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Abstract 
The transaction volumes on the Swedish real estate market have during the last few years been 
soaring. The correlation between the financing climate in Sweden and the transaction volumes have 
been eminent. In an industry where external capital is of vital essence, it is extremely important to 
create a financing arrangement that sustains both booms and recessions.  
 
To generate a broader view of the real estate market, the purpose of the thesis has been to survey the 
financing arrangements in large property transactions during an economic cycle, the last decade. 
Through the information the thesis has aimed for creating a view of determining factors behind the 
choice of financing arrangement, provide a prospective view and to explore suitable arrangements 
given the economy.  
 
The thesis has mainly used a qualitative approach combined with a quantitative collection of data. 
Thus, it is based on a survey of financing arrangements from the 4 largest transactions each year from 
the last decade and on information gathered through interviews with key figures from both real estate 
owners and real estate consultants.  
 
The gathered material indicated that the numerous companies’ different financial arrangements was 
defined by their purpose of ownership. The real estate owners have historically used a high degree of 
external financing in transactions, primarily bank debt. The banks’ willingness of lending have 
however varied over time which inevitably affect the companies. The more recent period of the survey 
shows that financing through capital markets have become an important source. Despite varying loan-
to-value ratios during the period, the high levels from before have not been found. The reason behind 
the lower degree of leverage in general is due to the fact that the real estate owners have learnt a lesson 
from previous crisis. 
 
Our thesis displays that financing arrangements differs depending on buyer and that it is company 
specific. The various arrangements depending on buyer and company have evidentially made it 
problematic to find direct connections between choice of financing and economy or to find basis in 
earlier theories. However, when it comes to the real estate owners, we were able to see resemblance of 
the Trade-off theory. The consistent coherence amongst the real estate owners – which also endorses 
the Trade-off theory – is to find a sustainable combination of internal- and external capital to, from 
without a defined risk profile, maximise returns. 
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Sammanfattning 
 
Transaktionsvolymerna på fastighetsmarknaden har under de senaste åren varit glödhet. Det allmänna 
finansieringsklimatet i landet har varit starkt korrelerad till transaktionsvolymerna. I en bransch där 
lånekapital är av vital betydelse har det varit synnerligen betydelsefullt för aktörerna att hitta ett 
finansieringsupplägg som är tillräckligt slagkraftigt i både upp- och nedgång.  
 
För att bilda oss en bredare uppfattning om fastighetsmarknaden har studiens syfte gått ut på att 
kartlägga hur finansieringsuppläggen vid stora fastighetsaffärer har sett ut under en konjunkturcykel, 
det senaste decenniet. Utifrån det har studien syftat till att ge en bild kring faktorerna bakom valet av 
finansieringsupplägg, ge en framåtblickande syn samt försöka hitta ett förslag på ett lämpligt 
finansieringsupplägg givet konjunktur.  
 
Studien har huvudsakligen haft en kvalitativ ansats, kombinerat med en kvantitativ datainsamling. 
Studien baseras således dels på en kartläggning av finansieringsuppläggen på de 4 största 
transaktionerna för respektive år under det senaste decenniet och dels på information inhämtad genom 
intervjuer med personer verksamma inom fastighetsbolag och fastighetsrådgivning.    
 
Det insamlade materialet indikerade att de olika aktörernas finansieringsupplägg definierades av 
respektive aktörs ägandesyfte. Fastighetsbolag har exempelvis historiskt utnyttjat en hög grad av 
extern finansiering vid transaktioner, primärt bankfinansiering. Bankernas utlåningsvilja har dock från 
tid till annan varierat vilket påverkat företagen i allra högsta grad. Under senare delen av 
undersökningsperioden har även kapitalmarknaderna varit en betydande finansieringskälla. Trots 
varierande belåningsgrader under perioden, har de höga nivåerna från förr inte återfunnits. 
Anledningen har framförallt kopplats till att aktörerna lärt sig en ordentlig läxa från tidigare kriser.  
 
Studien har framförallt visat att finansieringsuppläggen skiljt sig markant beroende på vem köparen är 
och att finansieringsupplägg rent generellt är väldigt bolagsspecifikt. Detta har medfört att det blivit 
svårt att finna direkta samband mot samtliga aktörer och kunna koppla deras agerande till tidigare 
teorier. Allmänt vad gäller just fastighetsbolag har vi däremot funnit störst likheter med Trade-off 
theory. En grundläggande tanke för många fastighetsbolag har visat sig vara att finna en stabil 
avvägning mellan eget- och främmande kapital för att utifrån en definierad riskprofil maximera 
avkastningen. Detta är också vad Trade-off förespråkar.  
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1 INLEDNING 

Uppsatsen ger inledningsvis en beskrivning av den svenska fastighetstransaktionsmarknaden 
vilken sedermera problematiseras. Därefter förklaras varför vi valt att studera ämnet, vad vi 
vill åstadkomma samt varför vi anser att ämnet är intressant. Motivet är att ge läsaren en 
bättre förståelse för vårt resonemang bakom studien. 

1.1 BAKGRUND 

Transaktionsvolymerna på fastighetsmarknaden har historiskt varit klart kopplad till den 
allmänna konjunkturen. Kopplingen bekräftas tydligt av de rekordhöga volymerna på den 
glödheta marknaden under 2006 till att plötsligt bli fullständigt iskall strax efter finanskrisen. 
Finansieringsmöjligheterna och den goda ekonomin möjliggjorde aktiviteten på marknaden 
innan finanskrisen. När krisen slog till och kredit- och kapitalmarknaderna lamslogs minskade 
investeringar i fastigheter drastiskt – hela den svenska ekonomin gick in i en lågkonjunktur 
(Nordlander, 2015). 
 
Under de senaste åren har volymerna återigen tagit fart och uppnått nya rekordnivåer. Goda 
finansieringsmöjligheter och ett stort intresse för fastighetsinvesteringar har drivit 
utvecklingen. Många konjunkturbedömare tror att den starka makroekonomiska miljön som 
Sverige befinner sig i kommer att bestå under 2016. Tydligt är att den låga räntan, en stark 
ekonomisk tillväxt och en likvid marknad varit grundläggande förutsättningar bakom den 
starka transaktionsmarknaden. Samtidigt står Sverige inför stora utmaningar; hög 
befolkningstillväxt, polarisering på arbetsmarknaden och en dysfunktionell bostadsmarknad 
är risker som kan hämma tillväxten (Sahlström & Wiman, 2016). Aktörernas finansiella 
ställning och positionering kommer att lägga grunden för den svenska fastighetsmarknadens 
utveckling.  
 
Den kapitalintensitet som definierar branschen nödvändiggör externt kapital. Detta 
återspeglades tydligt när bank- och kapitalmarknaderna var stillastående och 
transaktionsvolymerna föll. Rådande finansieringsmöjligheter påverkar således marknaden i 
allra högsta grad, särskilt med tanke på att svenska fastighetsbolag historiskt varit högt 
belånade med banklån som primär finansieringskälla. Bankernas utlåningsvilja har däremot 
varierat över tid och under senare år har de höga belåningsgraderna som präglade bolagen 
tidigare minskat. Detta beror främst på de nya regleringarna som bankerna implementerat och 
som därmed begränsat belåningsgraderna. Fastighetsbranschen har till viss del redan anpassat 
sig till de nya förutsättningarna vilket gjort preferensaktier och obligationer till populära 
alternativ.  
 
I en bransch där hög belåning nästintill är en självklarhet, är det extra viktigt att hitta ett 
hållbart finansieringsupplägg. Under goda tider ger nämligen en hög belåning en positiv 
hävstång, men när marknaden plötsligt vänder straffas de som tagit för stora risker. Viljan att 
maximera avkastningen medför att många lockas av uppsidan med hög belåning och bortser 
från riskerna i tron om att deras affär kommer nå framgång. Således är det av vital betydelse 



 2 

att hitta ett upplägg som är tillräckligt konkurrenskraftigt i gynnsamma förhållanden, så länge 
det inte sker på bekostnad av att allt fallerar när det vänder. Detta har visat sig vara otroligt 
svårt för företag i allmänhet och fastighetsbolag i synnerhet. 
 
Fastighetsbolag karaktäriseras alltså av en högre andel extern finansiering i kapitalstrukturen i 
förhållande till bolag i andra branscher. Därmed föreligger stora svårigheter för bolagen att 
utforma sin kapitalstruktur för att uppnå en optimal uppdelning. För att på djupet förstå 
fastighetsbolagens finansieringsupplägg krävs insikt i de akademiska teorier som undersöker 
hur företag generellt agerar.  
 
Modigliani & Miller menar exempelvis att på perfekta kapitalmarknader, spelar det ingen roll 
vilken kapitalstruktur ett företag använder för att finansiera sin verksamhet. Marknadsvärdet 
är istället kopplat till företagets intjäningsförmåga samt risken i de underliggande tillgångarna 
(Berk & DeMarzo, 2014b). Utifrån deras teori har sedan Trade-off grundats. Enligt denna 
finns det klara fördelar med skuldsättning upp tills en viss nivå, där fördelarna av 
ränteavdragen som skulder ger upphov till, elimineras av nackdelarna av den ökade 
finansiella risken (Berk & DeMarzo, 2014c). Vidare menar Pecking order theory att företag 
vid en investering skall utnyttja eget kapital före externt kapital. Vid finansiering via externt 
kapital föredras lånefinansiering och som allra sista utväg skall nyemission utnyttjas. Den 
grundläggande tanken i teorin är att kostnaden för finansiering ökar med den asymmetriska 
informationen som uppstår vid de olika alternativen (Myers & Majluf, 1984). Market timing 
theory menar istället att företag utnyttjar temporära fluktuationer av kostnader för eget kapital 
relativt kostnader för andra former av kapital och utformar sin kapitalstruktur utifrån det 
(Baker & Wurgler, 2002). Hur väl förankrade fastighetsbolagens ageranden är i teorin är av 
betydande intresse för förståelsen kring valet av finansieringsupplägg. 
 
Svårigheterna som finns med att hitta ett finansieringsupplägg som står sig genom olika typer 
av konjunkturlägen är både centralt och aktuellt för fastighetsbolagen. Därmed har vi studerat  
finansieringsupplägg vid de största fastighetsaffärerna över den senaste konjunkturcykeln. 
Detta för att bilda oss en uppfattning av hur marknaden har utvecklats och vilka de främsta 
drivkrafterna bakom detta har varit. Genom en kartläggning av transaktionerna vill vi 
undersöka hur finansieringsuppläggen har varierat under olika konjunkturlägen.  
 
Fastighetsmarknaden är en grundpelare för att ett lands funktion och utveckling. Valet av 
finansieringskälla kan få stort inflytande på kapitalstrukturen i bolaget vilket i sin tur kan vara 
direkt avgörande för ett bolags överlevnadsförmåga. Fastighetsmarknaden är alltså direkt 
kopplad till fastighetsbolagens finansieringsupplägg vilket gör detta område relevant för hela 
marknadens förutsättningar att fungera. Genom att bilda sig en bred uppfattning om hur 
finansieringsuppläggen har sett ut historiskt bör betydelsefull kunskap om hur marknaden kan 
komma att utvecklas i framtiden även uppnås. Faktumet att tidigare studier av denna karaktär 
på svenska fastighetsbolag inte finns gör att kunskapen som utvinns ur uppsatsen blir nyttig 
för många som intresseras av den svenska fastighetstransaktionsmarknaden.  
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1.2 SYFTE 

Uppsatsens syfte är att kartlägga hur finansieringsuppläggen vid stora fastighetsaffärer sett ut 
under det senaste decenniet, för att sedan blicka framåt och ge en bild av hur sådana upplägg 
kan utvecklas. Vidare syftar studien till att söka samband mellan finansieringskälla och 
konjunktur för att undersöka om det är möjligt att ta fram ett förslag på lämpligt 
finansieringsupplägg givet konjunkturläge. Slutligen är syftet att analysera resultatet i 
förhållande till de teorier som finns på området.    

1.3 UNDERSÖKNINGSFRÅGOR 

• Hur har finansieringsuppläggen sett ut vid stora fastighetsaffärer under det senaste 
decenniet? 

 
• Ser uppläggen olika ut beroende på var i konjunkturcykeln vi är? 

 
• Hur kan framtida finansieringsuppläggen utvecklas? 

 
• Går det att ta fram förslag på lämpligt finansieringsupplägg givet konjunkturläge?  

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Studien ämnar att närmare studera de fyra största transaktionerna för respektive år, 2006-
2015. Anledningen till att enbart fokusera på de största transaktionerna beror på att dessa 
transaktioner under många år representerat en stor del av transaktionsvolymen på hela 
marknaden. Vid inräkning av dessa aktörers samtliga förvärv under åren blir deras andel av 
den totala transaktionsvolymen ännu större. Med tanke på att de görs så pass många affärer, 
stora som små, kan de ha liknande finansieringsupplägg oavsett affär till skillnad från de 
mindre bolagen som inte har samma möjligheter till val av finansieringsmetod. Dessutom är 
förhoppningen att materialet som samlas in via intervjuerna ger en bredare bild av marknaden 
som helhet utöver våra observationer.  
 
De ämnesmässiga avgränsningar som gjorts inför detta arbete är främst av tidsmässig hänsyn. 
Av samma anledning har tidsperioden 2006-2015 valts – en komplett konjunkturcykel.  
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1.5 DISPOSITION 

KAPITEL 1 – INLEDNING 
 
Det första kapitlet presenterar ämnet genom en bakgrund som sedan problematiseras och leder 
till studiens syfte. Vidare presenteras studiens undersökningsfrågor samt avgränsningar. 
 
KAPITEL 2 – TEORETISK REFERENSRAM 
 
Presentation av applicerbara akademiska teorier samt tidigare forskning på 
undersökningsämnet. 
 
KAPITEL 3 – METOD 
 
Här redogörs för studiens metodval, tillvägagångssätt, datainsamling, urval samt uppsatsens 
validitet och reliabilitet. 
 
KAPITEL 4 – FASTIGHETSTRANSAKTIONER 
 
Presentation av grundläggande delar i en fastighetstransaktion som bör ligga till grund för 
läsaren.  
 
KAPITEL 5 – EMPIRI 
 
Resultatet från datainsamlingen samt intervjuerna presenteras. För att ge läsaren en tydligare 
bild presenteras en del av materialet med hjälp av tabeller och diagram. 
 
KAPITEL 6 – ANALYS 
 
Resultaten från undersökningen analyseras gentemot uppsatsens syfte och 
undersökningsfrågor och ställs mot de teorier samt den tidigare forskningen som finns på 
området. 
 
KAPITEL 7 – SLUTSATS 
 
Med utgångspunkt i resultaten och analysen, presenteras studiens slutsatser i detta kapitel. 
Vidare presenteras förslag på ytterligare forskningsområden inom liknande område och 
slutligen presenteras kritik och reflektioner gällande uppsatsen i helhet. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I uppsatsens teoretiska referensram ges inledningsvis en kortfattad förklaring till begreppet 
kapitalstruktur och WACC. De följande akademiska teorierna representeras av olika teorier 
kring kapitalstruktur. Vid flertalet av teorierna tas även tidigare studier upp kring valet av 
betalningsmedel vid företagsförvärv som antingen har likheter med teorin eller går tvärs 
emot. Slutligen presenteras ett avsnitt om tidigare forskning kring kapitalstruktur i 
fastighetsbolag. 

2.1 ALLMÄNT OM KAPITALSTRUKTUR 

Ett bolags kapitalstruktur beskriver uppdelningen av olika kapitalkällor, eget kapital och 
främmande kapital, som ett bolag använder för att finansiera sin verksamhet och eventuella 
tillväxt. Många företag består av en mix av eget kapital och främmande kapital (Song, 2005).  
 
Skulder delas vanligen in i två olika grupper, långfristiga och kortfristiga. De långfristiga 
skulderna består exempelvis av banklån och/eller obligationslån medan de kortfristiga av 
exempelvis leverantörsskulder och certifikat. Eget kapital ser också olika ut och klassificeras 
som stamaktier, preferensaktier och balanserade vinster. Det finns även hybrider av de båda. 
Det egna kapitalet uppstår genom att ägare tillsätter finansiella medel i bolaget eller om 
bolaget gör vinst (Hillier, et al., 2010). 
 
Ett företags andel av kort- och långfristiga skulder studeras vid analys av kapitalstruktur. När 
man hänvisar till kapitalstruktur syftar man vanligen till ett företags skuldsättningsgrad eller 
soliditet, som ger en inblick i hur riskabelt företaget är. Vanligtvis är företag som i högre grad 
finansieras med skulder likställt med större risk. Valet av kapitalstruktur påverkar företagets 
kapitalkostnad, finansiella risk, förväntad avkastning samt dess värde (Hillier, et al., 2010).  
 
Mängder av forskning inom området gör gällande att kapitalstrukturer varierar beroende på 
vilken bransch man verkar i samt på bolagsspecifik nivå (MacKay & Philips, 2001). Att 
bestämma hur en optimal kapitalstruktur skall uppnås är mycket omdiskuterat och har både 
skapat och nedbragt många förmögenheter genom tiderna (Riddiough, 2004). För mycket eget 
kapital kan innebära att det inte finns tillräckligt med likviditet över för att finansiera nya 
investeringar. För mycket främmande kapital eller fel sorts kapital, kan å andra sidan resultera 
i skyhöga kapitalkostnader och stora välfärdsförluster på grund av ökad risk för finansiell 
knipa eller på grund av övervaknings- och kontrollproblem (Riddiough, 2004). 
 
En av de första teorierna bakom valet av kapitalstruktur och dess eventuella inverkan på ett 
företags värde utvecklades av professorerna Modigliani & Miller.  I grunden menade de att på 
perfekta kapitalmarknader, spelar det ingen roll vilken kapitalstruktur ett företag använder för 
att finansiera sin verksamhet. De menade att marknadsvärdet på en firma bestäms av 
företagets intjäningsförmåga och av risken i de underliggande tillgångarna samt att värdet är 
oberoende av hur de väljer att finansiera sina investeringar eller hur de distribuerar 
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utdelningar. Den grundläggande M&M satsen bygger på ett antal antaganden och förutsätter 
att företag agerar på en perfekt kapitalmarknad med symmetrisk information där det inte finns 
några skattekostnader, transaktionskostnader eller konkurskostnader. Det bygger även på att 
de råder likvärdighet i lånekostnader för både företag och investerare samt att skulder inte har 
någon effekt på ett företags rörelseresultat. Denna teori bygger dock på utopiska antaganden 
och samtliga dessa förutsättningar existerar naturligtvis aldrig. I senare studier har M&M 
inkluderat skatteeffekter och dess fördelar. Dessa fördelar beror på att räntekostnaderna från 
skulderna är avdragsgilla vilket minskar företagets skattepliktiga resultat. Senare studier kring 
kapitalstruktur som utgick från denna teori implicerade dock att teorierna inte går att applicera 
på verkliga kapitalmarknader (Berk & DeMarzo, 2014b). 
 
Vad gäller kapitalstruktur bland fastighetsbolag så ser den väsentligt annorlunda ut i 
förhållande till många andra bolag. Fastigheter har historiskt setts som en stabil säkerhet och 
fastighetsbolag utgörs av mer materiella tillgångar i förhållande till bolag inom andra 
branscher. Detta i kombination med att fastigheter ofta genererar stabila kassaflöden har gjort 
att fastighetsbolag har accepterats en högre skuldsättningsgrad där fastigheten fått lämnas som 
säkerhet i förhållande till andra branscher (Riddiough, 2004).  

2.2 WACC 

Weighted average cost of capital (WACC) – viktad kapitalkostnad – är en metod för att 
beräkna ett företags genomsnittliga kapitalkostnad där varje kapitalkälla viktas 
proportionerligt. Alla olika kapitalkällor såsom stamaktier, preferensaktier, obligationer och 
andra långfristiga skulder, inkluderas i WACC. Ett företags WACC stiger om 
avkastningskravet på eget kapital ökar. En ökad WACC leder följaktligen till en 
värdeminskning av företaget och en ökad risk. Formeln för att beräkna WACC ser ut som 
följer: 
 

WACC = 
!"
!
𝑟$ +

!&
!
𝑟' 1 − 𝑠  

 
𝐾$ = Eget kapital 
𝐾' = Främmande kapital 
K = Företagets totala kapital 
𝑟$ = Avkastningskrav på eget kapital (kostnad på eget kapital) 
𝑟' = Räntesats på främmande kapital (kostnad för skulder) 
s = skattesats 
 
Kostnaden för eget kapital kan vara problematisk att anta. För skulder finns det en faktisk 
räntenivå och det är därmed enklare att beräkna kostnaden för dessa. Eget kapital har däremot 
inget konkret pris som företaget måste betala men det betyder inte att det är gratis. Aktieägare 
förväntar sig att få en viss avkastning på sitt kapital vilket innebär att aktieägarnas 
avkastningskrav blir en kostnad ur företagets synvinkel. Om företaget misslyckas med att 
uppfylla detta avkastningskrav kommer aktieägarna helt enkelt att sälja av deras andelar vilket 
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leder till aktien faller och därmed även företagets värde. Kostnaden för eget kapital är således 
summan av vad företaget måste spendera för att upprätthålla ett aktiepris som investerare 
accepterar. Eftersom räntebetalningar är avdragsgilla, blir nettokostnaden av företagets 
skulder räntekostnaderna multiplicerat med skatteskölden1 (Berk & DeMarzo, 2014d).  
 
Genom att beräkna WACC, kan man fastställa hur mycket ränta ett företag blir skyldiga för 
varje krona de finansierar. WACC indikerar vilken ränta som både aktieägare och långivare 
kräver tillsammans och är alltså det totala avkastningskravet för ett företag. Med hänsyn till 
detta använder sig ofta företagsledningen av WACC internt vid beslut om exempelvis de 
ekonomiska möjligheterna vid förvärv eller andra investeringar. På samma sätt använder sig 
investerare av denna metod för att avgöra om en viss investering ser intressant ut ur ett 
aktieägarperspektiv (Berk & DeMarzo, 2014d). 

2.3 TIDIGARE FORSKNING KRING KAPITALSTRUKTUR 

2.3.1 TRADE-OFF THEORY 

Trade-off theory är baserad på  Modigliani och Millers arbete men menar istället att det finns 
fördelar med skulder inom kapitalstrukturen tills att en optimal kapitalstruktur uppnås. Denna 
teori tar hänsyn till skattefördelarna från räntebetalningar samt kostnaderna för konkurs, där 
kostnaderna för konkurs delas in i direkta kostnader samt indirekta. De direkta kostnaderna av 
en konkurs är just själva konkurskostnaderna som skulderna ger upphov till medan de 
indirekta kostnaderna innefattar exempelvis att personal lämnar, leverantörer kräver hårdare 
villkor alternativt att obligationsinnehavare och aktieägare tappar förtroende för företaget 
(Berk & DeMarzo, 2014c). 
 
Till en viss nivå är det enligt denna teori billigare med främmande kapital på grund av 
skattefördelarna och den lägre risk som förknippas med skulder gentemot eget kapital. Detta 
innebär att ett företag kan minska sin WACC med en kapitalstruktur som tar upp större andel 
skulder än eget kapital. Att öka skulderna leder emellertid också till en ökad finansiell 
osäkerhet och risk för konkurs vilket neutraliserar minskningen av WACC. En optimal 
kapitalstruktur uppnås därför enligt denna teori genom avvägningen mellan kostnaderna för 
konkurs och skattefördelarna som uppstår (Berk & DeMarzo, 2014c). I följande graf 
illustreras detta: 
 

                                                
1 Ett företag som är belånat kan dra av sina räntekostnader på skatten. Det överskottet som bolaget hade betalat i 
skatt istället för räntor kallas för skattesköld (Berk & DeMarzo, 2014d).  
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Figur 1 I figuren syns tydligt att det finns en optimal skuldsättningsgrad. Skuldsättning ger ett högre värde på företaget upp 
tills att kostnader för finansiell osäkerhet blir större än fördelen av skatteskölden , Källa: Corporate Finance: A Practical 

Approach Lecture Kit, Chapter 5: Capital structure 

 
Många författare har undersökt tillämpligheten av Trade-off theory i praktiken. Det svåra med 
teorin är dock att finna exakt var gränsen går för den optimala skuldsättningen. En studie som 
delvis kan förknippas med Trade-off theory är bland annat Deviation from the target capital 
structure and acquisiton (Uysal, 2011). I studien menar författaren att ett företag som redan är 
finansiellt pressat och har en hög skuldsättningsgrad hellre kommer försöka använda aktier 
vid företagsförvärv för att nå önskad kapitalstruktur. Vidare diskuterar Uysal situationen då 
köpare saknar tillräckligt med likvida medel för att kunna genomföra en transaktion men trots 
det vill betala med kontanter. Då blir lån nödvändigt. Således blir en grundläggande fråga för 
företaget till vilken grad de är beredda att exponera balansräkningen med nya lån utan att den 
finansiella risken blir för stor (Uysal, 2011), vilket är den grundläggande tanken bakom 
Trade-off theory.  

2.3.2 PECKING ORDER THEORY OCH ASYMMETRISK INFORMATION 

Pecking order theory är en välkänd modell som står i kontrast till M&M:s teorem och andra 
tidigare teorier kring kapitalstruktur. Modellen beskriver hur asymmetrisk information 
relateras till valet av finansiering vid kapitalbehov. Vid företagsfinansiering menar teorin att 
kostnaden för finansiering ökar med den asymmetriska informationen som uppstår vid de 
olika alternativen. Teorin som har tillskrivits Majluf och Myers var egentligen inte helt ny när 
den presenterades men den var inte förankrad sedan tidigare. Den främsta skillnaden var att 
Majluf och Myers vägde in det viktiga sambandet som asymmetrisk information ger upphov 
till (Myers & Majluf, 1984). 
 
Ett företag kan välja mellan ett antal olika finansieringsmöjligheter inför ett 
investeringsbeslut. Pecking order theory värdesätter dessa olika finansieringsmöjligheter i en 
viss ordning utefter deras olika bidrag till kapitalkostnaden. Enligt teorin borde de främsta 
finansieringsmedlet vara att utnyttja balanserade vinstmedel som finns inom bolaget till så 
hög grad som möjligt innan andra möjligheter övervägs. Om denna finansieringskälla är 
otillgänglig eller fullt förbrukad skall istället skuldfinansiering tillämpas. Slutligen och som 
sista utväg, skall ett företag finansiera sig genom nyemittering av aktier. Det vitala bakom 
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ordningen är att den signalerar till allmänheten hur företaget mår. Om ett företag finansierar 
sig internt är det ett tecken på att företaget är starkt och välmående. Finansierar sig företaget 
genom att ta upp lån, signalerar det att ledningen är självsäkra på att företaget kommer att 
klara av lånekostnaderna. Slutligen, om företaget finansierar sig genom att emittera nya aktier 
uppfattas det vanligen negativt eftersom det kan signalera att företaget anser att dess aktie är 
övervärderad och att de då försöker tjäna pengar på detta innan aktien faller igen. Den 
grundläggande tanken bakom teorin går därmed ut på att det mest önskvärda alternativet är 
det billigaste (Myers & Majluf, 1984). 
 
Teorin är även applicerbar när det gäller finansiering vid bolagsförvärv. Det beror på att 
företagsförvärv enbart utnyttjar två olika alternativ vid betalning av en investering – kontanter 
eller aktier, trots att själva betalningsmedlet kan finansieras via flera olika valmöjligheter 
(Myers & Majluf, 1984). 
 
En central faktor inom Pecking order theory är alltså den asymmetriska informationens 
påverkan av kostnaden för finansieringen. Asymmetrisk information uppkommer i en 
situation då ena parten vid en transaktion har mer information än den andra. Vanligtvis brukar 
detta uppstå vid en transaktion där säljaren har mer information än köparen men det omvända 
förekommer emellertid också i vissa fall. Om parten med informationsövertaget väljer att 
utnyttja denna fördel uppstår således en skada för den andra parten. Detta är med andra ord 
motsatsen till perfekt information som antas råda på effektiva marknader (Berk & DeMarzo, 
2014e). Då man inom teorin utgår från att de råder asymmetrisk information, försöker 
motparten alltid kompensera för detta genom att agera på ett visst sätt givet vilken 
finansieringskälla som företaget använder. För att förtydliga detta tas ett exempel upp för 
rationella investerares respons när ett företag väljer att använda skuldfinansiering respektive 
nyemittering av aktier. 
 
En rationell investerare kommer anta att ett företag kommer vilja emittera aktier när de anser 
att aktien är övervärderad. Detta leder till att ingen kommer vara intresserad av att köpa 
aktierna innan dess värde har sjunkit tillräcklig mycket för att kompensera för detta 
antagande. På samma sätt fungerar det för skulder. Om ett företag väljer att emittera skulder 
kommer investerarna få uppfattningen av att företaget anser att de har sämre 
återbetalningsförmåga än vad marknaden för tillfället antar. Således kommer marknaden att ta 
hänsyn till detta och prissätta skulderna för högt. Att utnyttja den balanserade vinsten är alltså 
det billigaste alternativet eftersom det inte förorsakar ovanstående konsekvenser (Myers, 
1984).  
 
Det finns många tidigare studier som däremot går emot denna teori. Graden av 
informationsasymmetri från köparens sida är enligt många en viktig faktor bakom valet av 
finansiering. Däremot kan man utifrån informationsasymmetrin positionera sig för att minska 
förlusterna. Att som en sista utväg utnyttja aktiebaserade affärer som teorin menar behöver 
därför inte nödvändigtvis vara negativt. Determinants of the medium of payment used to 
acquire privately-held targets, skriven av Madura och Ngo anser bland annat det. Författarna 
kom fram till att storleken på informationsasymmetrin i affären var starkt förknippad med 
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valet av betalningsmedel. Ju högre nivå av informationsasymmetri desto mer föredras 
betalning med aktier av förvärvaren. Omvänt fann de att vid lägre nivåer av 
informationsasymmetri ökade mängden av kontanter vid betalningen (Madura & Ngo, 2012).  
 
Samma resultat kom författaren bakom Corporate acquisition process: Is there an optimal 
cash-equity payment mix? fram till. Denna studie undersöker även idén kring den optimala 
fördelningen mellan kontanter och aktier. Den optimala fördelningen uppnås via en spridning 
av residualriskerna och den ekonomiska osäkerheten för utfallet. Författaren är även inne på 
att det förvärvade företaget via betalningsmedlet kan inse förvärvarens syn på köpet. Att vilja 
betala med aktier kan således påverka den förvärvade till att istället vilja få betalt med 
kontanter eftersom det signalerar att förvärvaren är osäker på utfallet (de la Bruslerie, 2012), 
vilket till skillnad från övriga slutsatser har stora likheter med Pecking order theory.   

2.3.3 MARKET TIMING THEORY 

Market timing handlar i företagsfinansieringssammanhang om att emittera aktier när de anses 
övervärderade och att återköpa när de bedöms undervärderade. Avsikten är att utnyttja 
temporära fluktuationer av kostnaderna för eget kapital relativt kostnaderna för andra former 
av kapital. På effektiva kapitalmarknader menade Modigliani och Miller att kostnaderna för 
olika former av kapitalkällor inte varierar självständigt och det finns därför inget att tjäna på 
att ändra sin kapitalstruktur. På ineffektiva eller segmenterade kapitalmarknader kan man 
däremot dra fördelar av marknadstiming. Företagsledare har således incitament att ”timea” 
marknaden om de tror att det är möjligt (Baker & Wurgler, 2002). 
 
Marknadstiming har i praktiken också visat sig vara en viktig aspekt av företagens finansiella 
policy och enligt Baker och Wurgler finns det fyra olika situationer som styrker att företag 
utnyttjar marknadstiming. Till att börja med har analyser av finansiella beslut visat att företag 
tenderar att emittera aktier istället för skulder när marknadsvärdet är högt i förhållande till det 
bokförda värdet och historiska marknadsvärden samt att företag tenderar att återköpa aktier 
när marknadsvärdet bedöms lågt. Vidare har en studie av aktieavkastningar efter 
finansieringsbeslut i det långa loppet tytt på att aktiemarknadstiming oftast är framgångsrikt. 
Företag emitterar aktier när kostnaden för eget kapital är låg och återköper aktier när 
kostnaden är hög – relativt andra kapitalkällor. En tredje studie visar att vid analyser av 
resultatprognoser och insikter kring nyemission har företag tenderat att emittera aktier när 
investerare varit överoptimistiska. Till sist och kanske det mest övertygande, har 
företagsledare i anonyma undersökningar medgett att marknadstiming är en viktig aspekt som 
de tar hänsyn till vid finansieringsbeslut (Baker & Wurgler, 2002). 
 
I studien Taking stock or cashing in? Shareholder style preferences, premiums and the 
method of payment bekräftas även denna teori. Från köparens sida visade det sig att vid 
betalning med aktier brukar det förvärvande företaget ha en historiskt högt värderad aktie 
och/eller att kursen nyligen har gått ovanligt starkt. Författarna drog även slutsatsen att 
säljaren hellre accepterar ett aktiebud om det medför skattefördelar. Vidare menar de att om 
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köpet avser ett tillväxtföretag, ökar sannolikheten för att aktier används som betalningsmedel. 
(Burch, et al., 2012).  

2.3.4 KAPITALSTRUKTUR I FASTIGHETSBOLAG 

Det finns många olika teorier kring vad som påverkar ett företags kapitalstruktur. Enligt 
Titman och Wessels är faktorer som företagets storlek, bransch, tillgångar, tillväxt, lönsamhet 
och originalitet starkt kopplade till kapitalstrukturen. Vidare menar de att fördelningen mellan 
immateriella och materiella tillgångar har en stark bidragande faktor på kapitalstrukturen. 
Detta då företag med en stor andel fasta tillgångar, såsom fastighetsbolag, i större 
utsträckning utnyttjar externt kapital i kapitalstrukturen. Av denna anledning använder således 
fastighetsbolag överlag en större andel främmande kapital än bolag i andra branscher (Titman 
& Wessels, 1988). 
 
Morri och Cristanziani menar att en bra kapitalstruktur inom fastighetsbolag inte är konstant 
utan ändras kontinuerligt under företagets livstid. Detta beror enligt författarna på flera olika 
anledningar varav företagets storlek, skuldsättningsgrad, lönsamhet och ägarstruktur är de 
mest relevanta faktorerna. Storleken påverkar kapitalstrukturen genom att större företag har 
större tillgång till och möjlighet att lånefinansiera sin verksamhet (Morri & Cristanziani, 
2009). Detta går emot andra forskare som istället menar att mindre företag inom 
fastighetsbranschen har högre skuldsättningsgrad då de i större utsträckning är beroende av 
skulder. Räntenivån är en annan faktor som påverkar branschen enligt Morri och 
Christanziani, då låg ränta främjar till att öka det främmande kapitalet. Skuldsättningsgraden 
påverkar kapitalstrukturen på så vis att bolag som är högt skuldsatta föredrar att öka det egna 
kapitalet för att kompensera för det. Vidare menar författarna att desto lönsammare företaget 
är, desto mer används eget kapital framför främmande kapital (Morri & Cristanziani, 2009).  
 
Slutligen diskuteras ägarstrukturens inverkan på kapitalstrukturen. Olika ägare kan ha olika 
syn på risk och möjligheter. Vissa ägare kommer föredra att ta större risker för att maximera 
avkastningen, och därmed vara mer öppna för främmande kapital. Andra ägare vill inte utsätta 
sig för samma risker och använder sig alltså av en lägre skuldsättning (Morri & Cristanziani, 
2009).  
 
I studien Deviation from the target capital structure and acquisiton – som undersökte företag 
i allmänhet – upptäcktes ett samband mellan företagets storlek och valet av betalningsmedel. 
De stora företagen betalade i flera fall med kontanter, vilket förklarades av en bättre tillgång 
till lånekapital än mindre företag och av stabilare kassaflöden. Dessutom observerar 
författarna bakom studien att företag med låg skuldsättningsgrad i högre utsträckning betalar 
med kontanter (Uysal, 2011). Detta bekräftar Morri & Cristanzianis teorier.  
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3 METOD 

I denna del beskrivs undersökningens tillvägagångssätt. Syftet är att underlätta för läsaren att 
följa med i arbetet samt att kunna återskapa det vid ett senare tillfälle. Avsnittet tar även upp 
hur data har valts ut och samlats in. Vidare motiveras de tillvägagångssätt vi valt, varefter 
undersökningens reliabilitet och validitet diskuteras. 

3.1 UNDERSÖKNINGSMETOD 

En beskrivning av finansieringsupplägg över den senaste konjunkturcykeln med stöd av 
teorier har gjorts för att besvara syftet. Samtidigt har samband sökts mellan 
transaktionstillfälle och finansiering. Följaktligen klassas vår studie som både beskrivande 
och förklarande (Höst, et al., 2006).  
 
Vi studerade och sammanfattade testade teorier kring kapitalstruktur såväl som finansiering 
för att få en insikt i valet av finansieringsmetod och upplägg. Transaktionsprocessen samt 
betalningsmedlen vid olika typer av förvärv förklarades för att delge en genomgående 
förståelse för finansieringsuppläggen vid stora fastighetsaffärer. Därefter gjordes en 
sammanställning på det senaste decenniets största transaktioner. Den består av de fyra största 
transaktionerna per år från 2006-2015 – i den mån information funnits att tillgå. 
Transaktionsinformationen baseras på elektroniska artiklar, årsredovisningar, databasen 
Zephyr och telefon- samt mailkontakt med representanter hos förvärvföretagen – såsom 
ekonomi- och finanschefer. En sammanställning av transaktionerna finns i empirin medan en 
mer detaljerad bild av samtliga transaktioner finns bland bilagorna.  
 
För att bilda sig en djupare förståelse kring finansieringsupplägg över konjunkturer, 
genomfördes tre intervjuer med fastighetsbolag och två intervjuer med fastighetsrådgivare. 
Tanken bakom uppdelningen var att få höra deras resonemang ur olika synvinklar. 
Intervjuobjekten delade med sig av erfarenheter och tankar kring hur finansieringen 
utvecklats med fokus på före-, under- och efter finanskrisen. Dessa intervjuer gav oss en 
djupare insikt och förståelse för hur förvärvsföretag positionerar sig vid valet av finansiering 
genom konjunkturcykler.  
 
Den huvudsakligen kvalitativa metoden, kombinerad med den kvantitativa datainsamlingen 
som präglat vårt tillvägagångssätt vid skrivandet av uppsatsen, har varit essentiell för vår 
analys. Att kunna undersöka den insamlade empirin från transaktionsdata till intervjuer har 
renderat i värdefulla insikter vad gäller val av finansiering givet konjunkturläge.  

3.2 DATAINSAMLING 

Uppsatsens problemformulering kretsar kring komplexa beslut som innefattar företags 
strukturer likväl som beslutfattares agerande. Därför har datainsamlingen i huvudsak varit 
kvalitativ genom tidigare studier samt intervjuer men även kvantitativ då information om 
cirka 40 transaktioner tagits fram. 
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3.2.1 PRIMÄRDATA 

Den data vi samlat in för det egna ändamålet består av kvalitativa intervjuer samt en 
kvantitativ sammanställning av transaktionsdata. Intervjuerna har varit personliga medan 
information om transaktionernas finansieringsupplägg skett genom research av artiklar, 
årsredovisningar, databasen Zephyr, telefonsamtal och mailkontakt. Rankingen av 
transaktionerna hämtades från årliga listor sammanställda av branschtidningen 
Fastighetsvärlden. Vidare har vetenskapliga artiklar och tidigare studier lyfts fram och 
analyserats mot uppsatsen. 

3.2.2 SEKUNDÄRDATA 

Vår sekundärdata som redan varit sammanställd för andra ändamål består av böcker och 
rapporter. Den har tagits fram genom egen research på Internet och bibliotek. De teorier som 
använts är insamlade för att kunna representera den empiri vi sammanställt.  

3.3 INTERVJUER 

Enligt forskningsmetodiken finns det två typer av intervjuer; strukturerade och 
semistrukturerade (Bryman & Bell, 2013). Vi valde att använda oss av en semistrukturerad 
karaktär då ändamålet var att tydligt informera intervjuobjektet från start vad fokus skulle 
ligga på. Syfte var att kunna få givande svar kring frågeställningen och få insikt genom att 
låta samtalet vara relativt öppet. Intervjuerna kretsade kring ett antal konkreta frågor samtidigt 
som det gavs utrymme för följdfrågor specifikt för intervjuobjektets erfarenhet och företag. 
 
En intervjumall skickades på förhand till intervjuobjektet. På så vis var de införstådda i 
frågeställningen från början vilket medförde att fokus kunde bibehållas på syftet med 
intervjun. Intervjuerna genomfördes personligen på respektive företags kontor och pågick 
mellan 45-90 minuter. Varje intervju spelades in och transkriberades så att materialet kunde 
tas tillvara i sin helhet. Intervjumallen återfinns bland bilagorna. 
 
Intervjuade fastighetsbolag 
 
Thomas Nystedt 
 
Thomas Nystedt är finanschef på Vasakronan som är Sveriges största fastighetsbolag med ett 
fastighetsbestånd bestående av kommersiella fastigheter värderade till 106 miljarder kronor 
(31 mars 2016). Vasakronan ägs till lika stora delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-
fonden (Vasakronan, 2016).  
 
Jens Andersson 
 
Klövern är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd på 36 miljarder 
kronor (31 mars 2016). Beståndet utgörs av kommersiella fastigheter i valda tillväxtregioner. 
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Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm (Klövern, 2016). Jens Andersson är finanschef på 
Klövern. 
 
Daniel Gerlach 
 
FastPartner är ett svenskt fastighetsbolag som ”äger, förvaltar och utvecklar egna, 
kommersiella fastigheter”. Deras bestånd omfattar 196 fastigheter med ett fastighetsvärde på 
ungefär 15,5 miljarder (31 december 2015). De är noterade på Stockholmsbörsens huvudlista 
(FastPartner, 2016). Daniel Gerlach är ekonomichef på FastPartner. 
 
Intervjuade fastighetsrådgivare 
 
Fredrik Brusewitz 
 
Catella Corporate Finance erbjuder transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv till 
nationella och internationella investerare i Europa, med inriktning mot komplexa 
transaktioner. Catella erbjuder också marknadsanalys och strategisk rådgivning samt 
rådgivning avseende finansiering till företag inom fastighetssektorn (Catella Corporate 
Finance, 2015). Fredrik Brusewitz är Director på Catella Corporate Finance.  
 
Mikael Fastén 
 
CBRE – med huvudkvarter i Los Angeles, USA – är världens största fastighetsrådgivare med 
fokus på kommersiella fastigheter och investering. CBRE har över 70 000 anställda utspridda 
i världen och en omsättning på $10.9 miljarder (CBRE Group, Inc., u.d.). Mikael Fastén är 
Deputy Head of Capital Markets på CBRE Sweden AB. 

3.4 URVAL 

Fokus har legat kring de fyra största transaktionerna per år mellan 2006-2015 i Sverige – i den 
mån information funnits att tillgå. I sammanställningen har vi utgått från Fastighetsvärldens 
årliga listor av årets största transaktioner. Transaktioner som inte funnits tillgängliga har 
ersatts med nästkommande transaktion på listan tills att finansieringsupplägget gick att 
säkerställa. Köpeskillingar är baserade på Fastighetsvärldens bedömningar av 
fastighetsvärden om inte annat utgetts av köpare. Vi intervjuade tre fastighetsbolag och två 
rådgivare för att få en bred kunskap och en väl avvägd bredd på erfarenhet. De företag vi 
intervjuade var de som ofta varit involverade i de stora affärerna och därmed kunde bidra med 
värdefulla åsikter till frågeställningen. 

3.5 VALIDITET 

Validitet syftar till att mäta det som är relevant i sammanhanget. Denna uppnås genom att 
använda sig av rätt data i rätt sammanhang. I en kvalitativ uppsats definierar den inre 



 15 

validiteten trovärdigheten medan den externa validiteten definierar generaliserbarheten 
(Gunnarsson, 2002).  
 
Trovärdighet uppnås genom kommunikativ validitet, deltagarkontroll samt triangulering. 
Teorin menar att den kommunikativa validiteten baseras på forskarens förmåga att beskriva 
bakgrunden, datainsamlingen, urvalet och analysprocessen (Gunnarsson, 2002). Allt detta för 
att kunna vägleda läsaren i uppsatsen så att denne får insikt i hur forskningsprocessen kan 
påverka giltigheten.  
 
Den inre validiteten i uppsatsen stärks genom att tydligt förklara hur intervjuerna och 
sammanställning av transaktionsdata har gått till. Intervjuerna spelades in och transkriberades 
för att inte missa någon åsikt från intervjuobjektet. Dessutom skickades 
intervjusammanställningarna i efterhand till respektive intervjuobjekt för att låta dem 
kontrollera att innehållet som presenterats är korrekt. Vad gäller transaktionerna samlades 
majoriteten av informationen in genom direkt kontakt med bolagen vilket validerar 
finansieringsuppläggen i större grad. Kartläggningen kombinerat med utrymme för åsikter 
och erfarenheter via intervjuobjekten ger den inre validiteten ett lager av objektivitet som är 
viktigt för att läsaren ska kunna få en rättvisande bild. 
 
Följaktligen har bredden på transaktionssammanställningen och valet av intervjuobjekt gjort 
det möjligt att ge fog för generalisering. Intervjuerna syftar till att ge en diversifierad bild med 
bolagsspecifika synsätt av hur fastighetsbolagen tänker vid finansiering medan rådgivare 
delgav sin uppfattning och erfarenhet av hur finansiering sett ut i allmänhet. 
 
Denna validitet har därmed förstärkts av triangulering – att man vill säkerställa sin primärdata 
via insamlad sekundärdata. Detta kan göras genom metodtriangulering där man ställer 
intervjuer mot observationer och därmed använder sig av både kvalitativa och kvantitativa 
metoder (Bryman, Bell 2005). En annan typ är källtriangulering där intervjuobjekten har olika 
relation till problemet. Studien har försökt att uppnå detta genom att kombinera vår objektiva 
kartläggning med subjektiva åsikter från olika typer av aktörer, samtidigt som teorier och 
tidigare forskning följt tankegångarna vid säkerställning av resultatet.  

3.6 RELIABILITET 

Reliabilitet avser att mätningen gjorts på ett tillförlitligt sätt och i vilken grad resultatet skulle 
förändras om den skulle genomföras på nytt. Reliabiliteten kan på samma sätt som validiteten 
klassas som intern och extern. Den interna avser hur forskaren väljer att tolka resultaten från 
undersökningen medan den externa reliabiliteten definieras av undersökningens utrymme för 
att upprepas (Gunnarsson, 2002). 
 
Uppsatsen har genom källkritik, avgränsning och metodkritik kunnat förstärka reliabiliteten 
överlag. Källorna som består av tidigare studier, vetenskapliga teorier och information om 
fastighetstransaktioner  har format vår tolkning till det objektiva synsättet vilket gör att 
läsaren kan förhålla sig neutral till det insamlade materialet.  
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Vad gäller den externa reliabiliteten bedömer vi att studien kan göras på nytt. Detta skulle 
vara intressant då kartläggningen av transaktionerna är valda utifrån ett tidsperspektiv. Om 
man genomför den på nytt skulle det alltså tillkomma nya åsikter och finansieringsupplägg då 
dessa utvecklas med tiden. 
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4 FASTIGHETSTRANSAKTIONER 
Då uppsatsen studerar finansieringsupplägg vid stora fastighetstransaktioner är det viktigt 
att förstå några grundläggande delar kring fastighetstransaktioner. I detta kapitel 
presenteras därför en kortfattad och generell bild av transaktionsmarknaden, vilka olika 
aktörer som fastighetsmarknaden representeras av, transaktioner i bolagsform och slutligen 
en beskrivning av hur förvärvet går till.  

4.1  TRANSAKTIONSMARKNADEN 

Hur transaktionsmarknaden ser ut, hur upplägget vid fastighetstransaktioner utformas och 
vilka aktörer som är aktiva påverkas i stor utsträckning av makroekonomiska faktorer såsom 
den allmänna konjunkturen. Andra starkt bidragande faktorer är bland annat tillväxt, 
sysselsättning, produktionstakt för nya bostäder och lokaler, förändringar i infrastruktur, 
befolkningstillväxt och -struktur, inflation och räntenivåer. Utifrån transaktionsvolymerna 
under det sista decenniet kan man tydligt se sambandet mellan transaktioner och 
konjunkturen. Se figurerna nedan.  
 

 
Figur 2 Barombeterindikatorn, Konjunkturinstitutet 2016 

 
Figur 3 Transaktionsvolym i Sverige 2006-2015, Savills 2015 
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4.2 FASTIGHETSAKTÖRER 

Hur transaktionsprocessen ser ut vid fastighetsaffärer skiljer sig beroende på vilka aktörer 
som är involverade. Fastighetsmarknaden utgörs idag av flertalet olika typer av ägare vilka 
agerar olika i en transaktion beroende på deras förutsättningar och motiv. Förr i tiden var 
förmögna privatpersoner en stor ägare på den svenska fastighetsmarknaden. Dessa såg 
fastigheter som ett placeringsalternativ och arbetade oftast inte själva med fastigheter. Med 
tiden övergick den stora delen av fastighetsägandet till företag. Dessa företag är antingen helt 
inriktade på fastighetsmarknaden eller av institutionell karaktär – såsom pensionsfonder som 
diversifierar sina portföljer med fastigheter. De internationella investerarnas ägande var innan 
fastighetskrisen i början av 1990-talet väldigt begränsat. I samband med att villkoren efter 
krisen förändrades ökade däremot den internationella efterfrågan. Denna efterfrågan var 
generellt stark fram tills finanskrisen 2008 då intresset hastigt minskade. De sista åren har 
dock den internationella efterfrågan ökat något igen (Strand, 2014).  
 
De olika aktörerna på fastighetstransaktionsmarknaden kan rent generellt delas in i 
privatpersoner, fastighetsbolag, fastighetsfonder, stat och kommun, utländska aktörer samt 
pensions- och försäkringsbolags fastighetsägande. Det föreligger väsentliga skillnader mellan 
dessa aktörers syn på transaktioner och därför deras sätt att agera (Strand, 2014). 

4.3 TRANSAKTIONER I BOLAGSFORM 

Sedan den första juli 2003 är försäljning av näringsbetingade andelar skattefria. Detta har 
medfört att det är ekonomiskt fördelaktigt att genomföra fastighetstransaktioner i bolagsform 
och är således anledningen till att nästan alla stora transaktioner sker i detta upplägg idag. 
Denna förändring har ändrat förutsättningarna en hel del i transaktionsprocessen och mer 
tyngd har framförallt behövt läggas på genomgång av hela bolaget som äger fastigheterna av 
intresse. Due Dilligence2 arbetet har i och med detta alltså blivit än mer betydelsefullt då fler 
risker kan finnas i bolaget än vad som föreligger i enbart fastigheten. Då både köp och 
försäljning av fastigheterna ofta görs via bolag så sker också avräkningar avseende interna 
och externa skulder, eget kapital och uppskjuten skatt etc. varför priset kan bli lägre eller 
högre än det uppskattade fastighetsvärdet (Strand, 2014). I examensarbetet har de studerade 
transaktionerna varit stora enskilda fastigheter eller portföljer som sålts i bolagsform 
alternativt fullständiga fastighetsbolag. 

4.4 FÖRVÄRVET OCH FINANSIERING 

Förvärv handlar mycket om att göra rätt köp vid rätt tidpunkt. Detta är givetvis en utmaning 
alla förvärvsföretag står inför inte minst inom fastighetsbranschen. I tider då ekonomin och 
marknaden är i ett uppsving tenderar företag känna att de har råd och motivation till 
investeringar såväl som förvärv. Detta på grund av att deras egen finansiella hälsa 
förmodligen är stark, aktierna är högt värderade och det finns ett incitament att ta del av 
                                                
2 Innan ett förvärv genomförs genomgås vanligtvis en besiktning av företaget. Detta går under begreppet Due 
Dilligence. Syftet är att undersöka målföretaget på ett genomgående sätt (Berk & DeMarzo, 2014a). 
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uppsvinget. Problemet med att förvärva under bra tider är dock att man oftast inte riktigt 
träffar rätt tidpunkt. När man förvärvar är oftast uppsvinget i sitt slutskede, konjunkturen 
håller på att vända, och ledningen styrs ofta av alltför opportunistiska tankar. Omvänt kan det 
vara svårt att motivera förvärv i lågkonjunktur (Berk & DeMarzo, 2014a). 
 
Det faktiska förvärvet av ett målföretag går ut på att ta kontroll över ett bolag genom att köpa 
upp dess ägarandelar. På så sätt skiftar ägandet till det förvärvande företaget vilket gör att 
inget nytt företag skapas. Generellt sett är detta en tillväxtstrategi för att kunna expandera och 
ta marknadsandelar (Berk & DeMarzo, 2014a).  
 
Förvärvsföretaget kan finansiera och erlägga betalning för ett förvärv via olika alternativ. Vad 
som avgör val av finansiering ser olika ut vid varje enskild transaktion och är ofta ett resultat 
av vad köparen har för möjligheter att anskaffa kapital i kombination med vad säljaren 
accepterar. Enkelt förklarat finansieras förvärv oftast med köparens eget kapital samt med 
främmande kapital. Det finns en hel del olika kombinationer av banklån, annat främmande 
kapital och eget kapitalinstrument som kan användas. Att ett förvärv enbart finansieras med 
banklån är däremot ovanligt. Ett förvärv kan betalas via tre olika alternativ – kontanter, aktier 
eller en kombination av dessa. Däremot finns det fler alternativ inom företaget för hur 
betalningsmedlet finansieras. Rent generellt utnyttjas tre olika finansieringskällor vilka är 
interna medel, skuld och nyemission (Berk & DeMarzo, 2014a). 
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5 EMPIRI 

I kapitlet sammanställs inledningsvis resultaten från undersökningen av de 4 största 
fastighetsaffärerna för respektive år under perioden 2006-2015. För att underlätta empirin är 
materialet indelat i olika tidsperioder. Indelningen har skett utifrån likheter åren emellan. 
Inför varje period ges en kortfattad beskrivning av fastighetsmarknaden för de utvalda åren 
innan finansieringsuppläggen på de utvalda transaktionerna presenteras. 
Finansieringsuppläggen presenteras dels med hjälp av kommentarer till året samt med en 
figur som illustrerar hur det såg ut. Därefter sammanställs resultaten från intervjuerna. För 
att ge en tydlig överblick över intervjuobjektens respektive uppfattningar och åsikter är de 
sammanställda ämnesvis.  

5.1 RESULTAT UTVALDA TRANSAKTIONER 

5.1.1 TRANSAKTIONSMARKNADEN 2006-2008 

FASTIGHETSMARKNADEN 
 
Åren innan finanskrisen – som lamslog den globala finansmarknaden – utmärktes av 
rekordhöga transaktionsvolymer. Goda finansieringsmöjligheter och hög efterfrågan på 
fastighetsinvesteringar bidrog till affärsviljan. Detta fortsatte ända fram till 2008. 
 
2006 nådde rekordnivåer sett till transaktionsvolymer på 153 miljarder kronor – en ökning 
med 30 % från föregående år. Den starka svenska ekonomin i kombination med en 
transparent marknad lockade stora volymer utländskt kapital (Kungsleden, 2007). Marknaden 
fortsatte att öka genom det låga ränteläget som ledde till goda finansieringsmöjligheter. 
Efterfrågan ökade samtidigt som fastighetsbolagens kassor var starka (Engmark, 2007). 
 
Under 2007 utsattes fastighetsmarknaden för stor osäkerhet under de senare kvartalen på 
grund av ökade problemkrediter på den amerikanska bolånemarknaden. Det rådde ett skifte av 
aktörer då högbelånade företag drog sig tillbaka på grund av finansieringsbrist medan större 
pensionsförvaltare och noterade fastighetsbolag med större andel eget kapital kunde fortsätta 
investera (Kungsleden, 2008). Transaktionsvolymen för 2007 uppmättes till 145 miljarder 
kronor – strax under rekordåret 2006. Sverige fortsatte under året vara attraktivt för utländska 
fastighetsinvesterare på grund av högre avkastning och transparens i förhållande till resten av 
Europa. Den inbromsande konjunkturen i slutet på året ledde dock till att efterfrågan sjönk. Å 
andra sidan sjönk transaktionsvolymerna från rekordnivåer vilket innebar att 
fastighetsmarknaden klarade sig relativt bra i förhållande till omvärlden (Fredriksson, 2008). 
 
Vidare in i 2008 präglades året fortsatt av osäkerheter i kreditmarknaden; som nu spridit sig 
globalt. Den svenska banksektorn drabbades trots att de var lågt exponerade mot den 
amerikanska bostadsmarknaden. Detta berodde till stor del på att räntorna på interbank- och 
obligationsmarknaden ökade vilket innebar dyrare finansiering för bankerna (Kungsleden, 
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2009). Den svenska ekonomin såg en kraftig inbromsning under 2008 vilket fick negativa 
följder på arbetsmarknaden och hushållen. Trots det var transaktionsvolymerna rekordhöga – 
runt 155 miljarder kronor. Aktörsskiftet där större institutionella investerare och 
fastighetsbolag gjorde stora enskilda transaktioner påverkade dock transaktionsvolymerna. 
Transaktionerna genomfördes tidigt under året för att sedan avta mot slutet där 
försäljningsprocesser till och med stoppades vid finansieringssvårigheter. Strömmen av 
utländskt kapital avtog samtidigt som investerare med stor tillgång på eget kapital avvaktade i 
väntan på ytterligare prisfall (Vasakronan, 2009). 
 
FINANSIERINGSUPPLÄGG 
 
Som figur 4 visar, dominerades finansieringen av de största transaktionerna under 2006 av 
banklån och nyemitterade aktier. Uppdelningen representeras främst av Ljungberggruppens 
emittering vid förvärvet av Atriums samtliga aktier till ett värde av 4,1 miljarder, samt Keops 
förvärv av Kungsledens 150 fastigheter genom 98 % bankfinansiering. Användandet av 
likvida medel som betalningsmedel förhöll sig lågt. 
 

 
Figur 4 Finansieringsupplägg 2006 

 
Av figur 5 går det att se att 2007 karaktäriserades av en lägre andel bankfinansiering samt 
lägre andel nyemissioner. Istället var det likvida medel som utgjorde den största delen av 
finansieringen vid de studerade transaktionerna under året. Boultbees avyttring av 11 
köpcentrum till fonden Protego som sedermera användes som likvid vid förvärvet av 
Centrumkompaniet utgjorde en stor mängd av likvida medel i förhållande till de andra 
transaktionerna. 
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Figur 5 Finansieringsupplägg 2007 

 
En kombination av likvida medel och banklån karaktäriserade 2008 bland de stora 
transaktionerna med fördel för det förstnämnda. Det förvärvet som AP Fastigheter 
genomförde när de tog över Vasakronan var en oerhört stor transaktion som stod för nästan en 
tredjedel av transaktionsvolymen för 2008 i fastighetsvärde. Resterande transaktioner 
definierades som stora likvidköp med antingen skuld eller nyemission som återstående andel 
av finansieringen. Se figur 6.  
 

 
Figur 6  Finansieringsupplägg 2008 

 

5.1.2 TRANSAKTIONSMARKNADEN 2009-2012 

FASTIGHETSMARKNADEN 
 
Under 2009-2012 satte finanskrisen sina spår på fastighetsmarknaden och 
transaktionsvolymerna föll tillbaka kraftigt från tidigare år. År 2009 drabbades 
fastighetsmarknaden värst medan marknaden befann sig i en återhämtningsfas under 
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resterande del av perioden. Osäkerheten runt om i världen var stor och riskviljan var låg men 
transaktionsvolymerna ökade trots det väsentligt gentemot 2009.  
 
Den djupa lågkonjunkturen 2009 gjorde att transaktionsvolymerna dök till en bråkdel av de 
tidigare rekordåren. BNP minskade, arbetslösheten ökade och transaktionsmarknaden 
svalnade (Vasakronan, 2009). Fastighetsmarknadens transaktionsvolym uppgick under 2009 
till 53 miljarder kronor och de utländska investeringarna utgjorde endast 11 % av 
transaktionsvolymen. Trots de minskade transaktionerna, upplevde året en ständig ökning i 
transaktioner per kvartal. Nivåerna var dock i linje med nivåerna som följde IT-kraschen i 
början av milleniet vilket Savills ansåg var ett tecken på en normal reaktion med tanke på 
omfattningen av krisen (Wiman, 2010). 
 
Tillväxten i svensk ekonomi var mycket stark under 2010 och återhämtningen kom snabbare 
och blev betydligt starkare än vad bedömare hade förutspått. Transaktionsvolymen för 2010 
ökade med 124 % jämfört med året innan och låg också över medel för de föregående tio 
åren, vilket var en tydlig indikation på att fastighetsmarknaden återhämtat sig. En del av 
förklaringen till återhämtningen kan kopplas till den ökade tillgången på kapital i kombination 
med ett ökat intresse för fastigheter hos institutionella placerare. De minskade skillnaderna i 
köpares och säljares prisförväntningar samt de ökade möjligheterna att erhålla acceptabel 
finansiering till större affärer var också bidragande faktorer (Wiman, 2011).  
 
Fastighetsmarknaden inledde 2011 något starkare än föregående år men den positiva 
utvecklingen bröts under sommaren med en inbromsning under andra halvan av året. Under 
den andra halvan av året tog den finansiella turbulensen ny fart globalt vilket senare även 
föranledde till osäkerhet kring svensk ekonomi och var en stark orsak till inbromsningen. 
Turbulensen spred sig även till banksystemet vilket bidrog till att det var mycket svårt att 
finna finansiering till fastighetsinvesteringar. Bankernas krav blev under året allt hårdare, med 
höga krav på den underliggande tillgången samt med högre krav på marginaler och lägre 
belåningsgrader. Fokus låg således på att minimera riskerna i bankernas hänseende och årets 
transaktionsvolym stannade en bit under 2010 års nivå (Wiman, 2012).  
 
Under 2012 fortsatte marknaden att präglas av de hårdare kraven och transaktionsmarknaden 
var under en stor del av året svag. Under slutet av året slutfördes dock en rad olika affärer 
vilket bidrog till att transaktionsvolymen ökade under året jämfört med föregående år. Som en 
följd av nervositeten på världens finansmarknader, skuldkrisen i Europa och en sämre tillgång 
till finansiering tog affärer generellt sett längre tid. Marknaden dominerades fortfarande av 
svenska aktörer med tyngdpunkt på institutionellt kapital (JLL Sweden, 2013).  
 
FINANSIERINGSUPPLÄGG  
 
Under 2009 går det att se i figur 7 att skulder var den dominerande finansieringskällan. Detta 
trots att finansieringsmöjligheterna avsevärt ska ha minskat under året. Däremot representeras 
hela denna del av Valot Invests övertagande av Maths O. Sundqvists fastighetsbolag. Alltså 
var det en annorlunda typ av transaktion vilket gör sammanställningen av årets 
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finansieringsupplägg mindre representativt.  Utöver den transaktionen var det ändå likvida 
medel som framförallt utnyttjades. Tredje AP-fonden förvärvade 50 % i bolaget Hemsö 
Fastighets AB medan KLP Fastigheter förvärvade Royal Viking Hotel från RBS Nordisk 
Renting – båda affärer finansierades enbart med eget kapital. Slutligen betalade Balder hela 
sitt förvärv av Din Bostad med aktier.  
 

 
Figur 7  Finansieringsupplägg 2009 

Under 2010 kan vi i figur 8 se att majoriteten av transaktionerna representeras av likvida 
medel som finansieringsupplägg. De kvasi statliga bolagen som Willhem och Vasakronan 
stod för skulddelen i bank och kapitalmarknaden. Willhem tog stora lån vid förvärvet av 
fastighetsportföljer från Acta medan Vasakronan finansierade sitt förvärv av Klara Zenit helt 
genom obligations lån – 50 % säkerställda och 50 % icke-säkerställda. Likvida medel från 
institutionella aktörer som AP4 och AMF Fastigheter har stått för stor del av 
transaktionsvolymen. 
 

 
Figur 8 Finansieringsupplägg 2010 
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Figur 9 visar att transaktionerna under 2011 representerades främst av betalning med likvida 
medel och bankfinansiering med viss övervikt mot bankfinansiering. Om hänsyn tas till 
AMF:s transaktion som enbart finansierats med eget kapital skulle skuldfinansiering däremot 
dominera. Således syntes inte en tydlig bild av bankernas allt strängare krav som rådde under 
2011 utifrån de utvalda transaktionerna. Den största transaktion under året var Diös förvärv av 
Norrvidden vilken finansierades till cirka 78 % med banklån. Nyemission som del av 
finansieringen representerade 7 % under året. Det var en spridd skara köpare som var aktiva 
vid de största transaktionerna och representerades av fastighetsbolag, pensionsbolag och en 
fastighetsfond.  
 

 
Figur 9  Finansieringsupplägg 2011 

 
Finansieringsuppläggen på de utvalda transaktionerna under 2012 hade stora likheter med det 
föregående året. Den främsta skillnaden var att likvida medel representerade en större del av 
finansieringen än skulderna. Se figur 10. Även här bör hänsyn tas till årets största förvärv, 
tredje AP-fondens köp av resterande del av aktierna i Hemsö, som enbart finansierades med 
likvida medel. Bortses denna transaktion skulle bankfinansiering återigen dominera. 
Aktiebetalning som del av finansieringen representerade 8 % och under 2012 saknades 
nyemissioner i samband med de studerade förvärven. Även detta år var det en spridd skara 
köpare vid de största transaktionerna.  

 
Figur 10  Finansieringsupplägg 2012 
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5.1.3 TRANSAKTIONSMARKNADEN 2013-2015 

FASTIGHETSMARKNADEN 
 
Denna period präglades av en stabilisering av det ekonomiska läget i omvärlden vilket ledde 
till att marknaden vände och det blev allt mer gynnsamt att investera i fastigheter. 
Trendbrottet startade i slutet på 2013 och tog sedan fart ordentligt. En stark bidragande faktor 
till periodens gynnsamma läge hänvisas till omvärldens aggressiva penningpolitik och det 
låga ränteläget.  
 
Under 2013 stabiliserades det ekonomiska läget i stora delar av världen. Intresset för 
fastigheter var under året stor och det fanns många investerare och gott om kapital. Under 
senare delen av året förbättrades möjligheterna till finansiering vilket bidrog till att intresset 
förstärktes än mer (Vasakronan, 2014). Den totala transaktionsvolymen sjönk dock något 
jämfört med föregående år men var fortsatt på historiskt höga nivåer. Tillgången till bättre 
finansiering under året bidrog även till allt mer opportunistiska investeringar. Daniel Gorosch, 
VD på Jones Lang LaSalle trodde att detta var ett tecken på ett trendbrott och att aktiviteten 
på transaktionsmarknaden skulle öka (JLL Sweden, 2014).  
 
Transaktionsåret 2014 blev ett rekordår och omsatte till och med mer än 2008. Globalt 
fortsatte återhämtningen men den var svagare än väntat och ojämn. Sverige led av den 
långsamma förbättringen bland euroländerna men klarade sig relativt bra (Vasakronan, 2015). 
Under året präglades marknaden av god tillgång på kapital till låg ränta, låga vakansgrader 
och stabila kassaflöden. I förhållande till ränteläget ansågs även direktavkastningen hög. 
Under dessa förutsättningar är fastigheter otroligt attraktivt menade Agneta Jacobsson, VD för 
DTZ i Sverige (DTZ, 2014).  
 
Året 2015 påminde i mångt och mycket om föregående år. Den globala återhämtningen var 
fortsatt trög, bortsett från USA som gick starkare och i Sverige ökade tillväxten. 
Transaktionsvolymen landade strax under rekordåret 2014. Volymerna var åter på samma 
nivåer som innan finanskrisen och fastighetsmarknaden befann sig i ett mycket starkt läge. 
Avkastningskraven sjönk till historisk låga nivåer men i förhållande till avkastningen som 
räntebärande papper erbjöd ansågs fastigheter vara ett mycket intressant placeringsalternativ. 
Den goda tillgången på eget- respektive lånat kapital och den låga räntenivån bidrog till den 
fortsatt starka marknaden. En annan bidragande faktor var även att många aktörer bedömde 
att efterfrågan var klart större än utbudet vilket dessutom talade för fortsatt högt tempo på 
marknaden (Savills Sweden, 2016).  
 
FINANSIERINGSUPPLÄGG 
 
Figur 11 visar att 2013 karaktäriserades av en högre andel bankfinansiering på bekostnad av 
en lägre andel likvida medel, andelen nyemissioner som finansieringskälla låg kvar kring 
relativt låga nivåer. Således styrks trenden om förbättrad tillgång till lånekapital. Under året 
var det främst renodlade fastighetsbolag som låg bakom förvärven. Årets största affär var 
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Kungsledens förvärv av en portfölj om 84 fastigheter från GE Capital Real Estate. Köpet 
finansierades med cirka 65 % banklån och 35 % eget kapital.  
 

 
Figur 11 Finansieringsupplägg 2013 

 
Under 2014 kan har samtliga olika finansieringsalternativ utnyttjats. Likvida medel var 
återigen dominerande och bidrog med hela 55 % av det totala finansieringsupplägget. Under 
året utnyttjades aktier till större del som finansieringskälla och dessutom syntes en uppgång 
vad gäller skuld från kreditmarknaden i förhållande till tidigare år. Bankfinansiering utgjorde 
på grund av detta endast en mindre del av året finansieringsupplägg. Se figur 12. Året 
representerades enbart av fastighetsbolag.  

 
Figur 12 Finansieringsupplägg 2014 

 
2015, som var ett transaktionsintensivt år, avviker från tidigare år vad gäller 
finansieringskällor vid förvärven. Den avviker likaså från den generella bilden av marknaden 
med god tillgång till lånekapital. Utifrån figur 13 går det att se att de studerade 
transaktionerna kännetecknades av en mycket hög andel likvida medel. Blackstones och 
AMFs transaktioner som finansierades med enbart eget kapital var den stora orsaken till detta. 
Av de fyra största förvärven var det enbart vid en transaktion som ett renodlat fastighetsbolag 
stod som köpare. Vid denna transaktion bidrog likvida medel enbart med 38,5 % av 
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finansieringen. Nyemissioner utnyttjades inte vid någon transaktion som finansieringskälla 
medan en riktad emission utgjorde 5 % av årets finansiering.  
 

 
Figur 13 Finansieringsupplägg 2015 

5.1.4 SAMMANFATTNING FINANSIERINGSUPPLÄGGEN 2006-2015 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att de största fastighetsaffärerna under det senaste 
decenniet har dominerats av kontant betalning. Aktiebetalning, som ofta utgörs av en riktad 
emission mot säljaren, har enbart funnits representerat bland hälften av de senaste tio åren och 
då som en låg andel av den totala volymen. Hur den kontanta betalningen har finansierats har 
däremot skiljt sig över åren. En klar dominans av bankfinansiering och eget kapital har 
däremot synts. Att finansiera köpet genom att ta in eget kapital via en nyemission riktad mot 
befintliga aktieägare och/eller mot allmänheten har förutom under 2006 och 2007 legat kring 
låga nivåer. Finansiering via kreditmarknaden har förutom 2010 utnyttjats i mycket låg grad 
vid de studerade transaktionstillfällena. I figur 14 finnes ett linjediagram som visar hur stor 
andel som respektive finansieringskälla utnyttjats under hela perioden.  

 

Figur 14 Finansieringsupplägg 2006-2015 
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5.2 RESULTAT FRÅN INTERVJUER 

5.2.1 FINANSIERINGSUPPLÄGG  

Allmänt om upplägg 
 
En enad åsikt i intervjuerna hos fastighetsbolag såväl som rådgivare, är att 
finansieringsupplägget vid transaktioner bör bestå av en väl avvägd kombination av eget- och 
främmande kapital. Upplägget har visat sig vara olika beroende på bolag. Kvasi statliga bolag 
som Vasakronan förlitar sig i större grad på kapitalmarknaden via obligationer tillsammans 
med eget kapital och kompletterar med en mindre del bankskuld. Detta är i motsats till många 
av de noterade fastighetsbolagen. Klövern och FastPartner var eniga om att en traditionell 
bankfinansiering i botten är den främsta finansieringskällan. Andersson och Gerlach berättar 
att de tvärtom kompletterar sin bankfinansiering genom kapitalmarknaden – främst icke-
säkerställda obligationer och emittering av aktier. Detta beror helt enkelt på att Klövern och 
FastPartner inte har samma möjligheter att finansiera sig lika billigt och inte kan exponera i 
samma utsträckning mot kapitalmarknaden som Vasakronan kan. Framförallt ser dem större 
risker med att bli utelämnade på kapitalmarknaden och vill därför inte släppa bankkontakten 
som primär källa. När konjunkturen plötsligt vänder stängs nämligen dörren till 
kapitalmarknaden ganska fort. Vasakronans höga rating och starka ägarstruktur, backade av 
alla fyra pensionsfonder, gör finansiering genom kapitalmarknaden attraktiv för investerare då 
risken är låg vilket resulterar i att de får väldigt förmånliga villkor. Rent generellt utnyttjar 
Vasakronan den finansieringskällan som är billigast mellan bank- och kapitalmarknad och 
känner ingen oro över att få kapitalbrist från någon del av marknaden. Det enda som kan 
förändras är priset.  
 
Fastén och Brusewitz samstämmer i att det finns tydliga skillnader i finansieringsupplägget 
beroende på bolag. Brusewitz påpekar att noterade fastighetsbolag är mer avkastningsdrivna 
och tar högre belåning för att få bättre avkastning på det egna kapitalet. Dessutom är de 
betydligt mer begränsade och måste således låna för att överhuvudtaget kunna göra affärer. 
Institutionella aktörer däremot, de placerar och har i princip omättligt med kapital vilket 
innebär att det främst handlar om att sätta kapitalet i arbete, de behöver således inte skulder 
för att kunna investera. Fastén diskuterar även de privata fastighetsbolagen. De har ofta 
byggts upp av familjer under en lång tid och siktar istället på stabilitet. De har varit med i 
flera decennier och är mycket väl medvetna om riskerna. Därmed söker de riskspridning och 
håller ner belåningsgraden. De har även stabila bankrelationer som de får bra villkor av. De 
privata familjebolagen tävlar helt enkelt inte om avkastning, de vill i många fall istället ha 
trygghet i generationer framöver. Det är alltså beroende på vem köparen är och vad för 
avkastningskrav denne har som avgör hur höga belåningsgrader som utnyttjas vid 
förvärvssituationer. Ju högre belåningsgrad köparen i fråga siktar på kommer också avgöra i 
vilken utsträckning de olika instrumenten, utöver bankfinansiering, kommer att användas vid 
förvärvssituationer. Brusewitz är dock övertygad om att för privat kapital med goda relationer 
till bankerna kommer bankfinansiering i det långa loppet alltid vara det billigaste alternativet.   
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Bankmarknaden 
 
Nyckeln till att på bästa sätt finansiera sig genom bankmarknaden är enligt alla intervjuobjekt 
att ha stabila bankrelationer. Andersson som även haft en karriär inom bank utomlands 
berättar att det präglat hans syn vid finansiering av Klövern. Han menar att man framförallt 
måste skapa sig goda bankrelationer så att man fortfarande kan vända sig till bankerna i tider 
då det är kärvt och då kapitalmarknaden är dysfunktionell. Att tillsammans med en bra 
bankrelation söka den optimala blandningen av skulder kontra eget kapital är viktigt för att 
skapa sig en så kallad effektiv front. Det gäller att positionera sig där man får bäst effekt på 
marginalerna i förhållande till bank- och kapitalmarknaden. Detta leder till att man kan känna 
sig trygg i finansiering för framtida förvärv. Tydligt är att Klöverns val av finansiering 
anpassas efter marknaden med en stabil grund i bankerna. Enligt Andersson är det orimligt att 
hela tiden jaga de billigaste pengarna. Man tappar helt enkelt sitt renommé och sin 
trovärdighet hos bankerna vilket gör att finansieringen försvåras i längden.  
 
Nystedt menar att Vasakronan kan låna av alla de jobbar med men till olika priser. Även här 
tror han att det är stor skillnad gentemot mindre bolag. Han menar att bankerna numera är mer 
selektiva och funderar noggrant till vem de lånar ut och i vilka lägen. Då Vasakronan 
maximalt finansierar 20 % av tillgångarna i bank har en minskad utlåningsvilja inte märkts av 
under den senaste konjunkturcykeln för deras del. 
 
Vid valet av banker har både Klövern och FastPartner sina banker i Sverige. När Andersson 
började på Klövern var skulden utbredd över cirka femton banker, i dagsläget har de nio. 
Gerlach har däremot sett en konstant relation med fem svenska banker med undantag för en 
tysk bank vid ett tillfälle när det fanns mycket kapital på marknaden och utländska aktörer 
deltog i att pressa priserna. När det stramar åt är dock de utländska bankerna snabba på att dra 
sig tillbaka. Därför kan det bli svårigheter med att förlänga krediter – vilket inte är ett 
problem på samma sätt hos de svenska bankerna. Gerlach drar slutsatsen att utländska banker 
har många likheter med kapitalmarknaden då båda alternativen snabbt kan stängas helt och då 
de främst finns där under goda tider. 
 
För investerare menar samtliga att det är vitalt att redovisa starka kassaflöden. En 
kombination av ett etablerat bolag tillsammans med ett starkt kassaflöde är med andra ord 
mycket värdefullt vid anskaffning av kapital. Gerlach betonar vikten av att hålla olika typer 
finansieringskällor öppna vilket görs genom en god redovisning då man inte kan kategorisera 
sig för mycket på bank. Vidare stämmer Brusewitz in att faktorer som företagets storlek, 
nuvarande skuldsättning samt lönsamhet till stor del påverkar valet av finansieringsmetod. 
Efter fastighetskrisen i början på 90-talet lärde sig bankerna att inte enbart belåna på 
tillgången. Även om det är en fin fastighet mitt i stan och banken får pant så är det ändå 
kassaflödet som ska ta hand om skulden. Belåningsgraden är en kontrollpunkt men bankerna 
undersöker betydligt mer hur återbetalningsförmågan genereras i bolaget.  
 
Alla intervjuade fastighetsbolag har, trots sina olikheter, starka och etablerade ägare. 
Vasakronan sticker naturligtvis ut då de är backade av de fyra AP-fonderna men Klövern och 
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FastPartner har istället mycket etablerade och välkända ägare på fastighetsmarknaden bakom 
sig i form av Rutger Arnhult respektive Sven-Olof Johansson. Samtliga intervjuobjekt har 
varit tydliga med att förtroendeingivande ägare onekligen är en effektiv faktor vid 
finansiering genom både bank- och kapitalmarknad.  
 
Kapitalmarknaden 
 
Alla intervjuade är överens om att kapitalmarknaden är en viktig finansieringskälla. Dock 
menar samtliga att marknaden överlag är mycket konjunkturberoende. För Klövern och 
FastPartner kan detta innebära att tillgången inte alltid finns där för dem. För mindre och 
onoterade företag är dessutom trösklarna som de säger oöverkomliga när tillgången på kapital 
är låg, men när konjunkturen är god finns däremot möjlighet även för dem att ta sig in på 
kapitalmarknaden.  
 
Andersson förklarar att obligationer från kapitalmarknaden är en av deras viktigaste källa till 
kapital – i synnerhet icke-säkerställda obligationer. Det som verkar bekymra honom är att 
kapitalmarknaden varit sur under slutet av 2015 och början av 2016. Dock ser man återigen 
ett inflöde till räntefonderna så att marknaderna kan få fart.  
 
Fördelen med obligationerna är att de grundar sig i en bolagsgaranti. Den här bolagsgarantin 
gör att man inte behöver pantsätta skulderna från kapitalmarknaden och därmed konkurrerar 
inte den med bankskuld. När bolaget emitterar är det just bolaget som garanterar emissionen. 
Resultatet blir att man skapar en trygghet hos investerare. 
 
Ett annat sätt är att emittera B-aktier via kapitalmarknaden med en motivering om vad man 
vill finansiera. Klövern har varit aktiva med den typen av finansiering. Fördelarna med just B-
aktier förklarar Andersson genom att man inte vill se en förminskad maktposition för 
ledningen. Detta är med hans mening bra då man inte ska behöva riskera att tappa rösträtt vid 
varje förvärv som är finansierat genom kapitalmarknaden. Dessutom ger det en trygghet till 
investerarna som vet att förvärven inte förminskar den ledning man har förtroende och tillit 
för. Han bekänner att om de inte hunnit få till den uppdelningen på stamaktierna mellan A och 
B hade de inte varit lika benägna till att förvärva som de varit. 
 
Problematiken kring kapitalmarknaden är just volatiliteten. Luckan för gynnsamma 
förhållanden kommer och går på oregelbunden basis vilket gör det riskfyllt att vara för högt 
exponerad mot kapitalmarknaden i sitt finansieringsupplägg. Kapitalmarknaden är inte lika 
tillmötesgående som banker i bittra tider.  
 
Utnyttjandet av kapitalmarknaden har tydligt observerats av Brusewitz som förklarar att 
många aktörer några år efter finanskrisen, runt 2012 fram till våren 2015, var aktiva med att 
emittera obligationer samt både stam- och preferensaktier. Dessa finansieringsalternativ har 
dock framförallt brukats när konjunkturen varit god. Så fort turbulens skakar omvärlden blir 
marknaden mycket avvaktande. Då stängs dörren helt till dessa alternativ och aktörerna blir 
tvungna att gå tillbaka till banken. Det många obligationsinvesterare, som är efterställda 
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banken, har problem med är även att en stor del av tillgångarna redan är pantsatta. De kvasi 
statliga bolagen har dragit ner sin säkerställda finansiering för att kompensera för det medan 
många privata aktörer fortfarande har 50-60% i bank. Sedan försöker de fylla ut med icke-
säkerställd finansiering utöver belåningen i bank.  
 

”Jag litar hellre på 10 banker än på en fullständigt anonym 
kapitalmarknad.” (Andersson, 2016) 

 
Samma gäller vid nyemissioner av stam- respektive preferensaktier. Även där kan det gyllene 
tillfället vara kortvarigt och det blir svårt att veta när chansen ges igen. Emittering av aktier 
görs enligt teori oftast när aktien anses vara övervärderad. Dock menar Gerlach att det hellre 
görs till ett ”vettigt” pris där man räknar på avkastningen, vad räntan blir och vad man själv 
behöver betala. Detta då det inte alltid är självklart hur aktien kommer utvecklas. Det blir mer 
utav en beräkning på hur mycket emittenten tjänar – givet villkor och avkastningskrav för 
respektive part – än att det enbart sker när man anser sin aktie vara övervärderad. Men 
självklart funderar man kring att den inte skall vara undervärderad vid emissionstillfället, 
helhetsbilden ska alltså vara gynnsam. Både Klövern och FastPartner medger att 
preferensaktier från tid till annan varit en bra källa till pengar för att öka det egna kapitalet. 
Avgörande blir hur marknadsläget och alltså hur förutsättningar ser ut.  
 
Huruvida fastighetsbolagens ledning tar hänsyn till marknadstiming eller inte vid sina 
finansieringsbeslut ser däremot Brusewitz som något man självklart funderar på. De senaste 
åren har de noterade fastighetsbolagen haft en substanspremie på 20-25% det vill säga att 
börskursen är 20-25% högre värderad än tillgångarna. Under sådana omständigheter har det 
varit väldigt förmånligt att använda aktier som finansieringskälla eller betalningsmedel. 
Samtidigt menar han att investerare också kan se detta och ta hänsyn till det men om premien 
från början ligger på 25 % spelar det mindre roll om de tvingas ge en rabatt på 10 %, det 
accepterar båda parter. På senare tid har dock en minskning av substanspremien observerats 
och många bolag fortsätter värdera upp sina tillgångar vilket gör det mindre intressant att 
utnyttja sina aktier. Brusewitz menar att fastighetsbolag överlag har varit bra på att utnyttja 
dessa värderingsskillnader och förutom att använda aktier som finansieringskälla vid goda 
förhållanden, förekommer det även att de köper ut bolagen från börsen när kursen är lägre än 
substansen.  
 
Slutligen är Brusewtiz inne på att alla olika finansieringsalternativ som vuxit fram under åren 
innebär fantastiska möjligheter för fastighetsbolagen dock menar han att man måste vara 
försiktig. 
 

”Det finns stor uppsida med dem om de används på rätt sätt men man 
ska inte bortse från att nedsidan är minst lika stor. Det är viktigt att 
ha i åtanke att fastigheter är en sencyklisk bransch och när man 
arbetar med långa tillgångar är det farligt att vara alltför 
opportunistisk.” (Brusewitz, 2016) 
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Påverkande faktorer vid finansiering 
 
Vad gäller Vasakronans syn kring finansieringsupplägg vid transaktioner ser situationen olika 
ut beroende på hur pass stor transaktionen i fråga är. Vid stora transaktioner, om ungefär 3-4 
miljarder jobbar dem annorlunda än vid mindre affärer. Då brukar det bli en blandning av 
bank- och obligationsfinansiering tillsammans med eget kapital. Som regel pantsätter de inte 
mer än 20 % av tillgångarna vilket då blir ett golv på hur mycket de kan bankfinansiera. 
Nystedt är tydlig med att de aldrig ber ägarna skjuta in kapital vid en finansiering – då lånar 
de hellre av bank eller via obligationer. Om de däremot skulle köpa upp ett stort bolag skulle 
det dock kunna bli aktuellt att höra med ägarna.  
 
Utifrån sammanställningen av finansieringsuppläggen vid fastighetsförvärv har det varit 
tydligt att upplägget med banklån och eget kapital dominerat trots att obligationsmarknaden 
varit förmånlig. Både Gerlach och Brusewitz förklarar detta med att 
kapitalmarknadsfinansiering inte alltid sker vid tidpunkten för förvärvet. FastPartner utnyttjar 
framförallt marknadens gynnsamma förhållanden vid beslut om att allokera kapital. Det blir 
helt enkelt så att obligationslån eller preferensaktier emitteras i förebyggande syfte när man 
vet att man kommer göra förvärv framöver. Anledningen är främst att köparen inte vill hamna 
i ett dåligt förhandlingsläge när man desperat vill få tag på finansiering för ett förvärv – 
investerare på kapitalmarknaden märker av detta vilket gör att kapitalet blir dyrare. Dessutom 
menar Brusewitz att det innebär en stor osäkerhet att vara helt utelämnad till 
kapitalmarknaden inför en transaktion. För säljarens del kan denna osäkerhet göra att de hellre 
går vidare med en annan part som har bankfinansiering garanterad. Det många har gjort vid de 
stora transaktionerna är därmed att de använder sig av bank till största delen sen har de 
refinansierat befintliga lån på kapitalmarknaden. Bulken i förvärven har enligt Brusewitz 
alltså så gott som alltid varit bankfinansiering. Beroende på hur hög belåningsgrad köparen 
sökt har de sedan kunnat komplettera med annan finansiering. 
 
Allokering av kapital vid fastighetstransaktioner fastslår också Andersson at det beror på hur 
stor själva transaktionen är. För Klöverns del kan mindre transaktioner på runt 500 miljoner 
kronor finansieras via deras befintliga krediter. De outnyttjade krediterna är redan 
säkerställda; man behöver därför inte genomgå ytterligare finansiell och legal granskning när 
man utnyttjar sina ramar – såsom man skulle behövt vid upptagandet av nya lån. Dock 
resulterar utnyttjandet av ramarna, allt annat lika, i att man försämrar sin soliditet. Därför ska 
man vara försiktig med att toppa sina krediter, poängterar Andersson.  
 
Upplägg genom konjunkturer 
 
Med Brusewitz diskuterades svårigheterna i att finna optimala finansieringsupplägg för 
fastighetsbolag vid transaktioner – inte minst under de förutsättningarna som råder just nu när 
ränteläget är så gynnsamt. Det man inte får glömma är att fastigheter är en lång och illikvid 
tillgång, i den mening att när fastigheten ska säljas till ”rätt” pris är det inte alltid så självklart. 
Det menar dock Brusewitz att många verkar ha lärt sig, att inte vara för högt belånade. Risken 
är nämligen stor i en nedåtgående marknad när räntorna stiger, att man tvingas sälja tillgångar 
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billigt eller hamnar i händerna på bankerna om man har för stora lånekostnader. Därmed tror 
Brusewitz att fastighetsägare överlag har blivit klokare idag och att de försöker hitta en viss 
avvägning mellan eget- och främmande kapital som håller över olika konjunkturer.  
 
Nystedt klarlägger att Vasakronan inte har förändrat sitt finansieringsupplägg särskilt mycket 
under den senaste konjunkturcykeln och har legat kring ungefär samma skuldnivåer. Trots att 
det hänt mycket på marknaden under det senaste decenniet har Vasakronan funnits på 
obligationsmarknaden länge och har haft ungefär samma fördelning mellan bank- och 
kapitalmarknad. En något större aktivitet på kapitalmarknaden det sista åren har dock synts i 
Vasakronan vilket förklaras av att de köpt en del fastigheter på sistone samt att de delat ut 
mycket till ägarna – vilket till stor del finansierats via kapitalmarknaden. Nystedt förklarar att 
Vasakronan har jobbat ungefär på samma sätt om man tänker före-, under- och efter 
finanskrisen. De lånar kapital där det är billigast, antingen på bank- eller kapitalmarknaden.  
 
Tillgången på kapital har som alla klargjort till en viss nivå alltid funnits – det har snarare 
varit en prisfråga. Det är främst här som Vasakronan har haft det förmånligast att hitta billigt 
kapital med så starka ägare medan Klövern och FastPartner fått göra sig erkända som 
väletablerade fastighetsbolag under lång tid för att kunna tillgodose sig en billigare 
finansiering. Under tider när kapitalmarknaden på grund av turbulens svalnat av har det helt 
enkelt blivit för dyrt i förhållande till andra alternativ för Klövern och FastPartner att utnyttja 
det alternativet.  
 
Nystedt menar istället att investerare föredrar bolag som Vasakronan under sämre tider och att 
långivare hellre lånar ut till dem än till andra mer riskfyllda bolag. Under sämre förhållanden 
kan det till och med vara som så att de kan dra fördelar av klimatet då de har bättre tillgång 
till kapital. Däremot tror han att det kan vara större problem för mindre och mer riskfyllda 
fastighetsbolag. 
 
Klövern har under åren stärkt det egna kapitalet genom nyemissioner. Målet efter 2014 i och 
med förvärvet av Globen har varit att stärka bolagets finanser. Förbättrade villkor för 
kapitalanskaffning i både bank- och kapitalmarknaden har även bidragit till att stärka 
finanserna. Målsättningen enligt Andersson är att i framtiden ha en justerad soliditet på 40 %. 
Samtidigt menar han att målsättningen är satt som helhet och att man kvartalsmässigt bör låta 
sig ha spelrum – man vill inte bli för defensiv i sin förvärvsstrategi om goda tillfällen dyker 
upp. Strategin är att inte heller ha den lägsta belåningsgraden. Andersson menar att den som 
skapar finansiella krislager som ska räcka i fem år är alldeles för passiv och kommer 
förmodligen inte att hänga med i tempot. 
 

”… den som försöker få allt kapital försäkrat kommer inte kunna vara 
med och göra affärer.” (Andersson, 2016) 

 
Nystedt tror att transaktionsmarknadens framfart drivits av investerares jakt på avkastning. 
Eftersom många placeringsalternativ ger dålig avkastning relativt fastigheter i det låga 
ränteklimatet som råder har fastigheter blivit ett mycket populärt alternativ. Den goda 
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tillgången på kapital ser han som en annan bidragande faktor. Samtidigt menar han att den 
största risken för ett slut på det gynnsamma klimatet är om brist på kapital skulle uppstå.  

5.2.2 BETALNINGSMEDEL 

Kontant 
 
Alla intervjuade betonar att kontanter är den dominerande betalningsmetoden vid stora 
fastighetsaffärer. Hur de däremot finansierar sig för att ta fram kontanterna är ytterst 
bolagsspecifikt. Det finns så pass många olika aktörer på marknaden och det kan se väldigt 
olika ut. Som exempel förklarar Nystedt att vissa fastighetsbolag som belånar sig laborerar 
genom att utöver banklån ta in obligationer på höga nivåer, man använder en del eget kapital 
samt någon hybrid. Betalningen blir därmed oftast kontant det som skiljer är hur det 
finansieras. Kontant är också det betalningsmedlet som säljare oftast föredrar menar Fastén. 
Säkra pengar på kort varsel är optimalt för en smidig affär.  
 
Gerlach konstaterar att FastPartner alltid erlägger betalning kontant. De gör enbart rena 
fastighetsförvärv på högst en miljard åt gången. Vid mindre affärer kan kassaflödet stundtals 
tillåta att man finansierar rakt ur kassan. I efterhand kan fastigheten belånas för att utnyttja sin 
skuldsättningsgrad. Det går också att jobba med säljarreverser – där säljaren ger ett kort lån 
för att delfinansiera betalningen – för att snabbt genomföra affären. Han uppger att 
FastPartner bara växt sedan han kom dit och att man aldrig backat från ett projekt på grund av 
svårigheter att erlägga betalning – man har dock avstått om priset på fastigheten eller 
kapitalkällan varit för högt.  
 
Aktier 
 
Andersson är återhållsam vad gäller användning av aktier som direkt betalningsmedel. 
Svårigheterna i det menar han beror på mäklarnas ovilja att hantera bud med aktier då de är 
mer komplicerade än rena kapitalförvärv. Nystedt medger att de själva enbart tar emot 
kontanter när de säljer och att det inte finns några alternativ där. Tankesättet utvecklas av 
Fastén som informerar oss om att valet av betalning är i många fall avgörande för att budet 
ska antas av säljaren eller inte. Motiveringen baseras på ett tidsperspektiv. Med tanke på att 
affärerna är känsliga för oförutsedda händelser som kan påverka värdet, vill man vid inkomst 
av bud att affären ska gå så fort som möjligt – man vill undvika en situation där 
försäljningsprocessen måste avbrytas. Följden av detta är att kontanter föredras som 
betalningsmetod. Det är tydligt och enkelt vilket eftersöks av säljare. Både Fastén och 
Brusewitz förtydligar också att det även tar tid att finansiera köp genom kapitalmarknaden – 
vilket man som sagt vill undvika. Fastén fastställer att finansiering som verkar väl 
opportunistisk och är för riskfyllt ofta väljs bort som bud. Detta gör att rådgivarna minimerar 
risk i transaktionsledet. Vidare tror Nystedt att aktier som betalningsmedel är ett alternativ 
som är mer aktuellt vid rena företagsförvärv. 
 

”Vad jag vet tycker säljarna alltid om cash” (Gerlach, 2016) 
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Återigen poängterar Fastén att finansieringsvalet är bolagsspecifikt i kombination med vad 
som är billigast just vid tidpunkten och vad säljaren accepterar. Bolag är överlag 
opportunistiska i en marknad där utbudet är lågt, så man får helt enkelt se till att skapa den 
bästa finansieringslösningen vid förvärvstillfället. 

5.2.3 FINANSIERINGSMARKNADEN 

Marknaden i allmänhet 
 
Historiskt har fastighetssektorn alltid varit väldigt beroende av bankfinansiering, i synnerhet 
de nordiska fastighetsbolagen som generellt sett har en mycket högre skuldsättning än vad 
många utländska fastighetsbolag har. Brusewitz menar att höga avkastningskrav från 
investerare och ledningen i kombination med att fastigheter helt enkelt är stabila tillgångar att 
pantsätta har medverkat till den höga skuldsättningen. Fastigheter är en realtillgång som 
pantsätts hos banken vilket medför att förlusten ofta blir mycket lägre jämfört med 
utlåningsverksamhet till företag i andra branscher eftersom banken kan ta sin pant och 
realisera den om det går fel. Däremot händer det saker och ting som förändrar marknadens 
förutsättningar hela tiden varav de senaste är bankernas allt hårdare kapitaltäckningskrav. 
Detta har gjort att det blivit dyrare för bankerna att låna ut pengar generellt. 
 
Gerlach är inne på att finansieringen i marknaden styrts av tillgången på kapital. Vid tillfällen 
där det funnits stora mängder kapital har priserna blivit pressade och finansiering självklart 
blivit lättillgängligare. När kapitaltillgången varit mindre är det många som slåss om det som 
finns vilket driver upp räntorna och därmed priset. Kapital finns alltså alltid tillgängligt till en 
viss nivå på ett eller annat sätt, det är bara en fråga om hur mycket man är villig att betala. 
Han anser att de bästa förutsättningarna för ett gott finansieringsklimat är när bankerna gärna 
lånar ut kapital som de vill sätta i arbete samtidigt som kapitalmarknaden är aktiv på grund av 
goda makroekonomiska faktorer. 
 
Före och under finanskrisen 
 
Innan finanskrisen, under 2006-2007, menar Gerlach att förutsättningarna för banklån var 
mycket goda vilket renderade i att många belånade sina fastigheter upp till 70-75 %. Både 
fastighetsbolagen och rådgivarna delgav dessutom särskilda fall där finansieringen uppgått till 
nästan 100 %. Fastén upplevde att det fanns mycket utländskt kapital på marknaden, 
framförallt danskt, som i hög grad sökte sig till svenska fastigheter under denna period. 
Företag som Keops var väldigt aktiva med en finansieringsstrategi som definierades av 
extremt låg andel eget kapital. I grunden hade de bottenlån från bank för att sedan finansiera 
genom obligationslösningar. Investerarna av obligationerna bestod under denna period ofta av 
småsparare som lockades av de ”säkra” fastighetsinvesteringarna fonderna utlovat.  
 
Fastén konstaterar att under finanskrisen gjordes det väldigt lite affärer då kapital var svårt att 
allokera. Dem med stor andel eget kapital stod bakom de få affärer som ändå genomfördes 
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vilket ändå skapade höga transaktionsvolymer – men ingen mängd. Det kunde vara 
institutioner alternativt gamla familjer med goda bankkontakter som representerade den 
skaran. Andersson fyller i att utländska bankaktörer på marknaden skapade en våg av pengar 
som pressade marginalerna och lyfte upp belåningsgraderna. Främst var det kopplat till 
värdepapperiseringsmarknaden där bankerna kunde paketera sina lån och sälja dem vidare 
vilket gjorde att de kunde lyfta av lånen från sina balansräkningar. När marknaden havererade 
inleddes en istid på transaktionsmarknaden. Starka svenska banker var dock de som backade 
upp fastighetsbolagen då underskottet på finansiering var stort. Fastén påpekar även att 
utländskt kapital som hade attraherats till Sverige flydde under finanskrisen. Banker och 
investerare flyttade hem sina pengar. De utländska aktörerna hade i många fall fått stödpaket 
av sina hemländer och då förväntades de generera aktivitet i sina respektive 
hemmamarknader. Vidare ställde de svenska bankerna hårda krav på kundernas låntagande. 
De som hade lån fick inte förnya dessa utan de behövde ta upp nya lån med hårdare villkor. 
Fastighetsbolagen som inte kunde hitta förmånligare finansiering på annat håll fick högre 
ränta på sina befintliga lån. 
 
Efter finanskrisen 
 
Det var inte förrän under 2012 som Andersson såg en avfrostning av marknaden. Främst 
under våren då bankerna dök upp och ville gör stora affärer med fokus på volym. Det fortsatt 
osäkra läget på marknaden gjorde att bankerna tvingade fram sina egna värderingar på 
bolagen och därmed blev det en hård press på bolagen att sänka sina belåningsgrader. 
Bankerna höjde amorteringstakten medan de lät marginalerna ligga kvar. Efter att man 
uppmuntrat amortering i några år kunde man börja dra upp marginalerna. De utgick efter att 
man först ska amortera för att sedan profitera. När bankerna skapat en miljö där marginalerna 
var tillräckligt höga och belåningsgraderna tillräckligt låga började de trycka på för att skapa 
volym.  
 
Fastén klargör att finansiering genom kapitalmarknaden – såsom preferensaktier och 
obligationer – drog igång på riktigt under 2012-2015 och bidrog till att andelen eget kapital 
återigen minskade vid transaktionerna. Detta håller Brusewitz med om då han berättar att det 
hänt mycket i fastighetssektorn under de senaste fem åren, framförallt på skuldsidan. 
Anledningen var att många av fastighetsbolagen valt att gå ut på kapitalmarknaden vilket i 
princip Vasakronan var ensamma om för fem år sedan.  
 
Brusewitz bedömer att 2012 till våren 2015 var den perioden efter finanskrisen som krävde 
minst andel eget kapital. Då var kapitalmarknaderna tillgänglig för många vilket gjorde att de 
kunde belåna sig till högre nivåer istället för att använda stora delar eget kapital. Dessutom 
fanns det en uppsjö av olika mezzaninelån3 som utnyttjades under denna period samt 
preferensaktier. Det förmånliga med preferensaktier är att bolaget själva registrerar det som 
eget kapital men som ur investerares perspektiv egentligen är ett evigt lån. De ger förtur vid 
                                                
3 Mezzaninfinansiering definieras som skulder med sämre säkerhetsläge än vanlig bankfinansiering. Det sämre 
säkerhetsläget medför i de flesta fall att långivaren kräver högre ränta som kompensation (Hansson & Sundell, 
2006). 
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utdelningen men är efterställt allt annat kapital. Andelen rent eget kapital var med hänsyn till 
detta betydligt mindre under den perioden.  
 
Då marknaden lärde sig en läxa efter finanskrisen berättar Gerlach att fastighetsbolagen 
behövde – som Brusewitz var inne på – komplettera sin finansiering med andra 
finansieringskällor. Dock var det redan 2010 som FastPartner gjorde sitt första obligationslån 
och efter det har fyra till tagits. Det många av intervjukorrespondenterna även var inne på var 
att det inte enbart var bankerna som lärt sig en läxa av tidigare kriser. Fastighetsbolagen var 
också försiktiga med att belåna sig alltför högt trots att de i många fall skulle accepterats ännu 
högre belåning under denna period.  
 
Marknaden idag 
 
Utifrån transaktionerna som sker bedömer Brusewitz att fastighetssektorn fortfarande till stor 
del är beroende av banksystemet. En tillräckligt stor aktör kan dock lätt slå i taket för vad 
bankerna får låna ut mot ett företag och då blir alternativet däremot att titta på annan 
finansiering. Idag tror Brusewitz att belåningsgrader via bank på över 60 % på kommersiella 
fastigheter är sällsynta. Detta förklaras av att bankerna överlag har det tufft just nu med 
hårdare regleringar och ny konkurrens som dyker upp från alla möjliga håll och tar 
marknadsandelar inom vissa segment. Deras grundverksamhet, att låna ut pengar kommer de 
däremot hålla hårt i. Brusewitz, i enlighet med samtliga intervjuade, är alltså övertygad om att 
banker alltid kommer vara den primära kapitalkällan till fastighetssektorn.  
 
Återigen förklarar Brusewitz att finansieringsuppläggen ser väldigt olika ut beroende på vilket 
bolaget är samt att det inte går att bortse från att det är en motpart man har att göra med. Som 
investerare köper man med andra ord en risk på något och beroende på vem du är blir därför 
finansieringsuppläggen väldigt olika. Brusewitz förklarar att bolagen med statliga ägare sitter 
på en till synes oändlig tillgång kapital i både kapitalmarknaden och bankmarknaden. För 
mindre bolag finns dock inte kapitalmarknaden där på samma sätt idag som för något år sedan 
– främst på grund av minskat kapital i marknaden som Gerlach nämnde. Därför anser 
Brusewitz att fastighetsbolag ska vara mycket försiktiga med att släppa kontakterna med bank 
då fastighetssektorn i hans tro alltid kommer vara väldigt bankanknuten. Trots diskussion 
kring att banker är för exponerade mot fastigheter, är även bankerna starkt beroende av 
fastighetssektorn för att kunna upprätthålla sitt räntenetto – inte minst nu när aktiviteten är 
väldigt låg i andra branscher.  
 
Brusewitz poängterar att till skillnad från vad många tror, har fastighetsbolagen generellt 
dragit ner belåningsgraderna de senaste åren vilket dock främst beror på att fastighetsvärdena 
har gått upp. Det låga ränteläget har även medfört att räntekostnaderna minskat, därmed  har 
bolagens resultat ökat och bidragit till en högre andel eget kapital. Relationen har medfört att 
skuldsättningsgraden blivit lägre. 
 
Det institutionella intresset har identifierats av samtliga intervjuobjekt. Särskilt kapitalet från 
pensionsfonderna. Deras investeringsvilja förklaras av att fastigheter är ett mycket 
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fördelaktigt placeringsalternativ för dem. Detta beror på att det är långa tillgångar med stabilt 
kassaflöde vilket är precis det som dessa bolag söker. Fastén kan bekräfta detta då han sett att 
transaktionsvolymerna i stor grad är drivna av pensionskapital.  
 

”Pensionsfonderna måste upprätthålla sin uttalade 
portföljuppdelning. Om fonden växer med 100 miljoner kronor måste 
de ju hitta sätt att spendera dessa för att bibehålla allokeringen.” 
(Fastén, 2016) 

 
Fastighetsbolag med statliga ägare som har vuxit fram drar fördel av att de är starkare i sig 
själva än banken. De kan således låna pengar i eget namn billigare än vad de kan hos bank. 
Dessa kvasi statliga bolag har också valt att gå in på obligationsmarknaden samtidigt som de 
valt att dra ner på bankfinansieringen. Enligt Brusewitz är det en starkt bidragande faktor till 
varför obligationsmarknaden vuxit från ca 10 miljarder i fastighetsbolag 2010 till omkring 40 
miljarder.  
 
Gerlach syn på finansieringsmarknaden i dagsläget definieras av relativt bra förutsättningar 
med undantag för Q4 2015 och Q1 2016. Han ansåg att bankernas utlåningsvilja är god för 
tillfället vilket förklaras av de pågående lättnadsprogrammen och att Europeiska 
Centralbanken till och med betalar banker för att låna pengar. När pengar återigen flödar 
tillbaka i systemet underlättas finansieringen. I enlighet med Fastén har avkylningen på 
kapitalmarknaden varit tydlig och belåningsgraderna verkar ha minskat något. Fastén 
förklarar detta genom att bankerna har ställt hårdare krav i och med de ökade 
fastighetsvärdena samtidigt som investerare på kapitalmarknaden har blivit misstänksamma 
om toppen har nåtts för denna konjunkturcykel.  
 
Nystedt menar att nya regleringar kan påverka prissättningen på lånen. Ett pågående förslag 
från finansinspektionen gör bland annat gällande att bankerna måste hålla minst en viss 
mängd kapital oavsett vem dem lånar ut till vilket kommer göra det dyrare för bankerna att 
låna ut till säkrare bolag. Vad gäller risker framöver menar Nystedt att det oväntade alltid är 
farligt som exempelvis kraftiga utslag i företagsobligationer eller hårdare regleringar för 
banker än väntat. Han ser även en generell risk för sektorn med att många ligger med mycket 
kort finansiering.  
 
Vad gäller trender bland finansieringsuppläggen i fastighetsbranschen tror Nystedt, liksom 
flera andra, att banklån är på väg tillbaka efter att obligationslån varit mycket populärt under 
de senaste åren. Likaså bedömer han att det stora intresset för preferensaktier avtagit och tror 
att investerare överlag blivit mer selektiva nu. Han påpekar att trots den för närvarande billiga 
finansieringen så är det också extremt dyrt att köpa fastigheter för tillfället – varför 
Vasakronan positionerat sig mer mot fastighetsprojekt. Detta har Nystedt även upplevt att 
många andra fastighetsbolag också har gjort.  
 
Bank kommer alltid vara den främsta finansieringskällan vid fastighetsaffärer men i och med 
kapitaltäckningskraven och de ökade fastighetsvärdena kommer finansieringen vara beroende 
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av flera typer av kapital. Innan finanskrisen fanns inte de här alternativa 
finansieringsformerna på samma sätt inom fastighetsbranschen och det var i princip enbart 
bank och eget kapital som användes. Det råder delade meningar om var vi är på väg. 
Brusewitz menar att vi börjar närma oss den traditionella uppdelningen igen medan Gerlach 
bedömer att fastighetsbolagen under kommande år kommer försöka hitta en större variation 
av olika finansieringskällor. 
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6 ANALYS 

I detta kapitel kommer vårt empiriska underlag att analyseras mot bakgrund av syftet och 
undersökningsfrågorna i uppsatsen. För att underlätta kapitlet är det indelat ämnesvis vars 
syfte är att analysera olika delar av undersökningsfrågorna.   

6.1 FINANSIERINGSUPPLÄGGEN UNDER DE SENASTE DECENNIET  

Utifrån materialet som samlats in i empirin är det tydligt att kontanter varit det vanligaste 
betalningsmedlet vid fastighetsaffärer. Samtidigt var samtliga intervjukorrespondenter även 
överens om att fastighetssektorn historiskt sett har varit starkt bankanknuten. Finansieringen 
har till stor del skett via banklån och eget kapital. Utifrån de utvalda transaktionerna gick 
detta delvis att se men under några enskilda år låg nivån för banklån klart under vad 
intervjukorrespondenterna såg som normala nivåer för tidsperioderna. Anledningen till detta 
torde vara att de studerade transaktionerna representerades av många olika typer av aktörer. 
Undersökningen av dessa transaktioner tyder således starkt på att val av finansieringen i stor 
utsträckning beror på vem köparen är. Detta bekräftas av samtliga intervjukorrespondenter 
som förklarat att aktörernas finansieringsupplägg skiljer sig markant, främst på grund av olika 
kapitalbehov och avkastningskrav.  
 
Exempelvis har en stor del av transaktionsvolymerna under det senaste decenniet 
representerats av institutionella aktörer där förvärven i princip enbart bestått av eget kapital. 
Med en mycket stor tillgång på kapital har de valt att positionera sig i långa tillgångar som 
fastigheter. De har därmed inte haft behov av lånekapital utan bara av att investera det kapital 
dem har. Detta medför även att avkastningskraven inte är lika höga hos de institutionella 
aktörerna. De privata- och de flesta noterade aktörerna har däremot inte samma tillgång 
kapital för att klara sig utan skulder. Dessutom har de för höga avkastningskrav för att enbart 
nöja sig med att använda eget kapital.   
 
Finansieringskällor 
 
Vad som analyserats närmre är just fastighetsbolagens finansieringsupplägg vid transaktioner 
och deras olika tillgång till finansiering. En stor del av aktörerna har under de senaste åren 
nämligen haft en god tillgång till kapitalmarknaderna vilket inte riktigt funnits där för 
fastighetsbranschen tidigare. Till och med mindre- och onoterade aktörer har under en viss 
period också haft god tillgång till kapitalmarknaden. Under det senaste året har denna 
utveckling dock avtagit för den stora delen av branschen och de har återigen blivit väldigt 
bankberoende. Den främsta anledningen till detta tycks vara att osäkerhet och turbulens i 
omvärlden gjort investerare benägna att söka sig till stabilare placeringar. Det minskade 
intresset tillsammans med investerarnas riskaversion har medfört att kapitalmarknaden helt 
enkelt blivit för dyr. De statligt backade bolagen och  de absolut största aktörerna har däremot 
kunnat fortsätta att utnyttja det alternativet då risken ur investerares ögon fortfarande bedömts 
som tillfredsställande. Just vid själva transaktionstillfällena har dock vår undersökning visat 



 42 

att det varit en nästan obefintlig andel kapitalmarknadsfinansiering som utnyttjats över de 
senaste decenniet. Anledningen till detta var flera av intervjupersonerna överens över och 
förklarades särskilt ingående av Brusewitz som bekräftade att många bolag inför ett förvärv 
till absolut störst del utnyttjar bankfinansiering samt eget kapital. Därefter refinansierar de 
befintliga lån långsiktigt på kapitalmarknaden. Detta berodde enligt intervjupersonerna på att 
det kan vara svårt att ta in kapital med kort varsel genom kapitalmarknaden samt av att det 
minskade osäkerheten för säljaren om man kan garantera att man har tillräckligt med kapital 
för att kunna genomföra affären. En ytterligare anledning är den stora variationen av aktörer 
som undersökts. 
 
En klar fördel som leder till att bolag väljer kapitalmarknaderna för finansiering är 
flexibiliteten gentemot banklån – de är med andra ord inte lika bundna. Samtliga 
intervjukorrespondenter var samtidigt inne på att det vore oklokt av de mindre aktörerna att 
släppa sina bankkontakter och exponera sig fullt ut på kapitalmarknaden – även om det 
periodvis skulle vara mer gynnsamt gentemot bank. Många var inne på att risken i detta 
framförallt låg i att kapitalmarknaden reagerar snabbt på förändringar i konjunkturen. Inte 
heller den personliga kontakten som kan uppehållas går att finna i kapitalmarknaden på 
samma sätt som vid en bankrelation. Att vara utlämnad på kapitalmarknaden när det vänder 
medan man saknar goda relationer till banken är farligt i och med att det finns en stor risk att 
bankernas prissättning blir hårdare mot en ny kund. Gerlach och Andersson var även inne på 
att lån från utländska banker som gått in på svenska marknaden hade stora likheter med 
kapitalmarknaden. Här hinner man inte heller bygga upp en långsiktig relation, de kommer 
när konjunkturen är god och lämnar snabbt när konjunkturen vänder.  
 
Vidare har det utifrån våra utvalda transaktioner även varit en låg andel nyemissioner som 
finansieringskälla vid förvärven. Det har förekommit men det verkar inte ha varit ett populärt 
alternativ. Utifrån intervjuerna har vi däremot sett att intresset från tid till annan varit stor för 
nyemissioner, både för stamaktier och preferensaktier, där preferensaktier framförallt synts 
från 2012 till 2015. Förklaringen till detta torde än en gång bero på den stora variationen av 
köpare som vi har undersökt. Nyemissioner är något som framförallt noterade fastighetsbolag 
utnyttjar och de är även dessa aktörer som har lyft den statistiken vi fått fram. En annan 
anledning som också förklarar varför vi inte sett nyemissioner så frekvent vid fastighetsaffärer 
tror vi kan bero på att de inte alltid sker i direkt anslutning till varandra. Det händer att bolag 
tar in kapital antingen en tid innan en transaktion – för att möjliggöra framtida förvärv – 
alternativt att de gör det en tid efter – för att stärka bolagets finansiella ställning. När detta 
görs redovisas inte denna finansiering i samband med själva förvärvet vilket gör att statistiken 
blir svår att tyda.  
 
Aktiebetalning har också varit mindre förekommande i de undersökta transaktionerna. 
Förutom variationen av köpare, torde den främsta anledningen bakom detta vara att 
aktiebetalning primärt är en metod som utnyttjas vid rena M&A affärer4 och därmed inte görs 

                                                
4 M&A är en engelsk förkortning för mergers and acquisitions – fusioner och förvärv. Är en allmän term som 
hänvisar till företagsförvärvsaktivitet (Berk & DeMarzo, 2014a).  
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i fastighetsförvärv i samma utsträckning. Trots att fastigheter nästintill alltid förvärvas 
paketerade i bolag så är det vid de flesta av de utvalda transaktionerna enbart fastigheterna 
som köparen varit ute efter. De transaktioner där aktiebetalning har utnyttjas bland de utvalda 
transaktioner kan även styrka detta antagande då dessa varit vid ”riktiga” M&A transaktioner.  

6.2 KONJUNKTURENS PÅVERKAN PÅ FINANSIERINGSUPPLÄGGEN 

Att finansieringsuppläggen har skiljt sig över de senaste decenniet kan dels bekräftas av vår 
undersökning, men har än tydligare förklarats under intervjuerna. Den främsta anledningen 
till dessa skillnader är bankernas varierande vilja att låna ut till höga belåningsgrader. 
Dessutom har fastighetssektorn utvecklats i samband med att de har introducerats för en 
mängd nya alternativ att ta in kapital på.  
 
Bank- och eget kapitalfinansiering 
 
Från undersökningsperiodens början, 2006, fram till ungefär 2012 var det i princip enbart eget 
kapital och banklån som användes vid fastighetsaffärer. Det berodde framförallt på att 
obligationsmarknaden inte hade öppnat upp sig för fastighetsbolagen. Under denna period var 
finansieringen med andra ord i hög grad beroende av vilka belåningsgrader som bankerna 
accepterade. De flesta intervjukorrespondenterna menade att utifrån den studerade perioden 
var 2006 och 2007 de åren då bankerna accepterade högst belåningsgrad. Under dessa år var 
konjunkturen stark och det var inte ovanligt att de gav lån över 70 %. Resterande del 
finansierades sedan med eget kapital samtidigt som många stärkte finansieringen genom att 
emittera stamaktier.  
 
Under de sista kvartalet i 2007 när turbulensen i omvärlden slog till på bankmarknaden 
minskade däremot bankernas utlåningsvilja och plötsligt krävdes det mer eget kapital vid 
transaktionerna – omvärlden var på väg in i en lågkonjunktur. De stabila fastighetsbolagen 
kunde fortsatt låna till relativt höga belåningsgrader men det blev mycket dyrare. Under åren 
som följde var marknaden fortsatt starkt beroende av bankfinansiering för att kunna 
möjliggöra transaktioner. Bankernas restriktiva utlåning fortsatte under de osäkra åren som 
följde och det tog tid att få kapital som föregicks av noggrann granskning. Tiderna med 70 % 
i belåningsgrad var med andra ord över. Under dessa tider när det var svårare att få 
bankfinansiering var även säljarreverser relativt vanligt förekommande. 
 
Kapitalmarknaden börjar locka 
 
I slutet av 2012 började enligt våra intervjukorrespondenter kapitalmarknaden öppna upp sig 
mot fastighetssektorn och under 2013 förbättrades konjunkturen och även möjligheterna till 
finansiering hos bankerna. Det ekonomiska läget stabiliserades och den svenska 
fastighetsmarknaden blev glödhet igen. Perioden kännetecknades än en gång av att en lägre 
andel eget kapital krävdes vid fastighetsaffärerna. Under perioden var även preferensaktier 
mycket populärt för de noterade fastighetsbolagen. I och med att bankerna inte var fullt lika 
utlåningsvilliga som tidigare så var dessa alternativ mycket intressanta för fastighetsbolagen, 
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trots att de brukar vara något dyrare. Om de tidigare kunde låna över 70 % i bank och nu 
enbart fick 60 % lånefinansiering behövde ju mellanskillnaden ersättas på något vis. Perioden 
präglades således av möjligheter att låna en del i bank, fylla på med 
kapitalmarknadsfinansiering, kapitalanskaffning via emittering av preferensaktier och 
slutligen rent eget kapital.  
 
Dessa förutsättningar syntes på marknaden fram till 2015 då ny oro i omvärlden gjorde att 
investerare inte längre var lika intresserade av fastighetsbolagen. Brusewitz menade att vi på 
grund av detta är på väg tillbaka till hur det såg ut innan kapitalmarknaden öppnade upp sig 
för fastighetssektorn. Alltså då fastighetsbolagen var starkt beroende av banklån och 
resterande del blev således eget kapital. En del av de andra intervjukorrespondenterna menar 
dock att intresset för obligationer och preferensaktier efter en viss tids frånvaro redan är på 
väg tillbaka.  
 
Perioden i helhet 
 
Att finansieringsuppläggen sett olika ut under denna konjunkturcykel var de flesta 
intervjukorrespondenterna överens om. Anledningen till att de sett ut som de har gjort tror vi 
beror på att fastighetsbolag generellt sett är och har framförallt varit väldigt styrda av 
bankerna. När de varit givmilda med finansieringen har de utnyttjats av många bolag och när 
bankerna dragit ner på belåningsgraderna har de helt enkelt varit tvungna att anpassa sig. 
Under perioden då kapitalmarknaden var så het kunde bolagen dock öka sin belåning 
ytterligare. Emellertid har belåningsgraderna trots allt inte legat kring allt för höga nivåer i 
synnerhet i jämförelse med de nivåer som syntes under 1980-talet då fastighetsbolag kunde 
belåna över 100 % av fastigheten. Vår tro som dessutom har delats av flera av 
intervjuobjekten är att många fastighetsbolag – speciellt de aktörer som är involverade i de 
stora affärerna – har lärt sig en ordentlig läxa av krisen på 1990-talet. De verkar ha förstått att 
allt för högt risktagande inte kommer hålla i längden och att en noggrann avvägning mellan 
eget- och främmande kapital måste utnyttjas.  
 
Sammanfattningsvis har man sett att belåningsgraderna rent generellt ökar under 
högkonjunktur och minskar under lågkonjunktur men att de höga belåningsgraderna från förr, 
oavsett konjunktur, inte syns längre.  

6.3 FINANSIERINGSUPPLÄGGENS UTVECKLING 

Först och främst kan vi konstatera att finansiering via kapitalmarknaden verkar ha svalnat 
trots att ett visst uppsving på senaste tiden synts. De institutionella, de största och de kvasi 
statliga aktörerna är fortsatt aktiva men för andra aktörer har det alltså blivit svårare. För 
dessa har återigen bank blivit den enskilt viktigaste finansieringskällan. Den främsta 
anledningen till detta tycks vara den osäkerhet som råder på marknaden som lett till 
investerares riskaversion.  
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Från tid till annan är vår tro dock att alternativa finansieringskällor kommer att utnyttjas i 
syfte att justera belåningsgraderna till önskad nivå. Skillnaden är att dessa källor är mycket 
mer konjunkturberoende i förhållande till bank. När konjunkturen inte är tillräckligt 
tillfredställande stängs dörren till dessa alternativ relativt hastigt och då blir bankfinansiering i 
princip det enda alternativet kvar för en stor del av aktörerna. Bland de alternativa 
finansieringskällorna ses obligationer och preferensaktier som det mest logiska alternativen 
för de stora fastighetsbolagen. För stora bolag med sämre finansiell ställning, och framförallt 
för mindre bolag som inte har möjlighet att ge ut obligationer, kommer däremot andra 
alternativa finansieringskällor såsom mezzaninfinansiering och konvertibler även fortsatt 
förekomma.  
 
Vi är även övertygade om att nya produkter för alternativa kapitalkällor kommer att komma 
under goda tider och säkerligen ta marknadsandelar. Beroende på konjunktur kommer det 
alltså finnas möjlighet att utnyttja andra finansieringskällor förutom bank, antingen som 
utfyllnadsalternativ eller som fullständiga ersättningsalternativ. När nya kriser uppstår och ny 
osäkerhet sprider sig kyls däremot dessa alternativ tillfälligt av, vilket föranleder vår tro till att 
fastighetssektorn primärt alltid kommer vara väldigt bankanknuten.  
 
Hur höga belåningsgrader vi kommer att få se i framtiden tror vi också är väldigt 
konjunkturkänsligt. Under lågkonjunktur kommer bankerna i princip ha ensam makt över 
belåningsgraderna medan bankerna under högkonjunktur kommer acceptera högre nivåer. Hur 
pass mycket högre nivåer bankerna i sin tur kommer kunna acceptera styrs istället av 
regleringar samt deras interna syn på fastigheter ur ett riskperspektiv. Därefter kommer 
möjligheten att fylla på med alternativa finansieringskällor alltså finnas under högkonjunktur. 
Vi har däremot väldigt svårt att se att belåningsgraderna kommer vara alltför höga i framtiden 
– oavsett konjunktur. Det beror på att en majoritet av aktörerna förmodligen kommer tänka 
långsiktigt och inte ta alltför höga risker. Vi har ju sett att fastighetsmarknaden snabbt kan 
straffa dessa aktörer när marknaden vänder. Självklart kommer det från tid till annan finnas 
uppstickare som kommer satsa aggressivt men vår tro är att dessa aktörer inte kommer utgöra 
den stora delen av marknaden.  

6.4 FÖRSLAG PÅ LÄMPLIGT FINANSIERINGSUPPLÄGG GIVET KONJUNKTUR  

Utifrån allt material som legat till grund för uppsatsen är vår uppfattning att det är svårt att ta 
fram ett generellt förslag på lämpligt finansieringsupplägg vid fastighetsaffärer givet 
konjunktur. Det är många olika omständigheter som avgör vad som passar bäst varav det mest 
vitala är vem aktören i fråga är och vad denne har för avkastningskrav. Med andra ord är det 
en bolagsspecifik fråga.  
 
Vårt intresse här har framförallt legat kring att sätta oss in i de renodlade fastighetsbolagen då 
vår tro är att det framförallt är dessa aktörer man förknippar med branschen och därför bör det 
bäst beskriva förutsättningarna för branschen. Även här skiljer sig aktörerna en hel del från 
varandra men det avgränsar i alla fall arbetet något och gör det möjligt att ge en mer generell 
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bild. Vår uppfattning är att dessa bolag under det senaste decenniet generellt kännetecknats av 
en genomtänkt avvägning mellan främmande- och eget kapital.  
 
Vi tror också att det lämpligaste finansieringsupplägget givet konjunktur definieras av just en 
balans mellan eget- och främmande kapital som passar företaget i fråga. Det är viktigt att 
företagen ska få en bra hävstång under högkonjunktur så länge det inte sker på bekostnad av 
att allt fallerar när konjunkturen vänder. Var denna linje procentuellt går är väldigt 
bolagsspecifikt och beror alltså på vad för innehav man har och hur den finansiella ställningen 
i bolaget ser ut. Därför är det i princip omöjligt att ta fram ett förslag i uppsatsen. Tanken är 
dock att företaget skall kunna hitta denna balans utifrån förutsättningarna inom bolaget och på 
så vis ta fram ett upplägg som maximerar avkastningen till en acceptabel risknivå. Visst kan 
denna risknivå skilja sig markant beroende på vem man frågar, men att utifrån en intern 
modell kunna garantera att företaget inte fallerar inom ett visst konfidensintervall utifrån ett 
worst-case scenario borde ge en hint om hur finansieringsupplägget kan se ut. Däremot kan 
fastighetsbolag inte heller vara alltför defensiva, då kommer de inte kunna vara med och göra 
upp om de främsta affärerna. Det viktigaste är således att hela tiden ha klart för sig vilka 
risker företaget verkligen utsätter sig för, utan att förblindas av önskedrömmar, och utifrån det 
bedöma en acceptabel avkastning.  
 
En reflektion rörande det institutionella kapitalets finansieringsupplägg är att vi tror att det 
skulle vara nyttigt för marknaden att dessa aktörer i större omfattning skulle gå in med 
indirekt ägande istället för direktägande. Detta kan uppnås genom att köpa in sig i 
fastighetsbolag i större omfattning och på så sätt skulle deras exponering mot 
fastighetsmarknaden inte behöva minska. Att institutionerna agerar för samhällsnytta är bra 
men när de går in som så pass stora aktörer blir effekten att de driver ner avkastningskraven i 
onödan och slår ut konkurrenskraften på marknaden. Det blir framförallt problematiskt för 
mindre- och inte lika etablerade bolag. Således skulle såväl konkurrensen som risken för 
överhettning minska om en sådan kapitalstark ägare med extremt låga avkastningskrav skulle 
lämna mer utrymme för de övriga aktörerna.   

6.5 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING I FÖRHÅLLANDE TILL RESULTATEN 

Kapitalstruktur i fastighetsbolag 
 
Med utgångspunkt i det empiriska materialet som samlats in kan vi se många likheter mellan 
fastighetsbolagens kapitalstruktur i förhållande till den tidigare forskningen som skrivits kring 
området. Eftersom valet av finansieringsmetod vid stora fastighetstransaktioner i hög grad 
påverkar kapitalstrukturen i hela bolaget har vi utgått ifrån att de studerade transaktionerna 
också säger något om kapitalstrukturen i bolagen. Det vi framförallt baserar denna analys på 
är däremot våra intervjukorrespondenters uppfattningar. Fastighetsbranschen har enligt dem 
rent generellt sett en högre skuldsättningsgrad än bolag inom andra branscher. Förklaringen 
till detta tycks enligt den kvalitativa undersökningen också bero på att fastighetsbolagen kan 
använda sig av fastigheter som säkerhet vilket ger en helt annan trygghet för långivaren. 
Bolag inom andra branscher sitter oftast inte på lika mycket materiella tillgångar vilket 
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medför att de inte accepteras lika hög skuldsättning. Således stämmer deras åsikter till hög 
grad överens med den tidigare forskningen på området.  
 
Morri och Cristanziani menar också att en lämplig kapitalstruktur för fastighetsbolag ändras 
kontinuerligt under företagets livstid. Enligt författarna beror det främst på företags storlek, 
skuldsättningsgrad, lönsamhet och ägarstruktur. Här håller de flesta 
intervjukorrespondenterna med men många är snarare inne på att fastighetsbolagen är väldigt 
konjunkturberoende och att det i grund och botten är vad som styr de underliggande 
faktorerna. De är även inne på att fastighetsbolag under lågkonjunktur styrs av det rådande 
finansieringsläget, de får helt enkelt anpassa sig till vad som erbjuds och utifrån det göra en 
bedömning av hur deras kapitalstruktur skall utformas. Således påverkas kapitalstrukturen till 
stor del av de finansiella aktörernas lånevilja under sämre konjunktur. Vår uppfattning är 
också att den finansiella ställningen i bolaget, och hur den påverkas av 
konjunktursvängningar, är en av de främsta anledningen till att en bra kapitalstruktur 
förändras över tid. Hur ägarstrukturen ser ut i bolaget och hur dessa ägare ser på risk och 
möjligheter tror vi däremot är den enskilt viktigaste faktorn bakom bolagets kapitalstruktur. 
Detta har som tidigare skrivet också tydligt bekräftats av det empiriska materialet.  
 
Morri och Cristanzianis teori om att företagets storlek är en viktig del bakom bolagets 
kapitalstruktur är vi däremot inte beredda att hålla med om fullt ut. De menar att eftersom 
större företag har bättre tillgång till lånekapital utnyttjar de i högre grad skulder. Vår 
bedömning är att det även här snarare är ägarstrukturen som är avgörande för fastighetsbolag. 
Där vissa stora aktörer tar lägre risker än vad mindre motsvarigheter gör på grund av att just 
ägarna har olika syn på risk och vice versa. Här menar vi även att det är av stor betydelse att 
beslutsfattarna agerar utifrån vad som är bäst för aktieägarna och inte vad som är bäst för 
dem. Det önskvärda är att med aktieägarnas intresse i beaktning hela tiden försöka maximera 
deras värde utifrån en uttalad riskprofil och verkligen hålla sig inom denna profil. Att utan 
aktieägarens vetskap agera utefter en annan risknivå än den uttalade kan både innebära att de 
tar mer eller lägre risk just på grund av att tillgodose ledningens egna intressen vilket verkar 
vara ett problem även inom fastighetssektorn. Oftast brukar det däremot handla om att de tar 
för stora risker på aktieägarnas bekostnad.  
 
Trade-off theory 
 
Den tydligaste kopplingen av hur fastighetsbolagen funderar kring sin kapitalstruktur och 
således kring valet av finansieringsupplägg gentemot teorin på området fann vi i Trade-off 
theory. Enligt teorin strävar bolag efter att hitta en optimal kapitalstruktur genom att väga in 
kostnader och fördelar med belåning och utifrån det försöka hitta en bra balans mellan eget- 
och främmande kapital. 
 
Historiskt sett har fastighetsbolag kännetecknats för att ta väldigt stora risker genom att hög 
belåning. Fastighetskrisen i början på 1990-talet har dock fått många av aktörerna, dels 
fastighetsbolagen själva men även finansieringsaktörerna, att inse att de måste hitta en viss 
balans för att klara sig även när konjunkturen vänder. De flesta fastighetsbolagen använder 
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därför mål som de strävar mot i sin kapitalstruktur. Bolagens skuldsättningsgrad och 
finansiella mål är varierande mellan de olika bolagen men gemensamt är att de i alla fall 
internt finns en kapitalstruktur som de strävar mot och som bolagsledningen anser optimal för 
just dem.  
 
Detta kunde vi tydligt uppmärksamma från samtliga fastighetsbolag som vi intervjuade. 
Fastighetsrådgivarna kunde utifrån en mer generell bild också bekräfta att de seriösa aktörerna 
alltid har en definierad finansiell målsättning. Andersson menade dock att trots att bolag har 
målsättningar med sin kapitalstruktur bör de kunna bryta mot den under vissa kvartal om 
mycket goda tillfälligheter dyker upp, annars blir det svårt att konkurrera på marknaden. I det 
långa loppet ansåg han dock att det var viktigt att arbeta utifrån en genomtänkt finansiell 
målsättning. Vi tror även att det är mycket sunt att kunna fatta beslut emellanåt som kanske 
kortsiktigt försämrar nyckeltalen så länge bolaget i fråga har en tydlig och rationell idé om 
hur detta ska kunna åtgärdas på lite längre sikt. Annars är det lätt att bolaget blir för defensivt 
om de hela tiden håller sig inom ramarna och inte kan agera snabbt om det krävs.   
 
I studien Deviation from the target capital structure and acquisiton choices kommer 
författaren även fram till resultat som styrker Trade-off theory. Här  behandlas hur valet av 
betalningsmedel vid företagsförvärv påverkas av företagets kapitalstruktur. Författaren menar 
att det finns en stark förbindelse mellan variablerna i fråga. Den första slutsatsen i studien 
innebär att företag med en liten andel outnyttjad lånekapacitet i högre grad utnyttjar 
aktiebaserade affärer, främst nyemitterade aktier för att på så sätt nå önskad kapitalstruktur. 
Utifrån intervjuerna har detta delvis styrkts men där skillnaden legat i att emissionen inte 
alltid legat i direkt anslutning till affärerna utan istället förekommit som en förberedelse inför 
kommande affärer eller som en följd efter en affär. Dessutom har de varit inne på att företag 
som väljer att emittera aktier snarare gör det för att hålla sig inom ramen för sin finansiella 
målsättning vilket inte nödvändigtvis behöver bero på att en stor del av lånekapaciteten 
utnyttjats.  
 
Att använda aktier som direkt betalningsmedel, då det förvärvade företaget alltså tilldelas 
aktier i det förvärvande företaget, har dock visat sig vara relativt ovanligt i vår undersökning. 
Istället har emissioner riktade till befintliga aktieägare och mot allmänheten varit vanligare för 
att på så sätt stärka balansräkningen och möjliggöra förvärv. I studien diskuteras även att valet 
av betalningsmedel i stor utsträckning påverkas av den finansiella risk som företaget bedömer 
som hållbart. Alltså i vilken utsträckning det förvärvande företaget är beredd att exponera sin 
balansräkning med nya lån. Intrycket från intervjukorrespondenterna har, vilket diskuterats 
tidigare, varit att fastighetsbolagen överlag försöker hitta en balansgång mellan eget- och 
främmande kapital som passar för dem. Därmed försöker fastighetsbolagen låna upp tills man 
når den nivån man anser hållbar och sen utnyttjas eget kapital för resten av köpeskillingen. 
Det egna kapitalet tas sedan fram via antingen balanserade vinstmedel eller, om företaget inte 
vill minska sitt eget kapital, via nyemission.   
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Pecking order theory 
 
Enligt Pecking order theory ska bolagen först och främst använda sig av intern finansiering. 
När den finansieringskällan är otillgänglig eller fullt förbrukad ska istället skuldfinansiering 
användas och som sista utväg skall företaget emittera aktier. Vad gäller denna teori så ser vi 
inte särskilt många likheter med hur fastighetsbranschen resonerar kring sin finansiering i 
synnerhet inte de noterade bolagen. Dessa aktörer vill ju oftast enbart utnyttja så mycket eget 
kapital att en acceptabel risknivå uppnås. Det som däremot kan diskuteras är huruvida det 
institutionella kapitalet kan passa in på denna teori. Vid direktägande använder de enbart eget 
kapital vilket således talar för att teorin är applicerbar för dem. Däremot så är grunden bakom 
teorin att valet utgår från den asymmetriska informationen som respektive finansieringsmedel 
signalerar. Det institutionella kapitalet resonerar antagligen inte kring detta då det för dem 
snarare handlar om att sätta allt kapital de har i arbete och att de helt enkelt inte behöver 
lånefinansiering för att kunna möjliggöra dessa affärer. 
 
Om man däremot ser på alla aktörer på transaktionsmarknaden verkar det som att, utifrån det 
empiriska materialet som samlats in, det finns aktörer på marknaden vars kapitalstruktur i 
högre grad följer en viss teori och andra aktörer som i högre grad följer en annan. Vad som 
legat till stor grund för arbetet överlag är just att det finns så pass många olika aktörer på 
marknaden som alla har olika syn på vad som är den optimala kapitalstrukturen för just dem.  
 
Flera tidigare studier har varit inne på att det snarare är storleken på informationsasymmetrin 
vid en investering som är den främsta faktorn bakom valet av finansieringskälla och att 
företag i många fall inte förhåller sig till Pecking order theory (Madura & Ngo, 2012), (de la 
Bruslerie, 2012). Dessa teorier menar båda att vid högre nivåer av informationsasymmetri 
kommer förvärvaren föredra att utnyttja aktiebaserade affärer. Utifrån sammanställningen och 
intervjuerna har det däremot synts att aktiebaserade affärer varit väldigt ovanligt. Det har varit 
tydligt att kontant betalning har dominerat marknaden. Att ett förvärv uteslutande betalats 
med aktier har enbart skett vid en av de transaktioner som vi har undersökt. Vid något fler 
men fortfarande en mycket låg andel av den totala transaktionsvolymen har en mix av aktier 
och kontanter använts som betalningsmedel.  
 
Den främsta anledningen till att det ser ut på detta vis torde bero på att det i majoriteten av 
transaktionerna inte rör sig om rena M&A affärer utan enbart om affärer där fastigheten 
alternativt fastigheterna varit det man varit ute efter och inte bolaget. Vidare kan en anledning 
vara att det vid fastighetsaffärer inte föreligger lika mycket informationsasymmetri vid 
transaktionerna. Fastigheter är en realtillgång och är således enkel att undersöka. Att den 
svenska marknaden dessutom är så likvid och att det finns väldigt mycket information om den 
från massvis av olika kanaler gör att risken för informationsasymmetri minskar. Vår tro är 
med andra ord att det är enklare att ta reda på förutsättningarna vid fastighetsaffärer, speciellt 
när det rör sig om rena fastighetstransaktioner. När det istället handlar om M&A affärer är 
risken större att informationsasymmetrin ökar och det är, i vår mening, en förklaring till att 
det vid dessa affärer är vanligare med aktiebetalning.  
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Market timing 
 
Vidare har vi fått en viss uppfattning av framförallt rådgivarna om att fastighetsbolagen likt 
de flesta bolag funderar kring marknadstiming vid finansieringsbeslut. Detta har till viss del 
även bekräftats av de intervjuade fastighetsbolagen då många av dem varit inne på att efter de 
har en stabil finansieringsgrund att stå på, väljer de den finansieringsformen som för tillfället 
är billigast. Med andra ord tolkar vi det som att de utifrån marknadens förutsättningar 
utnyttjar temporära fluktuationer av kostnaderna för eget kapital relativt kostnaderna för andra 
former av kapital. Brusewitz var även inne på att fastighetsbolagen historiskt varit duktiga på 
att emittera aktier samt använt sina aktier som betalningsmedel när substanspremien varit hög. 
Motsatsvis, när aktien har handlats till substansrabatt har samtidigt fastighetsbolagen varit 
aktiva med att återköpa aktier och i vissa fall även köpt ut bolagen från börsen. Detta 
resonemang har även författarna bakom Taking stock or cashing in? Shareholder style 
preferences, premiums and the method of payment varit inne på. De kom fram till att företag 
just använder aktier som betalningsmedel när deras aktier historiskt sett är högt värderad. 
 
Vår uppfattning kring marknadstiming är också att det är en naturlig tanke för företagen inför 
finansieringsbeslut. De ska ju hela tiden agera utifrån det bästa för aktieägarna och maximera 
deras avkastning inom en definierad riskprofil. Om företagsledningen med hänsyn till detta 
tror att de går att utnyttja temporära värderingsskillnader, ska det självklart utnyttjas. 
Investerare som kommer in i ett senare stadie och som faller offer för deras strategi har enligt 
vår mening sig själva att beskylla. Investerare har all möjlighet att ta reda på förutsättningarna 
bakom en investering om de anstränger sig tillräckligt mycket. Om de inte är helt insatta i all 
tillgänglig information bakom besluten, går det inte att fatta ett rationellt beslut och då ska de 
således avstå. I de flesta fall, är dock investerarna medvetna om företagets strategi men tycker 
utifrån deras avkastningskrav och tro på företaget att det är intressant ändå och då har man en 
bra marknad där båda parter är nöjda.  
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7 SLUTSATS 

I detta kapitel presenteras våra slutsatser. Därefter besvaras syftet och 
undersökningsfrågorna. Vidare presenteras förslag till fortsatt forskning. Kapitlet avslutas 
med uppsatsens begränsningar. 
 
Denna uppsats har tillsammans med teorier, transaktionssammanställningar och intervjuer 
förklarat finansieringsupplägget vid stora fastighetsaffärer på den svenska 
fastighetsmarknaden. Finansieringsupplägget i de största transaktionerna genom det senaste 
decenniet har kartlagts för att undersöka hur metoden har skiljt sig över en konjunkturcykel.  
 
Syftet var att finna ett samband mellan val av finansieringsupplägg givet konjunktur. Vi ville 
därmed utreda hur fastighetsmarknaden överlag agerar och reagerar vid hög- respektive 
lågkonjunktur och hur de anpassar sitt finansieringsupplägg därefter. Att veta vilket 
finansieringsupplägg som passar bäst givet konjunktur ger bolaget ett bra utgångsläge inför 
förvärv i olika tider. 
 
Resultaten i både transaktions- och intervjusammanställningen renderade i slutsatsen att 
finansieringsupplägg vid fastighetsaffärer är oerhört bolagsspecifikt. En genomgående stark 
bankfinansiering i botten för de noterade fastighetsbolagen – som inte är statligt ägda eller 
backade av pensionsfonder – kompletterad med mer eller mindre andel finansiering från 
kapitalmarknaden och slutligen eget kapital är den generella strukturen som observerats. 
Därmed är det ett väl avvägt finansieringsupplägg som eftersöks för att få bäst avkastning. De 
kvasi statliga bolagen har genom sin ägarstruktur kunnat använda sig av betydligt lägre 
belåningsgrader via bank, då de kunnat utnyttja sin starka rating på den allt vanligare 
obligationsmarknaden. Institutionellt kapital har i motsats finansierat sina förvärv med det 
kapital de har under förvaltning och varit oberoende av skuldfinansiering. I särskilda fall har 
finansieringsvalet anpassats utifrån vad som funnits tillgängligt och dess bedömda fördelar 
gentemot andra finansieringskällor.  
  
Transaktionssammanställningen påvisade samband mellan konjunktur och belåningsgrad. I 
högkonjunktur kunde vi observera högre belåningsgrader medan lägre belåningsgrader 
karaktäriserat lågkonjunkturer. Med detta såg vi också hur belåningen i fastighetsbranschen 
kunnat grunda sig mer i kapitalmarknaden. På senare tid har man helt enkelt behövt den 
kompletterande skuldfinansieringen via kapitalmarknaden då banker oftast inte belånar mer 
än 60 %. Vad som dessutom uppmärksammats är att oavsett konjunktur har belåningen legat 
under de höga belåningsgraderna från förr. Detta ser vi som ett tecken på att fastighetsbolagen 
har blivit långsiktigare, de har lärt sig att det inte är hållbart att utsätta sig för allt för stora 
risker.   
 
Vidare menar vi att finansieringsalternativ via kapitalmarknaden kan vara essentiellt för att 
fortsatt uppehålla en god aktivitet på transaktionsmarknaden. I synnerhet för att täcka 
mellanskillnaden av belåningsgraden som bankerna inte längre är villiga att låna ut till. Ifall 



 52 

bankerna får fler regleringar på hur mycket de får låna ut kommer finansieringsformer via 
kapitalmarknaden efterfrågas i ännu större utsträckning. Detta, i kombination med bolagens 
opportunistiska förhållningssätt vid förvärv, ställer ytterligare krav på flexibla 
finansieringsformer utöver bank. Vår tro är också att alternativa finansieringskällor från tid 
till annan kommer vara en viktig komponent i bolagens finansiering. Problemet är att 
kapitalmarknaden är väldigt konjunkturberoende och så fort det blir turbulent på marknaden 
stängs det alternativet snabbt. Därför tror vi att branschen primärt, alltid kommer vara starkt 
bankakuten. Aktörerna bör följaktligen inte förlora sin relation till bankerna eftersom det kan 
vara det enda alternativet under sämre tider. Samtidigt tror vi också att belåningsgraderna 
även fortsättningsvis kommer ligga kring stabilare nivåer än förr i tiden då aktörerna verkar 
ha blivit klokare och långsiktigare i sitt ägande.  
 
De väsentliga skillnaderna mellan hur företagen resonerar beroende på vilken typ av aktör de 
är har medfört att det varit svårt att ta fram förslag på lämpligt finansieringsupplägg givet 
konjunktur. Av samma anledning har det varit svårt att finna direkta samband mellan olika 
teorier kring kapitalstruktur och koppla det med aktörernas agerande. Allmänt vad gäller just 
fastighetsbolag tror vi att det lämpligaste finansieringsupplägget givet konjunktur definieras 
av en balans mellan eget- och främmande kapital som passar företaget i fråga. Det är viktigt 
att företagen får en positiv hävstång under goda tider så länge det inte sker på bekostnad av att 
allt fallerar när konjunkturen vänder.  
 
Vad gäller att koppla fastighetsbolagen till tidigare teorier kring kapitalstruktur har vi funnit 
störst likheter med Trade-off theory. Detta grundar sig i bolagens jakt på att finna just en 
stabil avvägning mellan eget – och främmande kapital. Om man däremot ser på alla aktörer på 
transaktionsmarknaden som inte bara representeras av fastighetsbolag, ser det annorlunda ut. 
Vad som legat till stor grund för arbetet överlag är just att det finns så pass många olika 
aktörer på marknaden som alla har olika syn på vad som är den optimala kapitalstrukturen för 
just dem.  Således finns det aktörer vars kapitalstruktur i högre grad följer en viss teori och 
andra aktörer som i högre grad följer en helt annan.  
 
Sammanställningens begränsade representativitet för ett specifikt bolag har ändock bedömts 
av oss som en viktig insikt i hur fastighetsmarknadens finansieringsupplägg vid stora 
fastighetsaffärer sett ut över den senaste konjunkturcykeln. Genom vår studie kan läsaren 
därmed få en klarsynt inblick i transaktioner över ett helt decennium. Det unika tillskott med 
information om finansieringsupplägg vid transaktionerna har renderat i en studie som kan 
användas som underlag vid fortsatt forskning kring området. 

7.1  FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Uppsatsen är bunden till det senaste decenniet i och med kartläggningen av transaktionerna 
vilket gör att det går att hitta nya infallsvinklar. Ett liknande arbete kan göras på samma sätt 
om några år för att addera nya transaktioner, åsikter och finansieringsupplägg som 
tillkommer. I uppsatsen har vi även fokuserat intervjuerna på fastighetsbolag och 
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rådgivningsföretag. Det skulle också vara intressant att ta del av finansiärens perspektiv vid 
en större undersökning.  
 
Dessutom har kartläggningen av de största transaktionerna medfört att avgränsning skett med 
avseende på fastighetsvärde, varför det skulle vara givande att avgränsa sig mot en viss typ av 
aktör eller en viss typ av fastighet – kommersiella eller bostäder. Därmed kan man undersöka 
på djupet hur en viss typ av aktör agerar – exempelvis noterade bolag.  
 
Vidare kan man göra ett urval av ett par företag för att undersöka finansieringsupplägget på 
ett antal transaktioner för respektive företag. På så vis kan man ta del av hur de processerna 
gått till genom nära kontakt med företagen. Det man då kan åstadkomma är en uppföljning av 
hur valet av finansiering vid en viss typ av transaktion, har påverkat företagets resultat. Detta 
skulle kunna rendera i analyser kring hur man skulle kunna optimera finansieringsupplägget. 
 
En kvantitativ ansats skulle också kunna användas för den här typen av uppsats där man kan 
använda sig av ett mycket större underlag än de 40 transaktioner vi använt. Tillgängligheten 
på information skulle dock behöva förbättras för att genomföra något sådant.  

7.2 BEGRÄNSNINGAR 

Slutligen beaktas några viktiga begränsningar. Valet av transaktioner kan bedömas som för 
generellt då det grundat sig på fastighetsvärde. Resultatet från det samanställda materialet blir 
således inte representativt för en viss typ av fastighetsbolag då vi inkluderat alla typer av 
transaktioner – enskilda fastigheter, portföljer och företagsförvärv. Uppsatsen förbehåller sig 
dock mot detta då vi kartlagt de största transaktionerna det senaste decenniet för att få en 
uppfattning kring hur finansieringsupplägget ser ut i den svenska fastighetsmarknaden – och 
alltså inte använt sammanställningen för att hitta ett generellt finansieringsupplägg för alla.  
 
Den svårighet som föreligger vid insamlandet av företagens finansieringsupplägg är att det 
inte alltid är helt offentligt. Detta grundar sig i att investerare vill ha så kallade non-
disclosures vid kontraktutformning – vilket innebär att viss information om hur finansieringen 
gått till är sekretessbelagd.  
 
Vidare kan intervjuerna tendera att bli partiska då företagen inte vill delge för mycket 
svagheter eller särskilda finansieringsstrategier vid förvärv som de anser är unika – 
primärdata tenderar därmed att framstå som mer tilltalande. Vi har försökt motverka det 
genom att inhämta åsikter från olika typer av företag så att den varierande sammanställningen 
av transaktioner kan representeras på ett rättvist sätt. 
 
Insamlad forskning har genomgående granskats med ett kritiskt synsätt. Detta görs då 
författarna av artiklar och böcker vill argumentera för sin sak vilket gör att artiklarna blir 
partiska. Processen av att applicera insamlad sekundärdata på vår sammanställda primärdata 
har genomförts noggrant då teorier och artiklar i vissa fall inte kan bevisa verkligheten fullt ut 
i våra undersökningar. Dessutom saknar många av de använda teorierna grund i specifikt 
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fastighetsbolag men har alltså applicerats på ett återhållsamt sett i den mån man kunnat dra 
likheter. Vidare har årtal för publiceringen varit i åtanke då de antingen kan vara för gamla för 
att styrka verkligheten idag, alternativt så pass nyligen publicerade att de inte hunnit 
valideras.  
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BILAGOR 

BILAGA 1, INTERVJUMALL 
 
Intervjufrågor - Konsultföretag 
 

1. Vad är din uppfattning kring finansieringsuppläggen vid stora fastighetstransaktioner 
idag, finns det ett generellt mönster eller ser lösningarna olika ut?  

 
2. Hur såg uppläggen ut innan finanskrisen? Under finanskrisen? Efter finanskrisen?  

 
3. Hur upplever du att marknaden för fastighetsfinansiering ser ut för stora företag 

generellt idag, är det lätt för företag att få banklån och annan finansiering?  
 

4. Har de striktare kapitaltäckningskraven minskat bankernas vilja att låna till höga 
belåningsgrader även för de stora aktörerna vid förvärv? 

 
5. Finns det en viss betalningsmetod som du tror passar bäst givet konjunktur för stora 

företag? Vad brukar ni föreslå? Finns det någon betalningsmetod som ni ofta avråder? 
 

6. Vad brukar påverka företagen mest vid valet av finansieringsmetod inför ett förvärv? 
Hur bestäms avvägningen mellan hur mycket eget- respektive främmande kapital som 
skall användas?  
 

7. Faktorer som företagets storlek, skuldsättningsgrad, lönsamhet och ägarstruktur sägs 
enligt tidigare forskning påverka valet av finansiering för fastighetsbolag, är det något 
du också uppmärksammat? I sådant fall hur? 
 

8. Hur tror du att finansieringsuppläggen vid stora transaktioner kommer att utvecklas i 
framtiden?  

 
 
Intervjufrågor – Fastighetsbolag 
 

1. Vad är din uppfattning kring finansieringsuppläggen vid stora fastighetstransaktioner 
idag, utgår ni från ett generellt mönster vid valet av finansiering eller ser lösningarna 
olika ut?  

 
2. Hur såg detta ut innan finanskrisen? Under finanskrisen? Efter finanskrisen?  

 
3. Hur upplever du att marknaden för fastighetsfinansiering ser ut för stora företag 

generellt idag, är det lätt för företag att få banklån och annan finansiering?  
 

4. Har de striktare kapitaltäckningskraven minskat bankernas vilja att låna ut mycket 
kapital även till de stora aktörerna vid förvärv? Hur löser ni i sådant fall det ? 

 
5. Hur brukar ni erlägga betalningsmedlet vid era fastighetstransaktioner? Hur har detta 

skiljt sig över det senaste decenniet?  
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6. Finns det en viss betalningsmetod som du tror passar bäst givet konjunktur? Vad har 
passat bäst för er? Finns det någon betalningsmetod som ni helst undviker?  

 
7. Vad brukar påverka er mest vid valet av finansieringsmetod? Hur bestäms 

avvägningen mellan hur mycket eget- respektive främmande kapital som skall 
användas? 

 
8. Faktorer som företagets storlek, skuldsättningsgrad, lönsamhet och ägarstruktur sägs 

enligt tidigare forskning påverka valet av finansiering, är det faktorer som du tror 
påverkar ert finansieringsupplägg? 

 
9. Hur tror du att finansieringsuppläggen vid stora transaktioner kommer att utvecklas i 

framtiden?  
 
BILAGA 2, SAMMANSTÄLLNING AV DE UTVALDA TRANSAKTIONERNA 
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