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Sammanfattning 
Räntorna i Sverige är på historiskt låga nivåer, bostadspriserna är höga och Sverige har 

bostadsbrist. Samtidigt är bankernas är krav för utlåning hårda. Dessa faktorer försvårar 

svenskarnas möjligheter att köpa sig en bostad. Därför behövs fler hyresrätter. Detta arbete 

syftar till att beskriva hur svenska onoterade bostadsbolag finansierar sin verksamhet i 

lågräntemiljö och förklara varför de gör på det viset samt identifiera likheter och skillnader 

mellan bostadsbolagen. För att ta reda på det har personer i ledande ställningar hos fyra 

onoterade bostadsbolag intervjuats. Det som skiljer detta arbete från tidigare studier är att detta 

arbete har skett under en period då reporäntan är negativ. Vad vi vet har tidigare studier om hur 

bostadsbolag finansierar sig inte utförts under sådana förutsättningar. Vårt resultat visar att 

svenska onoterade bostadsbolag har en låg operationell risk och de kan därför ha en hög 

belåning vilket är i enlighet med trade-off teorin. Däremot strävar inte bostadsbolagen efter en 

optimal kapitalstruktur som trade-off teorin säger. I enlighet med pecking order teorin vill 

bostadsbolagen ha likvida medel tillgängliga för att kunna investera i nya fastigheter när tillfälle 

ges och deras primära externa finansieringskälla är banklån för det är det billigaste alternativet. 

Bostadsbolagen använder hellre banklån än internt kapital, vilket går emot pecking order teorin. 

Genom att använda sig av banklån kan ägarna behålla kontrollen över sina respektive bolag. 

Hur mycket bolagen kan låna påverkas främst av hur mycket bankerna får och kan låna ut. För 

att minska risken när räntorna stiger använder de sig av räntesäkringsverktyg som swappar och 

räntebindning.  
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1. Inledning 
I följande kapitel presenterar vi de ekonomiska kriser som påverkat Sverige sedan 90-talet och 

den bostadsbrist Sverige upplever idag. Dessutom presenterar vi de teorier arbetet utgår ifrån 

och aktuell forskning om finansiering av fastighetsbolag. Kapitlet avslutas med vilket 

forskningsgap vårt arbete ska bidra till att lösa samt arbetets syfte och frågeställning.  

1.1. Problembakgrund 

I detta arbete undersöker vi hur svenska onoterade bostadsbolag finansierar sin verksamhet i 

lågräntemiljö och varför de gör så. Detta gör vi för att minusränta är ett fenomen som före 2015 

aldrig tidigare upplevts i Sverige (Riksbanken, 2018). Det är viktigt att förstå hur bostads-

bolagen finansierar sig för att kunna öka utbudet av hyresrätter och komma till bukt med den 

bostadsbrist vi har i Sverige idag och samtidigt undvika att bostadssektorn blir alltför påverkad 

av en ny ekonomisk kris.  

 

Sverige upplevde ekonomiska kriser under 1990- och 2000-talet som påverkade fastighets-

branschen. I slutet av 80-talet hade fastighetspriserna i Sverige på vissa ställen dubblerats tio 

gånger på tio år. I P3 Dokumentärs avsnitt om nittiotalskrisen förutspådde Stellan Lundström, 

professor i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan, att det inte skulle vara en 

uthållig tillväxt då avkastningskraven var alldeles för låga och att fastighetspriserna skulle 

komma att halveras framöver (Edman, 2008). Anledningen till att fastighetspriserna hade ökat 

i värde var avregleringen av kreditmarknaden 1985. Detta medförde att efterfrågan på att låna 

pengar sköt i höjden. På grund av hög inflation och skattesystemets utformning var realräntorna 

låga under tidsperioden. 1990 genomfördes en skattereform som ledde till en ökning av 

realräntorna efter skatt. Detta i kombination med högre internationella räntor bidrog till att 

bubblan sprack och att Riksbanken tvingades att gå från fast till rörlig växelkurs 1992. (Hagberg 

och Jonung, 2005). Det blev en ekonomisk kris och en halv miljon människor blev arbetslösa, 

huspriserna sjönk, räntorna steg och Sveriges ekonomiska system förändrades i grunden 

(Edman, 2008).  

 

Under slutet av 00-talet upplevde världen och Sverige en global finanskris. Startskottet för den 

globala finanskrisen var när den amerikanska banken Lehman Brothers gick i konkurs 2008. 

Orsaken var den kreditbubbla som vuxit fram i USA och Europa. Långivare på den amerikanska 

bostadsmarknaden gav ut riskfyllda lån till personer med låg kreditvärdighet som en följd av 

att kostnaden för att belåna riskfyllda tillgångar hade minskat. Tidigare hade prisutvecklingen 

på bostäder ökat kraftigt, men när bostadspriserna föll och säkerheten för de riskfyllda lånen 

låg i högt värderade bostäder, kunde folk inte längre betala kostnaderna för sina lån. Det ledde 

till påföljder för hela världsekonomin. Många blev av med arbete och bostad samtidigt som 

amerikanska staten inte kunde rädda stora aktörer som Lehman Brothers. Effekten av detta blev 

att hela länders ekonomier kraschade och regeringar föll runtom i världen. (Varjö, 2009).  

 

Den svenska reporäntan sjönk från 6% år 2008 till under 0% år 2015 (Riksbanken, 2019) och 

det var första gången Riksbanken beslutade om negativ reporänta (Riksbanken, 2018). De 

sjunkande räntorna påverkar fastighetspriserna som då stiger och när räntan istället stiger 
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sjunker fastighetspriserna (Riksbanken, 2019). Att priserna på bostadsrätter har stigit kraftigt 

sedan 2009 bekräftas av Svensk mäklarstatistik (2019) som säger att kvadratmeterpriset för 

bostadsrätter i Sverige har ökat från 20 867 kr 2009 till 38 140 kr för 2018.  Samtidigt som 

reporäntan är på historiskt låga nivåer och bostadsrätternas kvadratmeterpris nästan har 

dubblerats på mindre än tio år, har vi idag bostadsbrist i Sverige. 243 av 290 kommuner 

rapporterar om ett underskott av bostäder (Hyresgästföreningen, 2018). Enligt Sveriges 

Television (2018) behöver det byggas nästan 100 000 nya bostäder varje år under de närmsta 

tre åren. Det är en byggtakt Sverige inte upplevt sedan miljonprogrammet på 60- och 70-talet, 

då det byggdes en miljon nya bostäder under tio års tid. Det största behovet idag är hyresrätter, 

enligt bostadsministern Peter Eriksson, Miljöpartiet (Sveriges Television, 2018).  

 

Trots den stora bostadsbristen i Sverige infördes det i mars 2018 ett skärpt amorteringskrav på 

bolån i tillägg till de krav på bolånetagarna som infördes 2016 (Finansinspektionen, 2016), 

(Finansinspektionen, 2017) och (Finansinspektionen, 2018). För unga på bostadsmarknaden är 

det höga bostadspriser som utgör det största hindret för att köpa sig ett boende enligt de analyser 

som Finansinspektionen (2018) har gjort. I en ännu färskare rapport skriver Skandia (2019) att 

en 28-åring med fast anställning och tillräcklig kontantinsats inte kan få lån till en normalstor 

etta i 13 av 25 större städer i Sverige och att amorteringskraven är en orsak till detta. Därför är 

det viktigt att fokusera på bostadsbolags finansiering och hur dem kan öka utbudet av 

hyresbostäder.  

 

1.2. Problemdiskussion 

Bristen på hyresrätter blir än mer påtaglig när unga har svårt att finansiera bostadsköp med 

bostadslån på grund av bankernas kreditprövningar och de nya amorteringsreglerna. Då behövs 

hyresrätter till dem som inte kan köpa sig ett boende. När bostadsbehovet är så stort som det är 

nu, är det rimligt att anta att många aktörer på bostadsmarknaden vill ta del av den stora 

efterfrågan på bostäder. Men hur finansierar bostadsbolagen sig? Hur olika typer av företag 

finansierar sin verksamhet finns det gott om forskning på, likaså på hur fastighetsbolag 

finansierar sin verksamhet. I en av de mest kända forskningsartiklarna skrev Modigliani och 

Miller (1958) att värdet på ett företag är oberoende av dess kapitalstruktur, alltså oberoende av 

hur de finansierar sig. Deras teori kräver dock att förutsättningarna för en perfekt 

kapitalmarknad råder, vilket inte är fallet i verkligheten. Modigliani och Miller (1963) 

vidareutvecklade senare detta genom att även ta hänsyn till den skattesköld som uppstår genom 

belåning då räntekostnader är avdragsgilla vilket medför att ett företags värde kan öka med 

hjälp av belåning.  

 

I spåren av Modiglianis och Millers forskning har andra teorier publicerats (Landström, 2017) 

och två av dem presenteras i detta arbete. Den ena är trade-off teorin som skiljer sig från 

Modiglianis och Millers teorier genom att säga att det finns negativa aspekter med för hög 

skuldsättningsgrad att ta hänsyn till när man belånar ett företag och att det därför finns en 

optimal kapitalstruktur (Kraus och Litzenberger, 1973).  
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Den andra teorin är pecking order som säger att företag följer en viss prioritetsordning av vilket 

kapital de vill använda när en investering ska göras. Enligt pecking order prioriteras eget kapital 

före externt kapital och banklån föredras före att emittera nya aktier när externt kapital skall 

införskaffas (Myers och Majluf, 1984) och (Myers 1984).  

 

Trade-off teorin och pecking order teorin har testats på företag för att försöka se vilken av 

teorierna som förklarar kapitalstrukturen hos företag bäst. Lópes-Garcia och Sogorb-Mira 

(2008) fann i sin studie att företag i Spanien valde lånefinansiering vid stora investeringar om 

de saknade eget kapital. Enligt en rapport av Bornefalk (2014) kan företag som erbjuder 

säkerheter i sina tillgångar ha en högre optimal skuldsättningsgrad än företag som inte kan 

använda sina tillgångar som säkerhet för långivaren. Morri och Cristanziani (2009) skriver att 

den operationella risken i företaget påverkar belåningen, det vill säga att företag med låg 

operationell risk kan ha högre skuldsättning. Små bolags prioriteringsordning av finansierings-

källor kan enligt Howorth (2001) påverkas av deras vilja att behålla sin självständighet och 

kontroll över bolaget. Detta leder till att prioriteringsordning av finansieringsalternativen kan 

förändras för dessa bolagen. 

 

De ovan nämnda teorierna har även blivit testade på fastighetsbolag i andra länder. Supa (2012) 

studerade 39 homogena noterade fastighetsbolag i Thailand under perioden 2002 till 2009 och 

fann stöd för pecking order. Bond och Scott (2006) skriver i sin studie av 18 börsnoterade 

brittiska fastighetsbolag under en sjuårsperiod runt millenniumskiftet, att när fastighetsbolag 

behöver ta in externt kapital vänder de sig i första hand till lånefinansiering i enlighet med 

pecking order. I Westgaard, Eidet, Frydenberg och Grosås (2008) studie om kapitalstrukturen i 

brittiska fastighetsbolag, där 95% av de studerade bolagen var onoterade, fann de att lönsamhet, 

storlek och anläggningstillgångar har ett positivt samband med belåning.  

 

Studierna som presenteras ovan från fastighetsbranschen är gjorda i andra länder än Sverige. 

Bond och Scott (2006) samt Supa (2012) studerade börsnoterade fastighetsbolag i 

Storbritannien respektive Thailand. Jämför man kapitalstrukturen i börsnoterade fastighets-

bolag med andra noterade bolag på Nasdaq OMX i Sverige, är fastighetsbolagen generellt sett 

finansierade med en högre andel lånat kapital än andra typer av bolag (Riksbanken, 2017).  Hur 

är då svenska onoterade fastighetsbolag finansierade? Westgaard et al (2008) har, om än inte i 

Sverige och i ett negativt ränteläge, studerat onoterade fastighetsbolag. Då det inte gjorts studier 

på hur svenska onoterade bostadsbolag finansierar sin verksamhet i lågräntemiljö ska vårt 

arbete fylla det forskningsgapet genom att besvara forskningsfrågan nedan.  

  



 7 

1.3. Problemformulering 

Hur finansierar svenska onoterade bostadsbolag sin verksamhet i lågräntemiljö och varför gör 

bolagen på det sättet? 

 

1.4. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur onoterade bostadsbolag finansierar sin verksamhet i 

lågräntemiljö och förklara varför de gör på det viset samt att identifiera likheter och skillnader 

mellan bolagen. 
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2. Teoretisk referensram 
I följande avsnitt behandlar vi först finansieringsteorierna som är centrala för arbetet. Därefter 

behandlas fakta och litteratur som är aktuell för arbetet.   

2.1.     Kapitalstruktur  

Brealey, Myers och Allen (2017) beskriver att ett företags, i vårt fall bostadsbolags, 

kapitalstruktur är kombinationen av eget kapital och skulder. Ett företags balansräkning består 

av en tillgångs- och en skuldsida. Skuldsidan berättar hur tillgångssidan är finansierad och 

skuldsidan består av eget kapital och skulder. En del företag väljer en högre andel 

skuldfinansiering för att få en hävstångseffekt på det egna kapitalet medan andra företag 

finansierar verksamheten med eget kapital i större utsträckning. Skuldfinansiering innebär en 

högre risk för ägarna men kan också generera en högre avkastning på det egna kapitalet vilket 

härleds till hävstångseffekten. Målsättningen med hur ett företag väljer att finansiera sin 

verksamhet är att generera värde för aktieägarna (Brealey et al., 2017). Jämför man 

kapitalstrukturen mellan börsnoterade fastighetsbolag och andra börsnoterade bolag på Nasdaq 

OMX är enligt Riksbanken (2017) fastighetsbolagen generellt finansierade med 35% aktie-

kapital och 65% lånat kapital. För andra börsnoterade bolag är kapitalstrukturen den omvända, 

35% lånat kapital och 65% aktiekapital (Riksbanken, 2017). 

 

2.1.1. Trade-off teorin 

Enligt Trade-off teorin strävar företag efter en optimal kapitalstruktur (Kraus & Litzenberger, 

1973) och den utvecklades efter Modigliani och Millers (1958) teorier som menade att värdet 

på ett företag är oberoende av dess kapitalstruktur. Alltså går det inte går att förändra ett företags 

värde genom att ändra företagets finansieringssätt. För att detta ska gälla krävs att förut-

sättningarna för perfekt kapitalmarknad råder, vilket betyder att det inte förekommer några 

transaktionskostnader och skatter, samt att privatpersoner och företag kan låna till samma ränta. 

1963 utvecklade Modigliani och Miller (1963) sitt resonemang genom att även ta hänsyn till 

skatter. Vid belåning uppstår det en skattesköld eftersom räntekostnaderna är avdragsgilla och 

staten tar en del av räntekostnaderna istället för att företaget behöver göra det. Detta innebär att 

ett företags värde kan öka med hjälp av belåning på grund av skatteskölden som uppstår när de 

kan göra skatteavdrag för sina räntekostnader. Ju mer belåning företaget har, desto större blir 

skatteskölden. På så sätt kan företaget påverka sitt värde genom ett ta in externt kapital och 

minska behovet av det egna kapitalet (Modigliani & Miller, 1963).  

 

Till skillnad från Modigliani och Millers teorier handlar trade-off teorin om att företag söker 

efter en optimal kapitalstruktur vilket betyder att de gör en avvägning mellan skattefördelarna 

med lånat kapital och den ökade finansiella risken med ökad skuldsättning (Kraus & 

Litzenberger, 1973). Enligt Fama och French (2002) är fördelarna med lån de avdragsgilla 

räntekostnaderna och att problem härledda till det fria kassaflödet minskar. Nackdelarna med 

lån är att kostnader relaterade till risken för konkurs ökar och att agentkonflikter mellan ägarna 

och finansiärerna kan uppstå (Fama & French, 2002). Agentkonflikter kan uppstå eftersom 
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företagsledningen är företagsägarnas agenter och de kan ha olika intressen att bevaka. För att 

exempelvis förebygga att agenterna använder ägarnas pengar på ett olönsamt sätt vill ägarna 

minska det fria kassaflödet. Detta kan företaget göra genom att exempelvis dela ut överskott av 

kassan till ägarna och istället ta lån för att finansiera verksamheten. När företagsledningen tar 

upp lån är de tvungna att betala räntor till långivarna och betalas inte räntorna kan långivarna 

sätta företaget i konkurs. På detta sätt kan ägarnas pengar användas på ett effektivare sätt och 

det påverkar företagets kapitalstruktur. (Jensen, 1986). Cassar (2004) beskrev i sin studie om 

nystartade bolag ett annat exempel på agentkostnader, och det är incitamentet för aktieägarna 

att ge fördelar till sig själva på bekostnad av långivarna. För att förebygga detta kontrollerar 

långivarna låntagarna genom att exempelvis ställa upp villkor i avtalen för lånen mellan 

parterna. Dessa kontrollkostnader medför ökade lånekostnader för låntagaren (Cassar, 2004). I 

figur 1 illustreras trade-off modellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. En illustration av trade-off modellen (Academic Library, 2015). 

 

Den svarta horisontella linjen i figur 1 visar värdet på ett företag som enbart är finansierat med 

eget kapital. Den röda linjen visar värdet på skatteskölden som uppstår vid belåning. Skillnaden 

mellan den blå och den röda linjen visar på kostnaden för en ökad belåning som uppstår på 

grund av att risken för konkurs ökar. Den blå linjen visar därmed värdet på ett skuldsatt företag 

med hänsyn till den ökade risken för finansiellt trångmål. Den optimala skuldsättningsgraden 

illustreras av den streckade vertikala linjen. I punkten där värdet är som högst på det skuldsatta 

företaget är balansen mellan lån och eget kapital optimalt (Academic Library, 2015) 

 

Cassar (2004) menar att anläggningstillgångar kan utgöra säkerheter för långivaren. Detta är 

något som även Bornefalk (2014) skriver i sin rapport om företagsfinansiering. Företag som 

erbjuder fullgoda säkerheter i sina tillgångar kan ha en högre optimal skuldsättningsgrad 
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jämfört med företag som inte kan använda sina tillgångar som säkerhet för sina lån (Bornefalk, 

2014). Detta bekräftar problematiken med agentkostnader och att banken strävar efter att vissa 

villkor ska vara uppfyllda som en säkerhet för avtalen (Cassar, 2004). Även Westgaard et al 

(2008) skrev i sin studie som utfördes mellan 1998 och 2006 och som handlade om 

kapitalstrukturen i 308 brittiska fastighetsbolag att lönsamhet, storlek och anläggningstillgångar 

har ett positivt samband med belåning. I den studien var 95% av de studerade bolagen onoterade 

och endast 5% börsnoterade. 

 

López-Garcia och Sogorb-Mira (2008) studerade små och medelstora spanska företag mellan 

1995 och 2004 och fann att när företagen identifierade stora investeringsmöjligheter såg de 

efter möjligheten att ta lån för att genomföra investeringar. Deras studie är aktuell för detta 

arbete eftersom investeringar i fastigheter är kapitalkrävande (Riksbanken, 2017). 

 

Morri och Cristianziani (2009) skrev i sin artikel om vad som påverkar kapitalstrukturen i 

fastighetsbolag. Deras empiriska bevis visar i likhet med trade-off teorin att företagets 

operationella risk, alltså risken för volatila kassaflöden påverkar belåningen, vilket leder till att 

företag med låg operationell risk har högre belåning och detta gäller även för fastighetsbolag. 

Enligt Modigliani och Miller (1958) finns det ett samband mellan företagets avkastningskrav 

och dess skuldsättning. Högre belåning innebär högre risk för ägarna och då ökar även deras 

avkastningskrav. 

 

2.1.2. Pecking order teorin 

Enligt Myers och Majulf (1984) beskriver pecking order teorin att företag prioriterar intern 

finansiering före extern finansiering. Pecking order teorin säger inte att företag strävar efter en 

optimal kapitalstruktur (Landström, 2017), utan när ett företag saknar eget kapital finansierar 

de med hjälp av extern finansiering och då föredrar de banklån före att emittera nya aktier. 

Detta gör de för att lån är billigare och säkrare än aktier. Att företag föredrar finansiering med 

eget kapital före externt kapital beror bland annat på att kostnaderna för finansieringen ökar i 

form av bland annat räntor och amorteringar. Detta kan leda till att potentiella investeringar inte 

kan genomföras. En annan konsekvens av att använda externt kapital är att det uppstår 

informationsasymmetri mellan företaget och långivaren. (Myers, 1984) och (Myers & Majulf, 

1984). Enligt Landström (2017) handlar informationsasymmetri om att företagets finansiärer 

inte har lika mycket kunskap om företaget som företagsledningen har. Detta medför att 

finansiärerna kan ha svårt att säkerställa risken och det potentiella värdet i ett nytt företag. När 

företaget finansierar med hjälp av lån ökar företagets risk för konkurs. Detta medför ökade 

kostnader för företaget då långivaren kräver ökad avkastning på sitt satsade kapital på grund av 

risken den tar. Ibland kan det även vara så att informationsasymmetrin är den omvända, 

exempelvis att finansiärens erfarenhet och kunskap om företagets tänkta marknad är större än 

den kunskap som företagsledningen har eller att deras kunskap om investeringsprocessen kan 

vara till hjälp när företaget tar in mer externt kapital.  Företaget kan alltså bli beroende av både 

finansiärens kapital och kunskap.  
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Bond och Scott (2006) skriver i sin studie att när fastighetsbolag behöver ta in externt kapital 

vänder de sig i första hand till lånefinansiering i enlighet med pecking order teorin, som också 

säger att företag föredrar lånefinansiering när externt kapital behövs. 

 

När Supa (2012) mellan 2002 och 2009 studerade vilka faktorer som påverkade kapital-

strukturen i thailändska börsnoterade fastighetsbolag fann de stöd för pecking order teorin, som 

säger att företag med tillväxtmöjligheter tenderar att använda hävstångseffekten genom 

belåning. 

 

För en del mindre företag är självständighet och kontroll över det egna företaget viktigare än 

finansieringsbehovet vilket förändrar deras prioriteringsordning av finansieringsalternativen. 

Dessa krav från potentiella finansiärer begränsar då företagens möjlighet att växa. Hur det 

minskade behovet för finansiering påverkar tillväxten och utvecklingen av företaget beror då 

på företagets lönsamhet och den personliga förmögenheten hos de som äger företaget. Detta 

kan vara ett problem för nya unga företag med begränsade vinster och mindre förmögna ägare. 

(Howorth, 2001).  För att ett företag ska kunna ta sig an nya investeringsmöjligheter och växa 

när tillfälle ges är det viktigt att ha en ”financial slack”, alltså tillgång till likvida medel eller 

möjligheten att ta nya lån om det skulle behövas för att finansiera en ny investering (Myers, 

1984). 

 

2.2.     Konsekvenser av finanskriserna 

Det finns många olika omvärldsfaktorer som påverkar fastighetsbolag när de ska finansiera sin 

verksamhet. Eftersom tidigare forskning visar på att banklån är vanligt förekommande i 

finansieringen av fastighetsbolag har vi valt att fokusera på regelverket Basel 3 och det 

historiska ränteläget i Sverige.  

 

2.2.1. Bankregleringar - Basel 3 

Baselkommittén för banktillsyn arbetar för att främja global finansiell stabilitet. För att minska 

bankernas risker arbetar de med att förbättra och harmonisera bankreglering, tillsyn av banker 

och bankernas kontroller av riskerna. Efter finanskrisen i slutet på 00-talet upptäcktes ett behov 

av att reglera det befintliga regelverket Basel 2. Till en början satsades det på det modifierade 

regelverket Basel 2,5 för att snabbt ta itu med några av riskerna som upptäckts under 

finanskrisen. Syftena var att minska risken att bankerna skulle underskatta sitt kapitalbehov 

samt att minska procyklikaliteten (”procykliska effekter uppstår när regleringar förstärker 

svängningar i den finansiella konjunkturen”). Basel 2,5 löste endast problemen delvis vilket 

ledde till att arbetet med att ta fram det större reformpaketet Basel 3 startades. I december 2010 

antogs det nya regelverket för kapitalkravet och det gjordes mindre justeringar i det i juni 2011. 

Fram till 2019 fasas de nya regleringarna in och 2023 ska alla förändringar vara genomförda. 

Regelverket är exempelvis till för att:  

- öka kvaliteten och kvantiteten på bankernas kapital 

- fånga fler risker än tidigare 
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- öka bankernas motståndskraft genom att införa kapitalbuffertar 

- minska procykaliteten i regelverket  

- minska systemriskerna 

- säkerställa att bankerna har en miniminivå av likvida medel 

- begränsa löptidsskillnaden mellan bankernas tillgångar och skulder 

- begränsa bankernas skuldsättning och minska beroendet av bankernas egna modeller 

- begränsa bankernas stora exponering mot enskilda motparter. (Riksbanken, 2016). 

 

2.2.2. Ränteläget i Sverige 

Sedan februari 2015 befinner sig Sverige i ett minusränteklimat. Det är ett fenomen som är helt 

nytt för Sverige. I Sverige är det Riksbanken som sätter styrräntan och deras huvudsakliga 

penningpolitiska verktyg är reporäntan. Genom att förändra reporäntan kan Riksbanken 

påverka Sveriges ekonomi för att långsiktigt uppnå inflationsmålet om 2 procent enligt KPIF, 

konsumentprisindex med fast ränta. Reporäntan +/- 0,75 procentenheter är bankernas in- och 

utlåningsränta och den kortaste marknadsräntan som löper i sju dygn. Reporäntan är central 

eftersom den är Riksbanken verktyg för att styra Sveriges penningpolitik och den påverkar 

marknadsräntorna. Dessa påverkar i sin tur lånen för hushållen och företag och därmed den 

totala efterfrågan och aktiviteten i ekonomin. Högre marknadsräntor leder till att aktiviteten i 

ekonomin minskar, konsumtionen dämpas och det blir mer attraktivt att spara samt att 

kostnaden för de lån hushåll och företag har ökar. Högre räntor påverkar också priset negativt 

på finansiella och reala tillgångar som aktier och fastigheter genom att nuvärdet av den framtida 

avkastningen blir lägre när räntan stiger. I februari 2015 var första gången Riksbanken 

beslutade om negativ reporänta. Den fortsatte att sjunka till som mest -0,5 procentenheter och 

är idag, 2019, fortsatt negativ vid -0,25 procent. Bakgrunden till sänkningen var att Riksbanken 

ville stimulera ekonomin för att nå inflationsmålet om 2 procent. (Riksbanken, 2018). För att 

se reporäntans utveckling sedan 2012 och dess relation till marknadsräntor se figur 2 och figur 

3 nedan.  
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Figur 2. Reporäntans utveckling och Riksbankens prognos (Riksbanken, 2019). 

 

I figur 2 ser vi reporäntans utveckling sedan 2012 till 2019 i heldragen blå linje. Den prickade 

blå linjen är Riksbankens prognos under de närmst kommande åren. Reporäntan har sedan 2012 

sjunkit och under 2015 klev den in i negativt territorium för första gången.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Reporänta samt genomsnittlig in‐ och utlåningsränta till hushåll och företag 

(Riksbanken, 2019).   

 

I figur 3 ser vi de genomsnittliga in- och utlåningsräntorna för hushåll och företag och deras 

relation till reporäntan.  
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2.3.     Finansieringsalternativ 

Nedan följer en redogörelse av de olika finansieringsalternativ som behandlas i detta arbetet.  

 

2.3.1. Eget kapital  

När bostadsbolag investerar i långfristiga tillgångar som fastigheter behöver bolagen bestämma 

hur tillgången ska finansieras. Ett alternativ som bolaget har är att finansiera investeringen med 

eget kapital, det vill säga med företagets kassa eller av kvarvarande vinst från tidigare år. 

(Brealey et al., 2017). 

 

2.3.2. Banklån 

Banklån är för många mindre företag den enda finansieringskällan. När banken ska låna ut 

pengar gör de en bedömning av risken i företaget och av dess affärsidé, och det är främst de 

faktorerna som avgör hur mycket banken lånar ut. Låntagarna betalar räntor och avgifter till 

banken utöver de amorteringar parterna avtalat om. Räntan som låntagaren betalar för lånet 

baseras på marknadsräntan, risken i företaget samt vilka säkerheter företaget kan ställa för lånet. 

(Brealey et al., 2017). Marknadsräntan, som styrs av reporäntan, är den ränta som aktörerna är 

villiga att betala för olika typer av krediter och det är utbud och efterfrågan som prissätter den. 

Stockholm Interbank Offered Rate (Stibor) visar ett genomsnitt av de räntesatser som ett antal 

banker, Stiborbanker (”de svenska storbankerna”), verksamma på den svenska 

penningmarknaden, är villiga att låna ut till varandra utan säkerheter under olika löptider. Det 

övergripande ansvaret för Stibor har Bankföreningen. (Riksbanken, 2018).  

 

När en långivare ska låna ut pengar till ett fastighetsbolag analyserar de fastighetsbolagets 

återbetalningsförmåga och kassaflöde samt kräver någon typ av säkerhet. Säkerheten kan vara 

inteckning i fast egendom (pant), företagsinteckning eller ett borgensåtagande. För att företaget 

ska kunna belåna fast egendom krävs det att fastigheten har inskrivna pantbrev. (Råckle, 2015) 

 

Bostadsbolag finansierar nybyggnation i två steg. Under byggtiden ställer långivaren ut ett 

byggnadskreditiv och när byggnaden är färdigställd beslutar bostadsbolagen om den lång-

fristiga finansieringen, dvs fastighetslånet. Fastighetslånet delas in i bottenlån och topplån och 

bottenlånet uppgår till 60–75% av marknadsvärdet och lämnas till innehavaren av det pantbrev 

(säkerhet) med bäst förmånsrätt. Topplånet i sin tur har en högre risk och lämnas till 

innehavaren av det pantbrev med sämre förmånsrätt än bottenlånet. (Råckle, 2015) 

 

2.3.3. Crowdfunding 

Crowdfunding är ett nytt alternativ för företag att finansiera sin verksamhet med. Med hjälp av 

internet samlar företag in kapital och det är ett stort antal personer som var för sig bidrar med 

små summor pengar. Oftast är dessa personer okända för företagaren och utdelningen som 

investerarna får kan variera. I vissa projekt får investerarna ränta på sin investering medan det 
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i små projekt är vanligast att entreprenören erbjuder ett varuprov av produkten i gengäld för 

investeringen. (Brealey et al., 2017). 

 

2.3.4. Statligt stöd och investeringsbidrag 

Boverket är den statliga institutionen som beslutar i frågor om statligt stöd och investerings-

bidrag som lämnas för nybyggnad eller ombyggnad av flerbostadshus (Råckle, 2015). Det är 

innevarande regering som beslutar vilka stöd och bidrag som bygg- och fastighetsbolag kan 

söka. Vid tiden för detta arbete kan företag ansöka om stöd till bostäder för äldre. För 

nybyggnad kan stödet ge upp till 3600 kr/m2 boarea och vid ombyggnad 3200 kr/m2. (Boverket, 

2017) Tidigare kunde företag även söka stöd för bland annat hyresbostäder och bostäder för 

studerande, något riksdagen i samband med budgetomröstningen för 2019 beslutat att avveckla 

(Boverket, 2019). 

  

2.4.     Ränterisk  

Företag måste ta hänsyn till olika sorters risker i sin finansiella planering. Högre risk kräver 

högre avkastningskrav från aktieägarna och det måste företag förhålla sig till (Modigliani och 

Miller, 1958). Nedan presenterar vi kortfattat två typer av räntesäkringsverktyg som fastighets-

bolag kan använda för att hantera sin ränterisk.  

 

Företag vars kassaflöden påverkas av räntor kan påverka sin ränterisk genom att använda sig 

av ränteswappar. Med ränteswappar kan ett företag som betalar en fast ränta för sina lån och 

som hellre vill betala en rörlig ränta, byta sina räntebetalningar med en annan part som betalar 

en rörlig ränta. (Brealey et al., 2017). Fördelarna med ränteswappar är att de normalt ger en 

lägre räntekostnad jämfört med att binda lånet till en fast ränta och att ränteswappar ger en 

stabilare räntekostnad än vad fallet är med rörlig ränta. Genom att nuvärdesberäkna alla 

framtida räntebetalningar kan en ränteswapp avslutas.  Att stänga en ränteswapp tidigare än 

avtalat kan medföra en kostnad lika väl som en intäkt beroende på hur ränteswappens 

marknadsvärde utvecklas. (SEB, 2017). 

 

Det andra sättet att hantera ränterisken är att binda låneräntan på olika löptider. Räntor som 

varierar från dag till dag eller binds på tre månader klassas som rörliga lån. Lån med räntor som 

binds mellan 1 till 10 år är bundna lån. (Råckle, 2015).  
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2.5.     Sammanfattande undersökningsmodell 

Undersökningsmodellen (se figur 4) syftar till att sammanfatta det vi avser att undersöka i 

arbetet.  Överst sammanfattar vi de teorier vi utgår från och vilka begrepp som vi 

operationaliserat i vår intervjuguide (se bilaga 1). Nederst i modellen lägger vi på ytterligare ett 

lager med konsekvenser från finanskriserna i form av bankregleringar, Basel 3, och en reporänta 

som idag är i negativt territorium för att se hur bostadsbolagen finansierar verksamheten och 

varför de gör så.  

 

 

 

 
Figur 4. Sammanfattande undersökningsmodell.  
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3. Metod 
Följande kapitel redovisar och argumenterar för vilka val som gjorts och vilken metod som 

använts i arbetet.  

3.1.     Övergripande forskningsansats 

Arbetets syfte är att beskriva hur bostadsbolag finansierar sin verksamhet i lågräntemiljö och 

förklara varför de gör på det viset samt identifiera likheter och skillnader mellan bolagen. I 

metodkapitlet förklarar vi hur vi arbetat för att samla in data till vår empiri (Jacobsen, 2002). 

För att kunna beskriva vårt arbetssätt behöver vi redogöra för vår syn på verkligheten, det vill 

säga arbetets ontologi. De två ytterligheterna inom ontologin är det subjektiva och objektiva. 

(Söderbom och Ulvenblad, 2016). Arbetssättet som datainsamlingen skett på är något mer 

objektiv än subjektiv och kunskapen är kumulativ, vilket innebär att resultat från tidigare studier 

kopplas samman för att få en ökad förståelse. (Jacobsen, 2002).  

 

En objektivistisk ontologi är kopplad till en positivistisk epistemologi (David och Sutton, 2016) 

och inom positivismen betraktas kunskap ofta som hård data (Söderbom och Ulvenblad, 2016). 

Vi anser dock inte att vår insamlade data är hård. Insamling av hårda data, är enligt Söderbom 

och Ulvenblad fallet i en kvantitativ studie. Anledningen till att vi identifierar vår studie som 

objektiv och positivistisk är på det sätt vi har låtit tidigare teori och forskning påverka strukturen 

och operationaliseringen av vår datainsamling och analys på. I enlighet med David och Sutton 

(2016) har vår forskningsfråga blivit ett resultat av tidigare teorier och våra egna aningar. Vi 

har formulerat en forskningsfråga som ska svara på hur och varför bostadsbolag finansierar sin 

verksamhet som de gör och det kräver en kvalitativ undersökning.  

 

Genom en kvalitativ datainsamling behåller arbetet sin flexibilitet och vi har i insamlandet av 

data valt att fokusera på ord istället för siffror vilket hade blivit fallet i en kvantitativ studie 

(Jacobsen, 2002).  

 

Vårt arbete startar i teorin och tar hänsyn till tidigare forskning i utformandet av vår intervju-

guide, vilket Söderbom och Ulvenblad (2016) beskriver som en deduktiv ansats. Sedan låter vi 

datainsamlingen efterhand påverka vidare datainsamling, vilket enligt Söderbom och 

Ulvenblad är ett induktivt steg.  Denna typ av växelverkan i genomförandet av arbetet beskriver 

litteraturen som abduktion. Ett annat sätt att förklara abduktion är att vi placerar vår studie nära 

induktion men avvisar inte de teoretiska förföreställningar som ligger nära deduktion. 

(Söderbom och Ulvenblad, 2016). Ett konkret exempel på när vi varit abduktiva var när vi inför 

en intervju även skrivit om redovisningsprinciper i referensramen och intervjuguiden men efter 

intervjun fann vi att det var helt ointressant för vår studie. Respondenten i detta fall tyckte inte 

heller att det var intressant varför vi beslutade oss för att ta bort det avsnittet. Det hade inte varit 

möjligt med en deduktiv ansats.  

 



 18 

3.2.     Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången kan enligt David och Sutton (2016) ge oss information om hur tidigare 

studier har operationaliserat begrepp. Utifrån tidigare forskning i ämnet har begreppen som 

använts i de studierna hjälpt oss när vi har utvecklat vår intervjuguide och analysmodell. En 

konsekvens av att vi använt oss av befintliga begrepp kan vara att vi inte kommer till nya 

slutsatser, men däremot kan vårt arbete styrka tidigare studiers slutsatser. 

 

Sekundärdata innebär enligt Jacobsen (2002) att vi använder data som andra samlat in och 

svårigheten med sekundärdata är att avgöra trovärdigheten på dokumenten. För att hantera den 

trovärdigheten, och för att bygga på våra egna förkunskaper om kapitalstruktur samt för att få 

en överblick av relevant forskning använde vi oss av Brealey et al:s (2017) Principles of 

corporate finance och av Landströms (2017) Entrepreneurial finance. Sökningen efter 

relevanta vetenskapliga artiklar har gjorts i Högskolan i Halmstads biblioteksdatabas 

OneSearch. Några av de sökord vi använt oss av är:  

Capital structure, real estate capital structure, pecking order in real estate, trade-off in real 

estate, capital structure in listed real estate companies, fastighetsbolag, finansiering av 

fastighetsbolag, kapitalstruktur i onoterade fastighetsbolag.  

 

För att påverka trovärdigheten av sekundärdatan ytterligare har vi säkerställt att forskningen vi 

har tagit del av är godkänd enligt den norska webbsidan Norsk senter for forskningsdata (Norsk 

senter for forskningsdata, 2019). På den graderas publikationer med ettor och tvåor för 

godkända publikationskanaler. Nivå två är den högsta nivån av kanaler och de uppfattas som 

de mest ledande publikationskanalerna i breda forskningssammanhang. (Norsk 

Publiseringsindikator, 2016).  

 

3.3.    Empirisk studie 

Eftersom arbetets syfte är att beskriva hur och förklara varför bostadsbolag finansierar sin 

verksamhet som de gör samt identifiera likheter och skillnader mellan bolagen ska den 

empiriska datan samlas in genom intervjuer (Söderbom och Ulvenblad, 2016).  

  

3.3.1. Val av bostadsbolag 

Det beslutades tidigt under arbetsgången att vi skulle studera onoterade bostadsbolag. Urvals-

processen startades med att söka fram onoterade bostadsbolag inom ett geografiskt område, 

från Helsingborg i söder till Göteborg i norr. Kriterierna vi beslutade oss för var att företagen 

måste ha bostäder i portföljen och att de inte ska vara börsnoterade. Valet att studera onoterade 

bostadsbolag berodde på att fler studier är gjorda på börsnoterade fastighetsbolag än på 

onoterade och att det därför fanns ett tydligt forskningsgap. 

 

Vår ambition var att intervjua sex bostadsbolag men det har varit en tuff utmaning att få tag i 

respondenter för arbetet. Många gånger har vi inte ens fått svar på våra förfrågningar. Fyra 
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bostadsbolag kunde ställa upp på intervjuer och efterhand som vi gjorde intervjuerna märkte vi 

att respondenternas svar var väldigt lika varandra. Därför beslutade vi oss för att använda fyra 

respondenter i detta arbete. Beslutet togs med stöd av David och Sutton (2016) som säger att 

mättnad kan uppstå när datainsamlingen inte längre genererar några nya egenskaper i det som 

studeras. Eftersom vi upplevde tendenser till mättnad tidigt i intervjuprocessen beslutade vi oss 

för att fyra respondenter fick vara tillräckligt för att kunna besvara vår forskningsfråga även om 

vår ambition var att intervjua fler respondenter.  

 

Vi valde att intervjua ledande personer från bostadsbolagen för att empirin ska bestå av primära 

källor. Primärdata innebär att vi samlar in upplysningar direkt från informationskällan och 

datainsamlingen är skräddarsydd för problemställningen (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen 

(2002) ska vi kunna bedöma källornas kvalitet genom att se vilken kunskap och kompetens 

respondenterna har. Det har vi gjort genom att välja personer på bostadsbolagen som arbetar 

med finansieringsfrågor på daglig basis. Exempel på titlar hos de personer vi träffat är ägare, 

grundare, ekonomi- och finanschef.  

 

En konsekvens av vårt val att studera onoterade bostadsbolag är att det har varit svårt att komma 

i kontakt med relevanta respondenter. Majoriteten av bolagen vi har intervjuat har inte varit 

renodlade bostadsbolag, vilket innebär att andra koncernbolag kan tjäna pengar och ge 

koncernbidrag till bostadsfastigheterna, vilket kan ge bostadsbolagen en extra ekonomisk 

styrka. Arbetet skulle kunnat fokusera på fastighetsbolag, men vi ställde kriteriet att bolagen 

ska äga bostäder, för att vi skulle kunna koppla resultatet till bostadsbolags finansiering  och 

hur de kan öka utbudet av hyresbostäder.   

 

3.3.2. Före, under och efter datainsamlingen  

Datainsamlingen tog sin utgång i att ett operationaliseringsschema (se bilaga 1) konstruerades 

utifrån olika teman och begrepp som vi hämtat från de teorier och den forskning som 

presenteras i den teoretiska referensramen. Utifrån dessa teman och begrepp konstruerades 

frågor till intervjuguiden som användes i den kvalitativa datainsamlingen. Flera av studierna 

som den teoretiska referensramen baseras på är genomförda som kvantitativa studier. Det har 

bidragit till att vi inte kunnat återupprepa deras metodval i sin helhet med de förutsättningar vi 

har för vårt arbete. Eftersom vi ville veta hur och varför bostadsbolag finansierar sin verksamhet 

som de gör, och inte endast hur de finansierar sin verksamhet. 

 

Innan vi genomförde intervjuer med respondenterna genomfördes en öppen förintervju med en 

person som arbetat som företagsrådgivare på en av de svenska storbankerna. Förintervjun gav 

oss en möjlighet att testa vår intervjuguide och dess begrepp. Vi diskuterade den praktiska 

relevansen av frågorna och inriktningen på studien. Förintervjun genomfördes i ett öppet 

samtalande klimat där intervjupersonen mer tog rollen som handledare än som respondent.  

 

Intervjuerna med respondenterna har genomförts på en plats som intervjupersonerna själva valt, 

oftast deras egen arbetsplats och samtliga intervjuer har varat mellan 40 och 65 minuter. Valet 
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att låta respondenten välja plats för intervjun gjordes med stöd av Jacobsen (2002) som menar 

man ska försöka uppnå en naturlig plats och undvika en konstlad plats som kan leda till 

konstlade svar. Båda författarna till arbetet har närvarat vid samtliga intervjuer.  

 

Respondenterna kontaktades via mejl där de fick information om vad arbetet handlar om, att de 

har möjligheten att presenteras anonymt och att de själva får välja tid och plats för intervjun. 

Vi har intervjuat varje respondent vid ett sammanhängande tillfälle, vilket enligt Jacobsen 

(2002) är att föredra om avsikten är mindre individorienterad, vilket är fallet i vårt arbete då vi 

koncentrerar oss på varför företaget finansierar sin verksamhet på det sätt som de gör. 

 

Vi har strävat efter att låta intervjupersonerna få stort utrymme i sina svar, vilket enligt David 

och Sutton (2016) innebär att datainsamlingen är kvalitativ. Det innebar också att intervjuerna 

var relativt ostrukturerade då målet var att höra intervjupersonernas egna historier och på så sätt 

sträva efter att uppnå varje persons djupvaliditet (David och Sutton). Intervjuerna har enligt 

David och Sutton varit ostandardiserade på så sätt att vi strävat efter ett samtal utifrån teman 

och begrepp och intervjuguiden har istället använts som en checklista för att säkerställa att vi 

fått svar på de frågor vi velat ställa. Efterhand som intervjuerna fortlöpt har vi ställt de frågor 

som passat samtalet. Jacobsen (2002) beskriver fenomenet intervjuareffekt där den som 

intervjuas kan påverkas av intervjuaren, vilket kan påverka resultatet. Det har vi försökt hantera 

genom att förhålla oss neutrala i intervjusituationen och varken bekräfta eller dementera det 

som den intervjuade säger. Detta är något vi upplever som något komplext att hantera från 

början men vi känner att vi blir bättre och bättre på att hantera det. 

 

Vi har i enlighet med Jacobsen (2002) analyserat den insamlade datan efterhand och vi har 

därefter ändrat i den fortsatta datainsamlingen genom att ta bort och lägga till frågor för att vi 

ska kunna få en jämförbarhet mellan respondenterna. Varje intervju har spelats in med två olika 

smarttelefoner med inspelningsfunktion. Det gjorde vi för att säkerställa att inspelningarna 

fungerade och för att om kvaliteten på den ena inspelningen var bristfällig kunde den andra 

inspelningen användas. Som komplement till inspelningarna användes minnesanteckningar vid 

intervjutillfällena.  

 

Efter varje intervju gick vi igenom våra anteckningar och försökte muntligt utvärdera intervjun. 

Därefter lyssnades inspelningen igenom och transkriberades av oss samt en extern medhjälpare. 

Transkriberingen gjordes för att underlätta analysarbetet. Nackdelen med att använda extern 

hjälp för transkriberingen är att personen inte alltid är bekant med språket i intervjun. Detta var 

personen tydlig med och när den inte förstod något bad den oss om hjälp för att transkriberingen 

skulle bli rätt. 

 

När samtliga intervjuer var genomförda kände vi ett behov av komplettering från några av 

respondenterna och vi kontaktade dem via mejl för att få svar på de frågor vi önskade att 

komplettera intervjun med.  
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Efter att kompletteringarna var inhämtade och empirin sammanställd, skickade vi ut den 

aktuella intervjun till varje respondent för att få deras godkännande och för att ge dem möjlighet 

att korrigera eller ta bort felaktigheter, alternativt lägga till information som de tyckte saknades.  

 

Konsekvensen av vårt val att sträva efter en intervju i samtalsform är att formuleringen på 

frågorna varierat utifrån samtalen och att frågorna inte ställts i samma ordning i alla intervjuer. 

Eftersom respondenten i hög grad har bestämt över dialogen genom storytelling innebär det 

enligt David och Sutton (2016) att arbetets upprepningsbarhet varit låg. Vi anser att det är 

viktigare att respondenten får berätta sin historia med sina egna ord istället för att uppnå en hög 

upprepningsbarhet i intervjusituationen. Konsekvensen av det skulle kunna vara att 

respondenterna skönmålar sin verksamhet för att ge en så bra bild som möjligt.  

 

3.3.3. Dataanalys 

Då varje genomförd intervju har transkriberats och skrivits ut blir analysen i vår studie en 

textanalys. En stor mängd text har analyserats vilket enligt Jacobsen (2002) kräver en 

reducering av komplexiteten genom att förenkla och strukturera informationen. Det har vi gjort 

genom en manuell innehållsanalys i Microsofts Officeprogram Excel. Vi har konstruerat en 

matrispresentation som byggts upp efter de teorier och begrepp vi har hämtat från den teoretiska 

referensramen som vi byggde vår intervjuguide på. I matrispresentationen har vi fört in vår 

kvalitativa data under varje fråga för att göra den jämförbar. (David och Sutton, 2016). Vi har 

genomfört en innehållsanalys på de valda begreppen som återkommer i den insamlade 

textdatan. De specifika begreppen vi undersökt är:  

 

- Operationell risk 

- Optimal kapitalstruktur 

- Tillväxt 

- Prioritetsordning 

 

Vår analys sker i tre delar. En del som är en empirisk jämförelse där likheter och skillnader 

mellan bostadsbolagen identifieras. Den andra delen fokuserar på teoretisk analys och den 

tredje delen ska återkoppla till aktuell forskning. (Söderbom och Ulvenblad, 2016). De tre 

delarna blandas genomgående i analysen under varje begrepp.  

 

3.4.     Trovärdighet 

Validitet handlar enligt Jacobsen (2002) om det går att lita på resultaten. För att hantera 

validiteten och påverka densamma har vi på ett systematiskt sätt behållit studiens struktur 

genom de olika delarna från referensram till analys. Genom att genomföra kvalitativa intervjuer 

påverkar vi respondenternas djupvaliditet (David och Sutton, 2016). Ytterligare ett sätt att 

påverka validiteten var att genomföra en förintervju med en person som med sin praktiska 

erfarenhet och kompetens kunde vägleda oss i vår intervjuguides giltighet.  
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Reliabilitet beskriver i vilken grad arbetet upprepar sig och om resultaten blir likvärdiga om 

den genomförs på nytt (Söderbom och Ulvenblad, 2016), det vill säga arbetets tillförlitlighet 

(Jacobsen, 2002). Då vi lät respondenterna få stort utrymme i sina svar och styra över samtalet 

har arbetets upprepningsbarhet varit låg. För att påverka arbetets tillförlitlighet har vi 

sammanfattat empirin som är skriven om respektive respondent, skickat den till respondenten 

för godkännande alternativt korrigera felaktigheter. På så sätt säkerställer vi att vi har uppfattat 

det respondenten sagt på rätt sätt.  

 

3.5.     Generaliserbarhet 

Då tre av fyra av de studerade bostadsbolagen är relativt lika storleksmässigt sett till antal 

bostäder argumenterar vi för att arbetets resultat är generaliserbart på liknande bostadsbolag. 

Det som talar mot det är att bolagen har andra verksamheter i respektive koncern där de tjänar 

pengar som kan bidra till fastighetsfinansiering. Vi menar ändå att resultatet är generaliserbart 

då vi ser tendenser som tyder på att vårt resultat är typiskt för branschen och resultatet bekräftar 

tidigare forskning. Söderbom och Ulvenblad (2016) beskriver vår generalisering som en 

analytisk generalisering som fokuserar på begrepp. En konsekvens som kan påverka arbetets 

generalisering är enligt Jacobsen (2002) att vi har undersökt för få enheter. När många enheter 

studeras finns goda möjligheter till generalisering. Vi hanterar den konsekvensen genom att 

argumentera för att vårt resultat bekräftar tidigare studier varför resultatet bör vara 

generaliserbart på liknande bostadsbolag.  

 

3.6.     Etiska överväganden  

Vi har använt oss av ett informerat samtycke från våra respondenter genom att vi har informerat 

dem om arbetet och de har haft ett eget val att delta eller ej, samt att de har fått godkänna all 

empiri som skrivits om dem och som publiceras i arbetet (David och Sutton, 2016). När vi 

kontaktade de olika respondenterna gav vi dem möjligheten att presenteras anonymt i arbetet 

för att öka chansen till att de skulle vilja deltaga. Vid intervjutillfällena frågade vi åter 

respondenterna om de vill använda möjligheten till anonymitet eftersom när de tackade ja till 

vår intervjuförfrågan visste de inte vilka frågor vi skulle ställa. När all datainsamling var gjord 

tog vi beslutet att anonymisera respondenterna i arbetet, då vi ansåg att det inte skulle påverka 

resultatet. Genom att vi anonymiserat arbetet har vi inte behövt hantera personuppgifter utöver 

de kontaktuppgifter vi haft till respondenterna. Då inga personuppgifter eller kontaktuppgifter 

förekommer i arbetet är respondenterna anonyma. Det förekommer uppgifter om 

respondenternas bolag men vi anser inte att de uppgifterna går att knyta till bolagen.  
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4. Empiri 
Avsnittet presenterar först respondenterna och deras bolag och därefter presenteras den 

insamlade empirin från varje intervju i löpande text.  

 

Följande tabeller visar en jämförelse av respondenterna och bostadsbolagen för att vi ska få en 

uppfattning om några av bolagens förutsättningar samt vilken erfarenhet de olika 

respondenterna har.  

 

Tabell 1. Respondenten 
Respondenten B1 B2 B3 B4 

Roll Ägare, VD Ekonomichef Ägare, finanschef Ägare 

År i företaget Grundare 12 Grundare Grundare 

Arbetat med 

fastigheter 

39 år 5 år Ca 35 år 4 år 

 

 

Tabell 2. Företaget 
Företaget B1 B2 B3 B4 

Antal bostäder (ca) 400 450 300 30 

Antal ägare Familj + 1 extern Familj 2 familjer 3 ägare 

Annan verksamhet 

i koncernen 

Ja Ja Ja Nej 

Fastigheter i egna 

bolag 

Ja Ja Ja Ja 

 

4.1.     Bostadsbolag 1 (B1) 

B1 ägs till största delen av en familj och bolaget förvaltar knappt 400 bostäder. Vår respondent 

är VD i, och grundare av B1 och köpte sin första hyresfastighet 1980. I slutet på 90-talet valde 

personen att endast satsa på bolaget och dess fastigheter. 

 

B1 har inget uttalat avkastningskrav på det interna kapitalet, eftersom ”det är börsbolag som 

behöver syssla med det”. Bolaget arbetar istället med budgetar och de sätter mål för vad de ska 

omsätta, vilken uthyrningsgrad och vilket driftnetto de ska ha samt vilket nettoresultat de vill 

uppnå. Deras mål är att växa men de drivs inte av att hålla vissa siffror, utan de är affärsdrivna 

och växer när tillfälle ges. När de förvärvar en fastighet görs det i stort sett endast ”off-market”. 

Enda gången bolaget gör förvärv ”on-market” är av strategiska skäl som när de köper en 

grannfastighet till en fastighet de redan äger. Att de föredrar ”off-market” beror på att ”on-

market” är alldeles för dyrt idag, även om deras senaste fastighetsförvärv var ”on-market”. När 

bolaget sedan förvaltar fastigheterna drivs varje fastighet i aktiebolagsform på grund av 

skatteskäl och för att de vill undvika lagfartskostnader. 

 

När B1 ska förvärva en ny bostadsfastighet vänder de sig till olika banker med värderingar och 

prospekt och frågar om banken vill vara med och finansiera. Det är banken som bestämmer hur 

mycket eget kapital B1 måste gå in med själva och därför varierar andelen eget kapital som 
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bolaget går in med i varje fastighet. Generellt sett kräver bankerna att bostadsbolaget går in 

med 30–40% eget kapital i fastigheten.  

 

För B1 är banklån den primära externa finansieringskällan. I dagsläget använder B1 sig av tre 

banker, men de är noga med att ha en relation med alla större banker då de vill föra en dialog 

och träffa bankerna minst en gång per år.  

 

På frågan om hur möjligheten att göra skatteavdrag för räntekostnaderna påverkar deras val att 

finansiera fastigheterna med lån menar respondenten att:  

 

”Skulle du ta bort räntekostnadsavdraget helt och hållet från fastighetsbranschen så går vi 

under ju. Då sänker du en hel bransch.” 

 

Om möjligheten till avdragsrätten på räntekostnaderna inte hade funnits så hade B1 behövt gå 

in med mer eget kapital, förutsatt att de hade kapital tillgängligt. Finns det däremot inte mer 

pengar har de inget val utan de måste låna pengar eftersom de behöver ha en buffert. 

Respondenten menar att fastighetsbolagen med finansiering genom AP-fonderna har sina 

fördelar eftersom de kan välja om de vill ta in externt kapital eller inte. ”Det kan ju inte vi 

riktigt göra, utan vi får nog ta det banken erbjuder.” 

 

Respondenten säger att de alltid konkurrensutsätter det externa kapitalet i och med att de pratar 

med flera banker inför fastighetsförvärv. Förutom finansiering med hjälp av banker har de sett 

på alternativa finansieringskällor som exempelvis crowdfunding, men det är allt för dyrt i 

dagsläget. Däremot tror respondenten att det kommer komma upp nya finansieringsformer och 

att bankens totala andel av utlåningen kommer att minska. För B1 har det inte funnits några 

egentliga alternativ till banken, vilket det däremot gör för de börsnoterade fastighetsbolagen 

som kan ge ut preferensaktier och låna av sina ägare. Respondenten nämner även att de har 

svårt att konkurrera med fastighetsbolag som finansieras med stöd av exempelvis AP-fonderna. 

Dessa bolag har det mycket lättare att finansiera sig billigt jämfört med små lokala 

fastighetsbolag som ägs av familjer. Utmaningen för de mindre fastighetsbolagen är att få tag i 

billig finansiering. Detta försvåras av de krav som EU och Riksbanken har på bankerna säger 

respondenten.  

 

Förutom att banken ställer krav på att B1 ska betala räntor och amortering ställer de även krav 

på att bolaget har en bra organisation, en bra uthyrningsgrad och en viss soliditet. Nu har 

bankerna även börjat ställa krav på att bolaget ska vara miljömedvetna och de vill veta hur de 

hanterar GDPR. Respondenten brukar säga till banken; ”ska du ha mitt skonummer så är det 

xx” och personen anser att dessa krav är besvärliga och tidskrävande, men inte dyra för bolaget. 

Bolaget behöver inte anställa någon för att sköta rapporteringen till bankerna. Jämfört med för 

10 år sedan ställs det idag större krav att de ska rapportera och lämna ifrån sig information om 

verksamheten till bankerna. Bankerna ställer däremot inga krav på att B1 ska marknadsvärdera 

sina fastigheter. Däremot väljer bolaget själva att marknadsvärdera sina fastigheter, dels för att 

kontrollera sina egna beräkningar och underbygga sin egen tro och få bekräftelse från externa 

värderare, men även för att agera professionellt mot banken.  
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Som säkerhet för banklånen erbjuder B1 bankerna pantbrev och borgen från moderbolaget.  

 

Om B1 hade fått välja sin egen optimala kapitalstruktur hade de önskat crowdfunding eller att 

externa finansierare hade gått in med kapital. De har, som nämnts ovan, tittat på möjligheterna 

för crowdfunding, men de har inte hittat externt kapital där investerarna inte har krav på att få 

tillbaka pengarna annat än att de får en rimlig ränta. På frågan om hur en optimal kapitalstruktur 

skulle viktas mellan eget och externt kapital för dem sa respondenten att  

 

”Man hade kanske velat komma ner i bankbelåning som är under 50% och att du hade haft en 

fjärdedel, alltså upp till 75% som är finansierat från annat än bank. Och den sista fjärdedelen 

är eget kapital.” 

 

Genom att finansiera med mindre andel banklån kan bolaget öka sin expansionstakt eftersom 

de slipper bankens krav på ”50–60% belåningsgrad”.  

 

För att hantera ränteriskerna använder sig B1 av ränteswappar på hälften av sina lån. Löptiden 

på swapparna är 10 år och eftersom löptiderna går ut behöver de köpa nya swappar ofta. Då 

gäller det att träffa den tidpunkt när den långa räntan är låg som den är nu och passa på då. B1 

har lån i alla de olika fastigheterna och de köper mest swappar till moderbolaget. Då sprider de 

swappkostnaderna på hela fastighetsbeståndet, vilket de tycker är lite lättare än att binda lån till 

enskilda fastigheter och hålla reda på lånens löptider. Dessutom menar respondenten att 

swappar är billigare än räntebindning och väljer därför swappar framför räntebindning. 

 

4.2.     Bostadsbolag 2 (B2) 

Vi intervjuade ekonomichefen på B2 som arbetat inom koncernen i 12 år och det är under de 

senaste fem åren som personen arbetat i den del av koncernen som endast äger och förvaltar 

fastigheter. Innan respondenten kom till bolaget arbetade den för ett byggföretag i samma stad 

som B2 är verksamt. B2 är familjeägt och ägandet är jämt fördelat mellan ett antal personer i 

familjen och majoriteten av ägarna arbetar inom företaget.  

 

B2 förvaltar cirka 450 lägenheter och varje enskild fastighet förvaltas av skatteskäl i 

aktiebolagsform. Detta gäller allt som oftast förutom när de har köpt ett bolag i vilket det redan 

ligger två fastigheter, då har de inte sett någon anledning att ändra det utan bägge fastigheterna 

har fått ligga kvar i bolaget. 

 

B2 har inget nedskrivet avkastningskrav på det egna kapitalet och eftersom bolaget är familjeägt 

är det viktigaste att ägarfamiljen mår bra. Därför har de inga större ambitioner om att växa så 

mycket mer utan de köper och säljer några fastigheter per år. 

 

Det är sällan B2 skaffar nya hyreshus genom nyproduktion utan de söker främst efter fastigheter 

som är nedgångna, inte renoverade och med ganska låga hyror. Respondenten säger:  
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”När det blir omflyttningar i de kåkarna så blåser vi de lägenheterna, vilket innebär att 

hyrorna på de lägenheterna går upp rätt så drastiskt och värdet på de fastigheterna ökar. Det 

har blivit vårt lilla koncept.” 

 

Köper bolaget mindre hyreshus söker de fastigheter på rätt lägen som kan ge synergieffekter 

för deras befintliga fastighetsbestånd men annars är det sällan att bolaget köper fastigheter med 

färre än 20 lägenheter i.  

 

När de finansierar nya fastighetsköp har de inget riktmärke för hur stor andel av fastigheterna 

de finansierar med eget kapital. Det beror på hur marknaden ser ut och om det kan tänkas dyka 

upp några andra investeringsmöjligheter framöver. Vid köpen vill de inte riskera sin kassa utan 

finansierar endast så mycket de känner att de klarar av med hjälp av eget kapital. Därför är 

grundfinansieringen för B2 banklån. Vid ett tillfälle har B2 finansierat ett fastighetsförvärv med 

hjälp av ”partnering”. Tillsammans med en större aktör inom fastighetsbranschen köpte de en 

fastighet som var för dyr för B2 att finansiera själv. Nyttan för den andra fastighetsaktören låg 

i att deras kassa var för stor så att deras bank hotade med minusränta på kontot om de inte 

minskade kassan på kontot. På så sätt kunde B2 köpa fastigheten och fastighetsaktören klarade 

sig undan minusräntan och idag står bägge parter som ägare på fastigheten. Förutom 

bankfinansiering och ”partnering” har B2 finansierat verksamheten genom att styrelse-

ordföranden, som är en del av ägarfamiljen, lånat in pengar i bolaget. Även några släktingar till 

ägarfamiljen har gått in med ”topplån”, som bolaget kallar det, i bolaget och de får på så sätt 

ränta på sina utlånade pengar vilket är bra för bägge parter säger ekonomichefen. 

 

För B2 har möjligheten att göra avdrag för räntekostnader inte påverkat deras beslut att 

finansiera verksamheten med lån. Däremot kan de tänka sig att i framtiden omstrukturera 

koncernen för att optimera möjligheterna för ränteavdrag. 

 

När B2 ska ta nya lån gör bankerna en värdering av fastigheten och bolaget har en huvudbank 

och ett fåtal andra banker som de oftast gör affärer med ”för att hålla de varma”. Än så länge 

funkar det med huvudbanken och de är fortfarande sugna på att göra nya affärer med bolaget. 

De har en relation med sin huvudbank sedan 12 år tillbaka och respondenten säger att det är 

viktigt att bygga upp förtroende och att visa att relationen fungerar. Att B2 har flera banker 

beror på att de vill konkurrensutsätta dem, men även för att vårda relationen med bankerna för 

att kunna göra bra affärer i framtiden. Förutom att bankerna kräver att B2 ska betala sina räntor 

och amortera på lånen så vill banken även att de ska använda räntesäkringsverktyg. 

 

Helst av allt hade B2 finansierat sina fastigheter med 100% banklån, men så ser inte marknaden 

ut idag säger respondenten. Även om marknadspriserna på fastigheter i staden har ökat får 

bolaget låna ungefär 75% av priset på en fastighet. Förklaringen till det är att det är lätt att hyra 

ut lägenheter och det är väldigt få vakanser i bostadshus idag säger respondenten.  
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Några andra skillnader i bankernas krav på bolaget idag jämfört med för fem år sedan upplever 

inte ekonomichefen. Den enda skillnaden som upplevs är att det idag är större skillnad mellan 

bankens värdering och marknadens värdering av en fastighet än vad det var för fem år sedan 

 

När det gäller ränterisken har bolaget inga räntesäkringsverktyg som swappar eller lån med 

räntebindningstider. Fram till i vintras hade de swappar på 30% av lånen men det ansåg 

respondenten vara för dyrt för dem och när räntorna är så låga som idag så sparar de mycket 

pengar på att inte säkra räntorna. Däremot ”tjatar” banken på att dem ska binda lånen och 

respondenten menar att de på något sätt kommer säkra räntorna under året. Som säkerhet för 

lånen kräver bankerna endast inskrivningar i fastigheterna.  

 

4.3.     Bostadsbolag 3 (B3) 

B3 grundades i mitten av 90-talet och vi har intervjuat koncernens finanschef som grundade 

bolaget och idag är en av koncernenens två huvudägare. Respondenten är utbildad ekonom och 

har hållit på med fastigheter sedan mitten på 80-talet. Däremot är respondenten ingen byggare 

och därför har någon annan fått bygga husen medan respondenten har skött finansieringen samt 

köp och försäljningar av bolagets fastigheter. Koncernen består idag av tre verksamhetsgrenar; 

ett byggbolag, ett projektutvecklingsbolag och ett fastighetsbolag. Fastighetsbolaget förvaltar 

ungefär 300 bostäder och alla fastigheter ligger i egna aktiebolag eller kommanditbolag. När 

bolaget köper en ny fastighet lägger de oftast fastigheten i ett aktiebolag och äger bolaget till 

100%. Detta gör de för att det är lättare att avgränsa fastigheten från övriga fastigheter inom 

fastighetsbolaget och av skatteskäl om fastigheten ska säljas. Idag säljs nästan aldrig en 

fastighet, för om man gör en vinst vid försäljningen måste den vinsten beskattas. Idag säljer 

man istället aktierna i bolaget som äger fastigheten och den vinsten är skattefri. När det finns 

en latent skatt i bolaget brukar säljaren oftast ge en rabatt för det till köparen informerar 

respondenten. Dessutom sparar köparen lagfartskostnaden när de köper ett bolag istället för 

endast fastigheten. 

 

B3 har inget uttalat avkastningskrav på det egna kapitalet och eftersom bolaget är onoterat och 

familjeägt av två familjer är det viktigare för dem att ha kontroll på verksamheten. De vill 

givetvis öka sina volymer och sin omsättning i den takt de kan och göra fler affärer men då 

handlar det även om att bygga upp organisationen. Ägarna har väldigt generella målsättningar 

för de olika verksamhetsgrenarna och dessa står i deras affärsplan som gäller fram till slutet av 

2021. I den står det bland annat att deras fastighetsbolag ska öka fastighetsbeståndet med 250 

miljoner per år så att de når en balans på 1,5 miljarder vid affärsplanens slut år 2021. 

 

Förutsatt att entreprenad- och projektutvecklingsdelarna går bra så investerar de delar av sitt 

överskott i fastighetsbolaget. När B3 ska investera i en ny fastighet har de inget generellt svar 

på hur stor andel eget kapital de vill använda till finansieringen. De har däremot ett soliditetsmål 

på minst 30 % av de bokförda värdena, men nu ligger deras soliditet på cirka 40 %. När det 

gäller huruvida de ska finansiera med eget eller externt kapital så betonar respondenten att det 

är viktigt att sitta på en kassa när investeringsmöjligheter dyker upp. Därför har de soliditets-
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målet på 30 %, även om de ibland kan tänka sig att belåna sig mer då kassan är så god vilket 

gör att hela bolagets soliditet är bra med tanke på kassan. Därför är det väldigt individuellt hur 

de finansierar fastigheterna. Respondenten nämner två exempel där de kunnat belåna sig till 

nästan 100 %. I det ena bygger de ett hyreshus och när det är färdigt värderar banken huset 

högre än vad det kostade bolaget att bygga huset, detta gör att de kan belåna närmare 100% av 

kostnaden. Det andra exemplet är när de har byggt hyresrätter med ett investeringsbidrag som 

en del av finansieringen. Kravet på dem är då att hyran är lite lägre, men å andra sidan får de 

ett bidrag som kompenserar för den låga hyran. I någon kalkyl har bolaget fått väldigt bra bidrag 

och en direktavkastning på nästan 8%. När de har 8% i direktavkastning i en bostadsfastighet 

säger banken att det inte är några problem att låna och de har kunnat belåna fastigheten till 

100%. Skulle bolaget istället köpa ett färdigt bostadshus med en avkastning på 4% skulle de 

aldrig få belåna den fastigheten till 100% på banken. Då hade de varit tvungna att själva sätta 

in 40–50% eget kapital i fastigheten. Respondenten menar att med allt institutionellt kapital 

från pensionsbolag som idag inte får någon avkastning är ett alternativ för pensionsbolagen att 

sätta in 50% i fastigheter och låna 50% till en ränta på 1% och då få en avkastning på 6–7% på 

eget kapital. Det är bättre än ingen avkastning alls och det institutionella kapitalet är enligt 

respondenten en anledning till de ökade fastighetspriserna.  

 

Eftersom B3 bygger sina hyreshus själva klarar de trots relativt höga markpriser oftast att få ut 

en avkastning på 6–7% i sin hemregion. Förutom det institutionella kapitalets påverkan på 

fastighetspriserna har även kommunernas prissättning av mark påverkat priserna. 

Respondenten nämner att Stockholms stad tar 20 000 kr per kvadratmeter för byggrätten till 

hyresrätter, då går det inte att bygga billiga hyresrätter. Tar hyresvärden 2 600 kr per kvadrat-

meter och år för en lägenhet på 60 kvadratmeter kostar det 13 000 kr i månaden, då är det 

billigare att köpa en lägenhet istället. Det B3 gör för att undvika de höga markpriserna är att de 

bygger utanför centrum där markpriserna är mycket lägre. I ett område betalade de 800 kr för 

byggrätterna till hyresrätter. Genom att bygga slimmade hus kunde de bygga för 28 000 kr 

kvadratmetern och lägenheterna var i snitt 55 kvadratmeter stora. Då blir det mycket billigare 

och de nivåerna klarar hyresgästerna. Så länge kommunen ska ha betalt för marken på centrala 

lägen blir det dyrt och hyrorna stiger. Då bor hyresgästerna bara där ett tag tills de hittar något 

billigare och då blir det en stor omflyttning och det blir en förvaltning med stor omsättning.  

 

För B3 är den primära externa finansieringskällan banklån och de har aldrig behövt söka efter 

alternativ till banken eftersom de har en så god kassa. De väljer banklån för att det är det 

billigaste alternativet. Bolaget har idag ett par banker som de använder sig av för att kunna 

skapa konkurrens mellan bankerna. Även om det skulle skilja någon tiondels procentenhet 

mellan bankernas erbjudanden så är det inte alltid avgörande för vilken bank de väljer. Det är 

minst lika viktigt att ha en bra relation med banken menar respondenten. Att spara lite pengar 

är inte lika viktigt som relationen med banken. En av bankerna som bolaget gör affärer med 

idag har de haft sedan mitten på 90-talet och det förhållandet har det tagit tid att bygga upp, 

men det går fort att rasera. Som säkerhet för banken erbjuder B3 inteckningar i deras fastigheter. 

I övrigt har bankerna inga krav på dem men banken ser enligt respondenten på hur bolagets 

balansräkning och likviditet ser ut när de ska låna ut pengar till B3. Beroende på vilken bank 

de väljer så har bankerna lite olika inställningar till projekt som liknar varandra. Ena banken 
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gillar hyresfastigheter medan den andra banken kanske inte gör det. En av bolagets banker gör 

sina egna värderingar av fastigheterna och belånar man bara upp till 75% hamnar man i deras 

hypoteksinstitut där man får de bästa räntorna.  

 

När B3 väljer att finansiera sina fastigheter med lån påverkar inte möjligheten att göra 

skatteavdrag för räntekostnaderna deras beslut. De funderar inte på skatten utan på hur den 

aktuella likviditetssituationen ser ut och vilken typ av fastighet de ska investera i.  

 

På frågan om bolagets optimala kapitalstruktur och hur de helst vill finansiera fastigheterna 

svarar respondenten att det är en väldigt filosofisk fråga. De har 30% soliditet som en grundidé, 

men det kan variera, i vissa fastigheter har de satt in 30% eget kapital och vissa är högre 

belånade och de har klarat sig bra även med högre belåning. Oavsett är det viktiga att kassan är 

redo när investeringsmöjligheter dyker upp. 

 

När B3 gör ett hyresrättsprojekt köper de marken för att bygga själva, sedan skaffar de 

byggnadskreditiv och skickar fakturorna till banken som betalar dem. När sedan huset är byggt 

och slutbesiktigat så lägger man upp en långsiktig finansiering vilket för bolaget egentligen 

betyder en kort finansiering. B3 jobbar i princip uteslutande med 90 dagars Stiborränta och en 

marginal på den som de har förhandlat med banken. Dessa låneavtal med banken har bolaget 

ett år i taget sedan skrivs de om. Banken garanterar då lånet till B3 under ett års tid och banken 

kan därefter säga upp lånet och kräva att lånet återbetalas. Anledningen till att bolaget inte vill 

ha längre löptider på lånen är enligt respondenten deras goda likviditet och att respondenten 

alltid har haft sådana här lån och att de aldrig har varit med om att någon bank har sagt upp ett 

lån. Skulle de inte beviljas att ta nya lån har de så god likviditet att de skulle kunna lösa lån om 

det skulle krävas. Varje fastighet har liknande upplägg på lånen och lånen ligger i fastigheternas 

respektive bolag. För att hantera risken för ökade räntor säkrar bolaget halva lånestocken med 

ränteswappar och dessa har genomsnittliga löptider på ca 6 år. Förutom att ränterisken minskar 

för bolaget så kan ränteswappar generera ränteintäkter eller räntekostnader beroende på hur 

Stiborräntan rör sig under tiden bolaget har swappen.  

 

4.4.     Bostadsbolag 4 (B4) 

Vid ett tillfälle intervjuades de bägge grundarna av B4 som registrerades 2015. Efter 

gymnasieåren startade respondenterna ett e-handelsbolag som de efter några år sålde och de 

startade istället ett fastighetsbolag i samband med att de förvärvade sin första fastighet. Idag 

har bolaget nytt namn och B4 äger sex fastigheter med 4–5 lägenheter i varje fastighet. Förutom 

erfarenheten från e-handeln har de erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen som bygg- 

respektive anläggningsarbetare.  

 

På hela sin portfölj har B4 en avkastning på ca 5,2 % och köper de en ny fastighet vill de ligga 

mellan 5 och 6 % i avkastning för att om räntorna stiger minskar marginalerna. Med lägre 

avkastningskrav än så blir det inte mycket över till drift och underhåll. Som exempel: om de 

ska amortera 2 % och betala räntor på 2 %, då är de uppe på 4 %. Idag finns det hus till 
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försäljning på marknaden med en avkastning på 4,2 % men de ger sig inte in i sådana projekt 

eftersom marginalerna är så små.  

 

När B4 står inför ett nytt fastighetsförvärv diskuterar de med banken hur mycket eget kapital 

de ska finansiera förvärvet med och därför blir det ofta att banken dikterar villkoren för lånen. 

Tidigare kunde bolaget belåna cirka 80 % av fastighetsvärdet men idag har det sjunkit till ca 

65%. Bolaget söker främst fastigheter som de kan renovera och höja standarden på för att sedan 

kunna höja lägenhetshyrorna. Det var på det sättet de gjorde när de köpte det första huset. Efter 

köpet renoverades lägenheterna, hyrorna höjdes och fastigheten värderades upp. Med hjälp av 

den ökade värderingen kunde de öka sin belåning och förvärva nästa fastighet och det är på 

detta sätt de vill att B4 ska växa. Värderingen är det externa värderare som utför, och 

respondenterna säger att de har betalat mycket pengar för att få sina fastigheter värderade 

eftersom vissa banker kräver att bolaget själv ska ta fram värderingar medan andra banker 

värderar själva. Några av fastigheterna de har förvärvat har inte varit ägnade för bostäder utan 

det har bedrivits andra verksamheter i husen. Då har B4:s ägare, i stort sett själva, byggt om 

husen till bostadshus och ändrat användningsområde för huset. Då klassas huset som ny-

produktion och de kan ta ut nyproduktionshyra för lägenheterna då den är större än bruksvärdes-

hyror.  

 

Respondenterna säger att de vill att deras bostadsbolag ska växa och bli stort. Det som har 

bromsat tillväxten är bristen på kapital. Att ta in kapital från fler håll har inte varit aktuellt 

förutom då ena respondentens far klev in som delägare genom sitt bolag och ställde upp som 

borgenär på ett lån. Att de inte vill ta in kapital från fler håll beror på att de inte vill sprida aktier 

för mycket och vara för många inblandade i det bolag de redan har. De kan kanske tänka sig att 

dela ägarskapet med någon extern part i framtida projekt om den möjligheten skulle dyka upp, 

men helst inte. 

 

Eftersom ägarna är relativt nya inom branschen säger de att de ibland har varit naiva och trott 

att olika processer skulle vara lättare och skulle gå snabbare än vad de i praktiken har gjort. 

Många av deras budgetar har spruckit, bland annat på grund av olika regler för bostäder som de 

inte känt till när de startade vilket har medfört mycket extra arbete. De säger att de har lärt sig 

mycket och eftersom de har erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen har de kunnat 

projektleda och utföra mycket av ombyggnationen själva för att hålla nere kostnaderna.  

 

Helst av allt vill de finansiera så mycket av sin verksamhet som möjligt med banklån för att det 

är det billigaste alternativet och när räntorna är så låga som idag vill de endast amortera på 

lånen i den takt som banken kräver att de ska göra det. Istället för att amortera mycket och binda 

pengarna på lång tid i fastigheterna vill de bygga och förvalta den egna kassan på annat sätt än 

i fastigheterna. Då skulle de, om det skulle krävas, kunna betala av lånen snabbare med hjälp 

av sin kassa om räntorna skulle stiga. För att hantera risken för höjda räntor är en tredjedel av 

bolagets låneräntor bundna på tre månader, den andra tredjedelen är bunden i tre år och den 

sista tredjedelen är bunden i fem år. Har de en fastighet som de är osäkra på om de ska behålla 

binder de alla lånens räntor på korta löptider. Som säkerhet för lånen får banken pant i 

fastigheten och i ett fall har den ene ägarens far klivit in som borgenär på ett lån. Eftersom 
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belåningen ökade blev lånet lite dyrare men de fick då möjligheten att förvärva en fastighet med 

bra avkastning utan att binda sitt eget kapital i fastigheten på lång tid. 

 

På frågan om möjligheten att göra skatteavdrag på räntekostnaderna påverkar deras beslut att 

finansiera med lån svarar respondenterna att det är inget som de har reflekterat över. I lågränte-

miljö hade de kunnat ta moderbolagslån med en högre ränta och på så sätt sänkt skatten 

marginellt, men de anser att kapitalavkastningen kan vara bättre i andra miljöer för eget kapital 

och istället nyttja banklån så långt som banken tillåter. 

 

B4:s ägare har tydligt märkt av att bankernas krav för att låna ut pengar har ökat de senaste 

åren. Idag är det mycket tuffare för dem att låna pengar än vad det var för några år sedan vilket 

har medfört att de hittills inte har kunnat växa i den takt som de har önskat. Under sju års tid 

hade de haft samma bank men när den banken inte ville låna ut lika mycket pengar längre och 

ställde högre krav på det egna kapitalet valde bolaget att byta bank. Bolaget har fortfarande ett 

lån kvar i den gamla banken då lånet är bundet i tre år. När lånet löper ut vill de flytta alla sina 

lån till sin huvudbank som de har idag. Detta vill de göra för att de vill ha en bank, det blir 

enklare med kontakten, smidigare för bägge parter och de kan ha lite mer hävstång och en 

relation om allt är samlat på samma bank. Det som kan ha varit en fördel när den nya banken 

beviljade större lån än den tidigare banken var att den nya banken gillade när den ene ägarens 

far blev delaktig i B4 eftersom han hade ett ”bra record” hos banken. 
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5. Analys 
I följande kapitel analyseras först respondenterna och deras företag därefter genomförs 

analysen av de teorier och begrepp som vi har använt oss av under arbetets gång.  

5.1.     Respondenten och företaget 

Tre av fyra respondenter är ägare i sina respektive bolag och deras privata förmögenhet har en 

direkt koppling till att det går bra för bolagen. Denna koppling har inte respondenten för B2 

som endast är anställd. Att man som ägare även arbetar med företagets finansieringsfrågor kan 

enligt Jensen (1986) minska risken för att agentkostnader uppstår. Jensen (1986) pratar om att 

det är viktigt för ägarna att kontrollera företagsledningen, vilket i vårt fall sker i samtliga bolag 

då ägarna arbetar i sina bolag.  

 

B1 och B3:s respondenter har varit verksamma inom fastighetsbranschen genom de finanskriser 

vi presenterar i arbetet vilket inte B2 och B4 har varit.  

 

Tre av de fyra bolagen är relativt lika storleksmässigt sett till antalet bostäder och att de inom 

respektive koncern har andra verksamheter som kan lämna koncernbidrag till bostadsbolaget. 

Samtliga bolag har ett fåtal ägare och bolagen förvaltar fastigheterna i bolagsform, av 

ekonomiskt fördelaktiga skäl. 

 

5.2.     Trade-off - Operationell risk 

Vi kopplar risken för ökade räntekostnader och risken för vakanta bostäder till bolagens 

operationella risk. Eftersom det är bostadsbrist i Sverige och i städerna där bolagen är verk-

samma, är risken för vakanser låg vilket innebär stabila hyresintäkter för bolagen. Morri och 

Cristanziani (2009) skriver att företag med låg operationell risk kan ha högre belåning och vi 

menar att risken för stigande räntor är en större operationell risk än vad vakanser är just nu med 

tanke på bostadsbristen. Även López-Garcia och Sogorb-Mira (2008) kom fram till att företag 

med låg risk och stabila kassaflöden såg efter möjligheterna att ta lån när de ser nya 

investeringsmöjligheter, likt de bolag vi har studerat i detta arbete.  

 

Modigliani och Miller (1958) skrev att ägarnas avkastningskrav på eget kapital ökar med 

belåning eftersom risken i bolaget ökar. Det dementerar våra respondenter då de inte har något 

uttalat avkastningskrav på det egna kapitalet från ägarna (se tabell 3). Det enda ägarna i bolagen 

bryr sig om är att det går bra för sina bolag.  

 

Tabell 3. Avkastningskrav på eget kapital 

Avkastningskrav B1 B2 B3 B4 

Har ni något 

avkastningskrav på eget 

kapital? 

Nej Nej Nej Nej 
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I tabell 4 ser vi hur respondenterna hanterar ränterisk i form av vilka räntesäkringsverktyg de 

använder.  

 

Vi ser att tre av fyra bolag använder sig av räntesäkringsverktyg på minst halva lånestocken 

som ett sätt att minimera risken. Ränteswappar är vanligast förekommande medan bundna 

räntor endast förekommer hos B4. B1 och B3 använder sig av ränteswappar och menar att det 

är det billigaste alternativet samt att det finns en möjlighet att swapparna kan generera intäkter. 

B2 använder sig inte av något räntesäkringsverktyg för tillfället, men de har fram till nyligen 

säkrat en tredjedel av sina lån med swappar men slutade då de ansåg att swapparna var för dyra. 

Framöver kommer de nog binda räntorna då deras bank uppmanar dem att göra det. B3 och B4 

pratar om att använda sina likvida medel för att hantera ränterisk genom att bygga buffert och 

använda den för räntebetalning eller för att amortera på lånen när räntorna stiger. 

 

Tabell 4. Räntesäkringsverktyg för att hantera ränterisk 
Räntesäkringsverktyg B1 B2 B3 B4 

Swappar Ja Nej Ja Nej 

Räntebindning Nej Nej Nej Ja 

Motivering av val Billigast Dyrt Kan generera 

ränteintäkter 

- 

Andel räntesäkrade lån 

längre än 3 mån 

50 %  0 % 50 % 66 % 

 

5.3.     Trade-off - Optimal kapitalstruktur  

Tabell 5 visar vilka krav bankerna ställer på bostadsbolagen förutom att de ska betala räntor 

och amortering.  

 

Sedan Basel 3 implementerades har bankernas krav på låntagarna ökat. Det har tre av fyra 

respondenter i vårt arbete märkt av på senare år. Det är endast B2 som inte anser att kraven 

blivit hårdare de senaste fem åren. De tre bolagen som märkt av bankernas ökade krav säger att 

det är svårare att få tag på billig finansiering och att bankerna inte vill låna ut lika mycket kapital 

som tidigare. Samtidigt ställer bankerna högre krav på att bolagen går in med mer eget kapital 

än tidigare, vilket bör höra ihop med att de beviljar mindre lån och att bankerna ställer högre 

krav på en bra kassa och balansräkning. Samtliga respondenter talar om vikten av att ha en god 

relation med sin bank och tre av de fyra bolagen säger att de har affärer med flera banker för 

att hålla igång relationerna. Detta bekräftar utmaningarna med informationsassymetri och 

agentkostnader som Cassar (2004) skrev om eftersom långivarna ställer krav på låntagarna så 

att inte bolagens ägare kan ge sig själv fördelar på bekostnad av bankerna. Även Fama och 

French (2002) menar att det finns agentkonflikter mellan företagsägarna och finansiärerna. B1, 

B2 och B3 har alla varit verksamma i respektive koncern i minst 12 år och de har etablerade 

bankrelationer. B4 hade en längre relation med en bank men har nyligen bytt till en annan. För 

att få bättre villkor och kunna låna mer involverades den ene ägarens pappa i företaget, vilket 

banken uppskattade och nu får B4 låna upp till 65 % (se tabell 6). De tre andra bolagen, som 

alla har en relation med flera banker och varit verksamma under en längre tid, uttrycker att de 

får låna upp till 70-75%. Även detta styrker vikten av en bra relation med långivarna som Cassar 

(2004) och Fama och French (2002) skrev.  
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Tabell 5. Långivarnas krav  
Krav från långivarna B1 B2 B3 B4 

Vilka krav ställer 

långivarna förutom 

räntor och amortering 

Soliditet 

Få vakanser 

Miljömedvetenhet 

GDPR 

Organisation 

Räntesäkringsverktyg Bra likviditet 

Bra balansräkning 

Använd mer eget 

kapital 

 

Innan vi kan analysera om vad bolagen anser är deras optimala kapitalstruktur behöver vi 

kartlägga deras befintliga kapitalstruktur. Tabell 6 visar vilka finansieringskällor bostads-

bolagen använder sig av.  

 

Supa (2012) fann att fastighetsbolags belåning hade ett positivt samband med branschens 

medianbelåning vilket indikerar på att det finns en liknande belåningsgrad för bolag inom 

fastighetsbranschen. Riksbanken (2017) skrev att börsnoterade fastighetsbolag i Sverige har en 

högre belåningsgrad jämfört med andra börsnoterade bolag. De bostadsbolag vi har studerat har 

en liknande belåningsgrad som de noterade fastighetsbolagen vilket även bekräftar Supas 

(2012) resultat. Att fastighetsbolag har en högre skuldsättning än andra typer av bolag bekräftas 

även av Bornefalk (2014), Westgaard el al (2008) och Cassar (2004). Företag med anläggnings-

tillgångar använder de som säkerheter för långivarna och de har en högre skuldsättningsgrad än 

de som inte har anläggningstillgångar som kan utgöra säkerheter enligt Bornefalk (2014) och 

Cassar (2004). Samtliga av våra bolag erbjuder bankerna inteckningar i sina fastigheter som 

säkerhet.  

 

Tabell 6. Bostadsbolagens finansieringsalternativ 
Finansieringsalternativ B1 B2 B3 B4 

Eget kapital 30 - 40 % 25 %  30 - 40 % 35 % 

Banklån 60 - 70 % 75 %  60 - 70 % 65 % 

Crowdfunding Nej Nej Nej Nej 

Alternativa 

finansieringskällor 

- Privata lån och 

”partnering” 

Investeringsbidrag 

och koncernbidrag 

Ägarlån 

 

 

Tabell 7 nedan visar hur respondenterna resonerar kring deras bolags optimala kapitalstruktur 

och vilka finansieringsalternativ de helst skulle använda för att finansiera fastighetsförvärv. 

 

Vi kan se att B2 och B4 önskar att finansiera hela fastighetsförvärvet med banklån och de vill 

inte använda det egna kapitalet mer än vad långivaren kräver. B1 och B3 önskar däremot att 

inte belåna mer än 70% med banklån. Förutom att B1 och B3 vill använda en del eget kapital 

har de även gemensamt att de varit verksamma inom fastighetsbranschen sedan 80-talet. De har 

således upplevt finanskriser i sina respektive roller, vilket inte B2 och B4 gjort i sina nuvarande 

roller. Att hälften av bolagen helst finansierar verksamheten med hundra procent belåning 

motsäger Kraus och Litzenberger (1973) och trade-off teorins resonemang om företag strävar 

efter en optimal kapitalstruktur.  

 

När det gäller att ta nya lån skrev Modigliani och Miller (1963) och Kraus och Litzenberger 

(1973) att möjligheten att göra skatteavdrag för sina räntekostnader påverkar företagens beslut. 



 35 

Ingen av våra respondenter uttrycker att de tar hänsyn till skattefördelarna när de tar nya lån 

vilket går emot trade-off teorin och Modigliani och Millers (1963) resultat.  

 

Tabell 7. Bostadsbolagens optimala kapitalstruktur  
Optimal 

kapitalstruktur 

B1 B2 B3 B4 

Eget kapital 25 % 0 %  30 % 0 % 

Banklån 50 % 100 %  70 % 100 % 

Crowdfunding 25 % Nej Nej Nej 

Alternativa 

finansieringskällor 

- - - - 

 

 

5.4.     Pecking order - Tillväxt 

Av de fyra bolagen är det bara B2 som säger att de är ganska nöjda med storleken på företaget 

som det är idag. B1 säger att de vill växa när en affärsmöjlighet ges och medan B3 har ett 

fastställt mål för sitt fastighetsbestånd. B4 vill växa och bli stora. B2 och B4 vill köpa 

nedgångna fastigheter, renovera dem och ta ut högre hyror när lägenheternas standarder ökar. 

Det påverkar fastigheternas marknadsvärde, vilket ger ett större belåningsutrymme och genom 

att öka skuldsättningen på den befintliga fastigheten kan nya förvärv finansieras av banklån. B3 

bygger helt nya hyreshus och när huset är färdigt värderas husen om och kan då i enskilda fall 

belånas till 100 % av byggkostnaden. Supa (2012) skrev att företag vill växa med hjälp av 

belåning och López-Garcia och Sogorb-Mira (2008) skrev att företag som ser investerings-

möjligheter använder sig av lån. Våra resultat bekräftar de studierna. 

 

Samtliga av de studerade bostadsbolagen pratar om hur viktigt det är med likvida medel för att 

ta sig an nya investeringsmöjligheter när tillfälle ges. Våra resultat bekräftar Myers (1984) och 

(Myers och Majluf, 1984) som skriver att det är viktigt att ha en kassa som står redo alternativt 

att det ska finnas utrymme att belåna sig mer när en investeringsmöjlighet uppstår.  

 

5.5.     Pecking order - Prioriteringsordning 

Det är tydligt att samtliga av de studerade bolagen prioriterar banklån som den primära externa 

finansieringskällan och att banklån är det billigaste finansieringsalternativet. Det framgår både 

av deras befintliga och optimala kapitalstruktur samt det som uttrycks i intervjuerna. Detta är i 

enlighet med pecking order och Myers och Majluf (1984) och Myers (1984) studier om 

prioriteringsordningen av de externa finansieringsalternativen. Även Bond och Scotts (2006) 

studie på fastighetsbolag visade på samma prioriteringsordning.  

 

Det som däremot skiljer sig mot pecking order teorin är B2 och B4:s prioritering i hur de helst 

finansierar ett fastighetsförvärv. Enligt Myers och Majluf (1984) och Myers (1984) vill företag 

finansiera med det egna kapitalet före att ta upp lån vilket B2 och B4 inte gör i sina resonemang. 
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B1, B3, och B4 som äger sina respektive bolag pratade om att de ville ha kontroll över bolaget, 

vilket bekräftar Howorths (2001) resonemang om att företag ibland avstår externa 

finansieringsmöjligheter för att behålla kontrollen.  B2 har vid ett tillfälle agerat i motsättning 

till Howorths (2001) slutsats genom att dela ägarskapet av en fastighet för att möjliggöra en 

investering och för att den externa parten ville undvika minusränta på sitt sparkonto. De 

alternativa finansieringskällorna utöver ”partnering” i tabell 6 har inte påverkat ägarnas kontroll 

över sina företag utan långivarna har endast erhållit ränta på lånen.  
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6. Slutsats 
I följande kapitel presenteras våra slutsatser. Först i punktform, därefter diskuteras resultatet 

och dess implikationer samt förslag till vidare forskning lämnas.  

 

6.1.     Begreppsbaserade slutsatser  

Vi presenterar följande slutsatser:  

6.1.1. Trade-off - Operationell risk 

• I enlighet med trade-off teorin kan onoterade bostadsbolag vara högt belånade eftersom 

de har en låg operationell risk. Detta baseras på att det råder bostadsbrist, vilket medför 

låga vakanser. I tillägg använder bostadsbolagen räntesäkringsverktyg, vilket resulterar 

i stabila kassaflöden och låg operationell risk.  

6.1.2. Trade-off - Optimal kapitalstruktur 

• I motsats till trade-off teorin strävar onoterade bostadsbolag inte efter att uppnå en 

optimal kapitalstruktur. Istället är bostadsbolagens kapitalstruktur en konsekvens av 

Basel 3:s påverkan på bankernas utlåning, vilket medfört att bostadsbolagen belånar sig 

så mycket som bankerna tillåter.  

6.1.3. Pecking order - Tillväxt 

• I enlighet med pecking order teorin är det viktigt för onoterade bostadsbolag att ha 

tillgång till likvider som kan användas när nya investeringsmöjligheter dyker upp.  

6.1.4. Pecking order - Prioriteringsordning 

• I enlighet med pecking order prioriterar bostadsbolagen banklån när behov av externt 

kapital föreligger eftersom det är det billigaste alternativet. Dessutom medför banklån 

att de behåller kontrollen över företaget. I motsats till pecking order föredrar onoterade 

bostadsbolag finansiering med banklån före eget kapital.  

 

 

  



 38 

6.2.     Slutdiskussion  

Syftet med studien är att beskriva hur onoterade bostadsbolag finansierar sin verksamhet i 

lågräntemiljö och förklara varför de gör på det viset samt att identifiera likheter och skillnader 

mellan bolagen. 

 

Frågeställningen som ska besvaras är: ”Hur finansierar svenska onoterade bostadsbolag sin 

verksamhet i lågräntemiljö och varför gör bolagen på det sättet?” 

 

Svaret på frågeställningen är att eftersom svenska onoterade bostadsbolag har en låg 

operationell risk kan de ha en hög belåning. Den största delen av det externa kapitalet består av 

banklån för att det är det billigaste alternativet och med banklån kan ägarna behålla kontrollen 

över sina respektive bolag. Det är bankerna som styr hur mycket bostadsbolagen får låna. Hade 

bostadsbolagen fått bestämma själva hade de, beroende på vilken fastighet lånet rör, belånat 

den mer än vad de gör idag. Istället styrs bankerna av hårdare krav och regleringar, vilket gör 

att bostadsbolagen i regel får låna 60–75% av fastigheternas marknadsvärde. För att minska 

risken att påverkas av stigande räntor använder de sig av räntesäkringsverktyg som swappar 

och räntebindning. Att de belånar sig kraftigt beror även på att de vill ha likvider tillgängliga 

när nya investeringsmöjligheter uppkommer. Resten av finansieringen kommer från det egna 

kapitalet, det vill säga företagets kassa eller kvarvarande vinstmedel från tidigare år. I tillägg 

kan bostadsbolagen som har andra verksamheter inom koncernen finansiera bostadsbolaget 

med koncernbidrag.  

 

Våra resultat betyder att vi dementerar trade-off teorins resonemang att företag strävar efter en 

optimal kapitalstruktur. De onoterade bostadsbolagen vi studerat säger att de inte tar hänsyn till 

skattefördelarna i sin finansiella planering. Det anser vi beror på att skattefördelarna är en sådan 

självklarhet idag att företag inte behöver resonera om den. B1 uttrycker till och med att 

branschen hade gått under om man inte kunde dra av räntekostnaderna. Det är tillgången till 

kapital som påverkar om bostadsbolagen tar in externt kapital eller inte och i dagsläget finns 

det inga alternativ som är lika billiga som banklån.  

 

I analysen fann vi att B1 och B3 har varit verksamma inom fastighetsbranschen under finans-

kriserna sedan början på 1990-talet och att de är mer benägna att använda eget kapital i 

finansieringen än vad de andra respondenterna är. Det kan vara så att deras erfarenheter har 

gjort dem mer riskaverta och att de därför inte är villiga att belåna sig så kraftigt som B2 och 

B4 uttryckte sig att de skulle kunna tänkas göra. Det är dock viktigt att komma ihåg att B2 som 

bolag upplevt dessa finanskriser och att det därför från ägarhåll kan finnas ett försiktigare 

förhållningssätt som präglar bolaget än den åsikt som respondenten uttrycker, som kan vara 

personlig.  

 

Pecking order teorin tar upp utmaningarna med informationsasymmetri och att långivarna, i 

vårt fall banker och privatpersoner, är noga med att “känna” låntagarna. Bankerna verkar ha 

bra kontroll på bostadsbolagen och kan vara långsiktiga i sina affärsförhållanden med dem.  

 



 39 

I framtiden kan crowdfunding eller liknande lösningar bli ett vanligare alternativ för 

finansiering än vad det är idag. Speciellt om de låga räntorna fortsätter kan det bli aktuellt för 

privatpersoner att ”spara hos bostadsbolagen” istället för på ett sparkonto utan ränta. Då kan de 

lånen konkurrera med banklån eller ge bostadsbolagen möjlighet att använda privatpersoners 

sparpengar som topplån till finansieringen på samma sätt som B2 och B4 har gjort.  

 

Vårt forskningsbidrag bekräftar det tidigare forskning sagt om att bostadsbolag föredrar att 

finansiera sig med banklån och dagens ränteläge verkar inte påverka hur de onoterade 

bostadsbolagen i Sverige vill finansiera sin verksamhet. Vi bekräftar också det tidigare 

forskning konstaterat, att bostadsbolag har en låg operationell risk och således en högre andel 

belåning. Vi har identifierat en stor efterfrågan på lånat kapital vilket vi härleder till att kapital 

är billigt när räntan är så låg som den är idag. Efterfrågan på lånat kapital och låga räntenivåer 

är två faktorer som drar åt samma håll. Samtidigt påverkas den främsta finansiären, bankerna 

av regleringar som försöker bromsa efterfrågan genom att begränsa möjligheten att låna pengar 

för att minimera riskerna som är förknippade med hög exponering mot en specifik bransch som 

exempelvis fastighetsbranschen. Bankernas regleringar kan således vara en faktor som 

begränsar möjligheterna för fastighetsbolag att växa och på så sätt minska bostadsbristen i 

Sverige.  

 

Genom att verka i tillväxtregioner med bostadsbrist kan bostadsbolag undvika stora vakanser 

och på så sätt minimera sin operationella risk. Dessutom är det viktigt för bostadsbolag att vårda 

relationen med bankerna för att skapa bra finansieringsmöjligheter. Genom att använda 

räntesäkringsverktyg för att begränsa räntekostnaderna kan bostadsbolag skapa stabila 

kassaflöden. Då blir verksamheten långsiktigt hållbar och risken att bostadssektorn påverkas av 

en ny ekonomisk kris begränsas. När bostadsbolag skapar långsiktigt stabila kassaflöden kan 

de göra nya fastighetsförvärv och på så sätt bidra till att minska bostadsbristen i Sverige. 

 

6.3.     Förslag till vidare forskning 

Vårt arbete har aktualiserat nya utmaningar som kan påverka bostadsbolag i framtiden och som 

kan vara värda att studera.  

 

- Är de hårdare kraven på lånefinansiering dödsstöten för mindre bostads- och 

fastighetsbolag?  

- Kommer fastighetsbolag finansierade med institutionellt kapital ta över marknads-

andelar från små familjeägda bostadsbolag som inte kan finansiera sig lika billigt som 

de med institutionellt kapital kan? 

- Hur ska de mindre bostads- och fastighetsbolagen erhålla kapital i framtiden?  

- Vilka alternativa finansieringskällor komma växa fram i efterdyningarna av Basel 3 och 

ett förändrat ränteläge?  

- Har fastighetsbolag med ägare som varit verksamma i perioder av finanskriser en annan 

kapitalstruktur än fastighetsbolag som inte upplevt en kris? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Operationaliseringsschema och intervjuguide med fastighetsbolag. 

 

 

 

  

  Respondenten 

   - Vilken roll har du i bolaget? 

   - Hur länge har du arbetat i företaget? 

   - Hur länge har du arbetat med fastigheter? 

  Företaget 

   - Hur många ägare har företaget? 

   - Hur många bostäder förvaltar ni? 

   - Har ni annan verksamhet inom koncernen? 

   - Förvaltas alla fastigheter i egna bolag? 

  Trade-off teorin 

Forskare   

  Operationell risk 

Modigliani och Miller  - Har ni ett uttalat avkastningskrav på eget kapital?  

Ränterisk  - Hur hanterar ni ränterisk? 

Cassar   
  

  Optimal kapitalstruktur 

Basel 3  - Hur påverkas ni av bankernas regleringar?  

Cassar  - Vilka krav ställer långivarna på er förutom räntor och amortering? 

Fama och French   
  

Modigliani och Miller  - Hur mycket eget kapital använder ni i finansieringen? 

Fama och French   

López-Garcia och Sogorb-Mira   

Morri och Cristanziani   

Westgaard et al   
  

Bornefalk  - Erbjuder ni långivarna några säkerheter för lånen? 

Cassar  
  

Krauz och Litzenberger  - Hur vill ni helst finansiera era fastigheter? 
  

Modigliani och Miller  - Hur påverkar möjligheten till avdrag för räntekostnader ert val av finansiering? 

Krauz och Litzenberger   
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  Pecking order teorin 

Forskare   

  Tillväxt 

Myers och Majluf  - Vill ni att företaget ska växa? 

Myers   

Supa   

  Prioriteringsordning 

Myers och Majulf  - Vilken är er primära externa finansieringskälla? 

Myers  - Varför är det den primära externa finansieringskällan? 

  

Howorth  - Har ni fler externa finansieringskällor? 

Myers och Majulf   

Myers   
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