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Sammanfattning 
Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15hp 

Författare: Narina Bengtsson och Victor Friis-Liby 

Handledare: Eva Berggren  

Titel: Fastighetsbolagens finansiering – En studie om fastighetsbolagens nya 

finansieringsalternativ 

Bakgrund och problem: Kapitaltunga bolag som fastighetsbolag är ständigt i behov av 

kapital. Bankkredit som alltid varit det vanligaste och mest använda finanseringsalternativet 

har i större utsträckning ersatts med företagsobligationer och preferensaktier. Marknaden för 

svenska företagsobligationer har växt de senaste åren och fastighetsbolagen står idag för två 

tredjedelar av de totala preferensaktierna på Stockholmsbörsen. Efter den senaste finanskrisen 

svarade myndigheterna med att ta fram Basel III – regelverket, som ställer striktare 

kapitaltäckningskrav för bankerna. Med anledning av hur marknaden har utvecklats med nya 

finansieringsalternativ och införandet av Basel III - regelverket vill vi undersöka hur 

fastighetsbolagen resonerar kring finansiering i nuläget. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om de svenska börsnoterade fastighetsbolagens val 

av finansiering har förändrats efter finanskrisen 2008.  

Avgränsning: Studien bortser från fastighetsbolag som inte är börsnoterade och verksamheter 

utanför Sverige. Studien bortser också från de delar av kapitalmarknaden som inte berör 

fastighetsbolag och därför inte är aktuella för studien. Studien går igenom Basel III - 

regelverket som en följd av finanskrisen men vi kommer inte gå in djupare på orsaken till 

finanskrisen. 

 

Metod: Vi har gjort en kvalitativ studie på tre svenska börsnoterade fastighetsbolag.   

Slutsats: Basel III har enligt vår studie inte påverkat fastighetsbolagens tillgång till kapital på 

det sättet som tidigare studier pekat på. Förändringen på marknaden beror på flera faktorer i 

samverkan som alla påverkat fastighetsbolagens val av finansiering. Vi kommer fram till att 

Pecking order teorin inte är aktuell längre eftersom olika finansieringsalternativ idag 

kombineras för att diversifiera finansieringsrisken. Marknaden har förändrats sedan Pecking 

order teorin utvecklades och det är därför inte längre möjligt att göra analyser på samma sätt 

som tidigare. Idag påverkas marknaden av flera faktorer samtidigt, vilket innebär att 

fastighetsbolagens finansieringsbeteende bara är en del av informationen att ta hänsyn till. 

Anledningen tros bland annat vara att vi idag är mer globalt integrerade än tidigare vilket 

innebär att tillgången till information är större. Dessutom påverkas marknaden av fler 

störningar nu än tidigare. Räntederivat, certifikatprogram och preferensaktier är alla nya 

finansieringsalternativ som används av fastighetsbolagen och som inte tas upp i Pecking order 

teorin.  
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund  

Eftersom det krävs mycket kapital för att investera i fastigheter har fastighetsbolagen ständigt 

ett stort behov av kapital. Fastighetsbolag är likväl övriga typer av kapitaltunga bolag ofta 

beroende av både intern och extern finansiering. Tidigare har fastighetsbolagen sökt sig till 

bankerna för lån men det har de senaste åren blivit allt svårare, på grund av bankernas 

förändrade tillgång till kapital (Hartomaa, 2013, 2 april). En av anledningarna är att den 

amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gick omkull 2008, vilket ledde fram till den 

värsta finanskrisen på över 70 år (Lucas, 2013, 14 september), (Kowalik, 2013). Finanskrisen 

spred sig snabbt från USA till hela världen och fick betydande konsekvenser för aktörerna på 

världens finansmarknader. Sverige är en öppen ekonomi med en väl integrerad global 

finansmarknad. Därmed fick en global finanskris betydande effekter för Sveriges ekonomi. 

Dessutom är de svenska bankerna beroende av vad som händer i omvärlden nu när de 

finansiella länkarna mellan länder blivit starkare, tack vare globaliseringen. Efter finanskrisen 

fick de svenska bankerna problem med finansieringen och åtgärder krävdes från 

myndigheternas sida (Riksbanken, 2009). Enligt Öberg (2009) innebär införandet av det nya 

regelverket (Basel III), som ett svar på myndigheternas krav, striktare kapitaltäckningskrav 

för bankerna. Basel III-regelverket är utformat för att stärka reglerna för kapital och likviditet 

i banksektorn, för att motverka instabilitet. Öberg (2009) tolkar det som att Basel III har en 

direkt koppling till finanskrisen år 2008. Därför kan bankerna inte längre låna ut lika mycket 

kapital som tidigare till fastighetsbolagen. På grund av en förändrad tillgång till kapital har 

finansieringen förändrats i fastighetsbolagen. De tvingas nu söka komplement till banklånen 

för att kunna fortsätta investera (Öberg, 2009). 

 

1.2 Problemdiskussion  
Urwin (2011) menar att kostnaden för låntagare förväntas öka efter införandet av Basel III - 

regelverket, som ett resultat av kostnaden för bankerna att uppfylla de nya kraven. Med 

striktare kapitaltäckningskrav förväntas bankerna antingen låna ut mindre med samma andel 

eget kapital eller tvingas att öka andelen eget kapital för att kunna bibehålla den tidigare nivån 

lån. Eftersom många låneinstitut nu försöker reducera andelen fastighetslån från 

balansräkningen förväntas fastighetsbolagens tillgång till lån att minska de kommande åren. 

Med anledning av detta har nya finansieringsalternativ dykt upp för att möta efterfrågan på 

lån i fastighetssektorn (Urwin, 2011). Marknaden för företagsobligationer kommer bli allt 

viktigare vid införandet av Basel III - reglerna eftersom det blir dyrare att låna hos bankerna 

när kreditutbudet minskar. Många anser fortfarande att den svenska marknaden för 

företagsobligationer är underutvecklad, dåligt genomlyst och har begränsad likviditet. Därför 

är det lämpligt att vidta åtgärder för att utveckla marknaden för nya emittenter och investerare 

(Riksbanken, 2011- A). I en intervju med Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske 

Bank Markets, (citerad i Svenska Dagbladet, 2012) förklarar Landeman att marknaden för 
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företagsobligationer har varit relativt liten i Sverige, jämfört med marknaden i USA och i EU 

i övrigt. Det beror på att banksektorn i Sverige har fungerat bra och tillhandahållit 

konkurrenskraftiga räntor. De nya Basel III - reglerna bör enligt Landeman öka 

företagsobligationernas attraktionskraft, som alternativ finansiering, för kapitaltunga bolag de 

närmaste åren. Bonthron (2014) menar att det just nu sker en förändring på den svenska 

företagsobligationsmarknaden. Marknaden växer och både den utestående volymen och 

antalet företag som emitterar ökar. Samtidigt möts det ökade utbudet företagsobligationer av 

en ökad efterfrågan från investerare med förhoppningar om god avkastning (Bonthron, 2014). 

Även emissioner av preferensaktier har visat sig bli allt vanligare på börsen, då 

fastighetsbolagen inte är sena att utnyttja investerarnas förhoppningar om god avkastning. 

Fastighetsbolagen står idag för två tredjedelar av de preferensaktier som omsätts på 

Stockholmsbörsen (Strandberg, 2014, 23 mars).  

Bond och Scott (2006) har testat Pecking order och Trade off, två traditionella 

finansieringsteorier, på ett urval av 18 brittiska börsnoterade fastighetsbolag under åren 1998-

2004. De viktigaste empiriska resultaten kan sammanfattas med att: om företagen använder 

sig av extern finansiering utgörs majoriteten av emitterade värdepapper.  

Det finns ännu ingen undersökning om hur fastighetsbolagens val av finansiering förändrats 

sedan införandet av Basel III - regelverket påbörjats. Med anledning av hur marknaden har 

utvecklats med nya finansieringsalternativ och införandet av Basel III - regelverket vill vi 

undersöka hur fastighetsbolagen resonerar kring finansiering i nuläget. Detta leder oss fram 

till frågeställningen:   

 

1.3 Problemformulering 
Hur har de nya finansieringsalternativen förändrat fastighetsbolagens finansiering? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om de svenska börsnoterade fastighetsbolagens val av 

finansiering har förändrats efter finanskrisen år 2008.  

1.5 Avgränsningar  
Studien bortser från fastighetsbolag som inte är börsnoterade och verksamheter utanför 

Sverige. Studien bortser också från de delar av kapitalmarknaden som inte berör 

fastighetsbolag och därför inte är aktuella för studien. Studien går igenom Basel III- 

regelverket som en följd av finanskrisen men vi kommer inte gå in djupare på orsaken till 

finanskrisen. 

1.6 Centrala begrepp 
Nya finansieringsalternativ - Finansiering som de senaste åren blivit allt vanligare. Studien 

omfattar främst företagsobligationer och preferensaktier som de senaste åren blivit populära 

finansieringsalternativ för fastighetsbolagen. De ingår inte heller i Pecking order teorin och 

därför väljer vi att kalla de för nya finansieringsalternativ.  
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2. Teoretisk referensram  
I den teoretiska referensramen redogörs för finansieringsalternativ och teorier om 

finansiering som kommer ligga till grund för att knyta samman och förklara den insamlade 

empirin. De centrala delarna som berörs i detta avsnitt är teorier om finansiering, Basel III – 

regelverket och delar av kapitalmarknaden. 

2.1 Finansiering 

2.1.1 Allmänt om kapitalstruktur 

Ett fastighetsbolags finansiering består av eget kapital och främmande kapital (Barr, 2011). 

Kombinationen av eget kapital och främmande kapital utgör bolagets kapitalstruktur. Det 

finns varianter av både eget kapital och främmande kapital, samt hybrider av de båda 

tillsammans (Brealey, Meyer & Allen, 2014). Det främmande kapitalet kommer från banklån 

eller värdepappersupplåning. Det finns flera anledningar till att det idag är svårare att låna 

pengar från bankerna och därför tvingas företag hitta andra finansieringsalternativ för att 

kunna fortsätta investera. Att ha fler finansieringsalternativ är dessutom ett sätt för företaget 

att diversifiera sin finansiering och minska den finansiella risken (Barr, 2011). Aktieägarna 

saknar säkerhet och står därmed för den största risken, jämfört med långivare av främmande 

kapital, vid en eventuell konkurs. Ett företag emitterar sällan värdepapper enbart en gång. I 

takt med att bolaget växer är det troligt att det emitteras värdepapper som stärker både 

företagets soliditet och ökar skuldsättningsgraden (Brealey et al, 2014). Nedan presenteras 

teorier om beslut kring val av finansiering. 

2.2.2 Pecking order teorin  

Pecking order teorin är en av de mest inflytelserika teorier inom finansiering (Chen & Chen, 

2011). Teorin beskriver hur asymmetrisk marknadsinformation påverkar bolagens val mellan 

eget kapital och främmande kapital och valet mellan att ta upp nya lån och att genomföra en 

nyemission. En nyemission är en sista utväg när bolagets kapital börjar ta slut, eftersom 

marknaden kan tolka nyemissionen som att det råder konkursrisk vilket leder till minskad 

kreditvärdighet hos andra finansiärer. Enligt Pecking order teorin föredrar bolagen att 

finansieras med internt eget kapital och eftersträvar en stabil utdelning till aktieägarna. 

Oförutsägbara fluktuationer i vinst och investeringsmöjligheter innebär att rörelsekapitalet 

ibland överstiger och ibland understiger aktuella investeringar. Om rörelsekapitalet överstiger 

investeringarna används överskottet till att betala av skulder till långivare av främmande 

kapital eller placeras i kortfristiga värdepapper. Vid underskott minimeras likviditeten och 

kortfristiga värdepapper säljs av (Brealey et al, 2014).  

 

Om finansiering med främmande kapital blir nödvändigt förutsetts att det säkraste alternativet 

utfärdas först med hänsyn till risk. Det innebär att lånen ökas i första hand, sedan emitteras 

obligationer och som sista utväg efterfrågas mer aktiekapital (Brealey et al, 2014). Pecking 

order teorin utgår från att det inte finns någon perfekt balanserad kapitalstruktur eftersom det 

finns både internt och externt eget kapital. På listan av finansieringsalternativ har företagen 

det interna egna kapitalet först, lån på andra plats och en nyemission som sista utväg, det vill 

säga externt eget kapital (Chen & Chen, 2011). Pecking order teorin förklarar varför de mest 
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lönsamma företagen generellt lånar mindre än andra företag, de behöver helt enkelt inte 

finansieras med externt kapital. Lönsamma företag med begränsade investeringsmöjligheter 

kan också uppnå en låg skuldsättningsgrad, genom ökad likviditet, medan de bolag som har 

gott om investeringsmöjligheter drivs till att låna allt mer (Brealey et al, 2014). 

 

2.2.3 Trade off teorin 

Teorin beskriver hur ett företag väljer kapitalstruktur genom att väga för- och nackdelar med 

intern och extern finansiering (Brealey et al, 2014). Väsentliga faktorer för ett företags val av 

kapitalstruktur är konkursriskkostnader vid finansiell stress och beskattning. Skuldräntor ökar 

kostnaden och sänker därmed företagets resultat vilket ger en skattelättnad. Samtidigt som en 

högre skuldsättningsgrad ger skattefördelar innebär det också en ökad risk för att företaget 

inte ska klara av sina betalningsåtaganden. För hög skuldsättningsgrad kan i värsta fall leda 

till en konkurs. Återbetalningssvårigheter kan även medföra kostnader för finansiell stress. 

Avvägningen ligger i att beakta både skattelättnaderna och den ökade risken som ytterligare 

belåning innebär (Kraus & Litzenberger, 1973). 

 

Den optimala skuldsättningsgraden uppstår då den marginella skattefördelen vid mer belåning 

är lika stor som den marginella konkursriskkostnaden (Berk, DeMarzo & Harford, 2012). Det 

är troligt att företaget hamnar i finansiella svårigheter till följd av ökad skuldsättningsgrad 

(Brealey et al, 2013). 

 

Det är vanligt förekommande att företag ökar sin skuldsättningsgrad för att utnyttja den 

finansiella hävstången som följer av mer lånat kapital. Därmed ökar också den finansiella 

risken. Hävstångseffekten innebär att ett ökat resultat kan skapas genom att låna ytterligare 

kapital som placeras i investeringar som kan generera ränteintäkter som överstiger 

räntekostnaden för det lånade kapitalet (Johansson & Runsten, 2005), (Hallgren, 2000).  

Kapitaltunga bolag, som till exempel fastighetsbolag, har ofta lågt volatila kassaflöden. Dessa 

företag kan dock belåna sig till en högre grad jämfört med företag med mer osäkra 

kassaflöden och fortfarande ha en relativt låg konkursrisk (Brealey et al, 2013). Kostnaderna 

vid betalningssvårigheter är lägre för fastighetbolag än för andra företag, eftersom de har fasta 

tillgångar som kan säljas av vid finansiella svårigheter (Berk et al, 2012). Kostnaderna vid 

finansiella svårigheter är branschberoende. Den optimala skuldsättningsgraden är därmed 

också branschberoende, då den blir lägre alternativt högre beroende på vilka kostnader som 

uppstår för företaget vid finansiella svårigheter (Brealey et al, 2013).  

 2.2.4 Pecking order- och Trade off teorin i fastighetsbranschen 

Ett börsnoterat fastighetsbolags egenskaper erbjuder möjligheter att testa teorierna om 

kapitalstruktur. I dagsläget finns det begränsad litteratur om ämnet (Bond, Scott, 2006).  

Garmaise och Moskowitz (2004) finner svaga bevis för att teorin om assymetrisk 

marknadsinformation är viktig i fastighetsfinansiering. Assymetrisk marknadsinformation 

syftar till att finanschefer vet mer om sitt företags tillstånd, värde och risk än vad långivare 

och investerare gör. Marknaden tolkar därför företagets beteende som information. Till 

exempel kan en höjd utdelning indikera en tro på fortsatt tillväxt i bolaget. Fastighetsbolag har 



5 
 

en hel del säkerhet som kan användas för att stödja en hög skuldsättningsgrad, vilket innebär 

att kostnaderna för finansiell stress sannolikt kommer att vara lägre. Vid en undersökning i 

USA 1995, om beslut inför investeringar i en fastighetsfond, konstateras att 

fastighetsbranschen använder sig av hävstångseffekten i större utsträckning än andra 

branscher eftersom fastigheter är väl lämpade som säkerhet. Detta stödjer teorierna om 

optimal kapitalstruktur och teorierna om hävstångseffekten i Trade off teorin (Bond och Scott, 

2006). 

 

Bond och Scott (2006) har testat två teorier om kapitalstruktur på ett urval av 18 brittiska 

börsnoterade fastighetsbolag under åren 1998-2004. De viktigaste empiriska resultaten kan 

sammanfattas enligt följande: Om företagen använder sig av extern finansiering utgörs 

majoriteten av emitterade värdepapper. Under de perioder när företag får finansiella överskott 

återbetalas skulder. Pecking order dominerar Trade off teorin i en direkt jämförelse över en 

tidsperiod. Signifikansen av detta resultat är mycket högre än vid tidigare studier (Bond och 

Scott, 2006).  

 

Till skillnad från tidigare studier finner Bond och Scott (2006) belägg för att Pecking order 

teorin stämmer bäst överens med småföretag, som antas vara föremål för den största 

informationsasymmetrin. Observationerna visar att fastighetsbolagen gagnas av 

hävstångseffekten i mycket större utsträckning än industribolag, som också är kapitaltunga 

bolag och som undersökts i tidigare studier. Vid en regressionsanalys av hävstångseffekten 

upptäcks motsägande bevis mot Trade off teorins fördelar. Slutsatserna erbjuder kanske det 

mest betydande stödet för Pecking order teorin hittills, om än specifikt till fastigheter. 

Resultatet är betydelsefullt eftersom det bekräftar att beslut om finansieringen förklarar 

kapitalstrukturen i fastighetsbolag. Fastighetsbolagen möter en asymmetrisk 

marknadsinformation som tvingar på dem en Pecking order av finansieringsalternativ, 

preferensen av intern finansiering framför extern finansiering, och skulder över eget kapital 

(Bond och Scott, 2006).  

 

För fastighetsbolagen kan de negativa signalerna av extern finansiering och i synnerhet 

aktiekapital inte ignoreras. De specifika egenskaperna hos fastigheter stämmer bättre överens 

med Trade off teorin än med Pecking order. Upptäckten att fastighetsbolag gagnas av hög 

skuldsättningsgrad är en viktig slutsats, eftersom det antyder att ekonomichefer i 

fastighetsbolag är väl medvetna om fastigheters egenskaper som säkerhet vid skuldsättning. 

Fastighetsbolagen lägger till tillgångar i sina portföljer på ett konsekvent sätt genom att ta upp 

skulder eftersom deras fastighetstillgångar kommer att stödja det (Bond och Scott, 2006).  

Fastighetsbolagen verkar inte ha en definierad optimal skuldsättningsgrad utan tar upp skulder 

med fastighetsbeståndet som säkerhet beroende på olika marknadsmöjligheter. Det är svårt att 

testa denna teori på grund av uppdelningen mellan tillgångar som tillkommit genom 

utveckling eller inköp och tillgångar som ökar i värde på grund av marknadskrafterna. Det 

senare skulle inte nödvändigtvis stödjas av ytterligare skuldemissioner (Bond och Scott, 

2006). 
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2.2.5 IPO (Initial Public Offering)  

En börsintroduktion kan ske av primära eller sekundära orsaker. Ett primärt erbjudande 

innebär att aktier säljs för att få in mer likvida medel till bolaget. En börsintroduktion av 

sekundära skäl sker för att befintliga aktieägare vill sälja sina andelar. En fördel med att 

börsintroducera är att bolaget får ett mätbart marknadsvärde genom aktiekursen. Dessutom 

blir det ett sätt för bolaget att diversifiera sin finansiering. Inför varje nyemission utformas ett 

prospekt som går ut till investerarna. Prospektet innehåller information om verksamheten 

både historiskt och inför framtiden (Brealey et al, 2014).  

 

Aktiemarknaden har tre huvudsakliga kategorier av deltagare, emittenter av värdepapper 

(aktier), de som investerar i värdepapperna och mellanhänderna (förmedlarna). Emittenterna 

är de låntagande bolagen, som utfärdar värdepapper för att få in kapital. Investerarna 

distribuerar sina besparingar genom att köpa dessa värdepapper. Förmedlarna är de agenter 

som matchar behoven hos användare och leverantörer av kapital, mot en provision (Kuman 

och Vikkraman, 2010).  

 

En börsintroduktion sker med hjälp av en mellanhand, till exempel en bank, som 

tillhandahåller finansiell rådgivning. Mellanhanden köper sedan upp alla bolagets aktier, för 

under utbudspriset, och säljer dem sedan vidare till ett högre pris. Det är viktigt att de nya 

aktierna är rätt prissatta eftersom förmedlaren löper risk att inte få sålt alla aktier. Därför 

brukar aktierna introduceras till underpris för att locka investerare. Nackdelen med detta är att 

befintliga aktieägare drabbas, vilket medför en stor dold kostnad för bolaget. Ett annat sätt för 

förmedlarna att minska risken, för att inte få sålt alla aktier, är att göra en intressentlista. Det 

ger en uppfattning om hur många aktier investerarna är intresserade av att köpa och till vilket 

pris. Listan är dock inte bindande utan fungerar bara som en hjälp för mellanhanden att sätta 

rätt pris (Brealey et al, 2014). 

 

I de fall då nya aktier handlas under förmedlarens satta pris köps aktier tillbaka från 

marknaden av förmedlaren för att minska utbudet, öka efterfrågan och därmed stabilisera 

priset. Det krävs mycket kapital och erfarenhet av en förmedlare som ofta är en 

investmentbank eller större affärsbank. Förutom den finansiella risken som mellanhanden tar 

riskerar förmedlaren också sitt rykte om en börsintroduktion skulle misslyckas. Därför är en 

börsintroduktion ett stort steg både för det kapitalbehövande bolaget och för mellanhanden. 

Förutom en förmedlare krävs även rådgivning från jurister och revisorer inför en 

börsintroduktion. Kostnaderna för dem plus administrativa kostnader, kostnader för 

registreringen, prospektet, och de dolda kostnaderna gör börsintroduktionen till ett dyrt beslut 

för bolaget (Brealey et al, 2014). 

2.2 Nya bankregleringen 

2.2.1 Basel III – regelverket 

Enligt Bank of International Settlements (2011) var en av de stora anledningarna till den 

senaste finanskrisens omfattning att banker i stora delar av världen hade för stor utlåning. 

Samtidigt urholkades likviditetsbufferten och kvalitén på kapitalbasen hos bankerna. 

Banksystemet har därför inte kunnat hantera de resulterande systematiska handels- och 
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kreditförlusterna, vilket har fått direkt effekt på bankerna och hela det finansiella systemet i 

USA. Den finansiella krisen spred sig snabbt över hela världen, som påverkades i form av en 

dramatisk minskning av likviditet över hela världen och en global minskning i hela 

kreditmarknaden och exportefterfrågan (Bank of International Settlements, 2011).  

 

Den finansiella krisen har visat att det tidigare regelverket inte minimerade riskerna 

tillräckligt för bankerna. Därför har ett nytt regelverk arbetats fram för banker, Basel III 

(Kowalik, 2013). Basel-kommitténs reformer är utformade för att stärka den globala 

banksektorn mot motgångar genom att stärka reglerna för kapital och likviditet för bankerna 

(Bank of International Settlements, 2011). Målet med reformerna är att förbättra bankernas 

förmåga att stå emot chocker i marknaden och motverka finansiell stress för bankerna. 

Finansiell stress är en längre tidsperiod av försämrad företagsprestation där företagen 

fortfarande har möjligheten att agera innan konkurs. Det skulle också minska risken för att 

finansiell stress sprider sig till den övriga marknaden (Kowalik, 2013). 

 

Basel III är en påbyggnad av det tidigare regelverket, Basel II, som var uppdelat i tre 

reformdelar. Den första delen innehåller kapital, risktäckning och skuldsättningsgrad. Den 

andra delen i reformen omfattar riskhantering och tillsyn. Tredje och sista delen i reformen 

innehåller regler för att offentligöra de risker som är förknippade med ett företag för att skapa 

en säkerhet i marknaden. Ett högt kapitaltäckningskrav är nödvändigt men inte tillräckligt för 

en stabil banksektor. Därför krävs strikta tillsynsstandarder för en återinförd stabil 

likviditetsbas. Hittills har det inte funnits några internationellt överensstämmande standarder, 

därför introducerar nu Baselkommitén en global likviditetsstandard. Den nya 

likviditetstandarden kommer fastställa ett likviditetskrav och stödja en internationell nivå för 

att förhindra negativ konkurrens på den internationella marknaden (Bank of International 

Settlements, 2011). 

 

Under den tidiga fasen av finanskrisen upplevde många banker, trots adekvata kapitalnivåer, 

problem på grund av att de inte hade hanterat sin likviditet med försiktighet. Finanskrisen blev 

en påminnelse om vikten av likviditet för både en väl fungerande finansmarknad och 

banksektor. Före finanskrisen var finansiering lättillgänglig till en låg kostnad. Den plötsliga 

vändningen i marknadsvillkoren visade hur fort likviditet kan försvinna och att saknaden av 

likvida medel kan vara bestående under en längre tid. Banksystemet kom under svår finansiell 

stress, vilket gjorde det nödvändigt för centralbanker att vidta åtgärder för att stödja både 

penningmarknadens funktion och i vissa fall enskilda institutioner (Bank of International 

Settlements, 2011). 

 

De svårigheter som bankerna stod inför berodde på brister i grundläggande principer för 

hantering av likviditetsrisk. Som åtgärd påbörjade Baselkommitén grunden för ett ramverk 

rörande likviditet, och 2008 publicerade Baselkommitén “Principles for Sound Liquidity Risk 

Management and Supervision”. Principerna ger detaljerad vägledning om riskhantering och 

övervakning av likviditetsrisk och bör bidra till att främja en bättre riskhantering. För att det 

ska fungera krävs en fullständig implementering av principerna av både banker och 

tillsynsmyndigheter. Baselkommitén kommer därför att samordna och strukturera uppföljning 
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av tillsynsmyndigheterna, som i sin tur säkerställer att bankerna följer dessa grundläggande 

principer (Bank of International Settlements, 2011). 

 

Som komplement till dessa principer har kommittén ytterligare stärkt ramverket för likviditet 

genom att utveckla två miniminormer (se Liquidity Coverage Ratio & Net Stable Funding 

Ratio) för finansiering med likvida medel. En ytterligare komponent i ramverkets 

likviditetsdel är en uppsättning av övervaknings mått för tillsynen över gränserna (Bank of 

International Settlements, 2011). 

 

Liquidity Coverage Ratio & Net Stable Funding Ratio 

De miniminormer som tillkommer i det nya Basel III-regelverket har utvecklats för att uppnå 

två separata men kompletterande mål. Det första målet är att främja att bankerna kortsiktigt är 

motståndskraftiga för finansiell stress. Detta görs genom att se till att bankerna har tillräckligt 

med likvida resurser av hög kvalitet för att överleva en akut finansiell stress under en 

trettiodagars period. För att uppnå detta mål införs det kommittén kallar för Liquidity 

Coverage Ratio (LCR). Det kommer att bidra till att de globala bankerna har tillräckligt med 

skuldfria, likvida tillgångar av hög kvalité, för att kompensera netto utbetalningar som kan 

uppstå under akut finansiell stress. Vilken situation som anses vara akut finansiell stress 

bygger på erfarenheter från den globala finanskrisen. Scenariot innebär en betydande stress, 

ett värsta scenario, och antar bland annat en betydande nedgradering av institutets offentliga 

kreditvärdighet och delvisa förluster av insättningar. Det andra målet är att främja 

motståndskraften mot finansiell stress med ett års varaktighet. Det görs genom att skapa 

ytterligare incitament för bankerna att finansiera sin verksamhet med mer stabila medel och 

ha en hållbar struktur mellan tillgångar och skulder (Bank of International Settlements, 2011).  

Denna andra del i det nya regelverket är det strukturella likviditetsmåttet som kallas Net 

Stable Funding Ratio (NSFR) som begränsar hur stor del av bankernas tillgångar med lång 

löptid som kan finansieras med kortfristiga skulder. Syftet med regelverket är att säkerställa 

att bankerna har en sund kapitalstruktur (Riksbanken, 2014).  

 

NSFR ställer högre krav än tidigare på bankernas kapital genom höjda kapitalkrav och höjda 

krav på vad som får räknas in i kapitalet. I det nya regelverket får inte latenta skatteskulder 

och goodwill räknas med som kapital i lika hög grad som tidigare. NFSR begränsar också hur 

mycket av kapitalet som får utgöras av investeringar i finansiella institut. Dessutom skärps 

reglerna för beräkning av riskvägda tillgångar (Riksbanken 2011). Detta minskar 

sannolikheten för att störningar i en banks ordinarie finansieringskällor kommer att urholka 

sin likviditetsposition på ett sätt som skulle kunna öka risken för dess misslyckande och 

potentiellt leda till en bredare finansiell stress. NSFR syftar till att begränsa övertro på 

kortfristig marknadsfinansiering under tider av stigande marknadslikviditet och att uppmuntra 

till bättre bedömning av likviditetsrisk i alla balansposter. Kommittén publicerade 

informationsstandarder för NSFR kring årsskiftet 2011 (Bank of International Settlements, 

2011). LCR och NSFR består huvudsakligen av specifika parametrar som är internationellt 

samordnade med föreskrivna värden. En del parametrar innehåller inslag av nationellt 
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handlingsutrymme för juridiskt specifika förhållanden (Bank of International Settlements, 

2011). 

2.3 Finansieringsalternativ 

2.3.1 Allmänt om kapitalmarknad  

Kapitalmarknaden är ett samlingsbegrepp för kreditmarknaden och aktiemarknaden 

(Nationalencyklopedin, 2015). Kreditmarknaden delas traditionellt upp i 

obligationsmarknaden och penningmarknaden. Definitionen avgörs av om lånet är långfristigt 

eller kortfristigt (Svenska bankföreningen, 1999). Utvecklingen av fler och mer komplicerade 

finansieringsalternativ gör att det blivit svårt att definiera vad som är obligationsmarknaden 

och vad som är penningmarknaden (Nationalencyklopedin, 2015). 

2.3.2 Kreditmarknad - Bankkredit 

Bankkredit är den mest använda formen av finansiering för svenska bolag (Larsson, 2008). En 

bankkredit förutsätter säkerhet, även om det förekommer bankkredit utan säkerhet men det är 

betydligt ovanligare. Vid ett lån med säkerhet görs en bedömning på hur stor säkerheten anses 

vara, exempelvis en fastighets värde, och utifrån det fastställs räntan (Crosby, French & 

Oughton, 2000). Räntan beror på hur stor risk banken tar med att låna ut till låntagaren 

(Larsson, 2008). När företag finansierat sig med banklån tvingas de betala ränta oavsett 

resultat. En bankkredit ökar företagets skuldsättningsgrad, vilken är mycket nära kopplad till 

den finansiella risken. Den finansiella risken beror helt på företagets finansiella struktur och 

kan framförallt resultera i betalningssvårigheter (Johansson & Runsten, 2005), (Hallgren, 

2000).  

Det är viktigt för bankerna att det finns en säkerhet för lånet om ett företag med en hög 

finansiell risk skulle få betalningssvårigheter. Det vanligaste synsättet när ett lån utfärdas är 

att värdet på säkerheten skall vara större än själva lånet (Crosby, French & Oughton, 2000). 

Den vanligaste säkerhet som används är pantbrev i fastigheter. Andra exempel på säkerheter 

är obligationer och bolagsinteckningar. En stark kundrelation kan ge låntagaren fördelar vid 

förhandlingarna, då banken har förtroende för bolag som de har insikt i sedan tidigare. Ett lån 

till ett fastighetsförvärv har en längre löptid än exempelvis ett lån till en maskin och därför 

skiljer sig löptiden på lån utifrån ändamålet. Desto högre säkerhet ett bolag erbjuder banken, 

desto fördelaktigare villkor kan förhandlas fram (Larsson, 2008). Crosby et al. (2000) menar 

samtidigt att villkoren i avtalet och värderingen av säkerheten bör ske med beaktning eftersom 

marknaden kan ändras hastigt. Den senaste fastighetsbubblan och finanskrisen är ett bra 

exempel på när fastigheter sjönk kraftigt i värde. 

Den senaste fastighetsbubblan och finanskrisen är ett bra exempel på när fastigheter sjönk 

kraftigt i värde. Grover & Grover (2014) skriver att från år 2004 ökade antalet långivare i 

USA kraftigt. Bankkredit som tidigare varit huvudsaklig finansiering fick konkurrens av ett 

större utbud finansieringsalternativ, som företagsobligationer, preferensaktier och 

mezzaninelån (se 2.3.6). Grover et al (2014) hävdar att den kraftiga tillväxten av 

finansieringsalternativ i USA ledde till att bankerna minskade sina regelkrav, att kunna hålla 

mer kapital i förhållande till utlåningen, för att klara den ökande konkurrensen. Det ökade 
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utbudet av finansieringsalternativ tillsammans med låg reglering för bankerna pressade ner 

priset för utlåning och bidrog till den senaste fastighetsbubblan, som slutligen år 2008 ledde 

fram till den globala finanskrisen. Efter finanskrisen och dess stora skada på bankernas kapital 

och ekonomin i helhet minskade återigen utlåningen från bankerna med nya regleringar och 

högre säkerhet (Grover et al, 2014). I en enkätundersökning, utförd av Riksbanken (2009) 

bland medelstora och stora företag, uppger en majoritet av företagen att tillgången till 

finansiering är sämre än normalt. Det främsta hindret uppges vara bankernas begränsningar 

gällande utlåning. Även konjunkturläget och företagets egen lönsamhet anges som viktiga 

orsaker. På frågan om möjligheten till finansiering påverkar investeringsbesluten svarade 

nästan hälften av respondenterna “ja” och nästa ytterligare en tredjedel svarade “delvis”. De 

företag som svarade att tillgången på längre banklån var dålig var oftast industribolag 

(Riksbanken, 2009). Industribolag är liksom fastigheter kapitaltunga bolag (Bond och Scott, 

2006). 

2.3.3 Räntederivat 

Räntederivat är ett flexibelt alternativ för företagen att förändra eller skydda räntan på ett lån 

utan att få ändrade villkor på det underliggande lånet. Den globala derivatmarknaden fyller en 

viktig funktion i det finansiella systemet. Derivaten skapar möjligheter för företagen att 

hantera ränteriskerna. Räntederivaten används av företag för att försäkra sig mot oförutsedda 

förändringar i räntan. När bankerna handlar räntederivaten på uppdrag av sina kunder är de 

motpart åt flera hundratals kunder samtidigt. Kunderna är till exempel företag, fastighetsbolag 

och kommuner (Riksbanken, 2012). De vanligast förekommande räntederivaten är 

ränteswappar och räntetak. En ränteswapp innebär att den fasta räntan kan bytas ut mot en 

rörlig ränta och tvärtom. Detta används till exempel för att ändra en rörlig upplåning till en 

fast. Ett räntetak är ett avtal om att räntan inte kommer att överstiga en viss nivå men att den 

är rörlig upp till själva räntetaket (Handelsbanken, 2007).  

Handeln med derivat används av största anledning för att hantera riskerna men derivat skapar 

också risker. Ett exempel är motpartsrisk som skapas när en part blir negativt påverkad av att 

den andra parten inte kan fullfölja sina åtaganden, till exempel vid konkurs. Motpartsrisken 

ökar generellt sett ju större värdet på den underliggande tillgången är. De svenska bankerna 

använder sig därför av nettningsavtal, vilket innebär att fordringar och skulder kvittas om 

någon av motparterna går i konkurs. Ofta ger därför också bankerna varandra säkerheter för 

den del av transaktionens värde som inte täcks av nettningsavtalen. Räntederivat handlas 

vanligtvis inte på börsen utan internt mellan bankerna och företagen (Riksbanken, 2012).  

2.3.4 Kreditmarknad - Företagscertifikat 

Ett företagscertifikat är ett skuldinstrument med en löptid på mellan en dag och tolv månader 

som emitteras på penningmarknaden. Företag emitterar företagscertifikat för att få en flexibel 

och kortfristig finansiering (Riksbanken 2011 - A). Företagscertifikaten passar för placering 

av exempelvis kassamedel för både företag eller en organisation. En stor risk ur placerarens 

synpunkt med företagscertifikat kan bli företagens återbetalningsförmåga, det vill säga om 

företaget bli insolvent och inte kan ansvara för sina förbindelser. Det betyder att placerarna till 

följd av företagets insolvens kan förlora det placerade kapitalet samt den eventuella 

avkastningen på placeringen helt eller delvis. Det minsta beloppet som ett företagscertifikat 
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kan handlas med är 1 miljon svenska kronor (Nordea, 2015). Nästan alla emitterade 

företagscertifikat av svenska företag är betecknade i svenska kronor. 

Företagscertifikatmarknaden beskrivs som en oerhört viktig del i företagens kortfristiga 

finansiering, med det finns fortfarande begränsat med data om marknaden för 

företagscertifikat. (Riksbanken, 2011 - A). 

2.3.5 Kreditmarknad – Företagsobligationer  

En företagsobligation har en varierande löptid på mellan ett till tio år. Företagsobligationer 

ges ut av större industribolag, statliga bolag och andra bolag som fastighetsbolag (Swedbank, 

2015). Företaget ger innehavaren av en obligation en årlig kupongränta under hela löptiden 

och köper sedan tillbaka obligationen mot ett inlösenförbehåll vid lånets avslut. Genom att ta 

upp ett obligationslån ökar företaget sin skuldsättningsgrad (Brealey, Meyers & Allen, 2014). 

För ett företag råder flexibilitet på hur stora lån de kan utfärda med obligationer, det är 

marknaden som sätter gränserna. Företagsobligationer är icke-säkerställda obligationer som 

har högre kreditrisk och lägre likviditet än vanliga säkerställda obligationer. Därför kräver 

investerarna en högre avkastning på företagsobligationer än vid investering i säkerställda 

obligationer (Swedbank, 2015).   

 

Många företag, främst större börsbolag, vänder sig till internationella 

företagsobligationsmarknader i euro eller amerikanska dollar för att få tillgång till kapital 

(Swedbank, 2015). Om ett företag vänder sig till ett annat lands marknad lyder de under 

landets finansinspektion och regleringar. Marknaden för euroobligationer växte stort under 

1960-talet då den amerikanska staten införde skatt på att köpa utländska värdepapper och 

därmed missgynnade amerikanska företag att exportera kapital. Detta tvingade både 

Europeiska och Amerikanska företag att söka sig till den internationella kapitalmarknaden. 

Denna skatt togs sedan bort under 1974 och tillåter nu företagen att låna i både USA och 

Europa. Kostnaden att låna på de olika marknaderna kan skilja på grund av att länderna har 

olika regleringar (Brealey et al, 2014).  

 

Marknaden för företagsobligationer i Sverige är inte fullt utvecklad men växer i en ökande 

takt, då traditionella banklån blir allt dyrare. Det väntas bli vanligare för svenska börsnoterade 

bolag att använda sig av den svenska marknaden, för företagsobligationer, snarare än den 

internationella marknaden (SOU 2006:50). Barr (2011) skriver i en utredning av Svenskt 

Näringsliv att den svenska företagsobligationsmarknaden har förutsättningarna och behovet 

av att utvecklas i takt med att banklån blir dyrare. Det finns en oro att Basel III - regelverket 

kommer att innebära högre finansieringskostnader för företagen (Barr, 2011).  

 

Företagsobligationsmarknaden har utvecklats till ett allt mer betydelsefullt alternativ, 

eftersom företagen även har ett behov av att diversifiera sin finansiering. Det riktats kritik mot 

den svenska företagsobligationsmarknaden för att den inte är tillräckligt genomlyst då varken 

priser eller volymer publiceras. Samtidigt arbetar Finansinspektionen fram nya regelverk för 

att företagsobligationsmarknaden skall bli mer öppen och genomlyst. Det finns ett gemensamt 

intresse från både företag och banker att utveckla obligationsmarknaden. Förutsättningarna för 

att förbättra marknaden är osedvanligt bra. Med anledning av det nya Basel III - regelverket 
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finns ett gemensamt intresse mellan företag och banker att lägga över en del av 

bankfinansieringen på obligationsmarknaden (Barr, 2011).  

 

Enligt Bonthron (2014) sker nu en förändring på den svenska marknaden för 

företagsobligationer. I vanliga fall är de svenska företagen bundna till bankerna för 

huvuddelen av sin finansiering, vilket i sin tur leder till att företagens finansiering är känslig 

för störningar i banksektorn. Många företag har uppgett att de har haft svårt att få tillgång till 

den finansiering de behöver efter den senaste finanskrisen. Samtidigt växer marknaden för 

företagsobligationer och både den totala volymen och antalet företag som emitterar ökar. 

Eftersom företagen väljer att emittera obligationer för att diversifiera sin finansiering, får de 

bättre förutsättningarna för att anskaffa kapital i tider då bankerna är mindre benägna att låna 

ut pengar. Företagsobligationer har sedan år 2011 i allt större utsträckning ersatt banklån. 

Företagsobligationer står för allt större del av de kapitaltunga företagens, som exempelvis 

fastighetsbolagens, lånbaserade finansiering. Företagsobligationer har ökat från drygt 15 % av 

den lånebaserade finansieringen i slutet av 2011 till över 20 % i slutet av 2014 (Bonthron, 

2014). 

2.3.6 Kreditmarknad – Mezzaninelån 

Mezzaninelån har hittills varit ett ovanligt finansieringsalternativ på fastighetsmarknaden i 

Sverige men kommer antagligen att bli vanligare nu när bankerna är mer restriktiva i sin 

utlåning på grund av osäkerheten inför det nya regelverket, Basel III. Efter Lehman-kraschen 

2008 förändrades den finansiella marknaden både på grund av finanskrisen och efter 

bankernas ändrade beteende till följd av finanskrisen (Thór, 2013, 27 juni). Ett mezzaninelån 

är ett kapitalinstrument som innebär ett anspråk på bolagets egna kapital som säkerhet, alltså 

en indirekt säkerhet i bolagets tillgångar till skillnad från en bankkredit som har direkt 

säkerhet i bolagets tillgångar (Heller, 2012).  

Vid en eventuell konkurs är fordringsägaren till ett mezzaninelån endast överordnat 

aktieägarna, därför liknar mezzaninelån preferensaktier i juridisk mening. Trots detta tycks 

många fastighetsinvesterare föredra mezzaninelån framför preferensaktier (Heller, 2012). Att 

mezzaninelån endast är överordnat aktiekapitalet innebär en hög risk för långivaren. Den höga 

risken innebär att det är ett dyrt finansieringsalternativ för bolagen (Thór, 2013, 27 juni). 

Mezzaninelån är ett alternativ för att fylla upp den andel av finansieringen som behövs mellan 

bankkredit och eget kapital (Watkins, Hartzell & Egerter, 2003). Enligt Heller (2012) föredrar 

bolagen mezzaninelån framför prioriterat eget kapital. Watkins et al. (2003) menar att 

mezzaninelån inte lämpar sig i alla situationer och bör tillämpas med försiktighet. 

Långivarens intressen bör exempelvis vara i linje med det låntagande bolaget och med 

långivare med tidigare inteckning (Watkins et al, 2003). 

2.3.7 Aktier och preferensaktier 

Aktier är den del av kapitalmarknaden som inte ingår i kreditmarknaden. Ett bolag kan ge ut 

aktier av olika slag som ger olika rätt till bolagets tillgångar och vinst (SFS 2005:551). 

Skillnaden mellan företagets aktieslag, exempelvis A- och B- aktier, stamaktier och 

preferensaktier anges i företagets bolagsordning (Bolagsverket, 2015). Genom att låna mer 

kapital av ägarna genom en nyemission ökar soliditeten, vilket innebär att det stärker bolagets 
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balansräkning. En primär nyemission av aktier görs för att få in kapital till bolaget. Aktierna 

kan sedan säljas vidare genom en sekundär transaktion. Det är sekundära transaktioner som 

sker hela tiden dagligen på börsen. En sådan transaktion påverkar inte bolagets likviditet, 

verksamhet eller tillgångar. Däremot sätts en akties pris på marknaden och styrs av dess 

tillgång och efterfrågan. Vid hög efterfrågan bjuder köparna över varandra för att få köpa 

aktien och priset ökar. Vid vikande efterfrågan måste säljaren acceptera ett lägre pris för att 

bli av med aktien och kursen sätts därmed lägre (Brealey et al, 2013).  

 

Tillgång och efterfrågan på aktien styrs av investerarnas förväntningar och kan till exempel 

bero på bolagets utdelningspolicy (Greve, 2003). Enligt en intervju med Mikael Söderlundh, 

analyschef på Pangea Property Partners (citerad i fastighetstidningen 2014, 12 maj) finns idag 

23 bygg- och fastighetsbolag på svenska börsen och de står tillsammans för drygt fem procent 

av börsens totala värde.  

 

Preferensaktier kallas ibland för en hybrid säkerhet eftersom de fungerar som en blandning 

mellan en aktie och en obligation (Davis, 1996). Preferensaktier utgör eget kapital precis som 

en vanlig aktie och stärker därmed bolagets soliditet (Brealey et al, 2013). Ägaren till en 

preferensaktie har vanligtvis företrädesrätt vid utdelning framför alla andra aktieägare (Davis, 

1996). Preferensaktieägarna är enbart prioriterade övriga aktieägare och får utdelning först när 

banker och andra långivare som till exempel obligationsinnehavare fått betalt (Myhre-Jensen, 

2014, 10 juni). Även vid en eventuell konkurs har en preferensaktieägare bättre rätt till 

företagets tillgångar än vanliga aktieägare men är underordnade övriga långivare (Davis, 

1996).  

 

Investerare lockas att köpa preferensaktier eftersom de är överordnade övriga aktier och 

därmed innebär en något lägre risk (Davis, 1996). Dessutom har preferensaktierna oftast en 

säkerställd utdelning och ett inlösenförbehåll (Brealey et al, 2013). Det innebär att bolagets 

styrelse har rätten att lösa in preferensaktien till ett förutbestämt pris, 

preferensaktieinnehavaren får då tillbaka sin insats, ofta med ränta (Davis, 1996). Om det 

årliga resultatet inte räcker till att betala preferensaktieägarna ackumuleras rätten till 

utdelning, ofta med räntetillägg (Brealey et al, 2013). Emission av preferensaktier förutsätter 

att bolaget genererar positivt resultat och kassaflöde. Emission av preferensaktier beslutas 

genom ändring i bolagsordningen (Myhre-Jensen, 2014, 10 juni). Ur företagens synvinkel kan 

preferensaktier vara ett lämplig finansieringsalternativ vid fusion och vid känsliga 

marknadslägen (Davis, 1996), (Brealey et al, 2013). Emissioner av preferensaktier har visat 

sig bli allt vanligare på svenska börsen. Fastighetsbolagen står idag för två tredjedelar av de 

preferensaktier som omsätts på Stockholmsbörsen (Strandberg, 2014, 23 mars). 
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3. Metod  
I detta kapitel redogörs för hur vi gick tillväga under uppsatsprocessen. I följande text 

presenteras våra reflektioner över metodvalen, val av intervjuobjekten och hur intervjuerna 

genomfördes. 

 

Syftet med studien är att undersöka om de svenska börsnoterade fastighetsbolagens val av 

finansiering har förändrats efter finanskrisen 2008. För att få svar på detta har vi genomfört en 

kvalitativ studie med ett antal börsnoterade fastighetsbolag i Sverige. 

3.1 Val av ämne 
Ämnet kom till med bakgrund från tidigare kunskaper och ett intresse av att fördjupa oss i 

ämnet finansiering. Inriktningen till förändringen av finansieringsalternativ i fastighetsbolag 

kom fram efter att vi läst tidigare rapporter och uppsatser om att finansieringen bör förändras i 

takt med striktare regler för bankernas utlåning. Eftersom vi vill undersöka fastighetsbolagens 

val av finansiering just nu, innebär det att vi gör en tvärsnittsstudie. En tvärtsnittsstudie 

innebär att vi beskriver en situation i en given tidpunkt. Därför kan vi inte uttala oss om 

orsak/verkan. Tvärsnittsstudien är troligen den vanligaste formen av undersökningar tack vare 

de låga kostnaderna och att tiden för datainsamling ofta är begränsad (Jacobsen, 2011). Vi är 

intresserade av varför fastighetsbolagen har valt just de här alternativen men är medvetna om 

att det troligtvis beror på en mängd olika faktorer. Därför har vi valt en beskrivande 

(deskriptiv) frågeställning och inte en kausal frågeställning som förklarar orsak/verkan. Innan 

vi gick vidare i processen ringde vi och pratade med finanschefen på ett nyligen börsnoterat 

fastighetsbolag för att få bekräftat att de känner till de förändringar som sker på 

kapitalmarknaden just nu och bankernas nya regelverk, Basel III. 

3.2 Metodval  

3.2.1 Kombinerad ansats 

Vi började med att ta reda på mer om de olika finansieringsalternativen som finns och hur de 

fungerar, för att få förståelse för ämnet vi valt. Vår teoretiska referensram redogör för teorier 

om finansiering, olika finansieringsalternativ som idag är vanliga för fastighetsbolagen och 

tidigare studier om hur införandet av Basel III - regelverket tros komma att påverka 

företagens finansiering. Utifrån de tidigare studierna som resonerar kring konsekvenserna av 

införandet av Basel III beslutade vi att göra en empirisk studie för att acceptera eller förkasta 

dessa konsekvenser. Enligt Jacobsen (2011) har en studie som utgår från teori och tidigare 

forskning och utgör testbara påståenden, om skillnader och likheter i verkligheten, en 

deduktiv ansats. Bryman & Bell (2014) menar att författarna till en studie med en deduktiv 

ansats oundvikligen letar efter information som de anser är relevant och endast ger stöd åt det 

författarna trodde sig veta innan utförd studie. Detta kan ha påverkat vårt val av respondenter. 

 

Bryman & Bell (2014) menar att det inte är enkelt att uttrycka en ensidig och klar ansats, då 

den deduktiva ansatsen innefattar inslag av induktion och den induktiva ansatsen inrymmer 

vissa inslag av deduktion. Genom intervjuer med fastighetsbolagen har vi fått en bild av hur 

de resonerar kring de nya finansieringsalternativen och hur finansiering går till i verkligheten 
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jämfört med i teorin. Eftersom vi bestämde oss för att intervjua fastighetsbolag tidigt i 

uppsatsprocessen för att sedan komplettera den teoretiska referensramen har vi den 

kombinerade ansatsen som Bryman & Bell (2014) beskriver. Detta har medverkat till att vi 

varit öppna för ny information vid intervjuerna och inte letat efter specifika svar som enbart 

stämmer överens med teorin. 

Efter den första intervjun har vi kompletterat den teoretiska referensramen, som redogör för 

finansieringsalternativen, med räntederivat och certifikatprogram. Vi har också kompletterat 

med tydligare förklaringar om hur finansieringsalternativen fungerar, för att läsaren lättare ska 

kunna tillgodogöra sig empirin.  

 

3.2.2 Kvalitativ metod 

Eftersom vi har en explorativ frågeställning valde vi att använda oss av en kvalitativ 

datainsamling. En kvalitativ datainsamling begränsar antalet respondenter eftersom det är 

tidskrävande att genomföra intervjuerna men en kvantitativ datainsamling hade inte gett oss 

tillräckligt med information för studien. Genom att gå på djupet med tre respondenter fick vi 

förståelse för fastighetsbolagens resonemang kring valen av finansieringsalternativ. Jacobsen 

(2011) menar att en kvalitativ metod anses mer fördelaktig när syftet är att öka förståelsen 

kring ett ämne. Vi är medvetna om att fastighetsbolagens finansieringsbeslut är unika och 

beror på situationen och att resultaten därför inte är generaliserbara för andra fastighetsbolag 

eller situationer. Vi valde att genomföra öppna intervjuer då det är mer flexibelt eftersom det 

går att anpassa frågorna under intervjuns gång. Mer troligt leder det fram till överraskande 

svar, när det inte finns förutbestämda svarsalternativ som i ett frågeformulär, vilket öppnar 

upp för ny information. Enligt Jacobsen (2011) är en kvalitativ metod en metod som beskriver 

verkligheten med ord och det enda sättet att få djupare förståelse är att låta respondenten tala 

fritt, vilket vi har gjort. 

3.3 Insamlingsmetod för data 

3.3.1 Primärdata 

Primärdata är information som samlas in för första gången till exempel genom intervjuer 

(Jacobsen, 2011). Vi har anpassat datainsamlingen efter studiens syfte genom att välja ut 

fastighetsbolag som vi sett (i företagens årsredovisning) använder de finansieringsalternativ 

som vi vill veta mer om. Tack vare finanschefernas erfarenhet har vi också fått en bild av hur 

kapitalmarknaden förändrats under deras tid i branschen.  

Då två av våra tillfrågade intervjuobjekt, som använder sig av samtliga finansieringsalternativ 

som vi undersöker, tackade nej till en intervju kunde vi inte göra den jämförelse vi först tänkt. 

Eftersom de tre fastighetsbolagen i vår studie alla är listade som “midcap” på 

Stockholmsbörsen anser vi att de är jämförbara, även om alla våra intervjuobjekt inte 

använder sig av alla finansieringsalternativen. Utfallet blev att vi fick fastighetsbolagens 

uppfattningar och resonemang om varför eller varför inte de valt de olika 

finansieringsalternativen. 
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3.3.2 Pilotstudie 

Innan vi påbörjade vår studie ringde vi och pratade med finanschefen på Hemfosa Fastigheter. 

Vi berättade att vi ville undersöka Basel III - regelverket, som en påverkande faktor av, 

fastighetsbolagens finansiering och undrade om hon kände till regelverket. Hon kände till 

Basel III och var väl insatt i kapitalmarknaden. Hon berättade lite om faktorer som påverkar 

den. Därmed beslutade vi att finanschefer i svenska fastighetsbolag har den kunskap som 

behövs för att vi ska kunna genomföra vår studie. Hemfosa ingår inte i studien eftersom vi 

ställde direkta frågor om vad vi var ute efter vilket gör att svaren inte är jämförbara med våra 

övriga respondenters.  

3.3.3 Sekundärdata  

Sekundärdata är tidigare forskning som tagits fram i ett annat syfte och kräver därför kritisk 

granskning i fråga om syfte vid urval (Jacobsen, 2011). 

För att hitta vetenskapliga artiklar till vår teoretiska referensram har vi använt oss av: 

Databaserna: ABI inform, Proquest  

Sökord: Real estate finance, Basel III, bank credit, corporate bonds, preferred shares, pecking 

order theory, trade off theory, mezzanine debt.   

 

De vetenskapliga artiklar som vi har valt behandlar utvecklingen av finansieringsalternativen 

och Basel III - regelverket i Australien, England, Indien, Taiwan och USA och vi valde att ta 

med dem eftersom Sverige är väl integrerat i den globala finansmarknaden. En del av den 

teoretiska referensramen kommer från elektroniska källor eftersom den innehåller mycket 

grundläggande fakta om de olika finansieringsalternativen och deras utveckling. Det finns 

begränsat med information om en del finansieringsalternativ. Vi har också använt oss av 

uttalanden och publicerade intervjuer av experter i ämnet. Av dessa källor har vi endast 

använt oss av de som är allmänt kända och accepterade. 

Vi har valt att ha med källor som inte är vetenskapliga artiklar men som bidrar till studien 

eftersom de rör den svenska fastighetsbranschen. Vi har också förankrat teorin i 

kurslitteraturen från vår fördjupningskurs inom företagsekonomi.  

 

De viktigaste källorna för vår studie har varit:  

The capital structure decision for listed real estate companies av Bond, S. A., & Scott, P. J. 

Denna vetenskapliga artikel studerar två traditionella teorier om finansiering, i 

fastighetsbolag. Studien är gjord i England vilket gör att det kan finnas skillnader i hur 

fastighetsbolagens kapitalstruktur ser ut och varför. Tillgången till de olika 

finansieringsalternativen kan också skilja sig åt på grund av kapitalmarknadens utveckling i 

olika länder. 

 

Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. 

Publicerad av Bank of international settlements. Tillsammans med publikationer av 

riksbanken rörande införandet av Basel III är de viktiga för att förstå vad regelverket innebär 

och vad det har för konsekvenser för kapitalmarknaden, både internationellt och i Sverige. 

Regelverket är komplicerat och det krävs goda kunskaper i finans, juridik och makroekonomi 

för att förstå det fullt ut. 
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Nackdelen med sekundärkällor är att det finns en risk för misstolkningar. Dessutom är 

studierna gjorda i ett annat syfte än den kontext vi valt att applicera dem i. Enligt Jacobsen 

(2011) innebär detta en lägre reliabilitet. 

3.4 Urval 
 

3.4.1 Val av företag 

Vi har valt att begränsa oss till tre fastighetsbolag för att kunna samla in mängden data på ett 

rimligt sett. Enligt Jacobsen (2011) är det viktigt att sätta en övre gräns på antalet 

respondenter när datainsamlingsmetoden kräver mycket tid och datan är rik på detaljer och 

upplysningar.  

Vi har valt att följa upp Bond och Scotts studie genom att undersöka börsnoterade 

fastighetsbolags finansiering efter införandet av Basel III – regelverket. Tillgången till 

information är större i börsnoterade bolag. Dessutom har icke börsnoterade bolag begränsat 

med finansieringsalternativ (aktier, preferensaktier). De börsnoterade fastighetsbolagen är 

därmed mer kapitaltunga än de privata fastighetsbolagen som oftast inte är lika expansiva. 

Dessutom förväntar vi oss att de börsnoterade fastighetsbolagen är mer insatta i 

kapitalmarknaden i jämförelse med icke börsnoterade bolag eftersom de inte behöver vara 

insatta i omvärldsfaktorer i lika hög utsträckning. Genom att vi läst i bolagens 

årsredovisningar kunde vi ställa intervjufrågorna utifrån de finansieringsalternativ som 

bolagen har valt enligt årsredovisningen. Det var viktigt för att säkerställa reliabiliteten av att 

de uttalade sig om de olika alternativen. 

Vi har i första hand valt företag efter geografiskt område för att kunna genomföra personliga 

intervjuer. Därför har vi valt Wallenstam i Göteborg och Wihlborgs i Malmö, som båda är 

välkända etablerade bolag med lång historia. Klövern är ett snabbt växande fastighetsbolag. 

Jämförelsen mellan dessa tre bolag förväntas ge ett intressant utfall.  

3.4.2 Val av respondenter 

Vi ville få förståelse för varför fastighetsbolagens finansiering ser ut som den gör och varför 

de valt bort en del alternativ. För att få förståelse för hur fastighetsbolagen resonerar kring 

fördelar och nackdelar med olika finansieringsalternativ har vi intervjuat finanschefen på 

respektive bolag. Finanscheferna har goda kunskaper om kapitalmarknaden och de 

finansieringsalternativ som finns. Valet av respondent har stor betydelse för studiens 

reliabilitet och validitet (Jacobsen, 2011). Personliga intervjuer har genomförts med Ulf Ek på 

Wallenstam, Arvid Liepe på Wihlborgs och Jens Andersson på Klövern. Ulf Ek är 

finansdirektör på Wallenstam och har arbetat i företaget i 25 år. Arvid Liepe, som är finans- 

och analyschef på Wihlborgs, har varit finanschef sedan 2013 och har stor kunskap och 

erfarenhet sedan tidigare och är väl insatt i kapitalmarknaden. Jens Andersson har arbetat som 

finanschef på Klövern sedan 2013. Han har tidigare erfarenheter som projektledare inom 

corporate finance och arbetade innan dess på bank. 
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3.5 Intervju 
Kategorierna i intervjuguiden togs fram efter rubrikerna i den teoretiska referensramen om 

finansieringsalternativ. Från de rubrikerna har vi plockat fram de viktigaste delarna med 

hänsyn till Trade off teorin, från varje avnsitt, för att få fram intervjufrågorna. Efter dessa 

frågor fick respondenten berätta om sin personliga uppfattning om förändringen på 

marknaden och om Basel III - regelverket. Intervjuguiden är i grunden mycket öppen med 

ämnen istället för frågor och därför har vi valt att inte skriva en separat operationalisering. Vi 

har genomfört individuella intervjuer på respondenternas arbetsplatser för att en naturlig miljö 

minimerar kontexteffekten. Kontexteffekten innebär att respondenten påverkas av 

sammanhanget och miljön som intervjun genomförs i (Jacobsen, 2011). Enligt Jacobsen 

(2011) är intervjuer ansikte mot ansikte att föredra eftersom respondenten då tenderar att 

svara mer sanningsenligt.  

 

Inför intervjuerna läste vi i fastighetsbolagens årsredovisning och balansräkning om vilka 

finansieringsalternativ som används i respektive bolag. Innan varje intervju talade vi kort med 

respondenten om deras arbetsplats, arbetsuppgifter och pågående projekt för att skapa ett 

naturligt och sällskapligt samtal. Intervjuerna inleddes med öppna frågor som till exempel 

fördelar och nackdelar med de olika finansieringsalternativen och varför de valts. Genom 

öppna frågor minimeras intervjuareffekten, som enligt Jacobsen (2011) innebär att den som 

genomför intervjun påverkar respondenten att svara på ett visst sätt. Genom våra öppna frågor 

fick respondenterna anledning att svara på stora delar av vår intervjuguide. Tack vare detta 

kunde vi med en bra grundinformation i slutändan fokusera på det viktigaste kring de olika 

frågorna.  

 

Genom att vi var väl pålästa, om respektive bolag och hur de olika finansieringsalternativen 

fungerar, kunde vi ställa relevanta följdfrågor kring företagens val av finansiering under 

intervjun och få ett givande samtal som gav oss den information vi var ute efter. 

Intervjuguiden fungerade som en mall för att få med allt som vi tar upp i teorin. Vi valde att 

föra anteckningar vid intervjuerna för att inte skapa en onaturlig stämning. Enligt Jacobsen 

(2011) kan den som intervjuar gå miste om respondentens ansiktsuttryck, som visar 

reaktionen på frågorna, genom att titta ner för att anteckna. Eftersom vi varit två personer 

närvarande vid intervjun minimeras det problemet samt att missuppfattningar och 

feltolkningar kan undvikas.  

 

Intervjun med Jens Andersson på Klövern gjordes via telefon. Även här befann sig 

respondenten på sin arbetsplats, en naturlig miljö som minimerar kontexteffekten. 

Telefonsamtal är ett vanligt inslag i respondentens vardag och därför tror vi inte att detta har 

påverkat intervjun avsevärt. Telefonintervjun inleddes precis som de personliga intervjuerna 

med öppna frågor om fördelar och nackdelar med de olika alternativen. Telefonintervjun 

gjordes av en person vilket kan påverka hur svaren tolkats. Vi har mailat intervjuerna till 

respektive respondent för godkännande vilket innebär att eventuella misstolkningar upptäcks 

och kunnat åtgärdas. Vi ringde Jens Andersson under hans arbetstid för att fråga om han hade 

tid för en intervju. Han svarade att han är mycket upptagen framöver men hade lite tid över 

direkt. Detta medförde att intervjun blev kortare än med de andra respondenterna, vi 
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prioriterade de frågor som vi inte kunnat hitta svar på själva i till exempel årsredovisningarna. 

Andersson fick inte heller tid att förbereda sig inför intervjun på samma sätt som de andra 

respondenterna. Vi anser ändå att vi fick den informationen vi behövde för studien.  

3.6 Validitet 

Finansieringen i ett börsnoterat fastighetsbolag är under ständig förändring, olika typer av lån 

tas näst intill dagligen. Ett av fastighetsbolagen emitterade obligationer veckan efter vår 

intervju. Detta var inget respondenten berättade för oss under intervjun. Eftersom vi 

undersöker hur fastighetsbolagens val av finansiering ser ut just nu är studien endast giltig vid 

denna specifika tidpunkt.  

 

Vi är medvetna om att det är intervjupersonernas egna tolkningar som ligger till grund för vår 

empiri och därför inte är generell för alla fastighetsbolag. Vi anser att studien har hög intern 

giltighet då vi fått svar på det vi var ute efter enbart genom att ställa öppna frågor och därefter 

följdfrågor på respondentens svar. Individuella intervjuer mäter personliga synpunkter på en 

situation. Det är viktigt att respondenten är rätt person att intervjua. I det här fallet blir 

finanschefens egna synpunkter även företagets strategi vid val av finansiering. Vi har stämt av 

en del av svaren i företagens årsredovisning. Eftersom finansieringen förändras innebär det att 

årsredovisningarna innehåller något gammal information men en del lån har långa löptider 

och det är framför allt storleken på lånen som varierar och inte finansieringsalternativen.   

 

Om vi valt att intervjua till exempel VDn hade vi kanske fått lite annorlunda svar då denne 

kan ha andra mål och därmed en annan syn på finansiering. Personliga synpunkter kan göra 

att viktig information faller bort. Misstag eller illa valda strategier är inget en respondent vill 

delge. Vi anser dock att respondenternas personliga erfarenheter och upplevelser har tillfört 

intressant information till studien som inte går att läsa sig till i årsredovisningarna. Två av 

finanscheferna var relativt nya på sina poster men har mycket erfarenhet av branschen sedan 

tidigare och har därmed den kunskap som krävs för att vara giltiga källor.  

Genom att vi intervjuat tre respondenter har vi fått fler perspektiv som kompletterar varandra 

och skapar en mer detaljerad helhetsbild. Enligt Jacobsen (2011) är det närmaste vi kan 

komma sanningen att fler personer är överens om samma sak, alltså att validiteten ökar ju fler 

personer som håller med. Jacobsen (2011) menar vidare att ett sätt att kontrollera validiteten 

är att jämföra med andra undersökningar och undersökare. Vi har varit försiktiga med att 

jämföra med andra studier då vi vill behålla ett öppet sinne och inte bli påverkade under 

uppsatsprocessen. Därför har studien hög intern giltighet. 
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3.7 Reliabilitet 
Enligt Jacobsen (2011) påverkas en studie alltid av undersökningseffekter. Kontexteffekten 

innebär att respondenten påverkas av sammanhanget och miljön som intervjun genomförs i 

(Jacobsen, 2011).  Vi har genomfört individuella intervjuer på respondenternas arbetsplatser 

för att en naturlig miljö minimerar kontexteffekten. Vi anser att även telefonintervjun skedde i 

en naturlig miljö eftersom respondenten befann sig på sin arbetsplats och talar i telefon i sitt 

dagliga arbete. Intervjuareffekten innebär att den som intervjuar på ett eller annat sätt 

påverkar respondenten och därmed studiens resultat (Jacobsen, 2011). Trost (2005) tar upp att 

små ord och tonfallet när frågan ställs kan vara avgörande för om frågan blir ledande eller 

uppfattas som ett påstående. Genom att ställa öppna frågor till respondenten minimerade vi 

risken för att påverka svaren av hur frågan ställs.  

 

I ett börsnoterat bolag är den här typen av information offentlig men samtidigt känslig. 

Respondentens ärlighet skulle kunna påverkas av att en del information inte kan lämnas ut 

eftersom det skulle resultera i en assymetrisk marknadsinformation. Vi ringde Jens Andersson 

på Klövern i vad han kallade en “silent period”. Strax innan kommande kvartalsrapport var en 

del av den här informationen hemlig och han ville inte svara med exakta siffror. Vi betonade 

att exakta siffror inte är helt nödvändiga för vår rapport och Jens gav oss då ett ungefärligt 

svar. Vi hanterade också detta genom att vänta in kvartalsrapporten och själva fylla i 

informationen i efterhand trots att exakta siffror inte varit avgörande för studien. Motsvarande 

siffror har också uppdaterats i resterande empiri för att en rättvis jämförelse skulle kunna 

göras mellan bolagen. Att vi kompletterat empirin i efterhand har enbart påverkat studien 

positivt eftersom vi genom detta har den mest aktuella informationen. 
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3.8 Analysmodell 
Vår teoretiska referensram är indelad i tre delar; finansiering, Basel III - regelverket och 

finansieringsalternativen. Finansieringsavsnittet innehåller teorier om faktorer som företag bör 

ta hänsyn till vid val av finansiering och vilka konsekvenser olika beslut kan ha. När 

marknaden sedan förändras på grund av att den utsätts för störningar, som till exempel ett nytt 

regelverk som Basel III, tvingas företagen enligt tidigare studier hitta nya 

finansieringsalternativ. Empirin behandlar finansieringsalternativen först och sedan Basel III 

eftersom intervjuguiden var uppbyggd på detta sätt, för att få reda på hur respondenternas 

finansiering har förändrats och varför, utan att delge vår frågeställning. Därför är avsnitten i 

analysen uppdelade i enlighet med det empiriska materialet med tillägg för teorin om hur 

finansiering bör gå till. För att ge en tydlig bild av vad vi undersökt används samma rubriker 

genom hela studien. Vår studie undersöker förändringen av fastighetsbolagens finansiering, 

där marknaden spelar en stor roll eftersom nya finansieringsalternativ har dykt upp till följd 

av företagens fortsatta behov av kapital. Studien fokuserar på att beskriva skillnaderna och 

likheterna i hur företag bör vara finansierade enligt teorin med hur det ser ut idag, efter Basel 

III:s införande. Modellen nedan visar studiens tre huvuddelar; finansiering, Basel III och 

finansieringsalternativen. 

 

 

 

 

3.9 Analysmetod 
Vi valde att analysera skillnader och likheter i den insamlade empirin för att en textanalys inte 

skulle fånga upp resonemangen bakom fastighetsbolagens val av finansiering. Analysen är 

indelad i samma rubriker som föregående delar för att strukturera upp informationen. 

Strukturen hjälper oss att förmedla vad vi funnit i vår kvalitativa datainsamling. 
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Enligt Jacobsen (2011) är den kvalitativa insamlingsprocessen interaktiv. Det innebär att både 

problemställningen och datainsamlingen kan korrigeras under processens gång. Vidare 

innebär detta att skillnaden mellan datainsamlingen och analysen är diffus vid kvalitativa 

ansatser.  

 

Vi har under analysprocessen gått tillbaka till empirin för att komplettera med en 

sammanställning i form av tre diagram. Diagrammen visar jämförelser mellan bolagen över 

tid.  

 

Vi jämför kassaflöde, skuldsättningsgrad och soliditet. Diagrammen gör det tydligare för 

läsaren att följa med när vi analyserar detaljer. Vi har också kompletterat respektive intervju 

med information om bolaget för att kunna analysera vad skillnaderna i bolagens val av 

finansiering kan bero på. Med hjälp av informationen i diagrammen och bolagsinformationen 

analyserar vi utöver den information vi fått genom intervjuerna för att få fram de mer dolda 

resonemangen bakom fastighetsbolagens val av finansiering. 

 

4. Empiri 
I följande kapitel presenteras våra tre valda intervjuobjekt. Avsnitten börjar med en kort 

beskrivning av det berörda bolaget och sedan följer en presentation av ägarbilden. Slutligen 

presenteras den renskrivna intervjun med respondenten.   

4.1 Wallenstam 
Wallenstam är ett Göteborgsbaserat fastighetsbolag med bostäder, affärs - och kontorslokaler 

till ett uppskattat värde av 30 miljarder i centrala Göteborg, Stockholm, Helsingborg och 

Uppsala. Företaget är för tillfället störst på produktion av hyresbostäder i hela landet (Ek, 

2015).  

 

Wallenstam har varit verksamt sedan 1944 och börsnoterades 1984 för att få tillgång till mer 

kapital och kunna fortsätta utveckla verksamheten. Sedan börsintroduktionen 1984 har 

Wallenstams aktier ökat 8500 % i värde (Wallenstams årsredovisning, 2014). 

4.1.1 Wallenstams tio största ägare  

Hans Wallenstam, med familj och bolag, äger 23,40 % av bolagets kapital och har därmed 

nästan 60 % av rösterna. Sedan följer AMF pension försäkringar, Agneta Wallenstam som är 

styrelseledamot sedan 2010, Anders Berntsson som är styrelseledamot sedan 1997, Henric 

Wiman med familj, Bengt Norman och hans bolag, Brandström familj och bolag, Ulla 

Wallenstam med familj, Christian Wallenstam, och tionde största ägare är Morgan Chase 

(Avanza, 2015). 

 

Intervjun utförs med Ulf Ek som är finansdirektör på Wallenstam och har arbetat i företaget i 

25 år. Vi träffar Ek på huvudkontoret i centrala Göteborg. 
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4.1.2 Bankkredit och räntederivat  

Tiderna förändras och Ek vet av erfarenhet att det innebär att det är viktigt att ha en god 

relation med banken. Fram till för 2-3 år sedan var Wallenstam enbart finansierat med 

banklån med räntederivat. Med hjälp av räntederivaten behöver de aldrig binda lånen och kan 

därmed behålla flexibiliteten med korta löptider samtidigt som de får en fördelaktigare ränta. 

Nackdelen med räntederivaten är enligt Ek att de värderas på marknaden. I nuläget innebär 

det ett undervärde för Wallenstam. Undervärdet redovisas som en kostnad i resultaträkningen 

men det tycker Ek är oväsentligt eftersom det inte innebär en verklig utbetalning. Idag är 

fortfarande banklån med räntederivat det absolut vanligaste finansieringsalternativet på 

Wallenstam. Som en fördel av företagets långa historik och täta kontakt med bankerna har de, 

trots flera motgångar på marknaden som påverkat många bolag, fortsatt kunna ta mycket 

banklån. Ek poängterar att bankerna har fullständig insyn i bolaget och vet hur företaget 

tänker i olika situationer och därmed lyckas behålla det goda samarbetet.  

 

Wallenstam har en skuldsättningsgrad på 1,2 ggr (Wallenstams årsredovisning, 2014) 

4.1.3 Företagscertifikat 

På bankernas initiativ bestämde Ek för 2-3 år sedan att Wallenstam skulle testa på ett 

certifikatprogram. Certifikaten har de senare åren utvecklats till ett billigt alternativ som också 

styrs av bankerna. Ek poängterar hur nära kontakt de har med bankerna och hur viktiga de är 

för att trygga bolagets finansiering. Certifikaten har kortare löptider på max 12 månader och 

lämpar sig väl in på Wallenstams finansiering av många nybyggnationer som i nuläget 

produceras. Eftersom det är banken som styr certifikaten vet inte Ek vilken valuta som 

används men antar att det är svenska kronor. 

4.1.4 Företagsobligationer  

Wallenstam har även en verksamhet som investerar i vindkraftverk för egen 

energiförsörjning, vilket faller inom industrisektorn. För att finansiera den verksamheten har 

de vänt sig till den svenska obligationsmarknaden eftersom det är ett billigt 

finansieringsalternativ. Anledningen till att obligationer lämpar sig för finansiering av 

vindkraftverken är att de upprättas i projektform. Dessutom är den industriella verksamheten 

dyrare än fastighetsdelen i bolaget. Ek menar att obligationer medför en högre risk på grund 

av marknadens förändringar eftersom de relaterar till räntan. Om investerare av obligationer 

drar sig ur skulle det innebära att Wallenstam måste vända sig till banken iallafall för att 

kunna köpa tillbaka obligationen. 

 

Ek menar att obligationsmarknaden utvecklades som en motreaktion på bankernas restriktiva 

utlåning då de som blev nekade lån var tvungna att vända sig någon annanstans. Återigen 

ställer han sig frågande till hur de har tänkt lösa finansieringen när ägarna av obligationen inte 

vill vara med längre. ”Vad kommer hända när alla vill tillbaka till banken?”. Just nu är inte 

tillgången till kapital något problem. “Det finns så mycket pengar att ingen vill ha dem” - och 

med det menar Ek att det i dagsläget finns få bra placeringar vilket innebär att alla pengar går 

in på börsen och skapar en bubbla. 



24 
 

4.1.5 Trade off teorin  

På frågan om de höga räntekostnaderna kan ses som en fördel för att de genom ett sänkt 

resultat även sänker skatten svara Ek att skattesköld inte är något de ägnar sig åt eftersom de 

betalar mycket skatt ändå. Dessutom förvärvas och avyttras fastigheterna i bolagsform vilket 

då inte beskattas, då fyller inte skattesköld någon större funktion. Wallenstam har god kontakt 

med de största affärsbankerna och tillsammans med räntederivaten ger det en god 

riskspridning. De tar upp lån i princip varje dag. Eftersom det enligt Ek inte finns några bra 

finansiella placeringar i dagsläget, amorterar Wallenstam befintliga lån istället för att utnyttja 

hävstångseffekten. 

4.1.6 IPO och aktien  

Familjeägda Wallenstam börsnoterades 1984 dels för att de expanderade drastiskt och dels för 

att grundaren Lennart Wallenstams barn skulle få ta del av bolaget. Ek menar att det var det 

enda sättet att dela upp företaget rättvist. Idag äger Hans Wallenstam, en av sönerna, med 

familj alla A- aktier själva. Det innebär att det enbart är B-aktien som handlas på börsen. 

Wallenstam är inget utdelande bolag men de har tidigare genomfört en del återköp, vilket ökar 

värdet på utestående aktier och därmed gynnar ägarna. På grund av situationen på marknaden 

är premien för hög för återköp just nu. Ek anser att de tidigare har fått en substansrabatt och 

delger att de har funderingar på att genomföra en split för att få tillbaka den. En split skulle 

innebära att det fanns mer aktier i omsättning och det är bra eftersom det skulle kunna öka 

Wallenstams marknadsvärde. 

 
4.1.7 Preferensaktier 

Wallenstam använder sig inte av preferensaktier. Ek menar att det är ett sätt att stärka 

soliditeten för att få bankernas förtroende men att lån är lån oavsett vem det kommer ifrån. 

Han känner till att det blivit vanligt med preferensaktier bland fastighetsbolagen men menar 

att det främst är yngre bolag som vuxit fort som behöver använda sig av det. Wallenstam har 

en soliditet på 40 % (10 punkter över målet) och har därför ingen anledning att emittera 

preferensaktier. Ek poängterar dock att det inte heller är bra att ha för hög soliditet, det 

innebär att kapitalet inte jobbar.  

4.1.8 Basel III och marknaden 

Ek känner till Basel III och menar att det uppstod förvirring när bankerna började hålla i 

pengarna istället för att låna ut dem. På det sättet fick de ju inte in någon ränta på pengarna 

och eftersom bankerna fortfarande var tvungna att kompensera spararna för att de fick hålla 

deras pengar resulterade det i att lånen blev dyra. “Bankerna gav signaler till höger och 

vänster ett tag trots att de inte stämde men nu har det lugnat sig”. Ek menar att osäkerheten 

och spekulationerna inför det nya regelverket medförde större konsekvenser än regelverket i 

sig. Tack vare den långvariga goda relationen med bankerna har inte Wallenstams tillgång till 

banklån påverkats, inte ens under finanskrisen. De genomförde till och med ett stort projekt 

direkt efter Lehmankraschen! Ek ser tydligt att marknaden har förändrats väsentligt sedan 

Lehmankraschen. Tidigare gick det att analysera mönster i konjunkturer och räntor men nu är 

marknaden mer nervös och inget går att förutse som tidigare. Det beror på att tillgången till 

information har förändrats. Tidigare var det tydligare att marknaden reagerade på en specifik 

händelse med en liten fördröjning. Nuförtiden påverkas marknaden av allt samtidigt och det 
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sker i realtid tack vare tillgången till information och att vi är betydligt mer globalt 

integrerade än tidigare. På en nervös marknad är det tryggast att låna av bankerna. 

 

4.2 Wihlborgs 

Wihlborgs är ett kommersiellt fastighetsbolag som verkar i Öresundsregionen. Företaget har 

fastigheter bestående av kontorslokaler, affärslokaler och industrilokaler. Värdet på 

fastigheterna uppskattas till 25 miljarder och hyresintäkterna ligger på runt 240 miljoner. 

 

Redan 1924 grundades det som senare kom att bli Wihlborgs. 1985 blev bolaget ett 

traditionellt fastighetsbolag och börsnoterades 1989. När fastighetsbolaget Fabege 

förvärvades beslutades att beståndet skulle delas upp. 2005 separerades fastigheterna i 

Stockholm och Öresundsregionen. Stockholmsbeståndet stannade kvar i moderbolaget, som 

samtidigt bytte namn till Fabege AB. Öresundsbeståndet lades in i ett nybildat bolag som 

behöll namnet Wihlborgs Fastigheter (Wihlborgs årsredovisning, 2014). 

4.2.1 Wihlborgs tio största ägare 

Wihlborgs största ägare är Erik Paulsson med familj och företag (Brinova Inter AB) med 10,1 

% av kapitalet och därmed 10,1 % av rösterna. Näst största ägaren är Länsförsökringar fonder 

med 5 %. Sedan följer SEB fonder, SHB fonder, Mats Qviberg med familj, Swedbank Robur 

fonder, Skandia fonder, Tibia Konsult AB, DnB Carlson fonder och tionde största ägaren är 

Lannebo fonder (Avanza, 2015). 

Intervjun genomfördes med Arvid Liepe som är finanschef på Wihlborgs. Liepe har arbetat i 

företaget sedan år 2013. Vi träffades på huvudkontoret i Malmö. 

 

Wihlborgs finansiering är uppbyggt av 70 % banklån från svenska banker, 13 % reala 

kreditlån för verksamheten i Danmark och 17 % obligationslån, vilket ger en god 

riskspridning. (Av någon anledning väljer Liepe att bortse från aktiekapitalet). Wihlborgs 

totala belåningsgrad uppgår till 60 %. Realkredit är unikt för Danmark och används för att det 

är enklast att den danska verksamheten finansieras med danska kronor. Realkreditinstituten 

emitterar obligationer för att få in kapital som de sedan lånar ut till företag.  

4.2.2 Bankkredit och räntederivat  

Företaget har i alla tider, oavsett bra eller dålig marknad för bankerna, haft stora banklån. 

Liepe förklarar orsaken till det med att Wihlborgs goda kontakt med de stora bankerna och 

långa historia gör att det blir enklare att behålla banklånen. I tider som efter bankkrisen blev 

lånen tillfälligt dyrare men Wihlborgs behöll samtliga lån.  

 

Wihlborgs har en skuldsättningsgrad på 2ggr (Wihlborgs årsredovisning, 2014) 

 

I Wihlborgs årsredovisning 2014 kan vi läsa att oron på kreditmarknaden visat att 

förutsättningarna för och tillgången till krediter snabbt kan ändras.  Om detta skulle drabba 

Wihlborgs begränsas deras möjligheter att fullfölja åtaganden och genomföra affärer. Därför 

beslutades i den senaste finanspolicyn att lånen ska fördelas på 4-6 huvudsakliga kreditinstitut 
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och att lånen ska förfalla vid olika tidpunkter så långt det är marknadsmässigt möjligt. För att 

minska beroendet av bankerna har Wihlborgs även lånat av Svensk fastighetsfinansiering som 

bolaget är delägare i (Wihlborgs årsredovisning, 2014).  

 

Wihlborgs kombinerar rörliga räntor och räntederivat för att begränsa ränterisken utan att 

förhandla om lånen. 55-60% av de totala banklånen täcks av räntederivat. Om det avtalade 

räntederivatet avviker från den framtida förväntade marknadsräntan sker en värdeförändring. 

Just nu har Wihlborgs ett undervärde i räntederivatportföljen. Detta påverkar 

resultaträkningen och balansräkningen och indirekt det egna kapitalet men har ingen effekt på 

kassaflödet. Även om de betalar mer i ränta just nu är värdet på räntederivaten alltid noll när 

löptiden för derivatet gått ut. Den största kostnadsposten för Wihlborgs är räntor, vilket är helt 

normalt för ett fastighetsbolag. 

4.2.3 Företagsobligationer 

Ett obligationslån påverkar företagets resultat och balansräkningen på samma sätt som en 

bankkredit. Däremot har obligationslån högre transaktionskostnader och är inte lika flexibla 

som banklån. Liepe menar att ett vanligt banklån inte är lika komplicerat som ett 

obligationslån för att det bara har en motpart medan obligationslån är omständligare för att det 

finns flera motparter. Dessutom har fodringsägarna av en obligation sällan lika god inblick i 

företaget och förståelse för vad de gör. Den goda kontakten med bankerna gör att de ofta har 

mycket god inblick i Wihlborgs och förstår de olika besluten.  

Liepe säger att refinansiering i Wihlborgs aldrig har varit ett bekymmer men de har ändå 

ganska nyligen börjat med obligationslån om 1 miljard svenska kronor.  Hittills har 2 

obligationer emitterats i Wihlborgs egna namn. Samtliga obligationslån är från den svenska 

marknaden. Dels för att Wihlborgs har låg internationell exponering och dels för att utländska 

investerare tycker att svenska fastigheter är för högt belånade jämfört med i andra länder. 

Liepe har upplevt en god utveckling på den svenska obligationsmarknaden. Han har ingen 

direkt förklaring till varför främst fastighetsbolag valt att utfärda obligationslån men menar att 

fastighetsbolag konstant arbetar med att hitta olika finansieringslösningar. Till skillnad från 

exempelvis industribolagen är fastighetsbolag därför i framkant med att hitta fördelaktiga 

finansieringsalternativ. Den främsta anledningen till att Wihlborgs valt obligationslån är enligt 

Liepe att diversifiera finansieringen och därmed minska riskerna. Just nu är tillgången till 

kapital god för fastighetsbolagen men om det skulle ske förändringar på marknaden är det bra 

att ha fler finansieringsalternativ. Trots god kontakt och tillförlitlighet till bankerna menar 

Liepe att användandet av obligationslån också är ett sätt att vara redo med andra 

finansieringsalternativ den dagen banken inte ställer upp. Att emittera obligationer är en 

process och om förutsättningarna för Wihlborgs förändras har de inte tid med långa 

startsträckor, därför har de påbörjat det redan nu. I nuläget finns det dock ingen som helst 

osäkerhet kring banklånen betonar Liepe. 

4.2.4 Mezzaninelån  

Liepe har tidigare erfarenheter av mezzaninelån men väljer att likna dem vid icke säkerställda 

obligationer istället för preferensaktier eftersom de på samma sätt är underordnade alla andra 

fodringsägare och saknar direkt säkerhet. Liepe menar att mezzaninelån borde innebära en 
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lägre risk än preferensaktier för en investerare. Hans uppfattning är att mezzaninelån är 

vanligare i private equitybolag eftersom de är högt belånade men inte har tillgång till börsen. 

Fastighetsbolagen är måna om att hålla ner skulderna vilket antagligen är en anledning till att 

mezzaninelån inte slagit igenom i fastighetssektorn. 

4.2.5 Trade off teorin 

Enligt Liepe är det viktigt att skuldsättningsgraden inte skapar instabilitet. Skattemässigt 

avdragsgilla finansieringsalternativ gynnar tillväxten och det är bra för hela samhället att 

fastighetsbolagen investerar. Eftersom de sällan avyttrar fastigheter betalar de knappt någon 

inkomstskatt däremot betalar de mycket annan skatt som är dold i rörelsekostnaderna, till 

exempel fastighetsskatt, mervärdeskatt, stämpelskatt och energiskatt. 

4.2.6 IPO och aktien  

Sedan Wihlborgs börsnoterades 2005 har inte några nya stamaktier emitterats. Bolaget har 

genomfört split två gånger men det var innan Liepes tid som finanschef och han kan inte 

förklara anledningen till det. Enligt Wihlborgs utdelningspolicy ska 50 % av resultatet från 

den löpande förvaltningen delas ut. Den goda soliditeten på strax under 30 % är av stor 

betydelse för kreditvärdigheten. Soliditetsmålet är en trade off mellan goda tillväxtmöjligheter 

och där banken anser dem vara en stabil låntagare.  

4.2.7 Preferensaktier  

Företaget använder sig inte av preferensaktier men Liepe nämner att det är ett intressant 

finansieringsalternativ eftersom de kan utformas lite hur företagen själva vill. Liepe menar att 

en del företag ser preferensaktier som billigt eget kapital i förhållande till stamaktier eftersom 

de inte är förknippade med samma spekulation och därför inte kräver lika mycket avkastning 

för att kompensera risken. Wihlborgs och Liepe däremot ser det som ett dyrt lån. Inför andra 

långivare kan det å andra sidan ses positivt att företaget stärker det egna kapitalet. Wihlborgs 

har framförallt valt att inte emittera preferensaktier för att de inte känt sig begränsade av 

banklånen eller obligationslånen. Liepe menar också att en emission av preferensaktier sker 

på bekostnad av stamaktieägarna som i sämre tider riskerar att inte få någon utdelning när 

preferensaktieägarna fått sitt. För ett företag som har enskilda stora aktieägare kanske det inte 

spelar någon roll men Wihlborgs som har många spridda aktieägare vill inte att fördelningen 

ska bli orättvis. 

Det är relativt lätt att räkna på kostnaderna i förhållande till avkastningen i ett fastighetsbolag. 

Liepe menar att det kan vara en av anledningarna till att främst fastighetsbolag emitterar 

preferensaktier. 

4.2.8 Basel III och marknaden 

Liepe menar att som en direkt följd av Basel III reglerna har osäkerheten hos bankerna ökat 

och de har minskat sin exponering mot fastighetssektorn. Wihlborgs har dock inte upplevt 

något konkret problem, tillgången till kapital är fortsatt god.  

 

Det är ingen tvekan om att Basel III har påverkat bankerna. Att hjälpa företagen med emission 

av företagsobligationer är ett nytt sätt för bankerna att tjäna pengar och samtidigt behålla en 

god relation med sina kunder.  
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4.3 Klövern 
Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. De inriktar sig på 

kommersiella lokaler i tillväxtregioner. Klövern har 402 fastigheter till ett sammanlagt värde 

på 30 miljarder (Klöverns årsredovisning, 2013). 

4.3.1 Klöverns tio största ägare  

Klöverns största ägare är Corem Property Group AB (Arnhult)som äger 19 % av kapitalet och 

därmed har 19,10% av rösterna. Corem property Group ABs största ägare är i sin tur Rutger 

Arnhult med 37, 60 % av rösterna. Näst största ägare är Arvid Svensson Invest AB 

(Svensson) som äger 15,80% av kapitalet och har 15,90% av rösterna, Tredje största ägare är 

Rutger Arnhult som privat person med ytterligare 10,90% av kapitalet och 10,90% av 

rösterna. 

Sedan följer Länsförsäkringar Fonder, SHB Fonder, JP Morgan Chase, Swedbank Robur 

Fonder, Client OMI Ishare Europe, Robur Försäkring och Klöverns tionde största ägare är 

SEB Investment Management AB (Avanza, 2015). 

                     

Telefonintervju med Jens Andersson, finanschef på Klövern sedan 2013. 

4.3.2 Bankkredit och räntederivat 

Största delen av Klöverns finansiering kommer från säkerställda banklån uppdelat på 11 olika 

kreditinstitut. Genom att sprida ut lånen på flera kreditinstitut minskar finansieringsriskerna. 

57 % av de räntebärande skulderna täcks av räntederivat.  

 

Andersson berättar att löptiderna på lånen har förändrats. Förut var det svårt att få lån på 

längre än två år medan nu kan Klövern få lån på sju års löptid om de vill. Det har blivit lättare 

att få banklån men belåningsgraden är lägre nu än tidigare. Även om belåningsgraden ökat 

något senaste tiden märks en tydlig förändring sedan 2009. Klövern har en belåningsgrad på 

ca 60-65%. Klövern har en skuldsättningsgrad på 1,9 ggr (Klöverns årsredovisning, 2014).  

 

Klövern använder sig av räntederivat, “Swappar” är det som blivit etablerat. Swapparna 

skyddar mot stigande marknadsräntor. Räntetak däremot används inte längre eftersom 

likviditeten inte är lika stor. Andersson förklarar vidare att priset på räntetaken inte är 

marknadsmässigt eftersom priset beror på tillgång och efterfrågan och tillgången är i 

dagsläget snedvriden och inkonsekvent.   

Andersson menar att räntederivat inte är något nytt, utan tillhör det normala produktutbudet 

även om det tidigare var mer vanligt med bundna lån. 

Just nu har Klöverns derivatportfölj ett negativt värde, vilket påverkar resultaträkningen. Trots 

att de betalar för derivaten kan det bli lönsamt. Derivaten utgår normalt från 3-månaders 

stibor som bas men den senaste tiden har bankerna reglerat att basen lägst kan bli 0%, på 

grund av den negativa räntan. 

4.3.3 Företagscertifikat 

Klövern har möjlighet till certifikatprogram men just nu finns det inget utrymme på 

marknaden, enligt Andersson. Han menar att det är ett intressant alternativ eftersom det är 

billigt och ett bra sätt att diversifiera finansieringen. Andersson förklarar att ett 
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certifikatprogram är ett kort obligationslån som backas upp av banken på grund av den korta 

löptiden på max ett år. Om fordringsägarna skulle dra sig ur ersätts certifikaten med en 

bankkredit. 

4.3.4 Företagsobligationer  

Klövern har ett säkerställt och resten icke säkerställda obligationslån. I Klöverns 

årsredovisning från 2013 kan vi läsa att emission av säkerställda obligationer har lockat en ny 

typ av investerare. Det säkerställda obligationslånet ersätter banklån och frigör utrymme hos 

kreditinstituten. Icke säkerställda företagsobligationer innebär att det inte finns något pantbrev 

som säkerhet. Eftersom obligationerna inte har pantbrev som säkerhet är de förknippade med 

en högre risk för investerarna, vilket innebär en högre kostnad för Klövern. Obligationerna 

används för att toppa banklånen och därmed uppnå Klöverns önskade finansiering. 

Förutsättningarna har förändrats och först när bankerna kan erbjuda högre andel lån kan 

Klövern reducera obligationslånen och därigenom finansieringskostnaden. Dagens ränteläge 

gör dock att obligationslån är ett billigt finansieringsalternativ. Alternativet hade varit att 

emittera fler stamaktier men det skulle innebära en sämre hävstång på det egna kapitalet. 

Obligationslånen har inte bara använts för att bankerna har en lägre maxgräns än tidigare utan 

också för att kunna förvärva fastigheter utan att begränsas av bankernas ledtider. 

Klöverns obligationer emitteras i Sverige, och råder därmed under svensk lag men köps av 

investerare över hela världen. De handlas bara i svenska kronor eftersom Klövern inte har 

några flöden i andra valutor. Dessutom har Klövern en valutapolicy att inte ta några 

valutarisker. 

 

Även om marknaden för företagsobligationer är relativt ny håller Andersson inte med om att 

den skulle vara dåligt utvecklad. Däremot anser han att marknaden börjar bli “mätt”. För 3-4 

år sedan hade ingen företagsobligationer men nu har nästan alla i branschen emitterat och 

volymen kan inte bli mycket större utan att fler investerar, förklarar Andersson. Om de större 

institutionerna, till exempel någon av AP- fonderna, skulle börja köpa företagsobligationer 

skulle det ha stor påverkan på företagsobligationsmarknaden och dess fortsatta utveckling. 

4.3.5 Trade off teorin 

Andersson jämställer räntekostnaderna med utdelning och menar att det skattemässigt är mer 

fördelaktigt att betala ränta än utdelning. Det blir på det sättet ingen dubbelbeskattning för 

aktieägarna. 

 

Klövern använder sig inte av hävstångseffekten, genom att låna och göra finansiella 

placeringar. De vill inte ta en högre finansiell risk än nödvändigt. De lånar enbart för att 

kunna förvärva fler fastigheter menar Andersson. 

4.3.6 IPO och aktien  

Klövern bildades 2002 när dåvarande IT- bolaget Adcore verksamhet delades upp och bolaget 

bytte namn till Klövern AB (Klöverns årsredovisning, 2013). 

Under 2014 emitterade Klövern nya preferensaktier och tillförde B-aktier genom en 

fondemission. Dessutom gjordes en omvänd split 1:2 omfattande alla aktieslag. En A-aktie 

berättigar till en röst medan B-aktien och preferensaktien berättigar till en tiondels röst. 
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Klöverns utdelning bör långsiktigt uppgå till 50 % av förvaltningsresultatet. (Klöverns 

årsredovisning, 2014). 

4.3.7 Preferensaktier 

Klövern har en soliditet på 31,55 % eller en justerad soliditet på 35,9 %, det beror på vad som 

tas med i beräkningarna poängterar Andersson. 

Fördelarna med preferensaktier är enligt Andersson att de räknas som eget kapital och därmed 

stärker soliditeten. Preferensaktierna ger mycket kapital in i bolaget i utbyte mot en relativt 

liten röst och ger en bättre hävstång på kapitalet. Dessutom späder en emission av 

preferensaktier inte ut kursen på stamaktierna. Nackdelen är att det är svårt att hålla inne med 

utdelningen till preferensaktieägarna. Klövern måste ha råd med utdelningen till 

preferensaktieägarna oavsett resultat medan stamaktieägarnas utdelning grundas på årets 

resultat. Andersson anser inte att preferensaktier är ett dyrt finansieringsalternativ, jämfört 

med stamaktierna som kräver betydligt högre avkastning. Preferensaktier är en perfekt mix. 

Bolaget får in kapital som gör att de kan fortsätta växa och behåller fortfarande kontrollen 

eftersom preferensaktierna enbart ger en tiondels röst jämfört med stamaktierna. 

 

Andersson tror att preferensaktier blivit populärt i fastighetsbranschen för att fastigheter har 

stabila kassaflöden. Han jämför med ett industribolag som under Lehmankraschen knappt 

hade några orders medan fastighetssektorn enbart hade en begränsad ökning vakanser. 

4.3.8 Basel III och marknaden  

Enligt Andersson har Basel III - regelverket absolut påverkat marknaden. Framförallt 

handlingsfriheten och prissättningen har förändrats. Andersson ser konsekvenserna ur ett 

större perspektiv. Likviditeten i marknaden liksom flödet i den globala ekonomin har 

förändrats genom att bankerna håller på kapital. Kreditmultiplikatorn har rubbats och pengars 

flöde har ersatts av stödköp, för att stimulera marknaden. En sorts “konstgjord andning” när 

bankerna nu tar in pengar från ECB. Andersson berättar att amerikanska banker har försvunnit 

från Sverige och att en snedvriden konkurrens, till fördel för icke europeiska banker, riskerar 

att uppstå.  

 

Det fina med fastighetsbolag och dess stabila kassaflöden är att det nästan alltid finns någon 

någonstans som är villig att låna ut kapital. I sämre tider kan fastighetsbolagen utnyttja den 

låga räntan. 

 

Andersson har tidigare erfarenhet från banksektorn och menar att bankerna hela tiden jobbar 

proaktivt för att anpassa sig till framtida krav. Hur skulle det se ut om morgondagens krav 

kom som en överraskning för bankerna? Kanske arbetas det redan på ett nytt regelverk…. 

 

Marknaden är enligt Andersson mer komplex idag än tidigare. Det krävs mycket mer för att 

finansiera ett bolag, både när det gäller kapital och kunskap. Det i sin tur innebär också högre 

krav på bolagen att ha råd med den kompetens som behövs. 

 

  



31 
 

4.4 Diagram för jämförelse av Wallenstam, Wihlborgs och Klövern 
Egenkonstruerade diagram. Informationen är hämtad från Wallenstam, Wihlborg och Klöverns 

årsredovisningar år 2008-2014.  

 

Figur 1. Siffror i Mkr.  

 

Figur 2. (ggr) 

 

Figur 3. (%) 
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5. Analys 
I kapitlet nedan analyseras de tre bolagen och jämförs med hela den teoretiska 

referensramen. Genom bolagsinformation som till exempel ägarbild och inriktning för 

verksamheten analyseras vidare vad skillnader beror på.   

5.1 Bankkredit och räntederivat 
Enligt Larsson (2008) är bankkredit det mest använda finansieringsalternativet i svenska 

bolag. Wallenstam var tidigare enbart finansierat med banklån med räntederivat. De har tack 

vare företagets långa historik och täta kontakt med bankerna kunnat fortsätta att ta mycket 

banklån.  Även Wihlborgs har haft stora banklån, oavsett bra eller dålig marknad, och 

förklarar det med den goda kontakten med bankerna. Wihlborgs anser precis som Wallenstam 

att det är deras långa historia som bidragit till att de kunnat behålla banklånen. I tider som 

efter bankkrisen blev lånen tillfälligt dyrare för Wihlborgs men de behöll samtliga lån. 

Larsson (2008) menar att en stark kundrelation kan ge låntagaren fördelar vid 

förhandlingarna, då banken har förtroende för bolag som de har insikt i sedan tidigare. Även 

Klövern finansieras till största delen med bankkredit. Enligt Grover et al (2004) har 

bankkredit, som tidigare varit huvudsaklig finansiering, fått konkurrens av ett större utbud 

finansieringsalternativ men vad vi kan se är det fortfarande bankkredit som är huvudsaklig 

finansiering.  

 

Enligt Wihlborgs finanspolicy ska lånen fördelas på 4-6 huvudsakliga kreditinstitut och 

förfalla vid olika tidpunkter för att minimera den finansiella risken. Klövern har valt att dela 

upp lånen på 11 olika kreditinstitut för att minska den finansiella risken. Enligt både 

Johansson & Runsten (2005) och Hallgren (2000) beror den finansiella risken på företagets 

finansiella struktur eftersom den finansiella risken relaterar till företagets skuldsättningsgrad. 

2014 var Klöverns skuldsättningsgrad 1,9 ggr och soliditeten är 31,5%. Wihlborgs 

skuldsättningsgrad var 2 ggr och soliditeten var på 28,2% medan Wallenstam 

skuldsättningsgrad var på 1,2 ggr och soliditeten på 41 %. (Se figur 2 och figur 3) 

 

Fördelen med ränteswappar är enligt Wallenstam att de kan behålla flexibiliteten med korta 

banklån och samtidigt få en fördelaktig ränta. Wallenstam anser att det är en nackdel att 

räntederivaten värderas på marknaden eftersom det idag innebär ett undervärde för bolaget, 

vilket egentligen är oväsentligt eftersom det inte påverkar kassaflödet. 

Wihlborgs använder räntederivat för att begränsa ränterisken utan att behöva förhandla om 

lånen. Även Wihlborgs poängterar att räntederivaten inte påverkar kassaflödet eftersom värdet 

på derivatet alltid är noll när det förfaller. 

Klövern använder också ränteswappar för att begränsa ränterisken. Eftersom räntederivaten 

värderas på marknaden har de också ett undervärde i portföljen. De har slutat använda 

räntetak eftersom de anser att de just nu inte är rätt värderade. Alla tre fastighetsbolag har 

alltså valt ränteswappar för att diversifiera ränterisken. Enligt Handelsbanken (2007) är 

ränteswappar och räntetak de vanligast förekommande räntederivaten. Enligt Riksbanken 

används handeln med derivat för att hantera riskerna men derivat skapar också risker.  
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5.2 Företagscertifikat  
Wallenstam började med certifikatprogram för 2-3 år sedan. Wallenstam uppger att den korta 

löptiden på certifikaten lämpar sig väl för finansiering av nybyggnation. Enligt Riksbanken 

(2011 - A) emitterar företagen certifikaten för att få en kortfristig och flexibel finansiering. 

Certifikaten är ett billigt finansieringsalternativ för Wallenstam. Vi har uppmärksammat att 

Wallenstam idag är störst i Sverige på nybyggnation av hyresrätter.  

Klövern håller med om att det är ett billigt finansieringsalternativ men använder det inte i 

nuläget eftersom de anser att det inte finns utrymme på marknaden just nu. Enligt Swedbank 

(2015) råder det stor flexibilitet på hur stora obligationslån företag kan utfärda och det är 

marknaden som sätter gränserna.  Riksbanken (2011 - A) beskriver marknaden för 

företagscertifikat som oerhört viktig för företagens kortfristiga finansiering, trots att det finns 

begränsat med data som styrker detta.  

 

Wallenstam uppger att de inte vet säkert vilken valuta som används eftersom det är banken 

som ger ut certifikaten men enligt Riksbanken (2011 - A) är nästan alla emitterade 

företagscertifikat av svenska företag betecknade i svenska kronor. 

5.3 Företagsobligationer 
Wallenstam har varit försiktiga med att införa företagsobligationer i fastighetsverksamheten. 

Det beror på att de medför en högre risk än vanlig bankkredit med räntederivat eftersom 

företagsobligationerna relaterar till räntan och därmed blir känsliga för förändringar i 

marknaden. Ek på Wallenstam anser att företagsobligationslån är ett enkelt och billigt 

finansieringsalternativ. Wallenstam finansierar verksamheten i det egna energibolaget med 

företagsobligationer eftersom det är flexibelt och kan upprättas i projektform, vilket passar 

den typen av verksamhet. Enligt Swedbank (2015) upprättas en företagsobligation med 

löptider från ett till tio år. Det råder även stor flexibilitet på hur stora obligationslån företag 

kan utfärdas.  

 

Wihlborgs har idag företagsobligationslån för 1 miljard svenska kronor och hävdar att lånet 

främst är utfärdat för att diversifiera finansieringen och minska riskerna. Enligt Barr (2011) 

har företagsobligationsmarknaden utvecklats till ett allt mer betydelsefullt alternativ, eftersom 

företagen även har ett behov av att diversifiera sin finansiering. Liepe menar att det är positivt 

att Wihlborgs har valt att använda olika finansieringsalternativ för att vara beredda att lägga 

över finansieringen på ett alternativ om ett annat blir svårare att erhålla. Bonthron (2014) 

menar att företagen tidigare har varit nästan enbart bundna till bankerna och därför varit 

känsliga för störningar i banksektorn, som till exempel Basel III - regelverket. Liepe betonar 

att Wihlborgs i nuläget har god tillförlitlighet till bankerna men i en situation där 

bankkrediterna skulle strypas tror han att företagsobligationer är ett bra och flexibelt 

alternativt att lägga över finansieringen på.  

 

Enligt Barr (2011) finns en oro att finansieringen för kapitaltunga bolag som fastighetsbolag 

kommer bli dyrare i och med Basel III - regelverket. Bonthron (2014) skriver också att 

företagsobligationerna står för en allt större del av de kapitaltunga bolagens finansiering. Det 

strider mot det Wallenstam och Wihlborgs uppger. De båda företagen har inte upplevt någon 
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förändring av utlåningen från bankerna. Klövern däremot har emitterat företagsobligationerna 

för att toppa banklånen eftersom förutsättningarna har förändrats. Om bankerna kunnat 

erbjuda högre andel lån hade Klövern reducerat obligationslånen. Dagens ränteläge gör dock 

att företagsobligationslån är ett billigt finansieringsalternativ. Dessutom är 

företagsobligationerna ett mer flexibelt finansieringsalternativ tack vare de korta ledtiderna 

menar Klövern.  

 

Wihlborgs samtliga obligationslån är upptagna på den svenska företagsobligationsmarknaden, 

trots att en del av deras fastighetsbestånd finns i Danmark. Detta beror på att Wihlborgs har 

låg internationell exponering. Dessutom verkar utländska investerare tycka att svenska 

fastigheter är för högt belånade. Klöverns företagsobligationer emitteras i Sverige men köps 

av investerare över hela världen. De handlas i svenska kronor eftersom Klövern inte har några 

flöden i andra valutor och inte vill ta några valutarisker. Enligt SOU (2006) väntas det bli 

vanligare för svenska börsnoterade bolag att använda sig av den svenska 

företagsobligationsmarknaden men enligt Swedbank (2015) vänder sig större börsbolag 

främst till den internationella företagsobligationsmarknaden i euro och dollar, för att få 

tillgång till kapital. 

 

Både Liepe på Wihlborgs och Ek på Wallenstam menar att marknaden för 

företagsobligationer har utvecklats de senaste åren. Andersson på Klövern håller med om det 

men anser att volymen inte kan bli mycket större utan att fler investerar. Enligt Barr (2011) 

riktas kritik mot att marknaden, för företagsobligationer i Sverige, är dåligt genomlyst 

eftersom volymer inte publiceras men att finansinspektionen arbetar fram nya regelverk för att 

åtgärda detta. 

Enligt statens offentliga utredningar var marknaden inte fullt utvecklad 2006 men växte då 

bankkrediter blev allt dyrare. Även Barr (2011) menar att marknaden för företagsobligationer 

behöver utvecklas eftersom banklånen blir allt dyrare. Alla respondenter uppger dock att 

bankkredit är billigt med dagens ränteläge.  

 

Barr (2011) menar att det dessutom finns en oro inför vad Basel III - regelverket kommer att 

innebära för företagens finansieringskostnader. Ek på Wallenstam menar att utvecklingen av 

marknaden för företagsobligationer uppstod som en motreaktion när bankerna blev mer 

restriktiva i sin utlåning. Ek betonar dock att Wallenstam inte var ett av de företagen som 

drabbades. Wihlborgs har inte heller haft några problem med att refinansiera sig efter Basel 

III - regelverkets införande, men är medveten om att andra bolag i branschen tvingats hitta 

andra alternativ. Ek menar att många fastighetsbolag som påverkades av bankernas restriktiva 

utlåning, som en konsekvens av Basel III - regelverket, var förhållandevis nystartade och i 

stort behov av kapital för att fortsätta växa. Ek menar därför att det är de förhållandevis 

nystartade fastighetsbolagen som drivit på utvecklingen av företagsobligationsmarknaden. 

Den beskrivning stämmer väl överens med Klövern som bildades 2002 och redan har ett 

fastighetsvärde likvärdigt Wallenstams. Bonthron (2014) anser att det just nu sker en 

förändring på den svenska marknaden för företagsobligationer. Eftersom de svenska företagen 

hittills varit beroende av bankerna för huvuddelen av sin finansiering är de känsliga för 

störningar som Basel III - regelverket. Vidare menar Bonthron (2014) att många företag 
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uppger att de har haft svårt att få tillgång till den finansiering de behöver efter den senaste 

finanskrisen, 2008). Alla respondenter är överens om att tillgången till kapital just nu är god.  

 

Wallenstam befarar att det skapas en bubbla på marknaden just nu och ser obligationslånen 

som en risk: “Vad händer när alla vill tillbaka till banken?” - undrar Ek. Liepe på Wihlborgs 

menar att främst fastighetsbolag valt att emittera företagsobligationer för att fastighetsbolagen 

alltid arbetar proaktivt med att hitta fördelaktiga finansieringsalternativ. Den främsta 

anledningen till att Wihlborgs valt obligationslån är enligt Liepe att diversifiera 

finansieringen. Om marknaden skulle förändras anser Wihlborgs att det är bra att vara beredd 

med fler finansieringsalternativ i god tid eftersom startsträckorna kan vara långa. Trots god 

kontakt och tillförlitlighet till bankerna menar Liepe att användandet av obligationslån också 

är ett sätt att vara redo med andra finansieringsalternativ om banken inte skulle ställa upp. 

Liepe menar att nackdelarna med företagsobligationer är att de inte är lika flexibla och mer 

komplicerade än bankkredit.  

Klövern menar att det inte bara är bankernas restriktiva utlåning som begränsar utan även de 

långa ledtiderna med bankkredit. Därför är det bra med fler finansieringsalternativ. Just valet 

av företagsobligationer beror på att en emission av stamaktier skulle innebära en sämre 

hävstång på det egna kapitalet. Enligt Bonthron (2014) står företagsobligationer för allt större 

del av fastighetsbolagens finansiering och har i allt större utsträckning ersatt banklån. Detta 

beror på att företagen får bättre förutsättningar att anskaffa kapital, om banken blir mindre 

benägen att låna ut, genom att diversifiera finansieringen med företagsobligationer. Hittills är 

det alltså bara Klövern som upplevt konsekvenserna av att bankerna är mer restriktiva. 

Wihlborgs vill vara förberedda om banken stryper utlåningen och det blir nödvändigt med 

andra alternativ, medan Wallenstam anser att det alltid är säkrast att låna av banken.  

5.4 Mezzaninelån  

Inget av företagen använder mezzanine lån. Enligt Thór, 2013 (27 juni) kommer 

mezzaninelån bli vanligare nu när bankerna är mer restriktiva i sin utlåning. 

Liepe på Wihlborgs har tidigare erfarenheter av mezzaninelån och förklarar att 

fastighetsbolagen är måna om att hålla ner skulderna vilket antagligen är en anledning till att 

mezzaninelån inte slagit igenom i fastighetssektorn. Watkins et al (2003) menar att 

mezzaninelån inte lämpar sig i alla situationer och bör tillämpas med försiktighet. Liepes 

uppfattning är att mezzaninelån är vanligare i Private Equitybolag som är högt belånade och 

inte har tillgång till börsen.  

Heller (2012) menar att mezzaninelån liknar preferensaktier i juridisk mening eftersom det 

vid en eventuell konkurs endast är överordnat aktiekapitalet. Liepe menar att mezzaninelån 

borde innebära en lägre risk än preferensaktier för en investerare. Han liknar istället 

mezzaninelån vid icke säkerställda obligationer eftersom de på samma sätt är underordnade 

alla andra fordringsägare och saknar direkt säkerhet. 

5.5 Trade off teorin 
Wallenstam anser inte att skattesköld fyller någon funktion. Alla deras fastigheter förvärvas 

och avyttras i bolagsform. Det finns enligt Ek inga bra finansiella placeringar och därför 
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utnyttjar de heller inte hävstångseffekten på det sättet. För Wihlborgs är det viktigt att 

skuldsättningsgraden inte skapar instabilitet. Eftersom de sällan avyttrar fastigheter betalar de 

knappt någon inkomstskatt däremot betalar de mycket annan skatt som är dold i 

rörelsekostnaderna. Andersson på Klövern jämställer räntekostnaderna med utdelning och 

menar att det skattemässigt är mer fördelaktigt att betala ränta än utdelning. Det blir på det 

sättet ingen dubbelbeskattning för aktieägarna. Klövern lånar enbart för att kunna fortsätta 

förvärva fastigheter och tar inte högre finansiell risk än nödvändigt. Både Johansson & 

Runsten (2005) och Hallgren (2000) menar att det är vanligt förekommande att företag ökar 

sin skuldsättningsgrad för att utnyttja den finansiella hävstången som följer av mer lånat 

kapital och att detta också innebär att den finansiella risken ökar. Bond och Scott (2006) 

finner i sin studie motsägande bevis mot fördelarna med hävstångseffekten. Vi ser inte att 

fastighetsbolagen utnyttjar hävstångseffekten på det sätt som Trade off teorin beskriver.  

Enligt Brealey et al (2013) påverkas företagets val av kapitalstruktur av konkursriskkostnader 

vid finansiell stress och beskattning. Kraus & Litzenberger (1973) menar att avvägningen 

ligger i att beakta både skattelättnaderna och den ökade risken som ytterligare belåning 

innebär. Wallenstam finansieras med bankkredit kompletterade med ränteswappar, 

certifikatprogram, företagsobligationer och aktier av aktieslag A och B. De har en 

skuldsättningsgrad på 1,2 ggr. Wihlborgs finansiering är uppbyggt av banklån från svenska 

banker kompletterade med ränteswappar, reala kreditlån för verksamheten i Danmark, 

obligationslån och stamaktier. Wihlborgs har en skuldsättningsgrad på 2 ggr. Klövern 

finansieras av bankkredit kompletterade med ränteswappar, företagsobligationer, A-aktier, B-

aktier och preferensaktier. Klövern har en skuldsättningsgrad på 1,9 ggr. Kraus & 

Litzenberger (1973) menar att en för hög skuldsättningsgrad i värsta fall kan leda till konkurs. 

Även Brealey et al (2013) menar att det är troligt att företaget hamnar i finansiella svårigheter 

till följd av ökad skuldsättningsgrad. (Se figur 2) 

Wallenstam har över tid ett betydligt stabilare kassaflöde än Wihlborgs och Klövern. 

Klöverns kassaflöde är dessutom relativt volatilt. Brealey et al (2013) menar att företag med 

låg volatilitet i kassaflödet kan belåna sig till en högre grad jämfört med företag med mindre 

stabila kassaflöden, och fortfarande ha en relativt låg konkursrisk. Både Brealey et al (2013) 

och Berk et al (2012) anser att kostnaderna vid betalningssvårigheter är lägre för 

fastighetsbolag än för andra företag eftersom de har fasta tillgångar. Därför är kostnaderna vid 

finansiella svårigheter branschberoende. Relationen mellan kassaflöde och 

skuldsättningsgraden stämmer inte riktigt in vad vi kan se. (Se figur 1).  

Bond och Scott (2006) kommer i sin studie fram till att fastighetsbolag gagnas av hög 

skuldsättningsgrad. Eftersom ekonomichefer i fastighetsbolag är väl medvetna om fastigheters 

egenskaper som säkerhet vid skuldsättning. Fastighetsbolagen lägger till tillgångar i sina 

portföljer på ett konsekvent sätt genom att ta upp skulder eftersom deras fastighetstillgångar 

stödjer detta. Fastighetsbolagen tar upp skulder med fastighetsbeståndet som säkerhet 

beroende på olika marknadsmöjligheter. Wallenstam, Wihlborgs och Klövern inriktar sig alla 

på bland annat kommersiella lokaler. Inom den inriktningen som de har gemensamt borde de 

ha samma marknadsmöjligheter.  
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5.6 IPO och aktien 
Familjeägda Wallenstam börsnoterades 1984, dels för att de expanderade drastiskt och dels 

för att grundaren Lennart Wallenstams barn skulle få ta del av bolaget. Ek menar att det var 

det enda sättet att dela upp bolaget rättvist. Eftersom det är möjligt att ge ut aktier av olika 

slag valde Wallenstam att emittera både A-aktier och B- aktier. A-aktierna behölls i familjen 

Wallenstam och B-aktierna såldes. Wihlborgs börsnoterades 2005 i samband med att 

fastigheterna i Stockholm och Öresundsregionen separerades. Stockholmsbeståndet stannade 

kvar i moderbolaget, som samtidigt bytte namn till Fabege AB. Öresundsbeståndet lades in i 

ett nybildat bolag som behöll namnet Wihlborgs Fastigheter. Sedan denna förändring 2005 

har inte Wihlborgs emitterat några nya stamaktier. Klövern bildades 2002 när dåvarande IT- 

bolaget Adcore verksamhet delades upp och bolaget bytte namn till Klövern AB. Enligt 

Brealey et al (2014) sker en börsintroduktion endast av två orsaker. Ett primärt erbjudande 

som innebär att aktier säljs för att bolaget behöver få in mer likvida medel, eller av sekundära 

skäl som innebär att befintliga aktieägare vill sälja sina andelar.  

 

Wallenstam har gjort en del återköp vilket ökar värdet på aktien. På grund av situationen på 

marknaden är premien för hög för återköp just nu. Ek delger att de har funderingar på att 

genomföra en split för att få tillbaka den tidigare substansrabatten. En split skulle innebära att 

det fanns mer aktier i omsättning och det är bra eftersom det skulle kunna öka Wallenstams 

marknadsvärde. Sedan Wihlborgs börsnoterades 2005 har inte några nya stamaktier 

emitterats. Wihlborgs har genomfört split två gånger. Enligt Brealey el al (2013) är fördelen 

med att börsintroducera att bolaget får ett mätbart marknadsvärde genom aktiekursen och en 

diversifierad finansiering. Aktiekursen sätts på marknaden och styrs av dess tillgång och 

efterfrågan (Brealey et al, 2013). Klövern emitterade under 2014 nya preferensaktier. 

Dessutom tillfördes B-aktier genom en fondemission. Vidare gjordes en omvänd split 1:2 

omfattande alla aktieslag. De olika aktieslagen ger olika rätt till bolagets tillgångar och vinst 

enligt SFS 2005:551. Att låna mer kapital av ägarna genom en nyemission av preferensaktier 

ökar enligt Brealey et al (2013) soliditeten, vilket innebär att det stärker bolagets 

balansräkning. 

5.7 Preferensaktier  

Preferensaktier utgör eget kapital precis som vanliga aktier och stärker därmed bolagets 

soliditet (Brealey et al, 2014). Wallenstam använder sig inte av preferensaktier. Ek menar att 

även om det är ett sätt att stärka soliditeten är det ett lån som ska betalas av, oavsett vem det 

kommer ifrån. Wihlborgs använder sig inte heller av preferensaktier men Liepe nämner att det 

är ett intressant finansierings alternativ eftersom de kan utformas lite hur företagen själva vill. 

Liepe menar att en del företag ser preferensaktier som billigt eget kapital i förhållande till 

stamaktier eftersom de inte är förknippade med samma spekulation och därför inte har lika 

höga avkastningskrav för att kompensera risken. Liepe delar Eks uppfattning om att det är ett 

dyrt lån. Klövern använder sig av preferensaktier och Andersson anser att fördelarna med 

preferensaktier är att de räknas som eget kapital och därmed stärker soliditeten. Med det 

argumentet borde de ha den högsta soliditeten av de fastighetsbolag som vi studerat, vilket de 

inte har. Klövern har en soliditet på 31,55%. Andersson anser inte att preferensaktier är ett 
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dyrt finansieringsalternativ och jämför med stamaktierna precis som Liepe beskriver. (Se 

figur 3) 

 

 

Wallenstams goda soliditet på 40 % gör att de har bankernas fulla förtroende och inte behöver 

emittera preferensaktier för att få in kapital. Ek poängterar dock att det inte heller är bra att ha 

för hög soliditet eftersom det innebär att kapitalet inte jobbar då. Wihlborgs har en soliditet på 

strax under 30 % och har framförallt valt att inte emittera preferensaktier för att de inte känt 

sig begränsade av banklånen eller obligationslånen även om det inför andra långivare ses 

positivt att företaget stärker det egna kapitalet ytterligare. Liepe poängterar, precis som Ek, 

soliditetens betydelse för kreditvärdigheten. Soliditetsmålet är en trade off mellan goda 

tillväxtmöjligheter och där banken anser dem vara en stabil låntagare, menar Liepe.  

 

Wihlborgs anser att en emission av preferensaktier sker på bekostnad av stamaktieägarna 

eftersom de i sämre tider riskerar att inte få någon utdelning när preferensaktieägarna fått sitt. 

För ett företag som har enskilda stora aktieägare kanske det inte spelar någon roll men 

Wihlborgs, som har många spridda aktieägare, vill inte att fördelningen ska bli orättvis. 

Wihlborgs ägs till stor del av olika fondbolag. Även Andersson på Klövern menar att 

nackdelen med preferensaktier är att det är svårt att hålla inne med utdelningen till 

preferensaktieägarna. Klövern måste ha råd med utdelningen till preferensaktieägarna oavsett 

resultat medan stamaktieägarnas utdelning grundas på årets resultat. Detta går i linje med 

teorin av Davis (1996) som menar att preferensaktieägarna vanligtvis har företrädesrätt vid 

utdelning framför alla andra aktieägare. Även vid en eventuell konkurs har en 

preferensaktieägare bättre rätt till företagets tillgångar än vanliga aktieägare. En stor del av 

Klöverns aktier ägs av bolagets VD, Rutger Arnhult som privatperson eller i bolagsform. (Se 

ägarbild i empirin) 

 

Emissioner av preferensaktier har enligt Strandberg (2014, 23 mars) visat sig bli allt vanligare 

på svenska börsen. Ek på Wallenstam känner till att det blivit vanligt med preferensaktier 

bland fastighetsbolagen och menar att det främst är yngre bolag som vuxit fort som behöver 

använda sig av preferensaktier. Det stämmer väl in på Klövern som bildades 2002 och redan 

har ett fastighetsvärde på ca 30 miljarder, ungefär samma värde som Wallenstam som har lång 

historia. Liepe på Wihlborgs tror att en av anledningarna till att främst fastighetsbolag 

emitterar preferensaktier är att det är relativt lätt att räkna på kostnaderna, i förhållande till 

avkastningen i ett fastighetsbolag. Andersson på Klövern tror att preferensaktier blivit 

populärt i fastighetsbranschen för att fastigheter genererar stabila kassaflöden. Enligt Myhre-

Jensen (2014, 10 juni) förutsätter emission av preferensaktier att bolaget genererar positivt 

resultat och kassaflöde. Klövern har över tid ett positivt kassaflöde men relativt lågt och 

volatilt jämfört med Wallenstam och Wihlborgs. (Se figur 1) 

5.8 Pecking order teorin 
Enligt Brealey et al (2014) föredrar bolagen att finansieras med internt eget kapital och om 

finansiering med främmande kapital blir nödvändigt förutsätter Pecking order teorin att det 
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säkraste alternativet, med hänsyn till risken, utfärdas först. Det innebär att lånen ökas i första 

hand, sedan emitteras obligationer och som sista utväg efterfrågas mer aktiekapital.  

 

Wallenstam som har det högsta kassaflödet av de fastighetsbolag, som vi undersökt, har testat 

på certifikatprogram eftersom det utvecklats till ett billigt finansieringsalternativ som lämpar 

sig för finansiering av nybyggnation. De har också emitterat obligationer för att finansiera en 

del av verksamheten eftersom det är billigt och den flexibla löptiden passar för finansiering av 

projekt. De har alltså emitterat obligationer trots att de har internt eget kapital att använda och 

möjlighet att öka banklånen. 

 

Trots att refinansiering aldrig har varit ett problem har Wihlborgs ändå tagit upp två 

obligationslån. Den främsta anledningen är enligt Liepe att diversifiera finansieringen och 

därmed minska riskerna. Liepe menar att de emitterat obligationerna i förebyggande syfte. Att 

emittera obligationer är en process och om förutsättningarna förändras har de inte tid med de 

långa startsträckorna.  

 

Klövern använder obligationslånen för att toppa banklånen och därmed uppnå önskad 

finansiering. Förutsättningarna har förändrats och först när bankerna kan erbjuda högre andel 

lån kan Klövern reducera obligationslånen och därigenom finansieringskostnaden. Även om 

dagens ränteläge gör att obligationslån är ett billigt finansieringsalternativ. Alternativet hade 

varit att emittera fler stamaktier men det skulle innebära en sämre hävstång på det egna 

kapitalet. Obligationslånen har inte bara använts för att bankerna har en lägre maxgräns än 

tidigare utan också för att kunna förvärva fastigheter utan att begränsas av bankernas ledtider, 

menar Andersson. Klövern använder också preferensaktier och anser att det är en perfekt mix 

eftersom de ger mycket kapital in i bolaget i utbyte mot en relativt liten röst och ger en bättre 

hävstång på kapitalet. Bolaget får in kapital som gör att de kan fortsätta växa och behåller 

fortfarande kontrollen eftersom preferensaktierna enbart ger en tiondels röst jämfört med 

stamaktierna. Dessutom späder en emission av preferensaktier inte ut kursen på stamaktierna. 

Davis. K (1996) beskriver preferensaktier som en hybrid eftersom de fungerar som en 

blandning mellan en aktie och en obligation. Andersson anser att preferensaktier är ett relativt 

billigt finansieringsalternativ jämfört med stamaktierna, som kräver betydligt högre 

avkastning. Brealey et al (2014) menar att en nyemission är en sista utväg eftersom risken är 

att marknaden kan tolka det som att det råder konkursrisk vilket minskar kreditvärdigheten 

hos andra finansiärer. Vi ser fler likheter i Klöverns finansieringsbeteende och Pecking order 

teorin än i Wallenstam och Wihlborgs.  

 

Enligt Pecking order teorin föredrar bolagen att finansieras med internt eget kapital, och 

eftersträvar en stabil utdelning till aktieägarna (Brealey et al, 2014).  

Wallenstam, som har ett högt och stabilt kassaflöde, är inget utdelande bolag men har tidigare 

genomfört en del återköp och genom det ökade värdet på utestående aktier vilket gynnar 

ägarna.  

Enligt Wihlborgs utdelningspolicy ska 50 % av resultatet från den löpande förvaltningen delas 

ut. Även Klövern har som mål att utdelningen långsiktigt ska uppgå till 50 % av 

förvaltningsresultatet. 
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Chen & Chen (2011) menar att Pecking order teorin utgår från att det inte finns någon perfekt 

balanserad kapitalstruktur eftersom det finns både internt och externt eget kapital. På listan av 

finansieringsalternativ tar företagen det interna egna kapitalet först, lån på andra plats och en 

nyemission som sista utväg, det vill säga externt eget kapital. Vi ser likheter i denna 

beskrivning i alla tre fastighetsbolagens finansieringsbeteende i vår studie.  

 

Om rörelsekapitalet överstiger investeringarna, på grund av fluktationer i vinst och 

investeringsmöjligheter, används enligt Brealey et al (2013) överskottet till att betala av 

skulder till långivare av främmande kapital eller placeras i kortfristiga värdepapper. Inget av 

företagen gör finansiella placeringar utan investerar enbart i fastigheter. Klövern menar att de 

inte vill ta någon finansiell risk om det inte är nödvändigt. 

 

Wallenstam har bostäder, affärs - och kontorslokaler i centrala Göteborg, Stockholm, 

Helsingborg och Uppsala. De är dessutom störst på produktion av hyresbostäder i Sverige. 

Wallenstam har idag en skuldsättningsgrad på 1,2 ggr och över tid ett betydligt högre 

kassaflöde än både Wihlborgs och Klövern. Wihlborgs och Klövern har idag ungefär samma 

skuldsättningsgrad på 2 ggr respektive 1,9 ggr. Wihlborgs har dock över tid ett högre och 

stabilare kassaflöde än Klövern. Wihlborgs verkar i Öresundsregionen och har kontorslokaler, 

affärslokaler och industrilokaler i beståndet medan Klövern inriktar sig på kommersiella 

lokaler i tillväxtregioner. Enligt Brealey et al (2013) förklarar Pecking order teorin varför de 

mest lönsamma företagen generellt lånar mindre än andra företag, genom att de helt enkelt 

inte behöver finansieras med externt kapital. Lönsamma företag med begränsade 

investeringsmöjligheter, som exempelvis få fastigheter till försäljning på marknaden, kan 

också uppnå en låg skuldsättningsgrad genom ökad likviditet. Bolag som har gott om 

investeringsmöjligheter drivs till att låna allt mer. Alla fastighetsbolag i vår studie inriktar sig 

på ungefär samma marknad och har därför likvärdiga investeringsmöjligheter. 

 

Enligt Brealey et al (2013) tolkar marknaden företagets finansieringsbeteende som 

information. Garmaise och Moskowitz (2004) däremot finner svaga bevis för att teorin om 

assymetrisk marknadsinformation är viktig i fastighetsfinansiering. Bond och Scott (2006) 

finner i sin studie belägg för att Pecking order teorin stämmer bäst överens med småföretag, 

som antas vara föremål för den största asymmetriska marknadsinformationen. Wallenstam 

och Klövern har ett fastighetsvärde på 30 miljarder och Wihlborgs på 25 miljarder, vilket 

borde göra dem till likvärdiga föremål för den assymetriska marknadsinformationen. 

5.9 Basel III och marknaden 
Ek på Wallenstam menar att det uppstod förvirring när bankerna började hålla i pengarna 

istället för att låna ut dem till följd av Basel III-regelverket. “Bankerna gav signaler till höger 

och vänster ett tag, trots att de inte stämde men nu har det lugnat sig”. Ek menar dock att 

osäkerheten och spekulationerna inför det nya regelverket medförde större konsekvenser än 

regelverket i sig. Wallenstams tillgång till kapital har inte påverkats, inte ens under 

finanskrisen. Liepe på Wihlborgs säger också att osäkerheten hos bankerna har ökat som en 

direkt följd av Basel III- regelverket och att bankerna därför har minskat sin exponering mot 
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fastighetssektorn. Wihlborgs har inte heller upplevt något konkret problem, tillgången till 

kapital för Wihlborgs är fortsatt god enligt Liepe. 

Andersson på Klövern uppger också att Basel III absolut påverkat marknaden. Framförallt har 

handlingsfriheten och prissättningen förändrats. Klövern har på grund av bankernas restriktiva 

utlåning tvingats komplettera med nya finansieringsalternativ. 

 

Ek på Wallenstam ser tydligt att marknaden har förändrats väsentligt sedan Lehmankraschen. 

Tidigare gick det att analysera mönster i konjunkturer och räntor men nu är marknaden mer 

nervös och inget går att förutse som tidigare. Det beror på att tillgången till information har 

förändrats. Tidigare var det tydligare att marknaden reagerade på en specifik händelse med en 

liten fördröjning. Nuförtiden påverkas marknaden av allt samtidigt och det sker i realtid tack 

vare tillgången till information och att vi är betydligt mer globalt integrerade än tidigare. På 

en nervös marknad är det tryggast att låna av bankerna anser Ek. Andersson på Klövern anser 

också att marknaden är mer komplex idag än tidigare. Han menar att det idag krävs mycket 

mer för att finansiera ett fastighetsbolag, både när det gäller kapital och kunskap.  

 

Andersson på Klövern ser konsekvenserna av Basel III - regelverket ur ett större perspektiv. 

Likviditeten i marknaden liksom flödet i den globala ekonomin har förändrats genom att 

bankerna håller på kapital. Det innebär att kreditmultiplikatorn har rubbats och pengars flöde 

har ersatts av stödköp, för att stimulera marknaden. Andersson berättar att amerikanska 

banker har försvunnit från Sverige och att en snedvriden konkurrens, till fördel för icke 

europeiska banker, riskerar att uppstå. Enligt Bank of International Settlements (2011) 

kommer den nya likviditetstandarden, som ingår i Basel III, att fastställa ett likviditetskrav 

och stödja en internationell nivå för att förhindra negativ konkurrens på den internationella 

marknaden. Vidare menar Andersson att fastighetsbolag och dess stabila kassaflöden gör att 

det nästan alltid finns någon, någonstans, som är villig att låna ut kapital.  
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6. Slutsats 
I följande kapitel presenteras först de viktigaste förändringarna i fastighetsbolagens 

finansiering. Sedan följer en diskussion om den förändrade marknaden och Basel III – 

regelverket. Slutligen presenteras förslag på vidare forskning.  

Utifrån de tre fastighetsbolagen som vi har undersökt gäller följande slutsats.  

Bankkredit står fortfarande för huvudfinansieringen i samtliga undersökta fastighetsbolag men 

är uppdelade på ett större antal banker än tidigare. Bankkrediterna kompletteras dessutom till 

stor del med ränteswappar för att begränsa ränterisken.  

Den svenska marknaden för företagsobligationer har utvecklats till ett vanligt 

finansieringsalternativ för samtliga undersökta fastighetsbolag, precis som tidigare studier 

visar. De korta löptiderna gör företagsobligationerna till ett flexibelt finansieringsalternativ 

som samtidigt diversifierar finansieringen. Företagsobligationer är dessutom ett billigt 

finansieringsalternativ med dagens ränteläge. Endast ett av tre undersökta fastighetsbolag 

använder företagscertifikat, som är ett kort obligationslån med bankkredit i grunden.  

 

Mezzaninelån som tidigare studier menade skulle bli vanligare har inte alls slagit igenom, det 

har inte ens testats av de tre undersökta bolagen. Anledningen tros vara att fastighetsbolag är 

måna om att hålla nere skulderna och hellre vänder sig till börsen om det blir nödvändigt att 

låna utan säkerhet. 

Enligt vår studie har preferensaktier främst blivit populärt i snabbt växande bolag som 

behöver kapital. Eftersom förutsättningarna för tillgång till kapital har förändrats behövs 

preferensaktier för att uppnå dessa bolags önskade finansiering.  

Alla tre fastighetsbolagen i vår studie uppger att de betalar mycket skatt som är dolda i 

rörelsekostnaderna. Inget av fastighetsbolagen har ökat skuldsättningsgraden för att utnyttja 

den finansiella hävstångseffekten utan enbart i syfte att förvärva fastigheter. Ingen av 

respondenterna har svarat på den specifika frågan som vi ställde om skattesköld. Utifrån hur 

de resonerar i övrigt kring finansiering uppfattar vi att det verkliga kassaflödet är det viktiga. 

Eftersom utbetalningar påverkar kassaflödet negativt är skatt därför negativt och skattesköld 

fyller därmed ingen funktion för fastighetsbolagen som vi har undersökt. Eftersom de 

dessutom inte utnyttjar hävstångseffekten anser vi att Trade off teorin inte tillämpas vid val av 

finansieringsalternativ.  

Eftersom olika finansieringsalternativ idag kombineras för att diversifiera finansieringsrisken, 

kan det vara så att marknaden inte tolkar finansieringsbeteendet på samma sätt som tidigare. 

Sedan Pecking order teorin utvecklades har marknaden förändrats väsentligt och det är inte 

längre möjligt att göra analyser på samma sätt som tidigare, enligt våra tre respondenter. 

Marknaden påverkas idag av flera faktorer samtidigt vilket gör att fastighetsbolagens 

finansieringsbeteende bara är en del av informationen att ta hänsyn till. Eftersom vi idag är 

mer globalt integrerade än tidigare samtidigt som tillgången till information är större påverkas 
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marknaden av fler störningar än tidigare. Att marknaden är mer komplex än tidigare gör att 

det krävs mer kapital för att finansiera ett fastighetsbolag idag. 

Räntederivat, certifikatprogram och preferensaktier är alla nya finansieringsalternativ som 

används av fastighetsbolagen och som inte tas upp i Pecking order teorin.  

Basel III - regelverket har inte påverkat våra undersökta fastighetsbolags tillgång till kapital 

på det sättet som tidigare studier pekat på. Förändringen på marknaden beror på flera faktorer 

i samverkan som alla påverkat våra undersökta fastighetsbolags val av finansiering.  

Vi har undersökt börsnoterade fastighetsbolag på Stockholmsbörsens midcaplista som inriktar 

sig på bland annat kommersiella lokaler. Bolagens storlek och inriktning kan ha betydelse för 

hur behovet av kapital ser ut och hur tillgången till kapital påverkats. Finansieringsbeteendet 

kan också bero på vilka de största ägarna är. Till exempel är det familjeägda bolaget i studien 

försiktigare, i sin investeringsstrategi, än de två andra bolagen som till stor del finansieras av 

stora fondbolag som troligen har större förväntningar på tillväxt.  

6.1 Förslag på vidare forskning 
Basel III- regelverket är inte fullt implementerat och konsekvenserna av det som hittills 

införts kanske inte har hunnit få någon effekt ännu. Som förslag till vidare forskning föreslår 

vi att studien upprepas längre fram i tiden för att undersöka ett kausalt samband mellan Basel 

III och fastighetsbolagens förändrade finansiering. Vi föreslår en kvantitativ undersökning för 

att undersöka hur de nya finansieringsalternativen generellt har påverkat hela 

fastighetsbranschen i Sverige.   
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Bilaga 1. Intervjuguide – Fastighetsbolagens finansiering 
Vilka finansieringsalternativ använder ni er av?  

 

Beroende på svar på frågan har nedanstående frågor ställts: 

(Varför/Varför inte - frågan ställdes till samtliga respondenter)   

 

Bankkredit – Varför/ Varför inte?  

 Vad anser du är fördelarna respektive nackdelarna med bankkredit?  

- Skattesköld  

- Hävstångseffekten  

 Hur ser du på hävstångseffekten och den finansiella risken, kopplad till 

skuldsättningsgraden?  

 Har löptiden på lånen förändrats under din tid på företaget? När togs det senaste lånet? 

 Har ni upplevt någon skillnad på tillgången till bankkredit under din tid på företaget? 

 

Räntederivat – Varför/Varför inte?  

 Vad anser du är fördelarna respektive nackdelarna med räntederivat?  

 

Certifikatprogram - Varför/ Varför inte?  

 Vad anser du är fördelarna respektive nackdelarna med certifikatprogram?  

 

Företagsobligationer - Varför/Varför inte?  

 Vad anser du är fördelarna respektive nackdelarna med företagsobligationer?  

 Hur viktiga är företagsobligationer för er finansiering?  

 Vad är den största skillnaden mellan att ta banklån och emittera företagsobligationer?  

- Kostnader 

- Risker 

 Vilka företagsobligationsmarknader vänder ni er till? Vilken valuta? 

 Har ni upplevt någon skillnad på tillgången till den svenska obligationsmarknaden 

under din tid på bolaget?  

 Har ni som ett kapitaltungt företag extra stort intresse av att 

företagsobligationsmarknaden utvecklas?  

 Antalet företagsobligationer har ökat de senaste åren, gäller det även i er 

organisation?   

 

Preferensaktier - Varför/Varför inte?  

 Vad anser du är fördelarna respektive nackdelarna med att emittera preferensaktier?  

 Det har blivit vanligare med preferensaktier den senaste tiden, trots att det är ett dyrt 

alternativ. Varför då? 

 Varför emitteras preferensaktier utöver/istället för nyemission av stamaktier?  

 Varför väljer främst fastighetsbolag att emittera preferensaktier tror du?  
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 Enligt pecking order teorin ger en nyemission indikationer på att företaget har 

finansiell stress. Hur ser du på att marknaden kan tolka en nyemission negativt? 

Basel III + Övriga orsaker till nya finansieringsalternativ  

 Hur stor betydelse har diversifiering för valen av finansieringsalternativ i ert bolag? 

 De svenska bankerna rättar sig idag efter ett nytt internationellt regelverk, Basel III. 

Har det påverkat er finansiering tror du?  

 Vad tror du att det finns för ytterligare faktorer som gör att fastighetsbolag vänder sig 

till nya finansieringsalternativ?  
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