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Sammanfattning 

Banklån är den finansieringsform som är vanligast bland företag på den svenska marknaden både 

idag och historiskt sett. När 2008-års bankkris bröt ut som en följd av Lehman Brothers-kraschen, 

stannade banksektorn upp. Med nya regleringar har bankerna stramat åt sin kreditgivning vilket har 

medfört incitament för fastighetsbolag att söka alternativa källor för finansiering. Obligationer är den 

alternativa finansieringsform som är mest i ropet idag men det är endast de stora bolagen som 

genomfört emissioner. Samtidigt som indikatorer från olika håll visar att potentialen är stor för 

denna marknad, tycks tillgängligheten vara begränsad för många av marknadens mindre aktörer. 

Denna uppsats sökte svar på hur de svenska fastighetsbolagen hanterat den åtstramade 

kreditgivningen och hur det har påverkat deras verksamheter. Undersökningen har bland annat 

funnit att de höjda kraven på bankerna har resulterat i att bankerna blivit färre och mindre 

riskbenägna. Den visar också att processen att söka lån blivit mer komplicerad och att 

fastighetsbolagen numera endast får låna 75-80 % av vad de tidigare fått låna. 
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1. Inledning 
Fastighetsbranschen är en kapitalintensiv bransch, där tillgången på kapital i verksamheten har stor 

påverkan på hur tillväxtkurvan för ett visst företag kan se ut. Att emitteringen av 

företagsobligationer från fastighetsbolag ökat avsevärt efter senaste finanskrisen 2008, kan ses som 

ett svar på bankernas återhållsamhet. Det är dock endast de större, börsnoterade bolagen som är 

med på listan över de som emitterat obligationer. Marknaden tycks vara otillgänglig för de mindre 

aktörerna, trots att dessa troligtvis är i lika stort behov av kapital som de större namnen på 

marknaden. Obligationsmarknaden är den som är mest aktuell just nu men det finns också andra 

vägar att gå för att få in kapital i en verksamhet.  

Innan finanskrisen ansågs finansieringen av verksamheten som inte problematisk. Du gick till 

banken och ansökte om ett lån och fick det i de flesta fall beviljat. I och med att bankerna börjat 

höja priserna på lån, kommer troligtvis andra finansieringskällor bli mer intressanta när inte längre 

prisnivån är ett incitament till att välja banklånet framför en annan finansieringsform.  

1.1 Bakgrund 
Den finanskris som bröt ut år 2008 och vars efterdyningar fortfarande märks av på dagens marknad, 

har resulterat i en mer reglerad finansmarknad. Bankerna utövar en betydligt mer försiktig 

kreditpolitik idag, med färre- och mindre utgivna krediter pga. högre kapitalkostnader och 

kapitaltäckningskrav. Detta har redan börjat få effekt och kommer med stor sannolikhet att öka 

kostnaderna för att finansiera företag med traditionella bankkrediter (Gunnarsdottir, Lindh, 2011, 

28). Detta är en följd av det införande av Basel III som kommer göras inom de närmsta åren. 

Bankerna skall i och med regleringen i stora drag bättre kunna absorbera svängningar i ekonomin, ha 

en ökad transparens samt en bättre riskhantering (Bank for international settlements, 2012). 

Historiskt sett har banklån varit den vanligaste källan för finansiering för fastighetsbolag på den 

svenska marknaden och detta gäller även idag, även om andra finansieringsformer till viss del blivit 

mer aktuella i och med den mer återhållsamma kreditgivningen (Roschier, 2012). Orsakerna till 

tillväxten kan förklaras ur tre olika avseenden: minskad tillgång till- och ökade kostnader för 

bankkredit, behovet av refinansiering efter 2005-2007 års bankkrediter samt ett ökat intresse från 

investerare (Roschier, 2012). De två första anledningarna är direkt kopplade till utvecklingen i 

banksektorn, medan en ökning i efterfrågan kan förklaras av att det är vanligt att investerare i större 

mån väljer bort aktiemarknaden när den ekonomiska situationen är instabil. 
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Företag på den svenska marknaden har idag två olika sätt att finansiera sina verksamheter. De kan 

antingen investera eget kapital i verksamheten, eller få extern finansiering från kapitalmarknaden. 

Kapitalmarknaden kan delas upp i en aktiemarknad och en kreditmarknad. Från aktiemarknaden får 

företaget kapital från privata investerare och från kreditmarknaden får företagen antingen en 

bankkredit eller en kredit från obligationer som företaget ställer ut (Barr, 2011:5). 

1.2 Problemformulering 
Kostnaderna för bankerna att ge ut krediter har blivit avsevärt högre nu i jämförelse med innan 

krisen som följde Lehman-kraschen under 2008. Det har medfört relativt högre marginaler för 

bankfinansiering i fastighetsbranschen. I andra branscher har stora företag börjat använda sig av 

kapitalmarknaderna (främst obligationsmarknaden), där priset i vissa fall kan vara mer attraktivt. 

Denna trend syns ännu inte i samma utsträckning på nordens fastighetsmarknader (Leimdörfer, 

2011). 

Att ställa ut en obligation är dock inte en helt oproblematisk process. När ett bolag vill ställa ut en 

obligation finns det krav på vilken information som måste finnas tillgänglig för marknaden. Tidigare 

utställda obligationer på den svenska marknaden indikerar på att det i flera fall är en dyrare 

finansieringsform än bankkredit. De bolag som kunnat hålla kostnaden på en rimlig nivå har varit 

statliga eller börsnoterade. I dagsläget finns inte heller en handelsplats för obligationer utställda från 

svenska bolag och som okänt bolag kan det därför vara svårt att hitta långivare.  

Mikael Estvall, som är sverigechef för NASDAQ OMX svenska obligationsverksamhet, säger i en 

artikel i december 2012: 

“Vi jämför oss emellanåt med USA där företagsobligationer är ett betydligt vanligare finansieringsalternativ. Där 

utgörs företagens långfristiga skulder till 80 procent av obligationer och 20 procent av banklån. I Sverige är det tvärt 

om. Jag säger inte att vi behöver nå amerikanska nivåer för att skapa den perfekta marknaden, men det finns helt 

klart ett stort utrymme för ökad finansiering och investering i företagsobligationer” (Media planet, 2012) 

En hög belåningsgrad är i många fall viktigt företagens tillväxt och operationalisering på 

konkurrenskraftiga marknader (Gunnarsdottir & Lindh, 2011). Fastighetsbolagen kommer troligtvis 

behöva hitta alternativa källor till finansiering för att kunna ha samma tillgång till kapital i en mer 

åtstramad banksfär. Då verksamheten är väldigt kapitalintensiv är det direkt avgörande för hur 

utvecklingen i denna bransch kommer att se ut i framtiden.  
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1.3 Hypotes 
Med anledning av de nya krav som finns på de svenska bankerna, och de effekter som det fått på 

deras kreditutlåning, blir hypotesen för undersökningen att det har blivit svårare för fastighetsbolag 

på den svenska marknaden att få låna kapital från bankerna jämfört med innan 2008-års finanskris. 

Lägre belåningsgrader och högre kreditkostnader för låntagarna är två troliga konsekvenser.  

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen blir således att ta reda på hur fastighetsbolagen påverkats av att bankerna fått 

högre finansieringskrav. Ser finansieringssituationen annorlunda ut idag i jämförelse med innan 

finanskrisen 2008? Den empiriska studien görs för att utifrån icke-noterade fastighetsbolags 

perspektiv skapa förståelse för hur de eventuella förändringarna påverkat dem och för att förstå hur 

deras resonemang förs kring alternativa finansieringslösningar, med fokus på företagsobligationer, då 

denna finansieringsform är högst aktuell idag. Det empiriska materialet kommer därefter att studeras 

utifrån uppsatsens teoretiska referensram bestående av Pecking order teorin, Market timing teorin, Trade off 

teorin samt obligationsteori. Eventuella förklaringar och samband kommer belysas i analysdelen av 

uppsatsen. 

1.5 Frågeställning 
Hur har fastighetsbolagens finansieringssituation förändrats på grund av de regleringar som är under implementering i 

banksektorn?  

Hur bör bolagen, enligt uppsatsens teoretiska referensram, hantera de eventuella förändringarna?   

1.6 Avgränsning 
Denna uppsats ämnar delvis belysa alternativa finansieringsalternativ gentemot traditionella banklån, 

med fokus på kreditmarknaden och företagsobligationer. Andra finansieringsformer kommer att 

nämnas men endast i ringa utsträckning. Finanskrisen fick stor påverkan på finansiella marknader 

runt om i hela världen och märks av på de flesta marknader ännu idag, denna undersökning studerar 

dock endast den svenska marknaden och de fastighetsbolag som där finns. Resultatet är ändå 

intressant även för andra typer av företag som helt eller delvis finansierar sig via kapitalmarknader 

och krediter.  
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2. Metod 
Undersökningen inleds med att hypotesen beprövas med ett kvalitativt angreppssätt genom att göra 

intervjuer med fastighetsbolag, banker och finansiella institut. Kvalitativa intervjuer med personer 

insatta i olika delar av marknaden kommer göras för att få en så aktuell och ingående kunskap som 

möjligt på olika områden av relevans för frågeställningen. Vidare presenteras datainsamlingsmetoden 

samt val av organisation och respondenter. 

2.1 Insamling av empirisk data 
Semi-strukturerade intervjuer är den metod som valts för att samla in empiriskt material till 

uppsatsen. Denna intervjuform är lämplig för denna uppsats då den har för avsikt att förklara varför 

den svenska marknaden haft en långsammare utveckling jämfört med vissa andra marknader. Semi-

strukturerade intervjuer är lämpliga om syftet med uppsatsen är att förklara något (Saunders et al., 

2009). Denna metod möjliggör också för forskaren att anpassa frågorna utefter den intervju som 

skall göras, vilket lämpar sig bra för denna uppsats då respondenterna verkar i olika företag och 

troligtvis har olika åsikter i frågan. Med en semi-strukturerad metod har forskaren också möjligheten 

att låta respondenten utveckla sina svar genom följdfrågor, samtidigt som respondenten kan prata 

fritt i ämnet och bidra med mer ingående och intressanta aspekter i ämnet, än om istället 

strukturerade intervjuer gjorts (Saunders et al., 2009). Eftersom respondenterna kan väntas ha större 

kunskap än författarna i ämnet, hade informationen kunnat begränsas av att författarna i sina frågor 

begränsade respondenten till att inte svara på en så djup nivå som möjligt. Ostrukturerade intervjuer 

ger respondenten ännu mer utrymme för att tala fritt, men när olika respondenters svar blir för 

spridda kan dessa data bli svåra att jämföra med varandra (Bryman, 2001). Ostrukturerade intervjuer 

anses inte heller lämpliga då undersökningen skall göras utifrån ett par förutbestämda aspekter 

(Bryman, 2001). 

Respondenterna erbjuds anonymitet för att kunna känna sig säkra i sina svar och inte låta dem färgas 

av någon annan part (Holme & Solvang, 1997). Strukturen på intervjuerna kan komma att variera då 

olika svar kunde komma vid olika tillfällen i intervjun, i semi-strukturerade intervjuer kan då frågor 

som redan besvarats förbises (Holme & Solvang, 1997). 

Samtliga intervjuer kommer också genomföras på respondentens arbetsplats, det kan medföra att 

denne känner sig bekväm och säker i sig själv och situationen (Saunders, 2009). För att ytterligare se 

till att respondenten känner sig bekväm, försäkrar sig författarna om att både respondenterna och 
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intervjuaren befinner sig i ostörda miljöer, där ingen utomstående kan höra konversationen (Bryman, 

2011).  

Ingen av de intervjuade hade något emot att intervjuerna spelades in, och kunde för författarna 

därför sparas ordagrant. Transkribering av konversationen genomfördes i möjligaste mån så fort 

som möjligt efter intervjun, detta för att underlätta transkriberingsmomentet (Bryman, 2011:428). 

2.2 Kritik mot studiens tillvägagångssätt 
Att båda författarna var med under intervjun kan ha gjort att respondenten upplevde att denne var i 

minoritet, vilket kan ha lett till mer försiktiga och outvecklade svar (Repstad, 2007:111). Under 

kvalitativa intervjuer finns också en risk att respondenten blir påverkad av intervjuaren. Det behöver 

inte vara avsiktligt från dennes sida utan kan ske omedvetet (Saunders et al., 2009:362). Författarna 

försökte undvika detta genom att som planerat låta respondenten svara fritt utifrån den semi-

strukturer intervjun hade och genom att tänka på att hålla en neutralt och konsekvent tonfall i alla 

frågor, för att dölja eventuella åsikter eller föraningar. Respondentens svar kan också påverkas av en 

motvilja att gå in på specifika data om dennes verksamhet. Om denne vill undvika att gå in på 

känslig information som de inte vill- eller har- tillåtelse att diskutera, kan ett föregående svar 

utformas så att intervjun styrs åt ett annat håll (Saunders et al., 2009:327). 

2.3 Företag och respondenter 
Fastighetsbolag A 

Grundat 1994. 14 anställda. Investerare och partner med lokal kännedom på den svenska 

fastighetsmarknaden. Delägare intervjuad. 

Fastighetsbolag B 

Grundat 2004. 35 anställda. Har två fastighetsfonder. Delägare intervjuad. 

Fastighetsbolag C 

Grundat 1994. 10 anställda. Äger, förädlar och förvaltar fastigheter. Grundare med ansvar för 

finansiering intervjuad. 

Fastighetsbolag D 

Grundat 1999. 25 anställda. Fastighetsinvesteringar och Fastighetsutveckling. Finansieringsansvarig 

med inblick i prospektering intervjuad.  
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Fastighetsbolag E  

Grundat 2005. 11 anställda. Fastighetsutveckling. Grundare och delägare intervjuad.  

Fastighetsbolag F 

Grundat 1997. 14 anställda. Fastighetsförädling och Fastighetsutveckling. Delägare som varit med 

sedan ett år efter uppstarten intervjuad.  

Fastighetsbolag G 

Grundat 2001. 30 anställda. Fastighetsförvaltning, Fastighetsutveckling. VD intervjuad.  

Konsultbolag A 

Grundat 1987. 400+ anställda i koncernen. Lokal fastighetsmarknadsexpertis. Chef över 

finansieringsavdelningen med stor inblick i obligationsmarknaden intervjuad.  

Bank A 

Grundad 2006. 10 000 + anställda. Bankverksamhet, respondent verksam inom företagsfinansiering.   

Bank B 

Grundad 2000. 10 000 + anställda. Bankverksamhet, respondent verksam inom företagsfinansiering.  

 

2.4 Intervjufrågor och teoretiskt angreppssätt 
Intervjufrågorna tas fram efter att författarna tillgodosett sig aktuell litteratur och artiklar i ämnet 

samt utefter den teoretiska referensram som är avsedd för undersökningen. Genom en förstudie 

som denna skapads en uppfattning om vilket målet med uppsatsen är och därmed vilka frågor som 

är lämpliga för att uppnå detta mål. Då intervjuerna kommer genomföras som semi-strukturerade 

kommer frågorna varit relativt öppna i sin karaktär, detta för att låta respondenterna tala så fritt som 

möjligt i ämnet. Frågorna anpassas så att den teoretiska referensramen i största möjliga mån kan 

appliceras på forskningsämnet.  

När empirin väl är insamlad kommer en analys att göras utifrån de teorier som valts för uppsatsen. 

Syftet med appliceringen är att utifrån de valda teorierna försöka förklara varför situationen ser ut 

som den gör. Teorierna, som behandlar företagsfinansiering och obligationsemittering, ska hjälpa 

författarna att processa den information som intervjuerna ger.  



	   10	  

2.5 Provintervjuer 
Två provintervjuer genomfördes innan respondenterna för studien kontaktades. Den första med 

vd:n för ett aktiebolag vars verksamhet är att hjälpa svenska industriföretag att outsourca produktion 

till Kina. Antalet anställda och omsättningen överensstämde bra med de bolag som var tänkta för 

den föreliggande undersökningen så intervjun gav en rättmätig bild av hur väl intervjun var upplagd. 

Provintervjuerna gjordes för att säkerställa att det planerade upplägget för intervjun var att föredra 

från båda parter, vilket är viktigt för att uppnå en så hög validitet i informationen som möjligt 

(Saunders et al., 2009). Den andra intervjun gjordes med en av två ägare i ett mindre aktiebolag som 

verkar på den svenska marknaden. Företaget var till antal anställda och omsättning mindre än 

målföretagen, men då företaget ur finansieringssynpunkt i princip befinner sig i samma situation 

som större bolag (dock i mindre skala) bidrog också denna med en bra bild om hur föreliggande 

intervjuer bör utformas. 

Av första intervjun framgick att frågorna gav upphov till ett stort informationsutbyte vilket var 

positivt. En klar struktur utifrån undersökningsmodellen blev dock svår att uttyda från de svar som 

provrespondenten gav. En del svar kom till viss del utanför det sammanhanget det borde vara i, och 

rörde därför till det lite. Inför andra intervjun hade korrigeringar gjorts i intervjufrågorna, främst 

genom en indelning efter de olika undersökningsområdena. Det resulterade direkt i att diskussionen 

blev lättare att följa, utan att informationen förtunnades. 

2.6 Branschinformerande datainsamling 
En av intervjuerna genomfördes för att skapa en helhetsuppfattning kring hur marknaden för 

företagsobligationer är uppbyggd. I denna intervju gavs utrymme för respondenten att kunna 

utveckla sina svar åt att täcka områden som författarna inte själva kanske visste var relevanta för 

undersökningen. Det huvudsakliga syftet var att skapa en förståelse för hur marknaden fungerat 

fram till idag och vilka aktörer som haft störst betydelse för utvecklingen. 

Författarna närvarade också vid ett informativt seminarium där marknadspotentialen för 

obligationer med hög avkastning presenterades av två bankrepresentanter. Det diskuterades också 

kring vilka bestämmelser som är aktuella i Sverige idag och vilka effekter dessa får i branschen. 

Vidare intervjuades sju onoterade fastighetsbolag för undersökningen. 

 

	    



	   11	  

3. De nya kraven på bankerna  

3.1 Basel III 
Reglerna som följer med införandet av Basel III innebär ett skärpt kapitalkrav för bankerna såväl på 

den svenska som på utländska marknader. Lagen med för krav både för kapitaltäckningen och 

kvalitén på kapitalet i bankerna. Regleringen höjer kravet på bankernas så kallade kärnprimärkapital-

minimum från 2,0 % till 4,5 %. Utöver det krävs också att en konserveringsbuffert om 2,5 %, totalt 

sett behöver alltså bankerna hålla 7 % i kärnprimärkapital. Uppnår inte bankerna kravet på 7 %, får 

den inte göra utdelningar. De banker som anses ha en central roll på en marknad kommer har 

ytterligare krav på sig. Banker ska också i perioder av högkonjunktur och hög kredittillväxt bygga 

upp kapitalbuffertar för att ha under perioder av stress i ekonomin (Riksbanken, 2012) 

Basel III är en utveckling av Basel II, en reglering som inte innehöll alla nödvändiga komponenter 

för att skapa en säkrare banksfär. Målet med införandet är att försäkra sig om att bankerna ska stå 

pall i svårare ekonomiska tider och det kommer att ske successivt fram till år 2019 när systemet skall 

vara helt implementerat. Sverige befinner sig med resten av EU just nu i det stadium av 

implementeringsprocessen där ett utkast på lagen finns publicerat men ännu inte fullt har 

implementerats på marknaden (Bank for international settlements, 2012). Implementeringsprocessen 

påbörjas under 2013 där följande tre första krav införs: 

(1) 3,5 % Kärnprimärkapital/riskvägda tillgångar (RVT) (2) 4,5 % Tier 1-kapital/RTV 

(3) 8,0 % Totalt kapital/RTV 

Av en undersökning som Riksbanken genomförde i april framgår att marknadsaktörer redan 

upplever att finansmarknaden har stabiliserats. De tror även på positiv utveckling framöver med 

större inhemskt skydd mot svängningar på utländska marknader (Riksbanken, 2012). 

3.2 Solvens II 
Solvens II-direktivet har för avsikt att skapa en gemensam europeisk finansmarknad. Direktivet ska 

också påverka försäkringsbolagens riskhantering och på sätt skapa ett bättre skydd mot 

konsumenterna. Det är huvudsakligen tre krav som ställs på försäkringsbolagen: 

• Kvantitativa krav för beräkning av kapital 
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• Kvalitativa krav på riskhantering och intern kontroll - Krav på publik information till 

marknaden 

Direktivet trädde i kraft i oktober 2012 och en följd av detta tros bli högre kostnader för att 

investera kapital, vilket i sin tur kan leda till ett ökat intresse för investeringar i obligationer på 

marknaden (Finansinspektionen, 2012). 

 

4. Begreppsförklaringar 

4.1 STIBOR 
Stockholm Interbank Offered Rate är en referensränta som banker erbjuder varandra för att låna ut SEK 

utan säkerhet. Buden från bankerna (stibor-panelen) görs varje dag mellan 10:45 och 11:00. Stibor-

panelen består av Nordea, SEB, Swedbank, Danske Bank och Handelsbanken. STIBOR används 

som en referensränta för prissättning av lån och olika finansiella instrument. Ränta på ett lån kan 

exempelvis beräknas med STIBOR T/N + (bp). T/N: Står för Tomorrow/Next vilket betyder 

nästkommande bankdag. Bp: Ofta kallad bas punkt eller räntepunkt och består av en 

hundradelsprocent. Begreppet används för att referera till förändringar i räntor för finansiella 

instrument och 2 punkter = 0.02 % (Riksbanken, 2011). 

4.2 Belåningsgrad - Loan-to-value 
Loan-to-value (fortsättningsvis kallat LTV) används för att mäta den finansiella risken vid utlåning 

av kapital. Den avgör hur mycket en bank eller ett finansiellt institut är villig att låna ut (avseende 

vilken riskgrad banken är villig att ta) vid finansiering av en investering. 

Allt detta är naturligtvis viktigt för fastighetsinvesteringar eftersom det avgör hur mycket pengar som 

kan lånas mot investeringen (beloppet för hävstången), samt hur mycket kontantinsättning som 

krävs, och i sin tur den ekonomiska risken för investerare. 

LTV är förhållandet mellan skuld och verkligt värde (oftast beräknade på värdet eller faktiska 

försäljningspriset av en tillgång) på en fastighet och beräknas helt enkelt genom att dividera 

lånebeloppet med fastighetsvärdet (Min & Xiaolong, 2009) 
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4.3 Preferensaktier 
Preferensaktier är hybrida instrument som består av ägande kapital (med rösträtt) och skuld genom 

fasta räntor. Normalt sett har ägaren av preferensaktier rätt till en förutbestämd årlig ränta och till 

rösträtt på grund av ägande i bolaget. Rösträtten är dock vanligtvis lägre än för vanliga aktier. 

Fördelen för bolagen som ställer ut preferensaktier är att ifall det uppstår en situation som gör att 

bolaget inte längre kan betala räntan uppstår det inget obestånd mellan parterna (Leimdörfer, 2011). 

4.4 Fastighetsbolagens finansieringsalternativ 
I detta avsnitt upplyses de möjliga finansieringsalternativen som finns för fastighetsbolag idag. 

Fastighetsmarknaden i Sverige har i dagsläget en total bankskuld på 500 miljarder kronor. Tjugo 

procent av dessa lån tillhör utländska banker som vill minska krediterna i norden pga. dagens 

marknadssituation och Basel III:s regler på kapital och riskfaktorer. Detta är en av anledningarna till 

att fastighetsbolag har börjat se sig om efter alternativa finansieringskällor (Leimdörfer, 2011). 

4.5 Traditionella banklån 
Banklån har sedan lång tid tillbaka varit den mest vanliga källan för finansiering. Historiskt sett har 

det varit relativt enkelt att få banklån på den svenska marknaden med hög belåningsgrad speciellt för 

fastighetsbolag. Situationen ser dock annorlunda ut idag på grund av den senaste finanskrisen. 

Finansiering via banker blev mer svårtillgänglig och under en period var denna finansiering i princip 

avstängd, speciellt för nya bankkunder och högriskinvesteringar. Nordiska marknaden har dock 

återhämtat sig relativt bra jämfört med övriga Europa och det är lättare att få finansiering via banker 

i dag om än fortfarande betydligt svårare i jämförelse med innan krisen. Införandet av BASEL III 

reglerna kommer dock med största sannolikhet att minska LTV-graderna och öka kostnaderna för 

lån (Leimdörfer, 2011). 

4.6 Obligationer 
Fastighetsbolag kan även söka sig till kapitalmarknaden för finansiering genom att emittera 

obligationer. Emitteringen av obligationer kan ske på olika sätt, dels genom en kupongränta som 

betalas ut varje kvartal eller med en nollkupongobligation där en förutbestämd ränta sätts och betalas 

ut vid obligationens förfallodatum. 

På en internationell nivå räknas den Svenska och Finska obligationsmarknaden som väldigt 

begränsad och underutvecklad. Efterfrågan på att emittera obligationer har dock ökat de senaste 

åren på grund av bankers åtstramade kreditgivning. Obligationer är en viktig källa för finansiering i 
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andra länder i Europa men främst i USA (Leimdörfer, 2011). Obligationen kan klassas som icke-

säkerhetsställd eller säkerhetsställd beroende på vilken riskgrad som emittenten väljer att ställa 

(Swedbank, 2012). 

Icke-säkerhetställd: Här saknas en underliggande säkerhet vilket gör att obligationen blir mer riskfylld 

och investeraren kräver mer avkastning. Räntan blir därför oftast högre än en säkerhetsställd 

obligation (Swedbank, 2012). 

Säkerhetsställd: Investeraren får en säkerhet i vissa tillgångar vid konkurs exempelvis genom pantbrev 

eller aktier. Räntan sätts därför lägre än en icke-säkerhetsställd obligation (Swedbank, 2012). 

Av en rapport som Stefan Ingves (1980) genomförde i början av 80-talet framgick att Sveriges 

marknad för obligationer var underutvecklad i jämförelse med andra europeiska länder. Av 

rapporten framgick också att den främsta orsaken kunde förklaras genom de regleringar som fanns 

på marknaden. Regleringarna möjliggjorde inte för en marknad där köpare och säljare på ett bra sätt 

kunde träffas och inte heller för en prissättning utifrån efterfrågan. (Ingves 1980) 

Samtidigt som regleringar kan begränsa en marknad, kan också regleringar på andra områden främja 

den (Svenska Dagbladet, 2012). Detta kan jämföras med den svenska obligationsmarknaden idag när 

den svenska marknaden för kreditgivning har blivit mer reglerad efter den finanskris som bröt ut 

2008. Med större krav på bankerna följer en mer begränsad tillgång till kapital för företagen på 

marknaden. De två mest framstående regleringarna är Basel III och Solvens II, vilka presenterats i 

tidigare avsnitt. Dessa två regleringar stryper till viss del tillgången på kapital och har därför skapat 

en efterfrågan från fler företag att använda sig av företagsobligationer. Under förra året emitterades 

företagsobligationer för 363 miljarder kronor, vilket var en ökning med 15 % i jämförelse med 

föregående år (Svenska Dagbladet, 2012). 

I nuläget finns 28 obligationer utställda på marknaden från fastighetsbolag med en total 

emissionsvolym om 14 057 000 000 kr. Utav dessa 28 är 7 utställda som säkerställda obligationer 

och resterande 21 som icke-säkerställda. De utställande bolagen är uteslutande stora börsnoterade 

bolag. LTV-förhållandet, dvs. det förhållande som beskriver hur stort ett underliggande lån som 

finns för en viss tillgång som införskaffats, sträcker sig från 55-78 % (Visio, 2012). 

Enligt en sammanställning som Visio (2012) gjort, skiljer sig räntekostnaden efter vilken typ av bolag 

som ställt ut obligationen. Det är inte ovanligt att kostnaderna blir betydligt högre än de bolagen 
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hade haft för ett banklån, men obligationerna tillför kapital som de inte annars hade fått tillgång till 

(Visio, 2012). 

De företag som hittills ställt ut obligationer anses ha en stabil ägarstruktur. Bland bolagen finns bl.a. 

SFF (som har fastighetsjättar bakom sig i form av bl.a. Fabege AB och PEAB AB), Kungsleden 

(med bl.a. Nordea och Länsförsäkringar som storägare) och Hemsö (ägt till 100 % av 3AP) (Catella, 

2012).  

Trots den volatilitet som karaktäriserat marknaden under de senaste åren, tror vissa att ett skifte från 

bankkredit till obligationskredit ske enligt en marknadsanalys som Roschier och SEB (2012) gjort, 

och tre huvudsakliga förklaringar till utvecklingen presenteras: 

Minskat utbud av bankkredit 

• Ökade krav på kapital och högre kostnader för finansiering till som en följd av Basel III o Sämre 

möjligheter för företagen att förlänga sina bankkrediter. 

Ökat behov av refinansiering bland utställare 

• Det kommer en våg av företag som behöver refinansiera sina verksamheter år 2014-2015 efter en 

finansieringsprocess som ägde rum innan krisen år 2005-2007. 

Ökat intresse från investerare 

• Företagsobligationers avkastning är relativt mer attraktiv i tider av svag ekonomisk tillväxt. 

• Direktiven för Solvens II 

• Tumult på marknaden har påverkat statsobligationernas avkastning 

• Sett på en internationell nivå har svenska investerare en hög exponering mot kapital men en begränsad 

exponering mot företagskrediter. 
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4.7 Fördelar och nackdelar med obligations- resp. bankkredit.  
Obligationskredit                                              Bankkredit  

Positivt 
- Inga krav på amorteringar 
- Alternativ källa för kapital och tillgång till 

ett nytt kundsegment 
- Mer effektiv dokumentation och flexibel 

struktur:  
o Inga eller begränsade avtal 
o Kan innehålla mindre restriktioner på 

utdelningar 
o Kan organiseras som säkerställd/icke-

säkerställd 
- Kan struktureras efter fast eller rörlig 

ränta 
- Instrument för att förbättra möjligheterna 

till att förbetala och potentiellt attrahera 
CLO-efterfrågan 

Positivt 
- Möjlig att betala av i förhand, inga 

straffavgifter för tidig amortering 
- Begränsad grupp av motparter 
- Nordiska banker har konkurrenskraftig 

prissättning 
- Lägre volatilitet på kort sikt 
- Inget krav på publik redovisning 

Negativt 
- Begränsad möjlighet till att betala av innan 

obligationen är mogen 
- Ett stort antal investerare kan göra det 

svårare att uppnå förbättringar 
- Kräver mer publik redovisning  

Negativt 
- Medför generellt krav på amortering 

 

Källa: Roschier/SEB (2012-11-14) 

 

4.8 Prissättning 
Priset på olika instrument är relaterade till den risk som associeras med varje instrument samt 

karaktärsdragen på de bolag som emitterar dessa (Leimdörfer, 2011). Nedan visas två exempel på 

bolag som använt sig av obligationsfinansiering på den svenska marknaden. Inget av de två bolagen 

är statligt ägda och har därför ställts ut som icke-säkerställda då de inte fått en officiell rating. 

Kungsledens högkvarter finns i Stockholm och äger fastigheter i hela Sverige. Totala 

fastighetsinnehavet är värderat till 15.5 miljarder SEK. Kungsleden har 2 icke-säkerhetsställda 

obligationer emitterade till ett värde av 1599 miljoner SEK (Kungsleden, 2012). 

• Icke-säkerhetsställd. 5 årig, STIBOR + 350 bp 

• Icke-säkerhetsställd. 3 årig, STIBOR + 275 bp 
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Klövern har sitt högsäte Nyköping och äger fastigheter i mellersta och södra Sverige. Totala 

fastighetsinnehavet är värderat till 20.9 miljarder SEK. Klövern har 3 icke-säkerställda obligationer 

emitterade med ett värde på 1 miljard SEK (Klövern, 2012). 

• Icke-säkerhetsställd. 3.25 årig, STIBOR + 360 bp 

• Icke-säkerhetsställd. 4 årig, STIBOR + 400 bp 

• Icke-säkerhetsställd. 3 årig, STIBOR + 400 bp 

4.9 Kritik mot insamling av marknadsinformation 
Information om företagsobligationsmarknadens bakgrund och nu pågående tillväxt, utgörs till viss 

det av data och statistik som publicerats av parter med intressen, så som banker och 

förvaltningsbolag. De har incitament till att förvärra/förmildra bilden av marknaden för obligationer. 

Diagram och statistik från dessa institutioner har därför iakttagits med en medveten försiktighet. 

 

5. Empiri 
I detta stycke presenteras den information som framkommit av de intervjuer som genomförts för undersökningen. 

Respondenternas svar presenteras sammanslagna efter det område som behandlats. 

5.1 Olika belåningsgrader för olika typer av fastigheter 
Hur mycket en fastighet kan belånas är beroende av vilken typ av fastighet som affären gäller. 

Bostadsfastigheter anses utgöra en mindre risk från bankerna sett och detta förklaras genom att 

individer alltid behöver ha någonstans att bo till skillnad från kontorslokaler där hyresgästerna är 

företag som är mer exponerade för risker av olika slag. Den geografiska positionen vägs givetvis 

också in i bilden då en fastighet i ett attraktivt centralt läge har ett relativt större motståndskraft mot 

svängningar på marknaden i jämförelse med fastigheter på mindre centralt belägna platser. 

Kalkyleringarna görs efter varje prospekt och är därför svåra att generalisera. Innan senaste 

finanskrisen kunde belåningsgraderna för bostadsrättsfastigheter uppgå till 85 % och för 

kommersiella fastigheter till 75 %, idag gäller 55-65 % och 50 % för samma fastighetstyper. När det 

gäller bostadsrättsfastigheter så gav bankerna tidigare upp till 85 % av finansieringen mot upp till 

65 % i dagsläget. 
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5.2 Löptider 
När det gäller hyreskontrakt för kommersiella fastigheter så är 3-åriga hyreskontrakt branschpraxis 

på den svenska marknaden. Ur risksynpunkt är det både positivt och negativt för hyresvärden: Ett 

långt kontrakt minskar risken för att vakanser uppstår när ett hyreskontrakt löper ut, men minskar 

också möjligheten till att byta hyresgäst om ett bättre hyrestagare uppenbarar sig under löptiden. Det 

är en viktig aspekt just när det handlar om varuhus, där ett visst varumärke kan vara attraktivt i 

nuläget och dra kunder till fastigheten men kan bli opopulärt under löptiden och göra andra lokaler i 

varuhuset mindre attraktiva. 

När det gäller uthyrning av lagerfastigheter till enskilda hyresgäster, önskas i regel längre löptider om 

hyrestagaren anses ha en stadig ekonomi och en långsiktigt hållbar verksamhet. 

5.3 Den svenska bankmarknaden 
Efter Lehman-kraschen under hösten 2008 så skakades hela bankvärlden om. Det fick betydande 

konsekvenser på den svenska banksektorn. De utländska banker som varit verksamma i Sverige har 

fallit bort och dessa var i huvudsak tyska banker som alla slutat låna ut på den svenska marknaden. 

Danske Bank lånar inte längre ut till kommersiella fastigheter, SBAB håller på att avveckla denna 

utlåning och Norske Bank har tillsammans med flertalet mindre banker lagt ner sina verksamheter. 

Detta innebär en minskad konkurrens på den svenska bankmarknaden. Idag är SEB, Handelsbanken, 

Swedbank och till viss del Nordea de banker som är framstående på den svenska marknaden. 

”Får du inte låna utav någon av de fyra svenska bankerna så är du körd”. – Fastighetsbolag B 

Bankerna har i och med sina nya hårdare kapitalkrav en press på sig att ha större kapitalbaser och det 

är något som märks hos låntagarna. Från ett av de tillfrågade företagen framgår att bankerna redan 

motiverar ökade marginaler på lånen genom ett behov av att uppnå en viss kapitaltäcknings-nivå till i 

och med 2019-års Basel III-regler. Detta betalar företaget 50 punkter för i dagsläget. Företagen kan 

samtidigt inte sätta för hårda krav på banken och riskera att inte få något lån alls. 

5.4 Så upplevs och hanteras den åtstramade kreditgivningen 
Samtliga av de tillfrågade företagen upplever finansieringen från bankerna som dyrare och mer 

svårtillgänglig i jämförelse med innan krisen 2008. Det ”gap” som uppstått, det tomrum i den 

finansiella strukturen som tidigare kunde fyllas ut med banklånet, är alltså 20-30 % av den totala 

finansieringen. Processen är dessutom mer tidskrävande och betydligt mer komplicerad. 
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”Det tar nästan lika lång att finansiera en affär som att genomföra den. Det är galet, förut var det 10/1 och nu är 

det 50/50. Och då har vi ändå en bra relation till banken. Lån från banken tar 3 gånger så lång tid idag och 

processen är tre gånger så komplicerad.” – Fastighetsbolag F 

Tre av företagen har ökat sin insats av eget kapital för att få ihop kalkylen. Eget kapital har frigjorts 

genom att sälja fastigheter och behålla kapitalet i bolaget. Ett av företagen har tagit in privat kapital i 

verksamheten för att kunna växa trots mindre kreditgivning från bankerna. 

Att ha en bra relation till banken är något som alla respondenter understryker som den viktigaste 

aspekten av finansieringen. Utan en bra relation till banken blir det väldigt svårt att få lån 

överhuvudtaget. Samtliga av de tillfrågade företagen anser att de har en bra relation till sin bank. 

”Det finns ett engelskt uttryck: ”Banking is a very personal business” och det är det verkligen. Har man inte en 

relation till banken så är man tvärkörd. Förut så var det så att bankerna dräglade efter dig och gjorde allt för att få 

dig som kund, nu är det helt tvärt om.” – Fastighetsbolag E 

 

5.5 Kostnad för banklån 
Bankerna lägger på en marginal på lånet ovanpå Stibor-räntan som ligger i botten. Innan krisen var 

priserna i storleksordningen Stibor + 40 punkter dvs. 1,30 + 0,40 % = 1,70 % (Stibor 3-mån per 

2012-12-23). 

Idag är kostnaderna för lån från 200 punkter och uppåt från banken. Bankernas marginal är idag 

alltså ungefär 5 gånger så stor (200 istället för 40 punkter). Och eftersom många banker har fallit 

bort på marknaden har konkurrensen begränsats. Den minskade konkurrensen är något som märks 

av hos företagen. 

5.6 Påverkan på verksamheterna 
Gemensamt för företagen är att krisen har inneburit att det har varit svårare att få verksamheterna 

att växa. Inget av företagen har drabbats så hårt att de varit i farozonen för en konkurs, men de är 

medvetna om att ungefär 5 miljarder i fastighetskapital har gått i konkurs under- och efter krisen. 

Till skillnad från krisen i början av 90-talet så har värdet på fastigheterna inte påverkats alls lika 

mycket. En respondent berättar att de efter 90-talskrisen kunde köpa en fastighet centralt i 

Stockholm till mer än 10 gånger längre priser jämfört med idag, denna av typ av prisnedgång har inte 
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funnits efter senaste krisen. Även om fastighetsmarknaden inte påverkats lika mycket som 

exempelvis aktiemarknaden, har samtliga verksamheter påverkats negativt. 

”Hade det inte hänt hade vi varit väldigt rika, nu är vi inte det. Vi har klarat oss jättebra, otroligt bra. Vi har över 

10-11% avkastning sen 2006 och de bestånd som vi köpte 2009 har vi över 40 % avkastning på. Det hade givetvis 

varit mycket bättre om inget hade hänt.” – Fastighetsbolag A 

“Anledningen till att obligationsmarknaden har tickat igång är att det fattas 10 % i balansräkningen på varje 

fastighetsbolag på marknaden”. – Fastighetsbolag C 

Samtliga bolag menar att de inte själva kan påverka de ändringar som införandet av Basel III och 

Solvens II medför då det står utanför deras makt. Trots detta märkes att alla var insatta i processen 

och hade insett att det kommer att påverka deras finansiering framöver. Det har redan idag lett till 

att många projekt sorteras bort med vetskapen om att bankerna inte kommer att finansiera dessa 

projekt. Flertalet respondenter berättar att åtstramningen har gjort att de till viss del fått ge vika för 

sin egentliga investeringsfilosofi. 

5.7 Obligationer och deras verksamheter 
Samtliga företag har reflekterat över företagsobligationer som ett sätt att få in mer kapital i sina 

verksamheter, inget av dem ser det dock som ett alternativ som passar deras verksamhet i dagsläget. 

Den främsta anledningen tycks vara att utställandet av en obligation medför ett högre krav på 

transparens än det som företagen har i dagsläget (som icke-noterade bolag). Att dela med sig av mer 

information är inte önskvärt. 

En allmän uppfattning är också att det är en i dagsläget otillgänglig form av finansiering som blir för 

kostsam för bolag som inte marknadsledande. De menar att processen innebär att flertalet externa 

aktörer behöver involveras och att detta snabbt innebär att kostnaderna drar iväg. 

Företagsobligationer lämpar sig ej heller i de fall det handlar om förvärvsfinansiering. Eftersom 

företagen kan räkna med att det tar upp till 3 månader att emittera obligationen, blir det dels 

tidsmässigt svårt att hitta ett objekt och sedan börja samla in kapital till affären men också svårt att 

sälja obligationen till långivare genom att lova att en affär kanske kommer göras. 

Att ställa ut en obligation på en marknad där långivare kan vara i princip vem som helst, är inte 

heller ett attraktivt upplägg för företagen. I de fall fastighetsmarknaden kyls av och priserna 
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stagnerar är det möjligt att gå till banken och förklara att: “Antingen så tar ni vår tillgång nu och 

säljer den med en rejäl förlust i dessa tider, eller så låter ni lånet ligga kvar så att vi kan jobba med 

fastigheten och sälja den i rätt läge”. Inte sällan kan banken tänka långsiktigt och ge företagen en 

sådan möjlighet. Detta är något som blir ytterst problematiskt om du exempelvis har 1000 parter i 

form av privata långivare att svara emot. Det blir alltså svårare att resonera med ett för stort antal 

motparter. 

“Den här marknaden är väldigt outvecklad i dagsläget, det är en sak som är väldigt säker”. – Fastighetsbolag B 

Då majoriteten av obligationerna är utställda som icke-säkerställda är det dessutom inte ett så 

fördelaktigt upplägg för långivaren. För att detta skulle bli ett attraktivt alternativ för långivarna 

krävs att obligationerna går över mot att bli emitterade mot säkerheter i fastigheten. Vidare menas 

att uppsidan är begränsad för långivaren. 

“Det finns många dåliga bolag på aktiemarknaden, bolag som har en dålig affärsidé som de försöker sälja iväg aktier 

med - det kommer inte vara någon skillnad med en obligationsmarknad. Skillnaden skulle möjligtvis vara att 

uppsidan kommer vara begränsad vilket gör den mindre attraktiv för investerarna.” – Fastighetsbolag B 

“Som långivare är det bara en idiot-konstruktion”. – Fastighetsbolag A 

Samtliga tycker att ett ramverk är nödvändigt för att öka tillgängligheten till marknaden. Ramverket 

bör omfatta en mer standardiserad modell för hur företag kan emittera en obligation och nå köpare 

via en kontrollerad marknad utan “skojarföretag”. Understryks gör just det att vilka företag som 

helst inte ska kunna ta sig in på marknaden. Om marknaden förknippas med för mycket risk 

kommer förväntningarna på avkastning stiga till nivåer som inte är intressanta för företag som 

jämför med dagens kostnader för banklån. 

Självklart är också, menar en av respondenterna, att de som är pådrivande i arbetet att öppna den här 

marknaden har ett vinstintresse. Att få fart på marknaden skulle innebära en ny inkomstkälla dels för 

banker men också för exempelvis ratinginstitut, konsult- och juristbyråer. 

“Det är inte så att det är ett gäng altruister som vill starta en marknad som alla kan tjäna pengar på”. – 

Fastighetsbolag G 
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6. Resultat 
Av den empiriska redogörelsen framgår att resultatet av hypotesprövningen som väntat är att 

fastighetsbolagen har svårare att få finansiering från bankerna efter 2008-års finanskris. Det görs 

dock en skillnad mellan olika fastighetstyper, där bostadsrätter ses som säkrare tillgångar än 

kommersiella fastigheter och därmed kan ge företagen en större belåningsgrad från bankerna. 

Bankerna anser dock att kommersiella fastigheter med stabila företag, med stadiga hyresflöden på 

långa hyreskontrakt (exempelvis Posten) är en relativt stabil tillgång och ger därmed i regel företagen 

större lån.  

Det finns idag färre banker att tillgå på den svenska marknaden och den därmed begränsade 

konkurrensen har lett till att bankerna har en tydligare maktposition gentemot låntagarna. Att ha en 

god relation till banken är mycket viktigt, utan det är ett lån svårt att få överhuvudtaget.  

Samtliga av de tillfrågade får fortfarande lån, dock så har belåningsgraden sänkts avsevärt, upp till 

20-25% mindre i de flesta fall. Samtidigt som de utgivna krediterna blivit mindre, har kostnaderna 

för dem blivit högre, processen har dessutom blivit betydligt mer komplicerad. Kostnaderna har 

höjts som en följd av bankernas höjda kapitaltäckningskrav. För företagen innebär det 5 gånger så 

höga priser för att få låna pengar. Förr beskrevs processen som att de i princip ringde sin bankman 

och bad om pengar som de sedan relativt omgående fick, medan det idag är långt fler steg som skall 

passeras innan pengarna finns tillgängliga.  

Obligationsmarknaden upplevs som svårtillgänglig hos företagen. Resursåtgång, transparenskrav och 

en icke standardiserad modell för emittering tycks vara de främsta hindren som upplevs. När det 

gäller emission av företagsobligationer anser företagen att det är för kostsamt och tidskrävande då 

det krävs många olika parter för att genomföra en emission. Som lösning på den minskade tillgången 

på kapital har de istället tagit in privat kapital, avyttrat fastigheter eller tillfört eget kapital. 

Gemensamt för dem är att det har varit svårare att hålla samma tillväxtkurva under- och efter krisen, 

trots att bostadspriserna på den svenska marknaden endast påverkats i ringa utsträckning i 

jämförelse med krisen i början av 1990-talet.  

Bland företagen finns ingen oro för att inte kunna refinansiera sig, däremot är det osäkert hur 

prisutvecklingen kommer se ut och vilka löptider krediterna kommer kunna bindas på. Att lånat 

kapital blivit dyrare anses inte grunda sig på någon kvalificerad riskbedömning kopplad till den 
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underliggande säkerheten, utan snarare vara styrt utifrån bankernas förhållningssätt om att 

belåningsgraden bör ligga runt 60 procent när det gäller kommersiella fastigheter.    

Alla aktörer på marknaden tittar i dagsläget på möjligheter till alternativ finansiering. Både 

preferensaktier och certifikatprogram är ett sätt för fastighetsbolag att få en mer blandad 

finansieringsportfölj. Preferensaktier hör till eget kapital och är en dyr finansieringsform medan 

certifikatprogram lånar upp pengar kortfristigt och därigenom inte kan ersätta långfristig finansiering. 

   

7. Analys 
I denna del analyseras det empiriska materialet utifrån de aktuella teorierna. Den faktiska marknadssituationen 

ställs mot respondenternas perception av den. Här förs också resonemang kring hur fastighetsobligationer kan anses 

vara en lämplig kompletterande finansieringsform för företagen att använda sig av.  

Den empiriska undersökningen visar alltså att fastighetsbolagens finansiella situation har förändrats. 

Det är en direkt följd av de höjda kraven som finns på banksektorn. De skärpta kraven har lett till 

att belåningsgraderna sänkts, att kostnaderna för banklån blivit högre samt att konkurrensen på den 

svenska bankmarknaden blivit mer begränsad. Den minskade konkurrensen verkar medföra en 

mindre effektiv prissättning eftersom bankerna kan använda sin oligopol-liknande position för att 

hålla en högre prisnivå - utbudet är mindre än efterfrågan. En liknande iakttagelse gjordes alltså även 

under 80-talet av nuvarande riksbankschef Stefan Ingves (1980). 

De tillfrågade företagen har dels täckt ut det finansieringsgap som uppstått genom att tillföra mer 

eget kapital till sina verksamheter och dels genom att ta in privat kapital i form av preferensaktier. 

Enligt trade-off teorin bör företaget i största möjliga mån belåna sina verksamheter med höga 

skuldsättningsgrader och detta är alltså något som företagen i största möjliga mån fortfarande gör, 

dock med längre belåningsgrader. De kan inte själva påverka bankernas riktlinjer från Basel III utan 

skulle i enlighet med trade-off teorin behöva använda sig av alternativa finansieringskällor för att öka 

sina belåningsgrader till en maximal nivå. 

Det finns en gemensam ovilja bland de tillfrågade företagen att dela med sig av information i 

onödan, det skulle dessutom innebära högre kostnader att förse marknaden med informationen i 

form av kvartalsrapporter och annan information. 
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Samtliga intervjuer visade att respondenterna hade en relativt ingående kunskap om 

företagsobligationer. Själva förfarandet skulle de dock inte vilja hantera på egen hand, utan detta 

skulle om det blev aktuellt göras med hjälp av externa konsulter. Att anställa någon internt för att 

enbart ansvara för ett utställande av en obligation skulle aldrig bli aktuellt då det skulle endast skulle 

innebära en stor arbetsinsats i början av processen. 

SEB och Roschier Advokatbyrå är två av flertalet aktörer som är med och driver processen för att 

etablera en fungerande obligationsmarknad där även små till medelstora bolag kan verka. En 

respondent menade att de ser ett eget vinstintresse i detta genom att de hanterar emissionsprocessen 

och på så vis kan tjäna pengar på marknaden. Ingves (1980) var också inne på att regleringar var den 

mest bidragande orsaken till att marknaden inte fungerade på ett bra sätt och att den motverkade 

prissättning efter efterfrågan. 

Teorin är en hypotes om hur företag väljer att finansiera sina investeringar, det sker antingen via 

aktiekapital eller skuldsatta instrument. Idén ligger i att företagen lägger stor vikt på marknadens 

förutsättningar genom att läsa av vilken finansiering som passar bäst vid en viss marknadssituation. 

Baker och Wurgler (2002) menar att företag egentligen inte bryr sig om vilket finansieringsalternativ 

det i slutändan blir, utan väljer den finansieringsform som vid den aktuella tidpunkten speglar den 

ekonomiska och finansiella situationen. 

Market timing teorin anses av många tillhöra den beteendevetenskapliga genren inom finansiell 

litteratur, detta eftersom att den inte beskriver varför eller hur en felaktig prissättning på en tillgång 

sker. Den upplyser bara att denna felaktiga prissättning finns och beskriver att ett företags beteende 

kan upptäcka denna innan marknaden gör det (Baker och Wurgler, 2002). 

Teorin kan definieras på två sätt, där Myer och Majluf (1984) menar att informationen mellan 

organisationer och marknaden kan bli asymmetrisk vilket gör att organisationer kan använda 

optimistiska och pessimistiska marknader till sin fördel. Organisationer kan då antingen emittera 

kapital när aktierna är högt värderade eller emittera lån när aktierna är lågt värderade. Den andra 

definitionen utgår ifrån att organisationer följer makroekonomiska situationer vilka påverkas av 

cykliska riskfaktorer (Faulkender, 2005). 

Enligt market timing teorin borde intresset för obligationer vara relativt stort just nu eftersom 

efterfrågan på säkrare investeringar ökar i tider av högre volatilitet på marknaden. Marknaden har 

varit volatil de senaste åren och teoretiskt sett bör det vara ett bra läge att emittera obligationer just 
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nu, även om det finns säkrare placeringsalternativ för investerare än obligationer utställda av 

fastighetsbolag.  

Basel III och Solvens II har bidragit till åtstramningar inom bankfinansieringen vilket medfört att 

bankerna tvingats bli mindre riskbenägna. Detta har lett till att finansieringen av vissa projekt, som 

innan krisen hade varit godkända, uteblir. Fastighetsbolagen är medvetna om detta och räknar därför 

bort prospekt som de för ett par år sedan sett möjligheter i. Det är alltså inte bara kapitalstrukturen 

som ändrats i fastighetsbolagen, utan även arbetssätten. 

Kapitalstrukturen visar hur ett företag finansierar sina tillgångar genom en kombination av eget 

kapital, lån eller värdepapper. Enligt Modigliani och Miller (1958) är kapitalstrukturen irrelevant i en 

effektiv marknad. En optimal kapitalstruktur uppnås genom att ta hänsyn till olika brister såsom 

skatter, kostnader på grund av finansiella problem och transaktionskostnader. Avdragsrätten för 

räntekostnader i kombination med dubbelbeskattning av utdelning och vinst skapar en så kallad 

"skattesköld" vilket sänker företagets skattekostnader. Det blir därför mer lukrativt att ta lån i stället 

för att finansiera sig genom eget kapital. Värdet av skatten bidrar till företagets marknadsvärde. Den 

optimala skuldsättningsgraden kan variera men företag med mer likvida, säkra tillgångar och större 

skattepliktiga inkomster bör sträva efter en högre skuldsättningsgrad (exempelvis lån av banker). 

Mindre lönsamma företag med riskfyllda tillgångar bör finansiera sig med högre grad av eget kapital 

(Campbell & Kelly, 1994; Brealey et al., 2008). Tidigare forskning i ämnet visar att privatägda företag 

till större del tenderar att använda sig av eget kapital och skuld för att finansiera sina verksamheter. 

Mindre och publika företag å andra sidan använder sig av relativt mer värdepapper. Samma 

forskning visar också att det är transaktionskostnaderna som är den faktor som spelar störst roll i 

valet av finansiering (Murray & Vidhan, 2005). 

Det påstående som Modigliani och Miller (1958) gör, att kapitalstrukturen är irrelevant i en effektiv 

marknad får i detta fall förbli teoretisk. Detta för att den svenska marknaden, med dess regleringar, 

inte kan anses vara en effektiv marknad. Det ger dock utrymme för företagen att optimera sin 

kapitalstruktur med hänsyn till, i detta fall, transaktionskostnader. De höga transaktionskostnader 

som en emittering av en obligation på den svenska marknaden medför, har gjort att företagens 

kapitalstruktur nu har en mindre belåningsgrad. Teorin lämnar också utrymme för tolkning gällande 

huruvida eget kapital bör tillföras verksamheten eller om högre belåningsgrader bör eftersträvas. De 

menar att lån är ett mer lukrativt alternativ för företagen, en syn som inte speglar situationen hos de 

tillfrågade företagen. 
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Den tendens som Murray och Vidhan (2009) funnit, att publika företag i större utsträckning 

använder sig av värdepapper, finns också i denna undersökning. Att just transaktionskostnaderna är 

den mest avgörande faktorn kan även i detta fall mycket väl förklara denna relativt långsammare 

utveckling.   

Pecking order teorin behandlar uppbyggnaden av kapitalstrukturen i ett företag. Företagets 

kapitalstruktur drivs av valet att finansiera sig via internt kapital framför externt kapital. Väljer 

företaget att finansiera sig via externt kapital prioriteras hellre en skuld före aktieägarkapital. Teorin 

kan beskrivas genom samma asymmetriska informationsperspektiv som i Market timing teorin och 

existensen av transaktionskostnader. Kostnaden för asymmetrisk information uppstår när företaget 

inte väljer att finansiera sig via externt kapital vilket ger ett positivt nuvärde (NPV). Insiders har 

bättre tillgänglighet till information än vad externa finansiärer har, detta är något som framhäver ett 

opportunistiskt beteende (Myers, 1984). 

Definition: Myers (1984) “A firm is said to follow a pecking order if it prefers internal to external financing and 

debt to equity if external financing is used.” 

Teorin kan även förklaras genom att titta på företagets transaktionskostnader vilket är avgörande vid 

valet av finansieringsalternativ. Den utgår från att företag i första hand väljer intern finansiering följt 

av extern skuld och i sista hand genom externt aktiekapital. Skuldfinansiering väljs i första hand pga 

att transaktionskostnaderna är lägre än de för finansiering via externt kapital (Baskin, 1989). På 

amerikanska marknaden beräknades kostnaden för lån hamna på 1 % och liknande kostnader för 

externt aktiekapital beräknades kosta mellan 4-15 % (Baskin, 1989). 

Beslutsfattande väljer hellre intern finansiering eftersom att de på så vis kan behålla en 

majoritetsposition för kontrollen över företaget (Holmes and Kent, 1991: Hamilton and Fox, 1998). 

Företag ställer sig därför väldigt skeptiska till att emittera ut nytt aktiekapital. Om företagets vinst är 

negativ efter att utbetalningar gjorts tvingas beslutsfattande att välja extern finansiering. Företagen 

väljer först kortsiktiga lån vilket kräver mindre säkerhet och i efterhand långsiktiga lån och extern 

finansiering (Myers 1984). 

Det beteende som syns på marknaden stämmer till stora delar överens med det som Baskin (1989) 

och Myers (1984) förklarar i Pecking order teorin. Endast ett av de tillfrågade företagen har använt 

sig av externt aktiekapital och resterande företagen har utökat sitt egna kapital (interna kapital) med 

tanke på de kostnader som emittering av obligationer och aktier medför. Kostnaderna kan hänvisas 
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till transaktionskostnader som uppstår vid utförandet av en obligation (externt kapital) och är 

betydligt högre än internt kapital (Baskin, 1989). Exempel på dessa kostnader är utförandet av 

prospekt, due-diligens etc. 

Den syn som de tillfrågade fastighetsbolagen i denna undersökning har, överensstämmer med den 

för Baker och Wurgler (2002). De är medvetna om restriktionerna och har således garderat sig med 

en alternativ finansiering i förväg. En av respondenterna finansierade sig enligt Baker och Wurgler 

(2002) av aktiekapital vilket varit aktuellt i den ekonomiska och finansiella situation som råder på 

marknaden idag. 

Brown och Riddiough (2003) upptäckte att kostnader för finansiering med obligationer ökat 

drastiskt och olinjärt för de företag som inte fått ett bra kreditbetyg. Med ett lägre kreditbetyg 

tvingas företagen emittera obligationer med högre avkastning, och kostnaden blir därmed betydligt 

högre (se Bilaga 2 för kreditvärderingsinstitutens ratingbetyg). Det företagen kan göra för att få ett så 

högt kreditbetyg som möjligt är att optimera sin kreditstruktur och därmed minimera sina 

finansieringskostnader. En obligation som ställts ut med säkerhet i någon av företagets tillgångar kan 

också dra ner kostnaden får lånet. Eftersom obligationer utan säkerhet innebär en större risk för 

långivaren, kommer kostnaden för det lånet att bli högre (Choudhry & Feasey, 2011) 

Brounen och Eichholtz (2001) gjorde en studie där reaktionerna på aktiepriserna undersöktes efter 

att fastighetsbolag annonserat att de antingen ska belåna sig eller värdepapperisera tillgångar. Deras 

studie visade, i enlighet med andra tidigare genomförda studier i ämnet, att värdet på ett bolag inte 

påverkas negativt av att ett bolag annonserar att de ska belåna sig men att en signifikant 

värdeminskning följer annonseringen av en värdepapperisering. Deras studie visade också att detta 

samband var extra signifikant för företag som verkade i de europeiska länder där företagsskatterna 

var som högst. 

Chouldhry (2011) menar att en obligation generellt rankas som en mer riskfylld tillgång ju längre 

löptid den har, detta då risken att någonting händer låntagaren under vägen blir större när 

obligationen sträcker sig över en längre tidsperiod. 

Utifrån Brounen och Eichholtz (2001) perspektiv skulle företagens avvaktande på marknaden kunna 

förklaras genom att en värdepapperisering leder till att värdet på bolaget minskar. Då de även menar 

att det har med skatter att göra, och på så vis är extra signifikant på europeiska marknader, gör att 

den svenska marknaden (med sina relativt höga skatter) bör vara ett praktexempel. 
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Chouldhry (2011) menar att företaget antingen behöver vara välkänt eller ha en bra kreditvärdering 

för att attrahera kunder, det speglar väl de företag som verkar på den svenska obligationsmarknaden 

idag, på samma sätt speglar de företag som inte finns där. Ingen av de intervjuade företagen har ett 

välkänt namn i den bemärkelsen och skulle, i avsaknad av statlig uppbackning, inte få en 

kreditvärdering bra nog för en obligation utan högrisk-avkastning. 
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8. Slutsats och avslutande diskussion 
Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur svenska fastighetsbolag påverkats av att bankernas 

utlåning blivit mer begränsad efter senaste finanskrisen. Vi testade vår hypotes och kom fram till att  

företagen finansiering genomgått en påtaglig förändring, och tvingats anpassa sig eller hitta 

alternativa källor för finansiering till deras verksamheter. Skillnaden är stor och trots att ingen av de 

tillfrågade företagen varit i riskzonen för att gå i konkurs, har deras tillväxt stagnerat i och med- och 

efter krisen. Dyrare och mindre lån är alltså den främsta förklaringen då fastighetsmarknaden i sig 

klarat sig relativt bra trots oroligheter i finanserna världen över.  

Obligationsmarknaden är för omogen för att det ska vara ett intressant alternativ för företagen idag. 

De transparenskrav som följer en sådan aktion är inte heller önskvärda för dem. Vi har därför i 

undersökningen sett att avyttring av fastigheter, nya investerare och förändrade affärsstrategier är 

lösningar för företagen. Det är dock inte sagt att obligationer inte är en möjlighet på sikt, när 

marknaden etablerat sig och en fungerande plattform för handel finns tillgänglig. 

Obligationsalternativet behöver effektiviseras för att kunna hålla en rimlig prisnivå i relation till 

kostnaden för banklån. Att steget blir stort för företagen innebär en större transaktionskostnad. Ett 

ramverk med mer applicerbara strukturer skulle underlätta för företagen och därmed förmodligen 

öka deras närvaro på obligationsmarknaden. 

Den kunskap och insikt som de intervjuade företagen hade om finansieringsformen, indikerar på att 

det finns ett intresse. Vi är inte förvånade över detta, då företagen trots allt minskat sina 

belåningsgrader med tiotals procentenheter. Marknaden uppfattas som outvecklad men inte omöjlig, 

den behöver mogna och anpassas för dess potentiella aktörer. Skulle en marknad växa fram verkar 

det finnas ett intresse detta som en möjlighet att tillföra kapital till deras verksamheter. 

Återkommande var just det faktum att deras uppfattning var att det endast var börsnoterade och 

statligt ägda bolag som kunde använda sig av företagsobligationer. Samtliga 28 obligationer som är 

utställda i dagsläget, är emitterade av just sådana bolag som stämmer in på dessa kriterier. De främsta 

anledningarna till uppfattningen om att just dessa (större) bolag lämpade sig bättre för 

obligationsmarknaden var: 

• Att de var börsnoterade och på så vis både hade en större närhet till långivarna antingen 

genom breda befintliga kanaler (AP-fond) eller som branschkända personer (som figurerar i 

medier) 
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• Att de i och med sin publika form redan innan obligationen ställts ut delat med sig av 

information om sina verksamheter till marknaden 

• Att de hade råd med de kostnader som uppstår i processen 

Det är givetvis svårt att utifrån intervjuer med en handfull bolag tillgodogöra sig en rättmätig bild av 

hur uppfattningen om en hel marknad är. Det är svårt att generalisera informationen och dra mer 

allmängiltiga slutsatser än bara för just de bolagen som tillfrågats. 

De personer som intervjuats bör anses vara väldigt kunniga i ämnet. Samtliga har arbetat i branschen 

i många år och informationen som de bidragit med bör anses som högst trovärdig. Det finns dock 

självklart en risk att det under intervjuerna kommit fram information som på något sätt inte stämmer. 

Vi ser att majoriteten av fastighetsbolagen valt att öka eget kapital under den marknadssituation som 

råder i dagsläget, detta är i linje med hur Pecking-order teorin menar att finansiering i första hand 

bör göras. Endast i ett av fallen hade externt kapital tillförts för att kompensera den relativt mindre 

kapitaltillgången från banken.  

Trots att fastighetsbolagen får låna mindre pengar från banken idag, och därmed har en lägre 

belåningsgrad, har de valt att inte skuldsätta sig ytterligare med andra med medel. Detta stämmer väl 

överens med Trade off teorin, där transaktionskostnader och skattevillkor är exempel på faktorer 

som kan motivera att inte välja exempelvis obligationer som en alternativ finansiering.  

Något som står väldigt klart är att företagen varit dynamiska efter hur marknadssituationen ser ut. 

Alla har räknat bort obligationer, vilket indikerar på att de gjort en avvägning och kommit fram till 

att det inte är en lämplig väg för dem att gå i nuläget. De har alla märkt av åtstramade bankkrediter, 

men har i regel i första hand hållit sig till det egna kapitalet för att finansiera nya fastighetsköp. 

Market timing teorin är generell på så vis att den lämnar utrymme för tolkning efter olika situationer, 

och denna undersökning tycks vara ett bra exempel på detta. Fastighetsbolagen har bra koll på de 

möjligheter som finns att tillgå, men väljer att ha en mer passiv ansats på nya affärer istället för att 

försöka maximera tillväxt i dessa tider av ostabila finanser.  

Det teoretiska material som används består till viss del av redogörelser och definitioner av begrepp 

som skulle kunna uppfattas som onödiga eller överflödiga i sammanhanget. Dessa är dock 

nödvändiga för flera delar av uppsatsen. 
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Intressant för framtida undersökningar skulle vara att få en mer detaljerad undersökning på hur 

Basel III skulle kunna påverka den svenska obligationsmarknaden. Helst genom en kvalitativ studie 

där regleringarna studeras mer i detalj. 

Vidare skulle en uppsats som behandlar hur en marknad för företagsobligationer kunna utformas 

vara intressant. Vilka aktörer bör en marknadsplats bestå av för att mindre onoterade bolag skall 

kunna emittera obligationer där? Behövs ett nytt ratingsystem? Det skulle även vara intressant att se 

en case-studie som behandlar emittering av företagsobligationer på ett onoterat fastighetsbolag. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
Bolagets finansiella struktur 

Hur har företagets finansiella struktur förändrats efter krisen som följde Lehman- kraschen? 

Har finanskrisen och eurokrisen påverkat hur ni finansierar era projekt? Har 

riskbedömningsmetoden ändrats? 

Villkor gällande utlåning från banker 

Har ni märkt några skillnader från bankens syn gällande utlåning? Har bankernas riskbedömning 

ändrats gällande utlåning till fastighetsbolag? 

Om ja, vilka tror ni är de bakomliggande orsakerna? (LTV, räntor etc.) 

Tycker ni att eventuella förändrade ställningstaganden från bankerna är befogade? 

Alternativa finansieringslösningar? 

Vilka delar tycker företaget kapitalmarknaderna saknar för att kunna användas som ett substitut till 

bankfinansiering? 

Har företaget använt sig av alternativa finansieringar tidigare? I så fall vilka? 

Har eller tittar företaget på andra investeringsalternativ i dagsläget? I så fall vilka? 

Har företaget tittat på företagsobligationer som ett alternativt finansieringsalternativ? Vad är er 

uppfattning om företagsobligationer som ett alternativt finansieringsalternativ? 

 

 

 

     

    

   

 


