läge med väldigt höga värderingar. Då var det visserligen höga räntor, men 

inflationen var även den väldigt hög. Idag är istället räntorna väldigt låga, men å andra sidan är även 

inflationen nästintill obefintlig. Kan man se några paralleller mellan tidsepokerna? Finns det risk för att 

vi idag befinner oss i en bubbla likt den som byggdes upp på 90-talet?  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Generella marknadsfrågor 

- För några år sedan, kunde ni då tänka er att reporäntan skulle gå över till minus? 

- Hur har utvecklingen sett ut för er del/hur har fastighetsmarknaden generellt utvecklats? 

- Hur stor betydelse anser ni att just räntan har haft på er utveckling? 

- Hur stor betydelse anser ni att just räntan har haft på fastighetsmarknadens generella 

utveckling? 

- Har ni upplevt att vissa geografiska marknader påverkats annorlunda under tiden räntorna 

sänkts? 

- Har ni upplevt att något fastighetssegment (bostäder, kontor, handel) påverkats annorlunda 

av de låga räntorna? 

- Hur länge tror ni att den negativa räntan kommer att bestå? 

- Hur tror ni att fastighetsmarknaden generellt skulle påverkas av en räntehöjning? 

- Vilka typer av fastighetsägare tror ni gynnas mest av dagens lågräntemiljö? 

- Har ni märkt av nya aktörer på marknaden/att någon investerarkategori ökat sin aktivitet de 

senaste åren? 

- Hur har marginalen mellan reporäntan och utlåningsräntan utvecklats de senaste åren? 

(specifik för banker) 

Värderingsfrågor 

- Vilka värderingsmetoder använder ni och har ni anpassat era kalkylräntor på grund av 

ränteändringarna? 

- Anser ni att räntan och de fallande yielderna har ett samband? Har era fastigheter ökat i 

värde i takt med att räntorna har fallit? 

- Har ni/era klienter sänkt avkastningskraven till föjd av ränteläget? 

- Anser ni att fastigheter värderas till rätt nivå idag eller är marknaden ”dopad” på grund av de 

gynnsamma förhållanden som råder idag? 

- Utifrån era förväntningar på ränta, hur tror ni att fastighetsvärdena kommer att utvecklas? 

- Har ni nettoköpt/-sålt de senaste två åren? 

Finansieringsfrågor 

- Anser ni att tillgången till kapital via bankerna är större idag när räntorna är så låga? 

- Har ni märkt om bankernas vilja att finansiera fastighetsköp har förändrats de senaste åren? 

- Hur har er belåningsgrad/belåningsgrader generellt på marknaden förändrats de senaste 

åren? 

- Hur ser eran/era kunders lånestruktur ut idag, och hur denna förändrats i takt med att räntorna 

har fallit? 

- Vidtar ni några särskilda åtgärder med tanke på vad ni tror om räntan framöver?  

- Har era ägares intresse för fastigheter ökat nu när fastighetsmarknaden är så attraktiv? 

(specifik för institutionella fastighetsbolag) 

- Investeras det mer i era fonder idag jämfört med för några år sedan? (specifik för 

fastighetsfonder) 

Avslutningsvis 

- Var tror ni att räntan kommer att ligga om ett respektive om fem år? 
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Bilaga 2 

Börsnoterat fastighetsbolag 1 

Generella marknadsfrågor 

”Inte ens i vår vildaste fantasi kunde vi ana att räntan skulle slå över till minus, man kunde skämta om 

det” säger respondenten på frågan om de kunde se minusränta framför sig för några år sedan. 

Företaget har haft en hög transaktionsvolym de senaste åren samtidigt som transaktionspriserna har 

gått upp och konkurrensen ökat. Räntan har enligt respondenten haft en stor del i den utvecklingen. 

På fastighetsmarknaden generellt så ser respondenten att bostadspriserna och räntorna har en väldigt 

stark korrelation. Vad gäller den kommersiella fastighetsmarknaden så är korrelationen inte lika stark, 

runt 0,5-0,6. En omvärdering av fastigheter med avseende på avkastningskrav har skett enligt 

respondenten så tillvida att avkastningskrav för ex. matbutiker på småorter sänkts, med motiveringen 

att det alltid kommer att behövas en matbutik på orten, medan det för ett kontor på samma ort inte 

alls ansetts befogat att sänka avkastningskraven på samma sätt. Hen ser även att det i de större 

städerna, framförallt i Stockholm, skett en större utveckling av priserna generellt än det skett på 

mindre orter. Även i Göteborg, Uppsala och Västerås ser man en betydande värdeuppgång. För 

företagets del, som har fastigheter i olika delar av landet, så ser man att den största delen av den 

värdeuppgång som uppstått i sitt fastighetsbestånd kommer från stockholmsbeståndet. 

Hur länge räntan kommer att bestå tror respondenten till stor del beror på hur det utvecklas i Europa 

och hur ECB agerar. Respondenten menar på att Europa idag står inför seriösa problem med kriser i 

många länder som inte har löst sig överhuvudtaget, vilket kommer bidra till låg tillväxt under en lång 

tid framöver i Europa. Att ECB och därmed Riksbanken skulle sänka räntan ytterligare ser 

respondenten inte framför sig, då detta skulle innebära att man på något sätt går över en psykologisk 

gräns som gör att det brakar totalt, men någon dramatisk ränteuppgång den närmsta tiden känns 

nästintill lika avlägsen. 

En räntehöjning, eller vilken förändring som helst, är aldrig bra om den sker för snabbt anser 

respondenten. Trots det ser hen inga dramatiska konsekvenser på fastighetsmarknaden vid en 

eventuell räntehöjning. Detta då dels en räntehöjning torde innebära en bättre ekonomi i allmänhet, 

dels att en räntehöjning inte påverkar företagens faktiska räntekostnad till lika stor del då man 

använder sig av räntesäkringar av olika slag (ex. swappar) som ger de tid att amortera och anpassa sin 

kostnadskostym under en tid. 

Som respondenten ser på det så gynnas framförallt de börsnoterade fastighetsbolagen och till viss del 

även institutionellt ägda fastighetsföretag av dagens lågräntenivå, då lånemöjligheterna är bättre för 

dessa två jämfört med exempelvis fastighetsfonder. Det beror enligt respondenten på att tillkomna 

bankregleringar gjort att det snävat av antalet möjliga låntagare, gjort det svårare för vissa aktörer att 

låna, samtidigt som det är billigare för de förstnämnda att låna och säkra sina räntor. 

Detta är enligt respondenten även en stor anledning till att det blivit svårare för nya aktörer att 

etablera sig på fastighetsmarknaden. Något man däremot ser är att utländska fonder och institutioner 

förhöjt sin aktivitet på den svenska fastighetsmarknaden på senare år. Den svenska 

fastighetsmarknaden är av flera anledningar väldigt attraktiv, med bland annat låga 

transaktionskostnader och en hög transparens, samtidigt som det finns en hög likviditet och att yield-

gapet idag är historiskt stort tillägger respondenten. 

Värderingsfrågor 

Angående kalkylräntan så är det inget som företaget direkt styr över då de uteslutande externvärderar 
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sitt bestånd. Visserligen kan man enligt respondenten tycka att värderarna i vissa fall ligger lite efter i 

sina antaganden om kalkylräntan, att man på marknaden ser lägre yielder än de som värderarna antar. 

Men överlag är värderingsmetoderna i sig inget som respondenten reflekterar särskilt mycket kring. 

De fallande räntorna och yielderna har absolut ett samband enligt respondenten. Med det har givetvis 

avkastningskraven sänkts, som en naturlig följd, men även på grund av andra anledningar som 

exempelvis en lokal inflation i tillväxtregionerna. 

Den starkast bidragande faktorn till att fastigheterna har ökat i värde är enligt respondenten räntan. 

Till vissa delar menar respondenten att värdeuppgångarna som lett till dagens prisnivåer saknar 

belägg. Det rör sig då i huvudsak om bostadsfastigheter på ”svagare” orter. Vad gäller kommersiella 

fastigheter, framförallt kontorsfastigheter, menar respondenten på det motsatta. Alltså att 

fastigheterna, framförallt i Stockholm och andra tillväxtregioner, snarare är något undervärderade. 

Hen ser därmed att det fortfarande finns utrymme för ytterligare värdeuppgångar inom vissa 

fastighetssegment samt i vissa regioner. 

Under ungefär en fem- till tioårsperiod har företaget nettoköpt till den grad att de nästintill dubblerat 

volymen i sitt bestånd. 

Finansieringsfrågor 

Tillgången till kapital via bankerna har enligt respondenten inte blivit större idag, snarare tvärtom. Till 

stor del beror det på Basel III, som bland annat ställer högre kapitalkrav på bankerna, men även på 

grund av att bankerna idag har en annan syn på vad som anses vara en sund belåningsgrad generellt. 

Visserligen har det tillkommit kapital genom finansmarknaden, men då denna marknad anses vara lite 

volatil så vill man enligt respondenten gärna inte vara alltför beroende av den. Till följd av bankernas 

agerande så har man enligt respondenten tvingats sänka sin belåningsgrad då man lånar nya pengar, 

samtidigt som det är lite av en medveten strategi. Som ett led i den medvetna strategin har man även 

valt att låsa en större del av sina lån, idag låser man ca hälften av sina lån totalt sett. Denna strategi la 

man grund för i slutet av 2014 då man gick från att expandera i stor utsträckning till att mer fokusera 

på att utveckla det befintliga beståndet samtidigt som man ändrade den finansiella bilden i företaget 

på det sätt som beskrivits ovan. Även om man kanske inte spekulerar så mycket i hur den finansiella 

utvecklingen kommer att se ut, utan mer fokuserar på det operationella, så märker man ändå av en 

ökad risk i samhället. Därmed den lite mer försiktiga approachen. 

Avslutningsvis 

Respondenten tror inte att räntan kommer att förändras något inom ett år. Om fem år tror 

respondenten att räntan åtminstone gått över noll-strecket, de korta räntorna ligger runt 0%-0,5%. Att 

det någon gång kommer att krascha är något som respondenten tror kommer hända, men det är inget 

som man kan bygga sina förväntningar och kalkyler på. När det kommer hända låter hen vara osagt, 

men som det ser ut idag och så länge räntan inte går upp i en alltför snabb takt så tror respondenten 

inte att det kommer ske några dramatiska förändringar på fastighetsmarknaden. De stora aktörerna 

är medvetna om de risker som finns idag och jobbar trots allt proaktivt med att säkra sina räntor och 

inte köpa på ren spekulation. 

 

Börsnoterat fastighetsbolag 2  

Generella marknadsfrågor 

Respondenten kunde inte tänka sig för några år sedan att reporäntan faktiskt skulle slå om till negativ 
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och menar vidare att de flesta trodde att 0 % var det lägsta tänkbara. Exempelvis hade inga låneavtal 

för några år sedan Stibor-golv i bestämmelserna, utan först för 3 år sedan tillades det för första gången 

i ett av företagets avtal men då ansågs risken för att paragrafen faktiskt skulle bli aktuell som ytterst 

liten. Bolaget har idag få avtal med inskrivna Stibor-golv, vilket delvis beror på att många av avtalen är 

gamla, men även till viss del då de lyckats förhandla bort Stibor-golvet. Samtidigt poängteras att i 

princip alla banker idag kräver Stibor-golv i nya avtal. Ett sätt att undkomma Stibor-golvet har varit att 

söka sig till kapitalmarknaden, eftersom bolaget har kunnat ge ut obligationer och företagscertifikat 

som inte har något Stibor-golv.  

Under de senaste åren har bolaget utvecklats i positiv riktning, likt de flesta fastighetsaktörernas 

utveckling. Föregående år redovisades det bästa resultatet någonsin, vilket till stor del berodde på 

värdeutvecklingen på bolagets fastighetsbestånd. Eftersom de finansiella kostnaderna är bland de 

största kostnaderna bolaget har, har de sjunkande räntorna bidragit positivt på utvecklingen. Vidare 

menar dock respondenten att den sjunkande räntan egentligen har haft störst effekt genom att låga 

räntor har inneburit färre alternativa placeringsmöjligheter som har lett till att mer kapital har sökt sig 

till fastighetsmarknaden, vilket i sin tur har pressat ner avkastningskraven på fastigheter och därmed 

har bolagets fastighetsbestånd värderats upp. Dessa fenomen anser respondenten även har präglat 

fastighetsmarknaden generellt. Den intervjuade pekar på att själva risken i fastigheter inte har 

minskat, utan det är den sjunkande riskfria realräntan som har drivit ned yielderna. Bolaget, som har 

en strategi som går ut på långsiktigt ägande, kan idag inte sträcka sig så långt i budgivningarna och 

köpa lågavkastande fastigheter eftersom det inte är långsiktigt försvarbart. Om man ändå går in och 

köper fastigheter på dagens låga yielder menar respondenten att det är desto viktigare att finna 

fastigheter med utvecklingsmöjligheter som följaktligen kan driva upp avkastningen i efterhand. 

Ur ett geografiskt perspektiv anser den intervjuade att Malmö märkbart har gått sämre än övriga 

storstäder. Detta tros bero på att möjligheterna till att bygga nytt i Malmö är mycket bättre än i 

exempelvis Stockholm, vilket har hållit nere marknadshyrorna i Malmö. Vidare anses att bostäder 

överlag är det fastighetssegment som har gått allra bäst de senaste åren på grund av bostadsbristen. 

Handelsfastigheter har enligt respondenten släpat efter kontor lite i utvecklingen. Detta förmodligen 

på grund av att de internationella investerarna, som generellt kollar mycket på handel, har lyst lite 

med sin frånvaro de senaste åren. Vidare tror inte den intervjuade att just räntefaktorn har spelat 

någon roll i just vilka geografiska marknader eller fastighetssegment som har gått bättre eller sämre, 

utan det är andra faktorer som påverkar. 

Respondenten tror att den negativa reporäntan kommer att kliva över nollstrecket igen i början av 

2018. Dock påpekas att denna prognos hittills endast har skjutits fram sen reporäntan faktiskt infördes. 

Om/när räntorna börjar stiga tror respondenten att yielderna kommer att stiga igen eftersom dem är 

på så låga nivåer idag. Dessutom framhålls att fastighetsmarknaden är cyklisk, vilket tyder på att 

marknaden i dagsläget förmodligen är rätt nära en topp men där det är omöjligt att förutse när det väl 

kommer att vända. År 2016 tror hen dock på fortsatt stigande priser. I dagens lågräntemiljö anser 

respondenten egentligen inte att det någon specifik typ av fastighetsägare som har gynnats mer än 

andra eftersom i princip allas fastighetsbestånd har ökat i värde, utan istället är det de aktörer som 

har ägt mark, byggt och utvecklat fastigheter som tydligt har gynnats. Den intervjuade menar också 

att just fastighetsutvecklare är det segment av nya aktörer som tydligast har ökat på marknaden de 

senaste åren. 

Värderingsfrågor 

Bolaget använder sig av kassaflödesmetoder för att värdera fastigheter och har fått sänka sina 
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avkastningskrav till följd av att marknadsyielderna har sjunkit. Vidare anses att den sjunkande räntan 

har ett direkt samband med de pressade yielderna, vilket även nämndes ovan. Den absolut största 

bidragande orsaken till att bolaget har levererat ett bra resultat de senaste åren är att marknadens 

avkastningskrav har sänkts, vilket således har lett till att fastighetsbeståndet har värderats upp. På 

frågan om fastighetsmarknaden idag är värderad till rätt nivå tycker respondenten att det är rätt givet 

de förutsättningar som råder idag, men sedan tror hen att man om några år ändå kommer se tillbaka 

på denna period och förundras över de rekordlåga yielderna.  

Företaget vill vara nettoköpare, men tycker att många fastigheter är för dyra idag. De senaste 

potentiella förvärven de kollat på, där de ändå tyckte att de hade sträckt sig mer än vanligt, var de ens 

inte bland de tre högstbjudande intressenterna. 

Finansieringsfrågor 

Tillgången till kapital för börsnoterade fastighetsbolag har varit bra de senaste åren då de har kunnat 

rikta sig till kapitalmarknaden genom att ge ut obligationer och certifikat. Även tillgången via bankerna 

har varit god. Detta har enligt respondenten ingen koppling till de låga räntorna, utan handlar mer om 

bankernas strategier och det faktum att fastigheter ses som en säker tillgång.   

Bolagets belåningsgrad har minskat till följd av att fastighetsbeståndet har ökat i värde och ligger 

jämförelsevis på en relativit låg nivå. Bolaget har inte heller velat öka belåningen, även fastän de hade 

kunnat, i och med att de tycker att marknaden är lite väl het i nuläget och väljer därför att hellre behålla 

en god marginal. Hade det funnits gott om intressanta objekt till salu, hade bolaget kanske ökat 

belåningen, men så anses inte fallet vara i dagsläget. 

Bolaget har en räntesäkringsstrategi som har inneburit att de idag allt oftare swappar på 10-års 

horisonter. Detta då de anser att 5-åriga swappar inte är tillräckligt intressanta eftersom räntorna 

förmodligen kommer vara fortsatt låga om 5 år. Att däremot binda upp sig på 10 år med en ränta runt 

1 % anser bolaget vara mer intressant. Trots att företaget räntesäkrar mer idag har de ändå haft en 

ständigt sjunkande genomsnittlig ränta. 

På tal om swappar menar respondenten att strukturen med Stibor-golvet i dagsläget innebär en 

missmatch eftersom den part i avtalet (banken) som betalar den rörliga räntan (Stibor) inte betalar 

den negativa delen, vilket innebär att den part som redan betalar den fasta räntan dessutom får täcka 

upp för den negativa delen på den rörliga räntan på grund av det införda golvet och får sedan inte 

tillbaka det på lånet som matchar. Detta innebär att ju mer negativ räntan är, desto dyrare blir de 

faktiska räntekostnaderna. Därför har bolaget i dagsläget riktat sig mer mot att söka lån utan Stibor-

golv som då istället har högre marginaler. Eftersom Stibor är rätt många punkter under noll, har det 

ovan nämnda alternativet ansetts mer gynnsamt av bolaget. 

Börsnoterat fastighetsbolag 3 

Generella marknadsfrågor 

Respondenten kunde inte i sin vildaste fantasi tänka sig att minusränta kunde komma att införas. 

Japanscenariot sågs som ett skräckscenario som västvärlden inte kunde tänkas hamna i och många 

blundade förmodligen för att scenariot skulle kunna komma hit. Vidare tror hen att Sverige kommer 

att befinna sig i detta lågränteläge några år till. Att räntan till och med blev negativa anser hen har 

medfört många problem, även utöver de rent ekonomiska aspekterna, som t.ex. finansiella system 

som inte kunde hantera negativa räntor. Sedan några år tillbaka har bolaget generellt utvecklats väldigt 

bra i och med att de är aktiva på Stockholmsmarknaden som kombinerar god tillväxt med låga 

finansieringskostnader. Eftersom räntekostnaderna är ett fastighetsbolags största kostnadspost har 
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de låga räntorna gett ett positivt utslag på slutresultatet. Respondenten har svårt att säga hur mycket 

just den låga räntan har påverkat fastighetsmarknaden generellt. I Stockholm tror hen snarare att den 

goda ekonomiska tillväxten, som leder till större efterfrågan på lokaler, är en viktigare faktor än just 

räntans effekt. Vidare påpekar respondenten att alla fastigheter inte är lika attraktiva, utan pekar på 

att det är tre faktorer som efterfrågas: miljöcertifierade fastigheter, närhet till kommunikationer och 

service i närområdet. 

Respondenten anser att Stockholmsmarknaden har utmärkt sig lite extra i en annars gynnsam 

fastighetsmarknad, vilket har lett till att just den delmarknaden är väldigt likvid idag. Sedan poängterar 

hen att CBD utvecklas i en takt för sig, men även bra fastigheter i andra områden har ökat mycket i 

värde. Däremot märks det tydligt att fastigheter som är lokaliserade i samma område men som 

generellt är lite sämre inte alls har haft samma positiva utveckling. Respondenten hade svårt att 

besvara om attraktiviteten har slagit olika på olika typer av fastighetssegment då bolaget endast är 

inriktade på kontorsmarknaden.  

Respondenten önskar att räntan ska återgå till ett ”normalläge”, men tror att det kan bli svårt att ta 

sig ur dagens lågräntemiljö. Om räntorna skulle höjas menar respondenten att det är ett tecken på att 

ekonomin går ännu bättre idag, vilket skulle motverka ränteuppgångens effekt på fastighetspriserna. 

Dessutom tror hen att högre räntor på grund av en bättre ekonomi skulle ge en större positiv effekt 

tack vare större efterfrågan än den negativa effekt som skulle uppstå på grund av högre 

räntekostnader. Respondenten tror att institutionella investerare som inte får belåna sig kanske har 

det lite tuffare i dagens lågräntemiljö då det är svårt att finna avkastning på marknaden. 

Värderingsfrågor 

Bolaget använder sig av kassaflödesbaserade metoder för att värdera fastigheter och har anpassat 

kalkylräntorna i takt med att räntan har fallit. Respondenten anser inte att räntan är den faktor som 

mest har pressat ner yielderna utan pekar på att andra parametrar som t.ex. efterfrågan, har större 

påverkan. Likt det faktum att kalkylräntorna har fallit har bolaget även sänkt sitt direktavkastningskrav 

i takt med att räntorna har fallit. På grund av de låga yielderna har följaktligen bolagets 

fastighetsbestånd ökat i värde.  

Respondenten anser att värdena på fastigheter generellt ligger på en rimlig nivå och att värdena till 

och med har potential att öka ännu lite mer grundat på de gynnsamma förhållandena som fortfarande 

präglar fastighetsmarknaden. Även det faktum att yieldgapet är så stort menar respondenten borde 

kunna innebära att yielderna kan pressas ner ytterligare lite om räntorna ligger kvar på samma låga 

nivå ett tag till. Hen anser därutöver att bankerna generellt har en lite mer restriktiv syn på hur högt 

fastigheterna faktiskt kan värderas idag. Bolaget har ingen tydlig strategi som innebär att de ska 

nettoköpa/nettosälja utan kollar mer enskilt projekt för projekt. 

Finansieringsfrågor 

Respondenten anser att tillgången till kapital idag är väldigt stor men samtidigt anser hen att mindre 

aktörer ända har svårare att få tillgång till belåning på grund av att bankerna, som en följd av 

finanskrisen, är mer selektiva med vilka kunder de väljer att finansiera och då är det följaktligen de 

stora och gamla aktörerna som har dragit fördel av detta. På frågan om hen märkt av om bankernas 

vilja att finansiera just fastighetsaffärer har ändrats menar respondenten att alla banker har olika syn 

på den frågan och hen tror mer att det har att göra med bankernas interna portföljstrategier snarare 

än deras syn på fastighetsmarknaden i sig. Respondenten anser att det har dykt upp ett visst antal nya 

aktörer på marknaden och pekar exempelvis på nya utländska investerare samt nya fastighetsfonder. 

Detta på grund av att investerare jagar avkastning idag, men även då Sverige är en generellt bra 
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marknad att söka sig till. 

Angående belåningsgraden svara respondenten att bolaget aktivt har agerat för att sänka sin 

belåningsgrad på senare tid nu när fastigheterna är högt värderade, detta för att ha en liten större 

”buffert” och en generellt stark balansräkning den dagen värdena på fastighetsmarknaden faktiskt 

vänder.   

Bolaget har under det senaste året ökat den andel av lånen som de låser som en direkt följd av att 

räntorna är så låga idag. Detta gör bolaget trots att bankernas ”STIBOR-golv” innebär en större kostnad 

för dem. Respondenten förklarar det som att den korta ränteswapen bolaget byter bort inte har något 

STIBOR-golv och när de sedan ska matcha det med en upplåning så får de ett STIBOR-golv i 

upplåningen. I och med det får bolaget stå för hela den risken mellan ränteswapen och det 

underliggande lånet och hela den effekten resulterar i en extra kostnad för bolaget vid bindningen. 

Om bolaget då binder på 10 år på en ränta på 1,25 exempelvis, medför det att man därtill måste addera 

den negativa STIBOR-effekten. Detta sker eftersom bankerna har infört ett system som innebär att om 

STIBOR är under 0 % ska den ändå anses ligga på 0 %. Skulle ”STIBOR-golvet” bli ännu större, alltså om 

STIBOR skulle sjunka lägre än idag, tror respondenten att det skulle kunna medföra en flykt till 

kapitalmarknaden istället för att säkra finansieringen. Men bolaget har som sagt ändå valt att öka den 

andelen av lånen som de låser idag, samt även låsa på längre tider. Generellt sett har bolagets 

genomsnittliga ränta sjunkit de senaste åren. 

Med tanke på vad bolaget tror om räntans utveckling har de, utöver att sänka belåningsgraden och 

låsa en större andel av sina räntor, även riktat in sig mer mot obligationsmarknaden då man där slipper 

den negativa effekten av ”STIBOR-golvet” som bankfinansieringen medför.  

Avslutningsvis tror och hoppas respondenten att räntan sakteligen kan krypa upp mot 0 % inom 2-3 

år.  

Institutionellt fastighetsbolag 1 

Generella marknadsfrågor 

Respondenten kunde inte tänka sig att en negativ ränta faktiskt skulle kunna komma till Sverige för 

några år sedan, även fast det har varit låga räntor ett tag. Idag tror den intervjuade att den negativa 

räntan kommer att bestå ett bra tag till, men 5 år framåt tror hen ända att räntan kommer att ha 

klättrat över 0-strecket.  

 I takt med att räntorna har fallit har företaget avkastat väldigt bra. Respondenten påpekar att man 

exempelvis har fått låna väldigt billigt, till och med på minusnivå, tack vare stabila ägare, ett bra 

fastighetsbestånd och goda relationer till långivare. Företaget inriktar sig även principiellt mot Core-

fastigheter (lägre risk) vilket är det segment som anses har utvecklats bäst överlag de senaste åren. 

Hen anser att räntan generellt har haft en stor betydelse på fastighetsmarknadens positiva utveckling, 

dels direkt tack vare lägre räntekostnader, men även indirekt då de låga räntorna har inneburit att mer 

kapital sökt sig till fastighetsmarknaden för att det är en relativt säker källa till avkastning nu när 

obligationer knappt är intressanta.  

Respondenten beskriver att även lite sämre portföljer i mindre orter har upplevt sjunkande yielder 

även fastän de är behäftade med högre risk och marknaden där generellt är mer illikvid. Detta har varit 

möjligt på grund av att man i dagens lågräntemiljö får så bra avkastning bara tack vare det löpande 

kassaflödet. På frågan om övergången till just negativ ränta hade någon direkt effekt ansåg den 

svarande att yielderna på de allra bästa objekten i Stockholm kanske pressades ytterligare något, men 
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hen poängterade att det ändå är svårt att påstå då det knappt säljs något i de bästa områdena. Nya 

och bra fastigheter i storstäderna menar respondenten i princip endast handlas av institutioner som 

bekostar köpen med eget kapital och dessa kan då pressa yieldarna nedåt då de inte har några 

alternativa placeringsmöjligheter. Belånade aktörer får därför istället söka sig mer till perifera 

marknader där de slipper den värsta konkurrensen, vilket har lett till att direktavkastningskraven har 

sänkts även där. På fastighetsmarknaden generellt har det även dykt upp flera nya aktörer som till 

exempel nya fonder och även utländska investerare. Gällande vilket fastighetssegment som har 

utvecklats bäst de senaste åren nämner respondenten bostadsbyggrätter.   

Respondenten tror inte att en räntehöjning skulle ge ett direkt utslag på fastighetspriserna beroende 

på att yieldgapet är så stort idag, vilket lämnar utrymme åt räntorna att öka utan att yielderna 

påverkas. Dessutom poängteras att om räntorna höjs innebär det förmodligen att generella ekonomin 

går bra, vilket i sin tur bör medverka till att bibehålla trycket på fastighetsmarknaden genom högre 

hyror. Dock påpekas att hyrorna redan idag är på rekordhöga nivåer, och att vakanserna samtidigt är 

väldigt höga, vilket ändå förbryllar respondenten. Vad gäller vilka aktörer som gynnas mest av dagens 

lågräntemiljö menar den svarande att de investerare som jobbar med belåning främjas. 

Värderingsfrågor 

Företaget värderar fastigheter med kassaflödesbaserade metoder och har sänkt sina kalkylräntor i och 

med att avkastningskraven har gått ner. Givetvis har ett fallande avkastningskrav inneburit att värdet 

på företagets fastighetsbestånd har ökat. Respondenten anser vidare att räntan och yielderna är 

direktkopplade till varandra.  

Den intervjuade anser visserligen att värdena på fastigheter generellt idag ligger efter lite grann och 

att det finns fog för ytterligare lite högre priser baserat på det stora ”yieldgapet” och det låga utbudet, 

men samtidigt anser hen att det har blivit betydligt svårare att finna prisvärda objekt på marknaden 

idag på grund av att marknaden är så het. Toppen anses inte riktigt vara nådd än men respondenten 

tror att den inom en snar framtid kommer vara det. Följaktligen är företaget inte lika offensiva på 

marknaden och har det senaste året börjat nettosälja fastigheter för att ta position inför en eventuell 

nedgång. De fastigheter som har avyttrats är mestadels fastigheter som inte riktigt har ansetts passa i 

företagets core-portfölj och när värdena på dessa fastigheter nu är väldigt höga passar det bra att sälja 

dessa.  

Finansieringsfrågor 

Den intervjuade anser inte att tillgången till kapital via bankerna är större idag, men däremot är den 

generella kapitaltillgången större. Vidare vittnas om att bankerna är mer selektiva idag beträffande 

vilka kunder de väljer att finansiera och de har även större marginaler idag. Emellertid har 

respondentens företag väldigt gynnsamma lånemöjligheter då de har fått låna på minusränta och i 

princip har 100 punkter lägre räntekostnader än exempelvis börsnoterade fastighetsbolag. På frågan 

om företagets ägare har valt att allokera mer kapital till fastighetsmarknaden nu när marknaden i 

förhållande till andra tillgångar är attraktiv svara respondenten att ägarna generellt har gjort det på 

senare tid. 

Gällanden belåningsgraden har den under en längre period legat runt 50 %, trots att företaget 

förmodligen skulle ha möjlighet att låna upp till 60 % om de ville. Vad gäller bindningstiden på 

företagets räntor förklarar respondenten att de jobbar efter en ”hängmatteprincip” där de binder en 

del av lånen på väldigt långa tider, medan den andra delen låter de ligga rörligt för att dra så stor nytta 

av den låga räntan som möjligt. Att ha en betydande del av räntorna rörliga innebär även att man får 

en större handlingsfrihet och kan då istället låsa en större del av räntorna när räntorna väl börjar stiga 
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igen. På frågan om företaget vidtar några specifika åtgärder med tanke på vad de tror om räntans 

framtida utveckling menar hen att de inte har ändrat belåningsgrad eller den andel av räntorna som 

låses, utan det enda som kan ses som en förebyggande åtgärd är att företaget är lite mer avvaktande 

på köpsidan idag.   

Institutionellt fastighetsbolag 2 

Generella marknadsfrågor 

Negativ ränta var inget som respondenten såg framför sig för ett par år sedan. Företagets utveckling 

har varit positiv, respondenten har svårt att säga hur stor påverkan räntan har haft i den utvecklingen, 

men menar ändå på att räntans utveckling lett till högre marknadsvärden vilket i sig är att anse som 

en del av den positiva utvecklingen som skett. Generellt för marknaden så menar respondenten att 

räntan absolut haft en stor påverkan på hur den har utvecklats. Dels värderingarna men även att den 

billigare finansieringen samt utbredningen av alternativa finansieringslösningar lett till fler nya aktörer 

som konkurrerar om de ”heta” objekten. Samtidigt har respondenten i motsats märkt av en tendens 

av att belåningsgraderna gått ner och att bankerna blivit striktare i sin utlåning vilket i vissa fall till och 

med lett till att affärer inte blivit av då finansiering saknas. 

På frågan om man märkt av geografiska skillnader i hur olika marknader utvecklats så ser respondenten 

framförallt Stockholmsmarknadens utveckling som något utöver det vanliga. Hen jämför med Malmö 

där vakansnivåerna är högre och hyresnivåerna ser helt annorlunda ut, även om en viss utveckling 

även skett i den regionen. Respondenten framhåller även Göteborg som en marknad där det skett en 

stark utveckling, särskilt sett till antal transaktioner som ökat nämnvärt under de senaste åren. Sett till 

utvecklingen inom olika fastighetssegment ser respondenten snarare en utveckling mellan bra och 

dåliga objekt, nästan likartad inom samtliga segment. Bra objekt har fått en större värdeutveckling än 

de ”sämre” objekten, även om nästintill alla objekt har ökat i värde. 

Hur länge den negativa räntan kommer att bestå är inte helt lätt att spekulera i, hen ser en ekonomisk 

situation som är unik och som inte bör vara bestående, men respondenten anser att det till stor del 

hänger på inflationen. Några specifika effekter av att räntan gick under noll såg respondenten inte, 

kanske mer påtaglig var den allmänna oron för och funderingarna över hur saker ska hanteras i det 

ekonomiska systemet. 

En långsam räntehöjning, vilket är att det mest naturliga att förvänta, skulle enligt respondenten inte 

innebära några större förändringar för fastighetsmarknaden i stort. I takt med att räntorna börjar röra 

sig mot högre nivåer så ser respondenten det dock som en självklarhet att fastighetspriserna går upp 

och yielderna ner. Att även kapital i stor utsträckning då skulle söka sig bort från fastighetsmarknaden 

ser hen inte som något oväntat, inte nödvändigtvis heller som något kritiskt eftersom det idag finns så 

ofantligt mycket kapital i fastighetsmarknaden. 

De som gynnas av dagens ränteläge är enligt respondenten de aktörer som arbetar med belåning. För 

det egna företaget har situationen inneburit ökad konkurrens vilket gjort det svårare att få till affärer. 

Värderingsfrågor 

Företaget arbetar med kassaflödesmetoder där man anpassat kalkylräntorna, enligt respondenten, 

som en naturlig följd för att hitta marknadsvärdena för fastigheter. Som en naturlig följd av 

utvecklingen på fastighetsmarknaden så har företaget även sänkt sitt avkastningskrav generellt. Hen 

ser ett direkt samband mellan räntan och de fallande yielderna. Att dagens fastighetspriser skulle vara 

övervärderade anser respondenten inte, aktörerna som verkar på marknaden idag är så pass 

professionella att några överdrivet riskabla affärer inte förekommer. Däremot så har man i branschen 



 

51 

accepterat lägre avkastning i sina investeringar. 

Företaget har på senare år nettoköpt och respondenten ser inga tendenser på att man skulle ändra på 

det framöver. Man strukturerade om på företagets fastighetssida för ca 1,5 år sedan med anledning 

av att man ville växa på just fastighetssidan. Redan då planerade man för att allokera mer kapital till 

fastigheter. Men med dagens ränteläge så menar respondenten på att viljan att investera i fastigheter 

blivit ännu större, särskilt då alternativa placeringar (räntebärande papper och liknande) inte ger 

samma avkastning som förr. Då respondenten inte arbetat på företaget tillräckligt länge så kan hen 

inte uttala sig om hur man arbetat med fastigheter förut. Men idag vill hen beskriva det som att man 

är specifik i hur man väljer att växa, vilka fastigheter och orter man riktar in sig på. 

Institutionellt fastighetsbolag 3 

Generella marknadsfrågor 

Ingen av respondenterna kunde föreställa sig att minusräntan var något som faktiskt kunde inträffa 

för några år sedan, även fastän räntorna har varit låga ett tag. Företaget har under de senaste åren 

haft en generellt positiv utveckling och väljer att beskriva utvecklingen utifrån två perspektiv. Först och 

främst har marknadsvärdet på deras fastighetsbestånd ökat i och med att yielderna har pressats nedåt 

vilket har skett i takt med att räntorna har fallit. Men samtidigt vittnar respondenterna om att 

transaktionspriserna har stigit på grund av högre konkurrens.  

Respondenterna anser att räntan har en direktkoppling till fastighetsmarknadens generellt positiva 

utveckling då den korrelerar väldigt tydligt med yielderna. Även det faktum att det är brist på 

alternativa placeringar, på grund av att exempelvis obligationer knappt genrerar någon avkastning 

idag, har lett till att fastighetsmarknaden har blivit mer attraktiv. Det nämns även att institutionella 

investerare överlag allokerar mer kapital till fastighetsmarknaden idag. Just deras företag har tydligt 

ökat exponeringen mot fastigheter och har gått från ca 10 % till knappt 20 % av moderbolagets totala 

portfölj. Dessutom har detta företag tydliga riktlinjer som innebär att de måste investera en viss mängd 

kapital på fastighetsmarknaden, antingen via förvärv eller via projektutveckling. I och med att 

fastighetsmarknaden är het idag, innebär det således att de måste vara mer selektiva när de kollar på 

potentiella förvärv. 

På frågan om vissa specifika geografiska marknader har påverkats mer än andra svarar respondenterna 

endast ur ett Stockholmsperspektiv då det är denna marknad de kan bäst. Inom Stockholm anser de 

att yielderna har pressats ner ungefär lika mycket i alla delar av staden. De anser inte heller att de låga 

räntorna har haft olika effekt på olika fastighetssegment (kontor, bostad, handel). Däremot har de 

märkt av flera nya aktörer på marknaden. De själva är inriktade på specifika delmarknader i Stockholm, 

där fastigheterna är väldigt dyra, vilket innebär att det ofta är endast de största aktörerna som kan 

vara med och konkurrera. Men på lite mindre marknader, där ingångströskeln inte är lika stor, där har 

det dykt upp fler nya aktörer.  

Respondenterna tror att den negativa räntan kan komma att vara kvar på dessa nivåer ett tag, men 

antyder att den svenska räntan är starkt kopplad till hur ränteutvecklingen i övriga Europa kommer att 

se ut. Är räntorna fortsatt låga i Europa kommer räntorna även vara på en låg nivå i Sverige. Skulle 

räntorna höjas i Sverige tror respondenterna att fastighetsvärdena kommer att sjunka. De tror även 

att det skulle innebära att fastighetsmarknaden blir mindre likvid än de senaste årens 

rekordomsättningar. För egen del tror de att moderbolaget kanske skulle omstrukturera marginellt 

och handla mer med obligationer då dessa blir mer attraktiva igen. De har däremot svårt att tro att 

företaget kommer börja nettosälja på grund av att räntorna höjs igen. Som argument till det 
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poängterar de att högre räntor skulle leda till högre yielder, vilket i sin tur innebär att intresset för 

fastigheter fortfarande bibehålls. Dessutom krävs det fortfarande att räntorna höjs rätt mycket för att 

eliminera det historiskt höga yieldgapet. 

Till slut tror respondenterna att de aktörer som gynnas mest av dagens lågräntemiljö är de investerare 

som kan utnyttja hävstångseffekten vid belåning (alltså fonder och börsnoterade bolag). Detta företag, 

i egenskap av att vara institutionellt ägda, investerar endast med eget kapital, vilket gör att de går 

miste om hävstångseffekten. Även det faktum att börsnoterade fastighetsbolag har låga 

finansieringskostnader inverkar positivt på förvaltningsresultaten, vilket har haft till följd att de 

handlas till premium på börsen idag.  

Värderingfrågor 

Företaget värderar fastigheter med kassaflödesbaserade metoder och har, i takt med att räntorna 

fallit, anpassat kalkylräntan indirekt i och med att det marknadsmässiga direktavkastningskravet har 

sjunkit. Som nämndes tidigare anser de att räntan har en direkt koppling till de fallande yielderna, och 

följaktligen har deras fastighetsbestånd ökat i värde. Företagets avkastningskrav har sänkts till följd av 

att marknadens avkastningskrav har fallit. Respondenterna anser att fastigheter generellt värderas till 

en rimlig nivå idag. Även fastän direktavkastningskraven är historiskt låga och priserna historiskt höga 

tror de ändå att detta är grundat på fundamenta, som till exempel att det är få andra tillgångsslag som 

avkastar i nivå med fastigheter i dagsläget. 

Företag har direktiv ovanifrån att ständigt investerar nytt kapital på fastighetsmarknaden, vilket 

innebär att dem de senaste åren har nettoköpt på marknaden. På frågan om hur värdena på fastigheter 

kommer att utvecklas om räntan höjs anser respondenterna att direktavkastningskraven i princip 

kommer att följa med räntorna upp (möjligtvis med en viss tröghet) på grund av den starka 

korrelationen mellan dessa parametrar. Respondenterna anser att det är en gynnsam period för att 

sälja fastigheter nu för de aktörer som skulle vara intresserade av det på grund av fördelaktiga 

parametrar (höga priser, låga vakanser, höga marknadshyror, osv). 

Avslutningsvis tror ena respondenten att räntan på lång sikt kommer att nå upp till Riksbankens 

uppsatta mål men inte så snabbt som Riksbanken själv önskar.  

Fastighetsfond 1 
Minusränta var inget som respondenten riktigt såg framför sig, noll-ränta var däremot mer väntat då 

det faktiskt förekommit i Japan i snart tre decennier. En tydlig, och i sig underlig, effekt som 

respondenten märkt med minusräntan är hur transmissionsmekanismen blir omvänd. I och med att 

de flesta, om inte alla, bankerna sätter ett golv vid noll på swapparna så innebär lägre räntor i det här 

fallet helt plötsligt ökade lånekostnader för de som säkrat sina lån den vägen. En annan effekt som 

respondenten märkt är att bankerna inte alls är lika intresserade som förr att få in pengar, vilket hen 

förklarar med att banker idag inte har samma möjligheter att låna ut de pengarna och tjäna på det 

utan snarare får betala för det. 

Fastighetsmarknadens utveckling generellt påverkas väldigt mycket av belåningsgrader och 

kapitaltillgång enligt respondenten, men som framförallt belåningsgrader har utvecklats samtidigt som 

man ser till hur fastighetsmarknaden har utvecklats så medger hen att räntan i det här fallet ändå haft 

en väldigt stor betydelse för fastighetsmarknadens utveckling. En annan sak som respondenten 

påpekar är institutionernas strategiska allokering som en faktor som påverkar fastighetsmarknaden. 

Institutioner placerar en viss andel av sitt kapital på börsen, en viss andel i obligationer och en viss 

andel i fastigheter. Om exempelvis börsen går upp så innebär det, för att behålla andelarna någorlunda 
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intakt, att allokeringen till fastigheter och obligationer ökar. Hen ser börsens uppgång de senaste åren 

som en effekt av ränteutvecklingen och därmed att räntans utveckling indirekt påverkar 

fastighetsmarknaden, dock med en eftersläpning i förhållande till börsen.  

Utvecklingen geografiskt sett anser respondenten framförallt märks i storstäder, där marknaden är 

mer volatil och trenderna mer påtagliga. Särskilt ser hen att core-fastigheter påverkas, exempelvis 

fastigheter inom CBD,  då marknaden är kapitalstark som den är idag. Det beror till viss del på att 

kapital som annars investeras i obligationer och räntebärande papper istället investeras i dessa 

fastigheter, trots låg avkastning då alternativen ändå är sämre. Utanför storstäder och längre ut mot 

landsbygden ser respondenten inga större förändringar i hur fastighetsmarknaden utvecklats. 

Fortsätter Sveriges ekonomi som den gör nu så måste ju räntan sakteligen gå upp, men det kan lika 

gärna krascha när som helst och ett Japan-scenario är inte alls en främmande tanke menar 

respondenten. Därmed inte sagt att ett Japan-scenario behöver vara något negativt. En räntehöjning 

från Riksbankens sida skulle även påverka den svenska växelkursen, och därmed handeln med 

omvärlden, på ett sätt som torde motverka inflationen vilket utgör ytterligare en faktor som motsäger 

en räntehöjning enligt respondenten. Räntan beror enligt respondenten till stor del på hur 

utvecklingen i omvärlden kommer att se ut, och just nu går det väldigt trögt. En låg ränta, negativ eller 

inte, ett bra tag framöver är något som respondenten helt klart ser framför sig. Men mer negativ ränta 

än så här tror respondenten inte att det kommer bli. Hen ser även ändrade förhållanden idag varpå 

den ekonomiska utvecklingen framöver kan komma att bygga på andra fundament än den gjort 

tidigare. Att dagens räntenivåer skulle vara något övergående ser därför respondenten inte alls som 

något självklart. 

I dagens lågräntemiljö ser respondenten att framförallt fastighetsbolagen på börsen gynnas då de 

åtnjuter korrelationen med börsen. Visserligen hämmas de en del av att belåningsgraderna sänkts men 

fördelarna är ändå större. Som fastighetsfond handlar det mer om timing i de egna fonderna, har man 

haft bra timing och kunnat resa fonder under de ”sämre” åren, 2008-2009, så har man absolut gynnats 

av utvecklingen. 

Några nya aktörer på marknaden ser respondenten inte, däremot ett uppsving för 

hyreshusmarknaden. 

På frågan om man vidtar några särskilda åtgärder med tanke på vad man tror om räntan i framtiden 

så menar respondenten på att ränteläget i sig inte är något man spekulerar i när man reser en fond, 

det är förhållandena där och då som styr och de förhåller man sig till. 

Fastighetsfond 2 
Generella marknadsfrågor 

Respondenterna kunde inte för några år sedan tänka sig att minsräntan var något som faktiskt skulle 

drabba Sverige. Som svar på hur företagets utveckling har sett ut de senaste åren menar 

respondenterna att man kan se på det ur två perspektiv. Som fondaktör upplever de att konkurrensen 

för att knyta till sig investerare har minskat på grund av att trösklarna har blivit högre till följd av 

hårdare regleringar. Däremot, på ett allmänt plan, har konkurrensen på den svenska 

fastighetsmarknaden överlag ökat och transaktionssidan har upplevts som tuff sedan 4-5 år tillbaka. 

Trots det har fondförvaltaren gått väldigt bra de senaste åren och har ständigt ökat volymerna i sina 

fonder. Sedan har respondenterna överlag märkt av ett något större intresse för fastighetsfonder med 

svensk exponering då de själva har haft relativt enkelt att resa kapital, men även fondförvaltare som 

för 5 år sedan hade det svårare hittar idag investerare till sina fonder. Gällande nya fastighetsaktörer 
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generellt anser respondenterna att många nya bostadsutvecklare och börsbolag har dykt upp på 

marknaden de senaste åren. 

Just räntan har bidragit till företagets utveckling positivt på så sätt att det har inneburit att deras 

kunders intresse för fastigheter har vidmakthållits då det finns en påtaglig brist på alternativa 

placeringsmöjligheter. Påverkan på fastighetsmarknaden generellt anser respondenterna är väldigt 

stor då det, utöver den ökade konkurrensen, har varit väldigt billigt att låna kapital, och många har 

givits möjligheten att låna. De intervjuade poängterar även att deras innehav har en förutbestämd 

livslängd inom fondens ägo och då har givetvis de låga räntorna gjort det enklare att få ihop kalkylen. 

Däremot anser respondenterna att de fastighetsägare som äger med ”eviga” horisonter och som 

tidigare har betalat 3-4 % i räntor, men nu plötsligt kan refinansiera till knappt 2 % har fått ett gigantiskt 

överskott på de befintliga innehaven som sedan sitter och rullar. De menar vidare att börsbolag 

dessutom, utöver att låna billigt från bankerna, har kunnat locka kapital genom preferensaktier och 

obligationer vilket har medfört att deras pengar är ännu billigare.  

De intervjuade trodde redan för ett halvår sen att det endast skulle ta tre kvartal för räntan att stiga 

över nollstrecket igen. Idag tror de att den har gjort det senast den sista december 2017. Om räntorna 

väl börjar bli högre igen tror respondenterna inte att effekten skulle bli så stor då de anser att 

räntehöjningar redan är diskonterade i de flestas kalkyler eftersom minusräntan endast ses som en 

tillfällig trend. Dessutom poängteras att räntekostnaderna i sig faktiskt inte är så låga eftersom att 

bankernas marginaler har höjts idag, vilket borde innebära att marginaler har möjlighet att minskas 

innan låneräntorna faktiskt börjar öka igen. På frågan om respondenterna hade märkt av någon 

speciell effekt just när räntan blev negativ svarade de att det inte hade någon direkt märkbar effekt, 

utan allmänt bara ledde till momentan förvirring kring låneavtalens faktiska uppbyggnad. 

De aktörer som respondenterna anser har gynnats mest är de högbelånade börsbolagen. Även det 

faktum att börsbolagen har kunnat ta in kapital via preferensaktier och obligationer nämndes som 

fördelaktigt. Även de institutioner som har haft möjlighet att låna kapital har gynnats då de tjänat mer 

pengar eftersom de i princip har kunnat låna utan marginaler (på grund av trygga ägare) och samtidigt 

suttit på fastigheter som avkastat exempelvis 5 %. 

Värderingsfrågor 

Eftersom företagets strategi är att äga fastigheter över en förutbestämd livslängd utgår 

investeringskalkylerna ifrån att en viss internränta ska kunna uppnås. Företaget jobbar fortfarande 

efter att uppnå samma avkastning, även fastän avkastningskraven i teorin och enligt marknaden borde 

sänkas. Respondenterna anser vidare att de fallande yielderna är direkt kopplade till den sjunkande 

räntan. På frågan om fastigheter på marknaden idag värderas till rätt nivå menar de intervjuade att 

det absolut är dyrt idag, men inte oskäligt dyrt eftersom de själva är aktiva på marknaden. Däremot 

medger de att marknaden överlag är väldigt nära toppen av en positivt lutande kurva idag, vilket har 

inneburit att företaget är mer försiktiga idag givet förutsättningarna. Därtill poängteras vikten av att 

mer kolla på fastigheter som faktiskt går att utveckla självmant och som på så sätt kan öka 

avkastningen. Sammantaget framhävs att det enda som är osunt i dagens läge är att förvänta sig att 

dessa gynnsamma förhållanden är kvar för att stanna på marknaden över en lång tid. 

Finansieringsfrågor 

Tillgången till kapital har enligt respondenterna varit god sedan obligationsmarknaden kom igång år 

2012 och har sedan varit konstant bra till hösten 2015. Sedan har tillgången mattats av lite grann, men 

tillgången anses fortfarande vara hyfsat god, trots att det har blivit lite dyrare att låna och att bankerna 

kräver lägre belåningsgrader. Under det senaste halvåret har vissa aktörer dessutom fått det svårare 
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att faktiskt få igenom affärer på grund av att de inte får till finansieringen. Detta ser respondenterna 

som gynnsamt för egen del då det ”sållar bort” de mest riskaptitliga investerarna som i princip endast 

kan göra affärer när bankerna är som mest positiva. 

På frågan om företaget vidtar några specifika åtgärder i dagens läge, och med tanke på deras 

förväntningar om utvecklingen framöver svarar de intervjuade att de låser in en större andel av 

räntorna idag i och med att de inte vet åt vilket håll och när räntan ska gå. Dessutom är de allmänt sett 

rätt försiktiga. 

Fastighetsfond 3 

Generella marknadsfrågor 

Enligt respondenten behöver man inte ens gå tillbaka så långt som till 2012 för att säga att man inte 

kunde se att räntan kunde gå under noll. Att räntan låg nära noll var väl inte så konstigt men att den 

gick under var mer oväntat. På det stora hela så medger respondenten att utvecklingen för det egna 

företaget varit gynnsam under denna period med ökade hyresnivåer och sjunkande vakansgrader i de 

fastigheter man förvaltat under perioden. Men det är en tudelad fråga då det för fondbolag till stor 

del handlar om i vilket skede de olika fonderna är i, vilket innebär att man på olika sätt alltid är 

exponerad mot marknaden, på gott och ont. Det är svårt att säga exakt hur stor roll räntan har haft i 

utvecklingen men helt klart är att den haft betydelse. Detta gäller även för fastighetsmarknaden 

generellt där respondenten ser i princip två effekter. Det ena är att möjligheten till billiga lån gör att 

priserna kan gå upp utan att påverka avkastningen nämnvärt, det andra är att de alternativa 

placeringarna blivit sämre varför fler sökt sig till fastighetsmarknaden. 

På frågan om man sett några geografiska skillnader så belyser respondenten skillnaden på hur det var 

innan den senaste finanskrisen jämfört med idag. Idag trycks yielderna ner som mest i storstäderna 

och framförallt i de attraktiva lägena och på de attraktiva fastigheterna/portföljerna, medan det då 

trycktes ner i princip överallt. En förklaring till det är enligt respondenten framförallt hur 

belåningsgraderna har förändrats jämfört med då. Avseende olika fastighetssegment så ser man enligt 

respondenten liknande utveckling mer eller mindre i alla segment, men återigen belyses attraktiva 

fastigheter och även bostadsfastigheter där efterfrågan är hög.  

Generellt så ser respondenten att en räntehöjning teoretiskt skulle innebära att dels 

finansieringskostnaderna skulle öka samtidigt som kapital skulle allokeras om. Men en plötslig 

räntehöjning har respondenten svårt att se samtidigt som en eventuell räntehöjning bör innebära en 

stark ekonomi generellt varför fastighetsmarknaden i detta fall inte skulle påverkas nämnvärt, 

åtminstone inte inom den närmsta framtiden.  

Av dagens låga räntor ser respondenten att framförallt belånade aktörer, börsnoterade 

fastighetsbolag och fastighetsfonder som är de som generellt belånar sig till störst del, gynnas då 

lånekostnaderna sjunkit. För de institutionella fastighetsbolagen har det förmodligen inneburit ökat 

kapital då man flyttat kapitalet från räntebärande papper till fastigheter så på fastighetssidan har de 

kunnat växa, men totalt sett så är det ingen större skillnad för dessa. 

Värderingsfrågor 

Företaget arbetar med IRR-baserade metoder vilket innebär att de inte ser till någon kalkylränta som 

behöver anpassas, men självklart anpassar man sina kalkyler efter de yielder och andra nyckeltal som 

råder på marknaden. IRR-målen anpassas mer efter vilken typ av fond som reses än vilka räntor som 

råder. 
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På frågan om företagets fastigheter ökat i värde i takt med räntan så menar respondenten att man 

inte värderar sina fastigheter på samma sätt som andra aktörer och att de värdeförändringar som sker 

under innehavstiden inte har lika stor betydelse. Det bygger på att fastigheterna inte sällan är i olika 

projektskeden under innehavstiden vilket gör det svårt att värdera dem på ett rättvist sätt. Man 

arbetar mer med att i ett tidigt skede ta fram en rimlig businessplan och sedan följa den, eventuella 

värdeförändringar som man inte räknat med från början visar sig först när fonderna avvecklas och 

bestånden säljs. Men överlag uppfattar respondenten att fastigheter generellt har ökat i värde utan 

att marknaden för den delen skulle vara dopad, värdeökningarna är befogade med tanke på ränteläget. 

Respondenten ser ett samband mellan räntan och priserna som kanske inte är linjärt men som 

åtminstone korrelerar i viss grad. 

Värderingsmässigt kan respondenten tycka att värderare i nästan alla tider ligger lite efter i sina 

värderingar och menar på att fastigheterna idag kanske till och med är dyrare än vad som sägs i 

värderingarna. Å andra sidan har man sett en motsatt effekt då marknaden gått mot sämre tider. 

Som det ser ut idag så tror respondenten att marknaden kommer se fortsatt bra ut i ett par år framöver 

och att det inte kommer påverkas av huruvida Riksbanken höjer räntan eller inte, snarare kan det 

komma att påverkas av omvärlden och vad som händer där. Men även då så tror respondenten att 

fastighetsmarknaden kommer stå sig bra då mycket av det kapital som finns idag är inhemskt och 

framförallt kunnigt, i den mening att aktörer som investerar på fastighetsmarknaden idag är mer 

kompetent och medvetna än tidigare. 

Finansieringsfrågor 

I och med att belåningsgraderna har gått ner så anser respondenten inte att tillgången till kapital via 

bankerna är större idag. Man kunde tro att bankernas marginaler skulle gå ner och belåningsgraden 

öka när räntorna föll men så har det alltså inte varit enligt respondenten, och det kan bero på att 

bankerna generellt blivit försiktigare och mer selektiva när det kommer till vad och vilka man lånar ut 

pengar till. Idag har företaget en ungefärlig belåningsgrad kring 60% och den har inte ändrats nämnvärt 

under senare år. 

Respondenten ser ett högre investeringstryck i deras fonder och ett större kapital på marknaden 

överlag men även här märks det att kapitalet är mer selektivt. Det stora kapitalflödet på marknaden 

har i viss mån även bidragit till att en del, inte nödvändigtvis nya aktörer, men nya konstellationer 

kommit till på marknaden och att relativt många börsnoteringar skett. 

Företaget ”låser” i snitt 70% av sina lån med olika instrument och har i princip gjort det den senaste 

tiden, räntans utveckling är inget som har styrt hur man väljer att låsa sina räntor. Det har mer styrts 

av bland annat fondrestriktioner och bankernas krav vid den tidpunkt då man tar lånen. Respondenten 

tillägger att man i företaget, även om man är hyfsat bra på det finansiella, inte ägnar sig åt att hitta 

kreativa finansiella lösningar utan försöker hålla en bra marknadsmässig nivå och mer fokuserar på 

fastigheterna i sig. Av den anledningen och kanske framförallt för att fonderna ligger olika i tid så vidtar 

man generellt inga särskilda åtgärder med tanke på dagens ränteläge. Man vidtar de åtgärder som 

krävs och ser till de förhållanden som råder vid de tidpunkterna då det är relevant för de enskilda 

fonderna helt enkelt. 

Avslutningsvis 

Om ett år ligger räntan inte långt ifrån dagens nivåer och om fem år borde räntan ligga högre, dock 

inte så hög som Riksbanken tror att den kommer att ligga tror respondenten. 
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Bank 

Respondenterna anser att en negativ ränta inte var någonting man gick och funderade på och menar 

vidare att ingen i branschen kan påstå att man trodde på det. Vidare ansågs det nästan som 

sensationellt redan när räntorna gick ner till 1/2 %. Även fastän många aktörer kände till 

Japanscenariot menar respondenterna att ingen för några år sedan kunde dra den parallellen till 

Sverige. Bankens uppfattning är att räntan är tillbaka på 0 % under andra halvan av 2017. På frågan 

om bankens marginaler på utlåningsräntan har ökat så svarar respondenterna att den har det på grund 

av att banken använder sig utav ett STIBOR-golv, vilket gör att marginalen även inbegriper hela den 

negativa delen idag. Skulle räntan stiga lite grann i framtiden tror respondenterna att utlåningsräntan 

trots allt kan komma att ligga kvar på samma nivå ett litet tag, vilket skulle medföra att marginalerna 

skulle sjunka lite. 

De intervjuade anser att räntorna och yielderna är väldigt starkt kopplade till varandra. Vidare påpekas 

att det historiskt höga yieldgapet som infinner sig idag beror på att fastigheter är tillgångar som 

handlas på så mycket längre horisont än exempelvis räntepapper. Det vore därför osunt att handla 

fastigheter på yielder som motsvarar den aktuella räntans nivå eftersom ingen tror att räntorna över 

tid kommer att ligga kvar på dessa nivåer. Trots det menar de svarande att yielderna ändå är otroligt 

låga idag och det får inte glömmas bort att fastigheter ändå behäftas med en viss inneboende risk, 

vilket gör att riskpåslaget för just fastigheter idag är väldigt lågt. Emellertid ser respondenterna ända 

att yielderna kan komma att pressas ytterligare ett tag framöver då det är sådan brist på alternativa 

placeringar och det därför finns gott om kapital på fastighetsmarknaden och utbudet samtidigt är så 

lågt. På grund av det stora yieldgapet tror inte respondenterna att yielderna direkt kommer att öka 

bara för att räntorna kommer att stiga, utan gapet kommer först att komprimeras innan yielderna även 

dem börjar stiga. Detta tror de beror på att fastighetsmarknaden är dopad idag, vilket många aktörer 

inser och därför inväntar mer normala förhållanden igen. 

Vidare beskriver de intervjuade att bygg- och fastighetsmarknaden har fått många nya okunniga och 

lyckosökande aktörer vilket de ser som väldigt bekymrade eftersom många inte ser riskerna vilket kan 

leda till tunga fall när marknaden väl vänder. Tvärtom har exempelvis många stora och professionella 

aktörer tagit ett steg bakåt på transaktionsmarknaden idag då de anser att marknaden snart är 

överhettad och fokuserar istället på att förädla sina befintliga bestånd. 

På frågan hur stor del av bankens belåning som går till fastigheter svarade respondenterna att det är 

en betydande del, närmare 75% av den totala utlåningen (ca 25% kommersiellt, 50% privat). Denna 

fördelning har varit ungefär konstant över en längre tid. På ett generellt plan anser de intervjuade att 

tillgången på kapital idag är väldigt god på grund av bristen på alternativa placeringar kombinerat med 

det faktum att aktörer som vill allokera kapital till fastighetmarknaden oftast har lätt att få finansiering. 

Dock tillägger respondenterna att det ändå ställs högre krav på att låntagarna ska ha relativt mycket 

eget kapital. Vad gäller aktörernas ställningstagande gentemot räntebindning konstateras att 

kommersiella fastighetsägare är betydligt mer måna om att räntesäkra idag när räntorna är så låga 

jämfört med privata ägare.  

Eftersom respondenterna anser att fastighetsmarknaden är överhettad idag är de mer selektiva när 

de ska finansiera aktörer och kollar särskilt på att företagen har starka kassaflöden över tid och har 

vettiga belåningsgrader. Respondenterna är inte lika intresserade av fastighetens faktiska värde idag 

då dessa i många fall är orimligt höga, utan de kollar mer på stabila kassaflöden när de analyserar 

bolag. Överlag märker de intervjuade att bolagen har börjat sänka sina belåningsgrader idag och rent 

generellt har de finansiella målen blivit mer återhållsamma. 
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Respondenterna tror att institutionella investerare har gynnats positivt av dagens lågräntemiljö då de 

inte har så höga krav på avkastning. De intervjuade förklarar det som att institutionerna inte riktigt 

kunde vara med och konkurrera på samma sätt tidigare, men idag, givet de lägre avkastningskraven, 

har de lyckats ta en större del utav marknaden. Under tiden yielderna har pressats har institutionellt 

ägda bolag varit väldigt aktiva fram tills nyligen då offensivlusten verkar ha avtagit något. 

Respondenterna nämner även att aktörer som jobbar med kreativa leveragelösningar förmodligen har 

gynnats av de låga räntorna. 

Respondenterna anser att Stockholm är den mest priskänsliga markanden och därav är det även den 

som har haft bäst utveckling de senaste åren. Även inom Stockholm urskiljs olika marknader som har 

utvecklats olika bra, där CBD har utvecklats allra bäst. Respondenterna tror att yielderna snart har 

pressats till botten i Stockholm och att kanske mindre residensstäder som Linköping och Norrköping 

har mer att ta av där. Men även i dessa städer poängterar de intervjuade att yielderna naturligvis har 

sjunkit. På frågan om något speciellt fastighetssegment har gått bättre än andra de senaste åren 

nämner respondenterna att samhällsfastigheter har gått väldigt bra på sistone tack vare att de ofta 

har stabila hyresgäster som sitter på långa hyreskontrakt.   

De intervjuade menar att banken sedan ett år tillbaka har implementerat en ny modell som alla på 

banken som jobbar med kreditgivning åt fastighetsinvesterare ska använda där de kan se hur ett bolags 

kassaflöde ser ut över en 5års period beräknat med en mer normaliserad ränta på 5 %. Detta är alltså 

en direkt försiktighetsåtgärd som har vidtagits med tanke på dagens onormalt gynnsamma 

förhållanden som präglar fastighetsmarknaden. Om räntorna skulle höjas tror respondenterna att 

yielderna på fastighetsmarknaden generellt skulle tryckas upp igen, vilket följaktligen innebär att 

värdena kommer att sjunka. Vidare påpekar en av de intervjuade att värdena i teorin borde pressas 

ner, men att fastighetsägare i praktiken har en tendens att inte skriva ner värdet på sina fastigheter så 

mycket som de borde.  

Avslutningsvis tror de svarande att lågräntemiljön kan bestå ett tag till och pekar på att Riksbanken 

hittills har visat sig vara för positiva i sina prognoser angående räntans positiva utveckling. Vidare tror 

de att man i finansvärlden allmänt har sett för lätt på den skuldbörda som fortfarande präglar stor 

delar av Europa. Men när väl Riksbankerna i de europeiska länderna slutar stödköpa obligationer tror 

respondenterna att världen faktiskt kan börja förändras. Dessutom påpekas att Sverige är en liten 

marknad som är väldigt lättpåverkad av vad som händer i omvärlden. En sådan potentiell trigger skulle 

kunna vara Storbritanniens uttåg ur EU exempelvis.  

Konsult 

Generella marknadsfrågor 

Enligt respondenten så var en negativ ränta mer eller mindre otänkbar för några år sedan. Detta var 

något som man i branschen insåg skulle inträffa ganska kort dessförinnan. Med den negativa räntan 

kunde man enligt respondenten se två väldigt tydliga effekter. Det ena var att de långa räntorna 

påverkades. Det andra var en tydlig uppgång av aktievärdena hos de börsnoterade fastighetsbolagen 

under den tvåveckorsperiod som följde efter att minusräntan infördes. Förutom dessa effekter så 

anser respondenten att räntan överlag har en betydande roll i hur fastighetsmarknaden utvecklas 

generellt. Förutom att de alternativa placeringarna blir sämre, vilket i sig ökar priserna på fastigheter, 

så blir även lånekostnaderna lägre. De som lånar pengar kan alltså göra det billigare och kan då betala 

mer vilket gör att det får effekt på både priser och volymer. 

Respondenten ser ingen märkvärd skillnad i hur olika typer av fastigheter har utvecklats under de 
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senaste åren, utan ser en liknande utveckling över alla fastighetssegment. 

På frågan om det är någon typ av fastighetsägare som gynnas/missgynnas mer eller mindre på grund 

av dagens lågräntemiljö så svarar respondenten att framförallt de börsnoterade fastighetsbolagen 

gynnas. Detta då de till större del finansierar sina investeringar med lån. En annan typ av aktör som 

respondenten tänker sig kan gynnas av läget idag är fastighetsfonder, dock inte i lika stor utsträckning 

då dessa till större del lånar på tillgångarna i varje fond till skillnad mot de noterade fastighetsbolagen 

som mer lånar på företagets balansräkning. De aktörer som respondenten tror gynnas minst är de 

institutionellt ägda fastighetsföretagen. 

Antalet nya aktörer på fastighetsmarknaden är väldigt få anser respondenten. En del utländska aktörer 

har tillkommit den senaste tiden men inte som en direkt effekt av räntan. Hen anser att det mer beror 

på följande tre orsaker. För det första så känner de marknaden sedan tidigare. För det andra så är de 

ute efter lite större fastighetsportföljer med högre avkastning vilka inte funnits i lika stor utsträckning 

tidigare. För det tredje så har räntan bidragit till en lägre växelkurs vilket gjort att dessa investerare 

blivit konkurrenskraftigare på den svenska fastighetsmarknaden.  

Respondenten ser fortsatt låga räntor under en lång period och baserar detta på hur det ser ut i 

omvärlden och framförallt i Europa. Respondenten poängterar att den akuta krisen i de skuldsatta 

länderna (framförallt Grekland, Italien och Spanien) är löst men att det fortfarande finns en hel del att 

göra innan finanssituationen i eurozonen är stabil. Dessutom påverkas räntorna i Sverige av att det för 

tillfället är oroligt på den kinesiska finansmarknaden vilket påverkar hela världsekonomin mer eller 

mindre. Om en ränteuppgång skulle ske så skulle den i sådana fall komma från att man i USA höjer sina 

räntor, men det är inget som respondenten ser framför sig i dagsläget. 

Den dagen räntorna väl börjar stiga så kommer priserna på fastigheter generellt att gå ner. Men den 

stora faran som respondenten ser idag är att aktörerna vant sig vid en lågräntemiljö, att investerare 

inte längre räknar med att räntan ska gå upp. Än värre är att man på den svenska fastighetsmarknaden 

vant sig vid ett ständigt kapitalinflöde i sektorn, prisförväntningarna idag baseras till stor del på att alla 

vill investera i fastigheter. Faran i det ligger i att, den dagen räntorna går upp, så kommer allokeringen 

av kapital mer och mer skifta mot räntebärande papper och respondenten anar att branschen inte är 

redo för detta. 

Värderingsfrågor 

Under den senaste femårsperioden ser respondenten att i princip alla har sänkt sina avkastningskrav. 

Hen tillägger att även de med större riskaptit har tvingats sänka sina avkastningskrav då priserna gått 

upp, vilket är den naturliga effekten av en låg ränta. 

Att fastigheterna skulle vara övervärderade idag är inget som respondenten har intrycket av, snarare 

att det är en naturlig följd av de rekordlåga räntorna. 

Forskare 

Generella marknadsfrågor 

Minusräntan var inget som respondenten kunde tänka sig för ett par år sedan, det var helt otänkbart. 

I och med den unika situation som nu uppstått så menar respondenten på att man fortfarande, i 

undervisningen, räknar med kalkylräntor baserade på en ”normal” räntenivå. Samtidigt ser 

respondenten hur man, både i branschen och även i den ekonomiska teorin, har svårigheter att 

hantera minusräntan. För fastighetsmarknaden generellt så har hen sett en väldigt positiv utveckling, 

särskilt sedan 2010, vilket berott dels på BNP-tillväxten dels på räntan. 2015 gick fastighetsvärdena 
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särskilt mycket upp där hen ser att övergången till minusränta åtminstone har en viss betydelse. En 

annan stark orsak till värdeutvecklingen av fastigheter anser respondenten är att yielderna har gått 

ner så pass mycket, samtidigt som den samhälleliga utvecklingen varit god. Om den nedåtgående 

trenden för yielderna beror på attraktiviteten hos fastigheter eller att belåning blivit billigare anser 

respondenten vara svårt att avgöra. 

På frågan om vissa geografiska marknader påverkats annorlunda så ser respondenten att exempelvis 

Malmö har haft en sämre utveckling än de andra storstäderna, men att det skulle vara kopplat till 

räntan på något sätt har hen svårt att tro. Respondenten ser inte heller att räntan skulle vara kopplad 

till hur olika fastighetssegment utvecklas, däremot har hen uppfattat en starkare utveckling avseende 

kontorsfastigheter på senare tid. Visserligen ser respondenten att räntan kan ha en indirekt effekt på 

hur butiks-/handelsfastigheter har utvecklats de senaste åren. Detta förklaras med att den 

låga/negativa räntan gör att det konsumeras mindre vilket i sin tur leder till lägre omsättning för 

butikerna vilket i slutändan kan ha att göra med att dessa fastigheter inte haft samma utveckling som 

exempelvis kontorsfastigheter. 

Hur länge den negativa räntan kommer bestå är inget som respondenten spekulerar i, den beror till 

stor del i hur utvecklingen i övriga västvärlden ser ut. Att den däremot inte är långvarig är något som 

respondenten ser att hela branschen är överens om, något annat känns orimligt. När räntan väl börjar 

röra sig uppåt så tror respondenten att fastighetsmarknaden kommer att reagera på det väldigt 

snabbt, yielderna kommer att gå ner. Hur likviditeten på marknaden förändras beror till stor del på hur 

bankerna agerar. 

Idag ser respondenten att alla fastighetsägare gynnas av lågräntemiljön, av olika anledningar. De 

belånade aktörerna gynnas av de låga räntekostnaderna medan de institutionella fastighetsägarna 

gynnas av att de får ökade köpsignaler från ägarna då alternativa placeringar saknas. En ökad aktivitet 

ser respondenten framförallt på börssidan med ett antal nya börsnoterade fastighetsbolag på senare 

tid samtidigt som de börsnoterade fastighetsbolagen uppvisat en ökad köplust. Det är även dessa nya 

börsnoterade fastighetsbolag tillsammans med de utländska investerarna som respondenten lyfter 

fram som nya aktörer under den senaste tiden. Framförallt ser hen att de nya börsnoterade 

fastighetsbolagen är aktiva på bostadssidan. 

Värderingsfrågor 

Räntan och yielderna anser respondenten har ett samband, om inte fullt ut så åtminstone ett visst 

samband. Angående värderingarna av fastigheter idag så ser respondenten inga skäl till att värderarna 

på något sätt skulle värdera fastigheter till fel nivåer, däremot är det en fråga för varje individuell 

investerare att ta ställning till om de anser att dagens nivåer är för höga eller inte. Fastighetsvärdena 

idag tror respondenten kan öka lite till, men när räntorna väl börjar gå upp så tror hen eventuellt på 

en drastisk nedgång i värdena. Som respondenten redan varit inne på så tror hen att marknaden 

kommer att reagera väldigt snabbt på hur räntan utvecklas. Men å andra sidan så kan det komma att 

motverkas en del av en stark konjunktur, som ändå ränteökningar bör indikera. Hen medger att det är 

svårt att sia om fastighetsmarknadens utveckling då den till stor del beror av de komplexa faktorerna 

BNP, ränta och inflation, vilka i sig är oerhört svåra att prognostisera. 

Finansieringsfrågor 

Tillgången till kapital från bankerna uppfattar inte respondenten är större idag vilket hen har svårt att 

säga vad det exakt beror på. Hens uppfattning är att det kan bero på en rad olika faktorer som 

exempelvis nya bankregleringar och en allmän oro vilket gör att bankerna kanske tar mindre risker 

idag. 



 

61 

 

Bilaga 3 

Enkät 

 

 



 

62 

 

 



 

63 

 

 



 

64 

Enkätfrågor specifik för bank 

 

 



 

65 

 

Enkätfrågor specifik för consult 



 

66 

  



 

67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRITA-FOB-ByF-KANDIDAT-2016:35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.kth.se 

 

http://www.kth.se/

