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Sammanfattning 

  

Bakgrund och problem: Finanskrisen 2008-2009 uppkom på grund av en överoptimism hos de som tog 

fastighetslån i USA, och särskilt så kallade subprime-lån. Efter finanskrisen 2008 har det uppkommit en 

global osäkerhet på den finansiella marknaden till följd av låg tillväxt, och även finanskriser i 

Euroländerna har uppkommit. Fastighetsbranschen är en kapitalkrävande bransch där bolagen har en 

hög belåning för att genomföra sina investeringar. Detta medför att de har en större skuldandel i 

förhållande till eget kapital jämfört med bolag i andra branscher. Eftersom investeringarna kräver 

mycket kapital, blir fastighetsbolagen beroende av att ha en fungerande relation med både bankerna och 

kapitalmarknaden. Den täta, sammanbindande kopplingen mellan bolagen och marknaderna gör att 

fastighetsbolagen påverkas starkt vid konjunkturnedgångar och finansiella kriser. Med bakgrund till 

finanskrisen 2008 och de svenska fastighetsbolagens situation tyckte vi att detta var intressant att 

undersöka närmare. 

  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att jämföra svenska börsnoterade fastighetsbolag före och efter 

finanskrisen 2008. 

  

Teori: Den teoretiska referensramen omfattar teorier om kapitalstruktur och finansiella nyckeltal. 

Kapitalstrukturdelen innefattas dels av en begreppsförklaring av kapitalstruktur, och de vanligaste 

teorimodeller som behandlar dito. De finansiella nyckeltalen vi fokuserar på är särskilt relevanta för 

fastighetsbolagen i Sverige. 

  

Metod: Uppsatsen skrivs med hjälp av en hypotetisk-deduktiv metod som innehåller en kvantitativ och 

en kvalitativ del i form av beräkningar av nyckeltal (sekundärdata) och intervjuer (primärdata). Vi 

tittade på 14 av Sveriges större fastighetsbolag som ingår i sektor 8600 Real Estate på 

Stockholmsbörsen (NASDAQ OMX -Nordic). Vi gör fyra intervjuer med Nordea, Swedbank, Fabege 

och Hufvudstaden för att få en större bredd på uppsatsen. Vår metoddel beskriver även insamling av 

data, bearbetning av data, reliabilitet och validitet. Den kvantitativa delen berör åren 2005-2007 och 

2009-2012.  

  

Resultat och slutsatser: Vi kom fram till att avkastning på eget kapital har minskat, och 

förvaltningsresultatet hos de svenska fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen har ökat efter finanskrisen 

2008. I övrigt har det inte skett en signifikant förändring på de övriga finansiella nyckeltalen. 

Intervjuerna medförde en förståelse om varför det inte skett en större förändring i resultaträkningarna, 

men också vad som egentligen har förändrats på bankerna och i fastighetsbolagen efter finanskrisen 

2008.  
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Abstract 

 

Background and problem: The financial crisis 2008-2009 came out from an over-optimism among 

those who took the real estate loans in the U.S., and especially so-called subprime loans. After the 2008 

financial crisis, it has become a global uncertainty in the financial market with low growth, and even 

financial crises in the euro countries have appeared. The real estate industry is a capital-intensive 

industry where companies have a high leverage to implement their investment. This means they have a 

larger proportion of debt relative to equity than companies in other industries. As investments require a 

lot of capital, real estate companies become dependent on having a working relationship with both the 

banks and the capital market. The dense, connective link between the companies and markets means that 

real estate companies is strongly affected by economic downturns and financial crises. According to the 

financial crisis in 2008 and the Swedish real estate companies’ situation, we thought this was interesting 

to investigate further. 

 

Purpose: The purpose of this paper is to compare Swedish listed real estate companies before and after 

the financial crisis of 2008. 

 

Theory: The theoretical framework includes theories of capital structure and financial ratios. The 

“Capital Structure section” comprised partly of a conceptual explanation of capital structure, and the 

most common theory models that deal with ditto. The financial ratios we are focusing on are particularly 

relevant to real estate companies in Sweden. 

 

Method: The paper is written with a hypothetical-deductive method containing a quantitative and a 

qualitative part in form of calculations of financial ratios (secondary data) and interviews (primary data). 

We will do a research containing 14 of Sweden's largest real estate companies that are included in sector 

8600 Real Estate on the Stockholm Stock Exchange (NASDAQ OMX Nordic). We will even do four 

interviews with Nordea, Swedbank, Fabege and Hufvudstaden to get a larger width of the paper. Our 

method section also describes the collection of data, processing of data, reliability and validity. The 

quantitative part deals with the years 2005-2007 and 2009-2012. 

 

Results and conclusions: We concluded that the return on equity has decreased, and the total result of 

the Swedish property companies on the Stockholm Stock Exchange has increased since the financial 

crisis of 2008. Otherwise, there has not been a significant change in the other financial ratios. The 

interviews led to an understanding of why there has been no major change in income statements, but 

also what has really changed in banks and property companies after the financial crisis of 2008. 

  



4 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning ..................................................................................................................................................................................5 
1.1 Problembakgrund ..............................................................................................................................................................5 
1.2 Problemdiskussion ............................................................................................................................................................7 
1.3 Undersökningsfrågor .........................................................................................................................................................8 
1.4 Syfte ..................................................................................................................................................................................8 
1.5 Avgränsningar ...................................................................................................................................................................8 

2. Metod .......................................................................................................................................................................................9 
2.1 Möjliga metoder ................................................................................................................................................................9 
2.2 Metodansats ......................................................................................................................................................................9 
2.3 Val av metod ................................................................................................................................................................... 10 
2.4 Kvantitativ undersökning ................................................................................................................................................ 10 
2.5 Kvalitativ undersökning .................................................................................................................................................. 11 
2.6 Insamling av data ............................................................................................................................................................ 11 
2.7 Bearbetning av data ......................................................................................................................................................... 12 
2.8 Reliabilitet ....................................................................................................................................................................... 13 
2.9 Validitet .......................................................................................................................................................................... 13 
2.10 Källkritik ....................................................................................................................................................................... 13 

3. Teori ...................................................................................................................................................................................... 14 
3.1 The Pecking-Order Theory ............................................................................................................................................. 14 
3.2  Modigliani-Millers Teorem ............................................................................................................................................ 15 

3.2.1 Modigliani-Millers proposition I ............................................................................................................................. 15 
3.2.2 Modigliani-Millers proposition II ........................................................................................................................... 16 

3.3 Finansiella nyckeltal ....................................................................................................................................................... 16 
3.3.1 Soliditet ................................................................................................................................................................... 16 
3.3.2 Räntetäckningsgrad ................................................................................................................................................. 17 
3.3.3 Skuldsättningsgrad .................................................................................................................................................. 17 
3.3.4 Belåningsgrad ......................................................................................................................................................... 18 
3.3.5 Förvaltningsresultat ................................................................................................................................................ 18 

3.4 Kapitalstruktur ................................................................................................................................................................ 19 
3.4.1 Eget kapital ............................................................................................................................................................. 19 
3.4.2 Skulder .................................................................................................................................................................... 20 
3.4.3 Finansieringsalternativ ........................................................................................................................................... 20 

3.5 Tidigare forskning ........................................................................................................................................................... 22 
3.6 Teorikoppling .................................................................................................................................................................. 23 

4. Empiri .................................................................................................................................................................................... 24 
4.1 Nyckeltal ......................................................................................................................................................................... 24 

4.1.1 Förvaltningsresultat ................................................................................................................................................ 25 
4.1.2 Avkastning på eget kapital ...................................................................................................................................... 26 
4.1.3 Soliditet ................................................................................................................................................................... 27 
4.1.4 Skuldsättningsgrad .................................................................................................................................................. 28 
4.1.5 Räntetäckningsgrad ................................................................................................................................................. 29 
4.1.6 Belåningsgrad ......................................................................................................................................................... 30 

4.2 Intervjuer ......................................................................................................................................................................... 31 
4.2.1 Hufvudstaden ........................................................................................................................................................... 31 
4.2.2 Fabege ..................................................................................................................................................................... 33 
4.2.3 Nordea ..................................................................................................................................................................... 35 
4.2.4 Swedbank................................................................................................................................................................. 38 
4.2.5 Sammanfattning av intervjuer ................................................................................................................................. 40 

5. Analys .................................................................................................................................................................................... 42 
6. Slutsats ................................................................................................................................................................................... 44 
7. Avslutande diskussion ........................................................................................................................................................... 45 
6. Metodkritik ............................................................................................................................................................................ 47 
7. Källförteckning ...................................................................................................................................................................... 48 
APENDIX A .............................................................................................................................................................................. 52 
APENDIX B .............................................................................................................................................................................. 55 
APENDIX C .............................................................................................................................................................................. 68 



5 

 

1. Inledning 

 

 

I detta kapitel presenteras en bakgrund till det valda ämnet och dess problemområde. Vidare presenteras 

uppsatsens syfte och avgränsningar. 

 

1.1 Problembakgrund 

Fastighetsbranschen är en kapitalkrävande bransch där bolagen har en hög belåning för att genomföra 

sina investeringar. Detta medför att de har en större skuldandel i förhållande till eget kapital jämfört med 

bolag i andra branscher. Eftersom investeringarna kräver mycket kapital, blir fastighetsbolagen 

beroende av att ha en fungerande relation med både bankerna och kapitalmarknaden. Den täta, 

sammanbindande kopplingen mellan bolagen och marknaderna gör att fastighetsbolagen påverkas starkt 

vid konjunkturnedgångar och finansiella kriser. Därför har vi valt att studera fastighetsbolagens 

utveckling avseende kapitalstruktur och resultat före och efter finanskrisen 2008. 

  

Kapitalstrukturen i ett företag beskriver finansieringsmixen av eget och främmande (lånat) kapital. Ett 

mått man använder heter soliditet och beskriver andelen på eget kapital i förhållande till totalt kapital i 

procent.
1
 

  

Den finansiella risken uppstår när ett företag är belånat och påverkas av den finansiella utväxlingen. Tre 

faktorer som kan bli en konsekvens av den finansiella krisen är kapitalkostnadsförändringar, 

likviditetskris på grund av störda betalningsströmmar och likvidation på grund av förbrukat kapital. 

Branschförhållanden har däremot inget med den finansiella risken att göra. Hur företagets soliditet, 

lånevillkor, finansiella struktur och exponering för valutakurser ser ut beror däremot på den finansiella 

riskexponeringen företaget utsätter sig för. Därför är behovet stort att riskminimera.
2
 

  

År 2001-2006 hamnade USA i en bostadsbubbla. Stigande bostadspriser tillsammans med lägre räntor 

gjorde amerikanerna intresserade av att ge sig in på bostadsmarknaden. Det lån som ökade mest kallades 

för subprime-lån, och gavs ut till amerikanska hushåll med okänd eller dålig kreditvärdighet. 

Tillgängligheten på detta lån ökade tack vare politiska beslut och förändringar på den finansiella 

marknaden som inträffade samtidigt. Förändringarna på marknaderna bestod bland annat av finansiella 

                                                 
1
 Nationalencyklopedin (2013a) Soliditet 

2
 Hallgren, Ö. Finansiell styrning och strategi (2002) s. 16 
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innovationer som värdepapperisering, strukturerade produkter och kreditderivat. Avstånden kom att öka 

mellan låntagaren och långivaren på grund av dålig transparens vilket skapade incitamentsproblem hos 

bland annat de som handlade med värdepapper. Detta ledde till svårigheter i kreditbedömningen. 

Kreditbedömningens bristfällighet berodde även på underskattningen av riskerna med subprime-lån. År 

2006 utgjorde subprime-lån hela 15 % av den totala amerikanska lånestocken. 

 

Krisen utlöstes av de sjunkande bostadspriserna med bakgrund i en konjunkturnedgång tillsammans med 

stigande räntor. Detta drabbade subprime-låntagarna hårdast för att deras lån var rabatterade de första 

åren, men blev dyrare år 2005. Betalningsproblemen som uppstod hos låntagarna skapade kreditbrist 

och krisen var ett faktum. Krisen spred sig senare till bankerna eftersom de hade investerat i 

amerikanska bolån och var rädda att subprime-lån ingick i dem. Efterfrågan på värdepapper sjönk stort. 

  

I Europa blev läget instabilt. I september 2007 tog många ut sina pengar hos banken Northern Rock som 

fick göra en så kallad “bank run” och söka nödkredit hos Bank of England. I september 2008 sökte den 

amerikanska investmentbanken Lehman Brothers konkursskydd, och detta skapade ytterligare osäkerhet 

i finansvärlden. Lehman Brothers krasch var början på den internationella krisen.
3
 

  

I Sverige fick Riksgälden ta över ägandet av den privata banken Carnegie för att krisen inte skulle slå 

hårdare. Detta inträffade i november. I december 2008 presenterade regeringen ett stimulanspaket riktat 

till finansmarknaderna för att “möta den finansiella krisens effekter på jobb och tillväxt”.
4
 Jämfört med 

den svenska finanskrisen 1990 var den här krisen spridd på många länder, marknader, tillgångstyper 

etc.
5
 

 

Efter finanskrisen insåg man att man måste ta till åtgärder för att minska risken för att en liknande kris 

skulle inträffa. Baselkommitén tog då fram en ny regleringsstandard som kallas Basel-III. Den nya 

regleringsstandarden innebar stramare kapital- och likviditetskrav för banker. Med den nya 

regleringsstandarden tror man att liknande finansiella kriser kommer vara mer sällsynta. Även om en 

finansiell kris inträffar kan man med hjälp av den här regleringen minska de realekonomiska 

konsekvenserna som uppstår.
6
  

 

                                                 
3
 Riksbanken (2008) Från lokal till global - dagens finanskris sedd i ljuset av gårdagens. 

4
 Regeringen (2008) Finanskrisen 2008 - en sammanfattning av regeringens åtgärder. 

5
 Riksbanken (2008) Från lokal till global - dagens finanskris sedd i ljuset av gårdagens. 

6
 Riksbanken (2010) Penningpolitisk rapport oktober. 
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”What will Basel-III Achieve” är en vetenskaplig artikel skriven av Adrian Blundell-Wignall och Paul 

Atkinson. Här beskrivs framfarten av den nya regleringsstandarden Basel-III och vad den tros ha för 

effekter i framtiden. Författarna menar att bankerna har varit underreglerade ett bra tag, och att det var 

orsaken till att finanskrisen uppkom. Med den nya regleringen tror författarna att framtiden kommer bli 

ljusare för bankerna, och de kommer kunna stå emot framtida finansiella motgångar bättre. Vad som kan 

vara till nackdel för bankerna är att Basel-III-regleringen förenklar hur man definierar kapital, vilket kan 

leda till svårigheter i hanteringen för dem. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 astighetsbranschen är beroende av finansiering för att kunna driva sin verksamhet.  är Basel-III- 

regleringsstandarden sattes i bruk blev bankerna allt mer återhållsamma när det kom till att låna ut 

kapital.  etta blev ett problem för många företag i fastighetsbranschen då ytterst få kunde fortsätta att 

finansiera sin verksamhet med lån från banker.  ånga företag var nu tvungna att göra förändringar i sin 

finansieringsstrategi.  ör att företag som inte längre kunde låna kapital från banker skulle ha möjlighet 

att fortsätta bedriva sina verksamheter sökte de sig till alternativa sätt till finansiering.  essa alternativa 

sätt har bland annat utvecklats av finanskrisen 2008.  år huvudfokus ligger inte på att undersöka hur 

finansieringssätten har uppstått, utan på att undersöka vilka förändringar fastighetsbolagen har 

genomgått knutet till deras finansieringsstrategi. 

      

I dag finns det många olika sätt att finansiera sin verksamhet. I Sverige har det blivit allt mer populärt att 

använda sig av företagsobligationer och certifikat som alternativa finansieringsmetoder.
 7

 Har alternativa 

sätt att finansiera sin verksamhet blivit mer populära att använda sig av på grund av bättre 

förutsättningar eller tvingas företag som inte beviljas banklån använda dessa alternativ? Vi vill 

undersöka hur fastighetsbolagen ser på att använda sig av flera typer av finansiering, och hur högt 

företag värderar den trygghet och säkerhet som många finner i banklån. Vi frågar oss också om 

fastighetsbolag tycker det är värt de eventuella risker som tillkommer om man använder sig av 

alternativa sätt till finansiering om kapitalet blir mer lättåtkomligt.    

      

I studien ” he  ournal of Economic  erspectives” av Stewart C  yers framkommer det att det inte finns 

något genomgående mönster i olika företags syn på kapitalstruktur.  ven om informationsskillnader och 

skatt är konstant hanterar företag sin kapitalstruktur på olika vis. Vi vill ta reda på hur fastighetsbolagen 

                                                 
7
 Affärsvärlden (2011) Jönsson, A. Lånefällan slår igen. 
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ser på sin egen kapitalstruktur och hur den kan tänkas påverkas av “de nya reglerna” på marknaden 

(med svårare möjlighet till att få banklån).   

 

1.3 Undersökningsfrågor 

I denna studie har vi ställt upp hypoteser för de nyckeltal vi studerar. Vi har ställt upp en hypotes för 

varje nyckeltal och samma hypotes gäller för samtliga nyckeltal. Hypotesen ser ut så här: 

 

H1= Nyckeltalet har förändrats efter finanskrisen 2008 

H0= Nyckeltalet har inte förändrats efter finanskrisen 2008 

 

Vi kommer även att försöka svara på dessa frågor: 

 

 Har fastighetsbolagen förändrat sitt sätt att finansiera sina investeringar? 

 

 Hur ser bankerna på det som skett sedan finanskrisen 2008 avseende fastighetsbolagens 

finansieringssätt? 

 

 Hur resonerar fastighetsbolagen kring förändringarna och framtiden på sina investeringar? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att jämföra svenska börsnoterade fastighetsbolag före och efter finanskrisen 

2008. 

  

1.5 Avgränsningar 

Vi väljer att studera 14 svenska fastighetsbolag som ingår i sektor 8600 Real Estate på 

Stockholmsbörsen (NASDAQ OMX -Nordic).
8
 Den huvudsakliga anledningen till avgränsningen är att 

den mängd information som börsnoterade företag lämnar ut är betydligt större än vad icke börsnoterade 

företag lämnar ut. 

                                                             

                                                 
8
  NASDAQ OMX Nordic (2013) 
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Vi ska studera två perioder; 2005-2007 och 2009-2012. Vi väljer att inte ta med Corem Property Group 

och JM i vår uppsats. Corem Property Group bildades för sent (september 2007) och JM:s huvudsakliga 

fokus ligger på nyproduktion av bostäder vilket inte hör samman med de övriga bolagens inriktningar. 

 

2. Metod   

 

 

I följande kapitel presenteras uppsatsens metodstruktur och vilket tillvägagångssätt som har använts vid 

insamling och bearbetning av data. Vidare diskuteras uppsatsens reliabilitet och validitet. 

 

2.1 Möjliga metoder 

När man talar om olika forskningsmetoder kan man dela upp det i två metoder: kvalitativ- och 

kvantitativ metod. Den kvalitativa forskningsmetoden används när fokus ligger på ord och analys. Man 

brukar säga att den kvalitativa forskningsmetoden är tolkningsinriktad då den har en kunskapsteoretisk 

ståndpunkt, vilket gör att vikten i denna forskningsmetod är att tolka och förstå. 
9
 Denna metod passar 

därför väldigt bra att tillämpa i den del av studien där intervjuer genomförs. 

 

När man använder den kvantitativa forskningsmetoden lägger man vikten vid kvantifiering. Den här 

forskningsmetoden används när man samlar in numeriska data. Denna metod är lämplig att använda om 

man har för avsikt att generalisera.
10

 Då vi kommer att sammanställa ett antal nyckeltal för att sedan 

kunna jämföra mellan olika år, passar denna metod mycket bra i det avsnittet som sammanställningen 

sker i. 

 

2.2 Metodansats 

Deduktivt och induktivt är två olika synsätt på uppfattningen om hur förhållandet mellan teori och 

empiri ser ut. I den här studien kommer det deduktiva synsättet att tillämpas. Den vanligaste 

uppfattningen är den deduktiva teorin. I den deduktiva teorin använder man teorier som finns sedan 

tidigare om ett visst område för att skapa hypoteser. 
11

En hypotes kan uppkomma ur olika källor. Den 

                                                 
9
 Bryman, A m.fl. Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) s. 298 

10
 Bryman, A m.fl. Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) s. 85 

11
 Bryman, A m.fl. Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) s. 23 
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kan antingen baseras på en gissning, på ett tidigare resultat eller på en förväntan att förhållandet mellan 

två variabler är på ett visst sätt. Hypotesen slår fast vilken typ av data som skall samlas in, vilka sidodata 

som skall samlas in och hur data bäst bör ställas upp i analysen.
 12

 Efter att undersökningen genomförs 

falsifierar eller verifierar man teorin. Falsifiera innebär att man förkastar hypotesen och verifiera innebär 

att man accepterar den. I den induktiva teorin använder man istället empirin man samlar in för att sedan 

försöka generera teorier. 

 

Positivism handlar om strävan efter absolut kunskap. Hård fakta innebär att man rensar bort de fakta 

som man trott sig vara säker på men som sedan visat sig vara opålitligt. Det som återstår är en grund 

med säker kunskap som står fast.
 13

 

 

2.3 Val av metod 

Vi väljer att göra en hypotetisk-deduktiv undersökning med en kvantitativ och en kvalitativ del.
14

 Vi har 

valt denna metod eftersom den är mest lämplig för vår undersökning och för att vi härleder slutsatser ur 

våra hypoteser som vi ställer upp från den primär- och sekundärdata vi samlar in. Våra hypoteser 

kommer ifrån antaganden utifrån hur marknaden har förändrats sedan krisen med den nya 

bankregleringen. Hypotetisk-deduktiv metod kombinerar både empiri och logik, vilket gör det till en 

tillämpbar metod för oss. Eftersom vår undersökning innehåller både en kvantitativ och en kvalitativ del 

gör vi en metodtriangulering.
15

 Undersökningen kommer att analyseras i en positivistisk anda, med “ 

hård fakta” som grund för vad vi kommer fram till. 

 

2.4 Kvantitativ undersökning 

Vår huvudfokus ligger på den del där vi studerar hur alla svenska börsnoterade fastighetsbolag har 

förändrat sitt sätt att finansiera sin verksamhet efter finanskrisen 2008. Vi tittar på företagens 

årsredovisningar för att få fram det data som vi behöver för att kunna jämföra de olika företagens 

förändring i finansieringen. För att se hur detta har påverkat företagen studerar vi även vissa utvalda 

nyckeltal som vi anser är relevanta för att kunna se om det finns någon koppling till finanskrisen. 

 

                                                 
12

 Arbnor, I. m.fl. Företagsekonomisk metodlära (1994) s. 100 
13

 Thurén, T. Vetenskapsteori för nybörjare (2007) s. 17 
14

 Nationalencyklopedin (2013b) Hypotetisk-deduktiv metod 
15

 Bryman, A m.fl. Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) s. 310 
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2.5 Kvalitativ undersökning 

För att få en bättre förståelse och djupare insikt i hur fastighetsbolag tänker kring alternativ finansiering 

väljer vi att göra fyra intervjuer. Vi anser att det är viktigt att få höra hur både låntagare och långivare 

resonerar kring de förändringar som skett angående finansiering efter finanskrisen. Vi väljer därför att 

göra två intervjuer med personer på fastighetsbolag och två intervjuer med personer på banker. För att 

intervjuerna ska ge så mycket som möjligt försöker vi få intervjuer med personal som har positioner 

med bra insikt i företagets ekonomi.  Vi använder oss av semistrukturerade frågor och kompletterar med 

följdfrågor. 

 

2.6 Insamling av data 

Primärdata och sekundärdata är de olika typer av data som man kan använda sig av i en studie. 

Primärdata är en typ av information som forskarna själv har samlat in och som inte har publicerats 

tidigare. Sekundärdata är information som någon annan vid ett tidigare tillfälle har samlat in. Det finns 

både för- och nackdelar med de här olika typerna av data. Den huvudsakliga nackdelen med primärdata 

är att det kan vara mycket tidskrävande och kostsam att samla in. Fördelen med primärdata jämfört med 

sekundärdata är att man samlar in exakt den information man vill ha och som passar det man vill 

undersöka.  När man använder sig av sekundärdata kan det vara så att den informationen samlades in för 

ett liknande syfte och inte mäter exakt det man själv vill och hade gjort vid användning av primärdata. 

Detta kan leda till en sämre tillförlitlighet på informationen.
16

 

 

I den här studien kommer vi använda oss av båda dessa typer av data. Den kvantitativa delen av studien 

kommer innefatta sekundärdata i form av årsredovisningar som hämtas från respektive företags 

hemsida. Då vi kommer hämta vår sekundärdata direkt från företagens årsredovisningar som granskas 

utav oberoende personer anser vi att trovärdigheten på informationen är god. Vi kommer i så stor 

utsträckning som möjligt använda oss av en flerårsöversikt gällande nyckeltal när vi hämtar data från 

företagens årsredovisningar. I de fall detta inte går att genomföra kommer vi komplettera med att titta i 

redovisningar för specifika år. Om det visar sig att ett nyckeltal inte presenteras av vissa företag i deras 

årsredovisningar kommer vi undersöka hur de andra företagen gjort för att beräkna sitt eget och använda 

samma sätt för att få fram information som saknas. Det kvalitativa avsnittet i studien kommer att 

innehålla primärdata som samlats in under de fyra intervjuer med banker och fastighetsbolag som vi har 

genomfört.  

                                                 
16

 Bryman, A m.fl. Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) s. 234 
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2.7 Bearbetning av data 

För att underlätta sammanställningen av sekundärdata som hämtas ifrån årsredovisningar kommer vi att 

skapa mallar för alla nyckeltal i Microsoft Excel. När mallarna är klara kommer det att bli lättare att 

mata in data för varje nyckeltal. Denna metod ger oss en tydlig översikt på vilken data som redan är 

bearbetad och risken att blanda ihop data blir lägre. När all sekundärdata är sammanställd i mallarna 

kommer det att föras över till statistikprogrammet SPSS. Programmet kommer användas till att göra 

statistiska hypotesprövningar. 

 

Statistisk hypotesprövning innebär att man med hjälp av ett urval mäter hur pass trovärdig och pålitlig 

en hypotes angående en population är. När man ska göra en statistisk hypotesprövning måste man börja 

med att ställa upp en nollhypotes och en tillhörande mothypotes. Hypotesprövningen går ut på att man 

antingen accepterar nollhypotesen eller förkastar den. När man har ställt upp hypotesen ska man 

bestämma vilken signifikansnivå man kommer använda. Det finns generellt sett tre stycken 

signifikansnivåer som man brukar använda: 5 %, 1 % och 0.1 %. Signifikansnivån är ett mått på hur stor 

chansen är att man förkastar en nollhypotes som i själva verkat visar sig vara sann. Vilken nivå man 

väljer beror på vad det är för något som man avser att undersöka. Vanligtvis använder man sig av 

signifikansnivån 5 % om det inte finns speciella anledningar att använda någon annan. Om man till 

exempel ska undersöka material i flygplansmotorer kan det vara en anledning att använda en annan nivå 

än 5 %. På senare tid har man även börjat använda sig av P-värde. Om man får ett P-värde som visar ett 

högre värde än den signifikansnivå som man har valt kan man inte förkasta nollhypotesen. Ju lägre P-

värdet är desto större chans är det att mothypotesen är korrekt.
17

 

 

Vi har valt att använda oss av en signifikansnivå på 5 % när vi genomför hypotesprövningen då vi anser 

att det är tillräckligt för det vi undersöker. Då vi avser att undersöka om det har skett en förändring i de 

nyckeltal vi testar kommer vi använda oss av tvåsidiga mothypoteser, vilket innebär att vi kommer 

undersöka om det har skett en ökning eller en minskning i resultatet.
18

 

 

  

                                                 
17

 Körner, S. m.fl. Statistisk dataanalys(2006) s. 182 
18

 Körner, S. m.fl. Statistisk dataanalys(2006) s. 207 
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2.8 Reliabilitet 

Reliabilitet beskriver huruvida man kommer få liknande resultat om man vid ett senare tillfälle skulle 

genomföra samma studie.
19

 Vi kommer använda oss av en metodtriangulering vilket gör det svårt att 

svara på hur bra reliabilitet studien kommer få. Den kvantitativa delen i vår undersökning kommer få en 

betydligt högre reliabilitet om man jämför med den kvalitativa delen. I den kvantitativa undersökningen 

kommer vi att använda faktisk data från årsredovisningar som inte kommer förändras med tiden. 

Reliabiliteten kommer bli lägre i den kvalitativa delen på grund av att vi kommer få höra de intervjuades 

personliga åsikter och de kan även agera subjektivt till fördel för det företag de representerar.  

 

2.9 Validitet 

Validitet är ett mått på hur bra studien mäter det man avser att mäta.
20

 För att få en så hög nivå som 

möjligt på validiteten i vår kvalitativa del av studien lägger vi mycket tid på att utforma frågor och 

följdfrågor till intervjuerna för att vara väl förberedda. Vi spelar även in varje intervju för att i efterhand 

ha möjlighet att lyssna på dem flera gånger och även transkribera dem. Vi anser att validiteten blir högre 

i den kvalitativa delen på grund av att vi gör fyra intervjuer varav två är med banker och två är med 

fastighetsbolag. Eftersom vi gör intervjuer med både låntagare och långivare kan vi skapa oss en bra 

uppfattning om hur det verkligen ligger till. Om man bara får höra hur det ser ut utifrån den ena partens 

synsätt kan det bli vinklat och det kan leda till en lägre validitet. Det finns dock alltid en risk att den 

intervjuade personen missuppfattar frågan. Detta skulle i sådana fall minska validiteten i vår uppsats. 

 

I den kvantitativa delen av studien där vi använder oss av utvalda nyckeltal hämtade från företagens 

årsredovisningar anser vi att vi har en bra validitet. Dessa nyckeltal är mått på just det vi vill undersöka 

och det blir därför lätt att se hur utvecklingen har sett ut under de perioder studien undersöker. Det finns 

självklart fler variabler som påverkar vissa nyckeltal, vilket kan betyda att det inte nödvändigtvis har 

skett en så stor förändring som nyckeltalet visar. Detta leder till att studien får en lägre validitet.  

 

2.10 Källkritik 

En av de vetenskapliga artiklarna som handlar om hur företag väger andel skulder och eget kapital är 

skriven 2001. Det har gjorts andra studier där man behandlar vissa av de avsnitt som ingår i den studien 

                                                 
19

 Bryman, A. m.fl. Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) s. 93 
20

 Bryman, A m.fl. Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) s. 95 
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där man i vissa fall har kommit fram till andra slutsatser och i andra fall samma slutsatser. På grund av 

detta kan man ifrågasätta trovärdigheten i den vetenskapliga artikel som har studerats. 

 

Affärsvärlden har använts för att få en insikt i hur den svenska marknaden har utvecklats efter den nya 

bank-regleringen infördes. Anledningen till att Affärsvärlden användes som källa var på grund av att vi 

inte hittade någon mer pålitlig källa som hade behandlat hur företag hanterat de nya villkoren och hur 

förändringen i finansieringsalternativ sett ut. Affärsvärlden är en tidning som även bedriver en 

webbtjänst. Trovärdigheten för denna källa är klart lägre då den inte är lika hårt granskad som till 

exempel vetenskapliga artiklar. 

 

 

3. Teori  

 

 

I detta kapitel presenteras de teorier uppsatsen bygger på. Dessa två är The Pecking-Order Theory och 

Modigliani-Millers Teorem. Därefter presenteras den tidigare forskning som delvis ligger till grund för 

uppsatsen.

 

3.1 The Pecking-Order Theory 

Pecking-Order Theory handlar om att man rangordnar olika alternativ till finansiering. Teorin går ut på 

att det finns en asymmetri mellan ett företags chef och marknaden när det gäller information. 

Informationsasymmetrin är den grundläggande faktorn som spelar roll vid valet av företagets 

finansieringssätt. Det finns alltså en hackordning mellan de olika alternativ till finansiering som bestäms 

utifrån vad kostnaden på kapitalet kommer att bli. I så stor utsträckning som möjligt vill man använda 

sig av intern finansiering men har man inte möjlighet till det använder man sig utav lån. Det sista 

alternativet är en nyemission för att få in mer eget kapital. Det finns situationer med 

informationsasymmetrin där det kan vara lönsamt att göra en nyemission. Om ett företag anser att deras 

aktie är övervärderad så kan detta vara ett bra alternativ att använda som finansiering. För att detta ska 

fungera måste företaget ha bra timing och ha betydligt mer information om hur företaget kommer 

prestera än allmänheten. 
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Teorin handlar alltså om svårigheter att få kapital till en så låg kostnad som möjligt och att man bör 

använda sig av intern finansiering. För att ha möjlighet att använda sig av intern finansiering vid 

fördelaktiga affärsmöjligheter försöker man skapa ett ” inancial slack”.  etta innebär att man i bättre 

tider sparar kapital för att vid senare tillfälle undvika att använda sig av andra finansieringsalternativ 

som innebär en högre kostnad på kapitalet.
21

  

 

3.2  Modigliani-Millers Teorem 

1958 publicerade Franco Modigliani och Merton Miller en studie om att företags kapitalkostnad tillika 

marknadsvärde under vissa förutsättningar inte var relaterade till företagets kapitalstruktur. Inte heller 

marknadens värdering av företaget med olika skuldsättningsgrad är kopplad till hur företaget finansierat 

sin verksamhet. Deras förutsättningar för en perfekt marknad löd: 

 

 Inga transaktionskostnader vid köp och försäljning av värdepapper 

 En tillräckligt stor kapitalmarknad där ingen enskild aktör är stor nog att påverka prisbildningen 

 En marknad som kännetecknas av att all kurspåverkande information är tillgänglig, utan kostnad, 

för samtliga aktörer 

 Att alla aktörer kan placera och låna till samma räntesats. Det förutsattes även att aktörerna var 

rationella och hade samma uppfattningar om ett bolags resultat. 

  

3.2.1 Modigliani-Millers proposition I 

Värdet på ett företag är oberoende av deras finansiering. Om två företag bär samma risk och genererar 

samma kassaflöde ska de värderas till samma värde förutsatt en perfekt marknad. Deras teori utgick 

ifrån att hela kassaflödet som var genererat av bolagets tillgångar skulle delas ut till bolagets finansiärer 

i framtiden. Formeln ser ut så här:
22

 

       

VL = Värdet på ett skuldsatt företag   

VU = Värdet på ett företag utan skulder 

  

                                                 
21

 Hillier, D. m.fl. Corporate finance (2010) s. 449 
22

 De Ridder, A. Företaget och de finansiella marknaderna (1996) s. 130 
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3.2.2 Modigliani-Millers proposition II 

Kostnaden för eget kapital i ett belånat företag är densamma som kapitalkostnaden i ett obelånat företag 

plus en riskpremie som är proportionell med belåningsgraden. Avkastningen på eget kapital är alltså en 

linjär funktion av skuldsättningsgraden B/S och det finns en korrelation däremellan. Formeln ser ut som 

följer:
23

 

       
 

 
        

   = Kostnad för eget kapital 

   = Avkastning totalt kapital 

   = Kostnad för lånat kapital 

 

 
   = Eget kapital/Skulder  

 

3.3 Finansiella nyckeltal 

  

3.3.1 Soliditet 

           
                     

                 
 

 

Ett företags soliditet beskriver den finansieringsmix som företaget besitter. Har företaget finansierat sina 

tillgångar endast med eget kapital är soliditetsgraden 100 %. Är tillgångarna enbart finansierade med 

främmande kapital (lån, obligationer etc.) är soliditetsgraden 0 %. “Andel eget kapital” är ett gammalt 

begrepp för soliditet som även innefattar fullt obeskattat eget kapital och eventuella minoritetsintressen. 

Soliditet är ett mått på företagets långsiktiga överlevnadsförmåga. Detta tack vare att det egna kapitalet 

skall kunna täcka upp förluster under dåliga perioder.
24

 Soliditet används även vid bedömning av ett 

företags kreditvärdighet.
25

 Vi vill studera detta nyckeltal då vi anser det vara intressant att undersöka 

huruvida företagen har förändrat sin soliditet på grund av komplikationer kring banklån. 

 

  

                                                 
23

 De Ridder, A. Företaget och de finansiella marknaderna (1996) s. 136 
24

 Hallgren, Ö. Finansiell styrning och strategi (2002) s. 50 
25

 Nationalencyklopedin (2013a) Soliditet 
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3.3.2 Räntetäckningsgrad 

  

                   
                                                                      

                     
 

 

26
 

  

Räntetäckningsgraden visar på företagets risker vid låg soliditet eller deras lönsamhet. Tumregeln för 

svenska företag bör vara minst 2.
27

 Har företag en räntetäckningsgrad som är 1,0 täcker precis företagets 

intäkter deras räntekostnader. Därför bör man ha god marginal för framtida konjunktursvängningar. 

  

Räntetäckningsgraden kan även definieras som “Resultat efter finansiella poster exklusive orealiserade 

värdeförändringar plus räntekostnader i förhållande till räntekostnader minus räntebidrag.
28

 Castellum 

beskriver räntetäckningsgraden som “det finansiella mått som beskriver ett bolags risknivå och 

motståndskraft för förändringar i räntenettot”.
29

 Räntetäckningsgraden är intressant att undersöka då vi 

tror att fastighetsbolag har fått en högre ränta efter finanskrisen 2008. För att ha en möjlighet att se 

samband med altarnativa finansieringssätt och eventuellt högre räntor anser vi det intressant att se om 

företagen förändrar sin räntetäckningsgrad. 

  

3.3.3 Skuldsättningsgrad 

                    
              

            
 

 

                  

30
 

För att räkna ut skuldsättningsgraden använder man sig av soliditetstalet, exempelvis 60 % vilket visar 

att eget kapital är 60% och totala skulder är 40%. Skuldsättningsgraden blir då 40% / 60% = 0,67. 

Skuldsättningsgrad kan alltså beskrivas som ett soliditetsmått där man visar hur stor risk det är att 

investera i företaget. Dock beskriver nyckeltalet företagets finansiella risk (räntekänslighet) och inte 

                                                 
26

 Hallgren, Ö. Finansiell styrning och strategi (2002) s.76 
27

 Hallgren, Ö. Finansiell styrning och strategi (2002) s.75 
28

 Hufvudstadens årsredovisning (2012) 
29

 Castellums årsredovisning (2012) 
30

 Hillier, D. m.fl. Corporate finance (2010) s. 56 



18 

 

deras långsiktiga betalningsförmåga (soliditetsmåttet).
31

 Det här nyckeltalet har vi valt att ha med i 

studien då det visar förhållandet mellan eget kapital och skulder. Nyckeltalet är viktigt för att se och 

förstå hur företagen har agerat efter finanskrisen 2008. 

 

3.3.4 Belåningsgrad 

              
                              

                 
 

                

32
 

Belåningsgrad är ett mått på hur mycket skulder som det totala kapitalet består av.
33

 Castellum använder 

belåningsgrad istället för soliditet för att beskriva kapitalstrukturen. Detta på grund av att 

balansräkningen innehåller ränte- och amorteringsfria skulder som kan ses som eget kapital och därför ej 

bör räknas med. Castellum berättar vidare att det är vanligt i fastighetsbranschen att göra som dem.
34

 

Enligt Per Larsson och Claes Lennartssons studie har svenska fastighetsbolag svårt att anpassa sin 

belåningsgrad utefter rådande marknadsförutsättningar. Detta på grund av att korrelationen mellan 

operativ och finansiell risk ökar ständigt.
35

 

  

3.3.5 Förvaltningsresultat 

 

Förvaltningsresultat = Bruttoresultatet med tillägg av försäljnings- och administrationskostnader samt 

finansnetto.  

36
 

 

Förvaltningsresultatet räknar inte med fastighetsvärderingen utan visar bara på det faktiska resultatet 

vilket gör det väldigt intressant för fastighetsbolag. Detta nyckeltal är därför vanligt att man räknar med 

bland fastighetsbolag. 

 

  

                                                 
31

 E-conomic (2013) Skuldsättningsgrad 
32

 Hillier, D. m.fl. Corporate finance (2010) s. 56 
33

 Hillier, D. m.fl. Corporate finance (2010) s. 55 
34

 Castellums årsredovisning (2012) 
35

 Larsson, P. m.fl. Kapitalstruktur i svenska fastighetsbolag - styrande faktorer (2008) 
36

 Kungsledens årsredovisning (2012) 
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3.4 Kapitalstruktur 

Kapitalstruktur handlar om hur ett företag använder sitt kapital för finansieringar. Man kan se 

kapitalstrukturen som en paj, där eget kapital och skulder ska få plats. Pajen ser annorlunda ut beroende 

på hur företaget använder sina finansiella tillgångar, se exempel nedan. För att ett företags värde ska öka 

krävs en perfekt balans mellan eget kapital och skulder (debt-equity ratio).
37

 

 

 

  

Olika strategier för kapitalstruktur 
38

 

 

3.4.1 Eget kapital 

Eget kapital definieras som skillnaden mellan tillgångar och skulder i ett företag.
39

 Man delar sedan in 

eget kapital i tre delar: aktiekapital, balanserad vinst och årets resultat. Aktiekapital består av den 

summa pengar som aktieägare tillsatt i företaget.
40

Beroende på om man har en preferensaktie eller 

stamaktie kan aktieägare kan ha olika rätt till utdelning och olika rätt att få ut pengar vid konkurs. En 

stamaktieägare är en ”vanlig” aktieägare som har lika rätt till aktiekapitalet och lika stor rösträtt vid 

bolagsstämman som alla andra. Om ett företag skulle vilja nyemittera aktier, utan att de som innehar 

aktier sedan tidigare förlorar röststyrkan och kontrollen, kan man emittera röststarka/röstsvaga aktier i 

form av A- och B-aktier. A-aktier är röststarka medan B-aktier är svaga. B-aktieägare är oftast 

småsparare som endast är intresserade av kapitalsidan och inte ägarsidan. En preferensaktieägare har 

däremot förtur vid utdelningar och vid en eventuell konkurs. Själva förturen innefattar inte att man får 

mer pengar, utan att man har just förtur gentemot vanliga stamaktieägare.
41

 Preferensaktieägare står näst 

sist i kön vid en konkurs strax före stamaktieägare.
42

 En preferensaktie likställs ofta som en 

                                                 
37

 Hillier, D. m.fl. Corporate finance (2010) s. 03 
38

 Egen sammanställning av strategier för kapitalstruktur 
39

 Smith, D. Redovisningens språk (2000) s. 264-289 
40

 Nationalencyklopedin (2013c) Aktiekapital 
41

 Hillier, D. m.fl. Corporate finance (2010) s. 382 
42

 Aktiespararna (2012) Benson, P. Preferensaktier - ulvar i fårakläder. 
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företagsobligation eftersom utdelningen ofta är bestämd sedan innan och inte följer företagets resultat. 

Utdelningen sker oftast kvartalsvis till skillnad från stamaktierna där utdelningen sker en gång om året. 

Om ett bolag går med vinst brukar avkastningen även vara högre för preferensaktier jämfört med 

stamaktier. Preferensaktierna brukar dock ha ett lägre röstvärde än stamaktierna för att jämna ut värdet 

på respektive aktieslag. Det som är till nackdel för företagen är att preferensaktierna blir dyra 

finansieringssätt på grund av den höga avkastningen. I en pressad situation kan det dock vara 

nödvändigt för bolaget att emittera preferensaktier.
43

 

 

 3.4.2 Skulder 

Skulder kallas även ”främmande kapital” då det är kapital som företaget inte äger. Det finns många 

exempel på hur företag externt kan finansiera sina köp. Genom historien har banklån varit den i särklass 

vanligaste formen av extern finansiering. Tidigare var det betydligt lättare för bolagen att ta banklån, 

men idag ställer bankerna högre krav i och med de nya bestämmelserna av Basel-III, och därför blir det 

dyrare i Sverige och i resten av världen att ta banklån. Nedan presenteras alla finansieringsalternativ 

med främmande kapital. 

 

3.4.3 Finansieringsalternativ 

Banklån 

När fastighetsbolag lånar av banker kräver bankerna en säkerhet från bolagen. Denna säkerhet brukar 

bestå av pantbrev eller covenants.
44

 En covenant är en säkerhet som blir allt vanligare i Sverige och 

beskrivs som ett krav i form av finansiella- eller ickefinansiella mått som bankerna ställer när de 

utfärdar kredit till företagen. De finansiella måtten kan handla om nyckeltal såsom soliditet, 

räntetäckningsgrad eller liknande och de icke-finansiella måtten kan handla om förändrad ägarbild, 

förbud mot att ta upp andra pantbrev etc.
45

 Långfristiga syndikerade banklån är en form av banklån som 

ges ut av flera banker. Detta lån är till för att sprida risken hos bankerna. Stora banker som exempelvis 

amerikanska Citigroup har generellt sätt en större efterfrågan på lån än vad mindre, regionala banker 

har. Därför tar en bank en agentroll och ordnar ett lån som man sedan säljer ut mindre delar av det till ett 

syndikat av andra banker. Bankerna har då i sin tur enskilt olika låneavtal med låntagarna.
46

 Företag kan 

även ta ett lån som kallas förlagslån. Detta lån har ingen säkerhet överhuvudtaget. Det har även lägre 

                                                 
43

 Affärsvärlden (2011) Elofsson, J. Utdelning - en fråga om preferens 
44

  Nationalencyklopedin (2013d) Pantbrev 
45

 Hillier, D. m.fl. Corporate finance (2010) s. 442 
46

 Hillier, D. m.fl. Corporate finance (2010) s. 572 
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prioritet vid en eventuell konkurs. För att ett företag ska få ta förlagslån krävs att man gått med vinst 

länge och haft bra förutsättningar för att lyckas i framtiden.
47

 

 

Obligationer 

En obligation är ett räntebärande skuldebrev där köparen av obligationen ”lånar ut” sina pengar till 

exempelvis en bank, staten, ett större företag, kommunen etc. Löptiden är på mer än ett år.
48

 Vissa 

obligationer har ingen säkerhet (icke säkerställda) och kräver därför en högre avkastning än andra. 

Obligationernas ränta kallas kuponger. 

  

Privatobligationer 

De två vanligaste obligationerna är kupongobligationer och nollkupongare. Kupongobligationer ger en 

fast nominell ränta som betalas årligen, utöver betalningen vid obligationstidens slut. Nollkupongare 

däremot ger ingen ränta, utan betalas av direkt vid löptidens slut. 

  

Företagsobligationer 

Företagsobligationen har vanligtvis en högre avkastning än föregående beskrivna obligationer. Detta 

tack vare en högre kreditrisk och sämre likviditet. Löptiden är på mellan ett och tio år. Statliga bolag och 

stora industriföretag är utgivare av obligationen.
49

 

  

Certifikat 

Ett certifikat är ett skuldebrev som liknar en obligation med en löptid på ett år eller kortare. Vanligtvis 

är certifikat icke säkerställda och säljs inte på sekundärmarknaden. Därför är det vanligt att företag med 

hög kreditvärdighet handlar med detta. Skuldebrevet brukar ställas ut av bank, större företag eller 

finansbolag.
50

 

  

Derivatinstrument 

Ett derivat är ett värdepapper, till exempel en obligation, där värdet påverkas av ett annat värdepapper, 

till exempel en aktie.
51

 Derivatinstrumentet är vanligtvis terminer, optioner och warranter. Löptiden kan 

variera mellan mindre än ett år till flera år. Den underliggande tillgången till derivatinstrumentet brukar 

vara en aktie, obligation, valuta eller ett index.  Det huvudsakliga syftet med derivatinstrumentet är att 
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minska riskerna, men kan även användas till att få en ökad avkastning tillsammans med en mindre 

kapitalinsats. Det ska sägas att risken här ofta är högre än ett direktköp av en underliggande tillgång 

såsom aktier eller obligationer. Priset på derivatet formas mestadels av hur den underliggande tillgången 

rör sig. Nedan följer en beskrivning av de vanligaste derivatinstrumenten.
52

 

  

Optioner 

En option är en rätt, men inte skyldighet, att köpa eller sälja ett värdepapper vid en förutbestämd tid och 

till ett förutbestämt pris.
53

 En amerikansk option kan lösas ut under hela löptiden, medan en europeisk 

option måste köpas/säljas på utsatt slutdatum. Man skiljer på två optionsvarianter; köpoptioner och 

säljoptioner.
54

 

  

3.5 Tidigare forskning 

Stewart C.  yers har i sin ”The Journal of Economic Perspectives”-studie undersökt hur företag ställer 

sig inför sin kapitalstruktur. Han menar att det inte finns någon generell regel som företag kan följa när 

det gäller hur de ska ta ställning till andel eget kapital och skulder. Han nämner även att det finns ett 

antal teorier man kan använda som vägledning. Dessa är Trade-off theory, Pecking order theory och 

Free Cash Flow. Samtliga av dessa teorier har olika uppfattningar om hur man ska väga sitt eget kapital 

och sina skulder, men alla anses vara bra verktyg att använda. I artikeln pratar Stewart också om 

Modigliani och Miller som hävdar att det inte spelar någon roll hur mycket eget kapital eller skulder 

man har, eftersom värdet på företaget ändå blir detsamma. 

 

Senare forskning i ämnet har fastställt att det finns en relevans i skatt, skillnader i information och andra 

kostnader. Det råder dock fortfarande viss osäkerhet på hur stor påverkan dessa har på det slutliga 

beslutet angående hur mycket eget kapital och skulder ett företag har. Det har studerats hur mycket eget 

kapital och skulder etablerade företag i USA har inom liknande branscher. I resultatet kunde man se att 

även när skatt och skillnader i information var konstanta, skiljde sig företagens relation mellan eget 

kapital och skulder.
55

 

 

I artikeln ”What will Basel-III Achieve” har författarna Adrian Blundell-Wignall och Paul Atkinson 

studerat hur de nya regleringarna som Basel-III innebär kommer att påverka hur banker agerar. 
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Författarna menar att regleringen på finansiella institutioner har varit under all kritik. Den bristande 

regleringen anses ha en stor roll i den finansiella krisen som först etablerade sig i USA men som senare 

spred sig till Europa. Författarna anser även att reglerade banker har agerat vårdslöst då de har förlitat 

sig alldeles för mycket på hävstångseffekter och investerat omfattande kapital i dåliga tillgångar, vilket 

krävde stort stöd från allmänheten. 

 

I studien kommer man fram till att de nya regleringarna skulle bidra till en mer stabil marknad där 

banker i teorin har bättre chans att klara av finansiella motgångar. Författarna kommer fram till att det är 

mycket som är positivt angående Basel-III, men de är även överens om att det finns vissa aspekter som 

är negativa. Basel-III har förenklat hur man definierar kapital, men det nya ramverkat som har satts ihop 

har blivit svårare att förstå, vilket kan leda till komplikationer i hanteringen.
56

 

 

 3.6 Teorikoppling 

Vi väljer att använda dessa två teorier för att förstå hur fastighetsbolagen tänker kring kapitalstruktur. 

 Det som Modligiani och Miller beskriver i sina teorem ligger till grund för alla företags kapitalstruktur 

(förutsatt en perfekt marknad), vilket hjälper oss att förstå hur fastighetsbolagen tänker kring sina 

finansieringsalternativ. Eftersom värderingen av alla fastighetsbolag inte påverkas av kapitalstrukturen 

kan företag laborera med den, vilket så är fallet efter finanskrisen 2008. The Pecking-Order Theory är en 

behjälplig teori som förespråkar intern finansiering. Fastighetsbolagen i världen är oerhört beroende av 

stora mängder kapital, och kan därför inte hålla sig till intern finansiering. Därför är det intressant att 

titta på hur fastighetsbolagen i Sverige rangordnar sina finansieringsalternativ där externt kapital krävs. 

De nyckeltal vi tittar på är relevanta inom fastighetsbranschen. Det har vi tagit reda på genom att prata 

med personer i branschen, och genom att titta på deras årsredovisningar. 

 

  

                                                 
56

 Blundell-Wignall, A. m.fl. What will Basel-III Achieve (2010) 



24 

 

4. Empiri   

 

 I detta kapitel redovisas den data som uppsatsen är baserad på. Den sekundära datan hämtas ur 

fastighetsbolagens årsredovisningar, och beräknas med hjälp av sex vedertagna nyckeltal inom 

fastighetsbranschen. Den primära datan är framtagen genom intervjuer hos två fastighetsbolag och två 

banker.

 

4.1 Nyckeltal 

Vi har sammanställt nyckeltalsdata för att med hjälp av t-test kunna analysera om det har skett någon 

förändring hos företag i fastighetsbranschen när man jämför data före och efter finanskrisen 2008. 

Nedan kommer det resultat som de olika hypotestesten visar att analyseras. Även hypoteser finns med i 

detta avsnitt och dessa kommer antingen accepteras eller förkastas.  

 

  



25 

 

4.1.1 Förvaltningsresultat 

H1= Förvaltningsresultatet har förändrats efter finanskrisen 2008 

H0 = Förvaltningsresultatet har inte förändrats efter finanskrisen 2008 

 

Det genomsnittliga förvaltningsresultatet 2005 för de företag som ingick i studien var 312,1 och 2012 

var det 487,9, vilket är en ökning på ca 56%. Vi kan även se att standardavvikelsen har ökat från 306,6 

till 355,4. Detta innebär att företagens förvaltningsresultat i något större grad avviker från populationens 

medelvärde. 

 

De olika t-test som har gjorts visar att det inte är möjligt att på ett statistiskt sätt säkerställa skillnaderna 

på den genomsnittliga förvaltningsgraden med en signifikansnivå på 5 % mellan alla år, utan att vissa 

skillnader kan vara slumpmässiga. Det vi kan se är att mellan mätperioderna 2006-2007,2007-

2009,2005-2009 och 2005-2011 har vi haft en ökning i förvaltningsresultatet och alla dessa mätperioder 

hade en signifikansnivå under 5 %. Vi kan se att förvaltningsresultatet har ökat i stadig takt mellan 

2005-2009 för att sedan sjunka år 2010. T-testet visar att den skillnad vi ser inte går att statistiskt 

säkerställa eftersom det kan vara påverkat av slumpen, då signifikansnivån var 0,298 vilket är högt över 

0,05. Med detta resultat förkastar vi H0 då vi kan påvisa att det har skett en genomsnittlig skillnad. 

 

Diagram 2 

 

Utveckling i genomsnittligt Förvaltningsresultat 
57
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4.1.2 Avkastning på eget kapital 

H1= Avkastningen på eget kapital har förändrats efter finanskrisen 2008 

H0 = Avkastningen på eget kapital har inte förändrats efter finanskrisen 2008 

 

Resultatet visar att företagens genomsnittliga avkastning på eget kapital har sjunkit efter finanskrisen 

2008 med ca 41 %. Det uppmätta värdet för den genomsnittliga avkastningen på det egna kapitalet 2005 

var 24,7% och 2012 14,5%. 

 

Ett t-test som gjordes med sex olika mätperioder visade tre mätperioder en signifikansnivå under 0,05. 

Mätperioderna var 2007-2009,2009-2010 och 2010-2011. Under dessa mätperioder har medelvärdet 

både ökat och sjunkit. För att få mer data utfördes ett ytterligare test där vi ville se hur varje år förhöll 

sig till 2005. Det vi kan se är att mätperioderna 2005-2009 och 2005-2011 visar en genomsnittlig 

nedgång med en signifikansnivå som är under 0,05. Med detta resultat förkastar vi H0 då vi kan påvisa 

att det har skett en genomsnittlig skillnad. 

 

Diagram 3 

 

Utveckling i Avkastning på eget kapital 
58
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4.1.3 Soliditet 

H1= Soliditeten har förändrats efter finanskrisen 2008 

H0 = Soliditeten har inte förändrats efter finanskrisen 2008 

 

Utifrån resultatet av det första t-testet kan vi statistisk säkerställa att de skillnader vi ser i två 

mätperioder inte är slumpmässiga eftersom dessa visade en signifikansnivå under 0,05. Mätperioderna 

var 2007-2009 och 2009-2010. Från året innan krisen fram till 2009 kan vi se en kraftig minskning i 

soliditeten för att sedan året efter se en ökning och till slut en ny minskning i soliditet till 2011. Med det 

här resultatet kan vi inte förkasta H0 då vi inte kan påvisa att det har skett en genomsnittlig skillnad. 

 

Diagram 4 

 

Utveckling i Soliditet 
59
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 Egen sammanställning av Soliditet, se APENDIX B 
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4.1.4 Skuldsättningsgrad 

H1= Skuldsättningsgraden har förändrats efter finanskrisen 2008 

H0 = Skuldsättningsgraden har inte förändrats efter finanskrisen 2008 

 

Om man tittar på diagrammet kan man lätt se att företagens skuldsättningsgrad har varierat mycket 

under mätperioden 2005-2012. Ett år sjunker det för att nästa år öka igen. När vi läser av resultatet på 

det datamaterial som samlats in kan vi se att innan finanskrisen mellan åren 2005 och 2007 hade 

företagen en genomsnittlig skulsättningsgrad på 1,572. Om vi istället tittar på ett genomsnitt mellan åren 

2009-2012 ser vi att det ligger på 1,734, vilket är en ökning med 10.2%. 

 

För att ha möjlighet till att säkerställa denna ökning statistiskt, och utesluta att det är slumpen som har 

påverkat skillnaderna vi ser i genomsnittet, analyseras diverse t-test. Trots flera t-test med en mängd 

olika mätperioder kan vi endast statistiskt säkerställa ökningen mellan 2007-2009 som hade en 

signifikansnivå under 0,05. Med detta resultat har vi inte tillräckligt med data för att förkasta H0 då vi 

inte kan påvisa att det har skett en genomsnittlig skillnad. 

 

Diagram 5 

 

Utveckling i Skuldsättningsgrad 
60
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 Egen sammanställning av Skuldsättningsgrad, se APENDIX B 
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4.1.5 Räntetäckningsgrad 

H1= Räntetäckningsgraden har förändrats efter finanskrisen 2008       

H0 = Räntetäckningsgraden har inte förändrats efter finanskrisen 2008 

 

Analysen visar att innan finanskrisen under mätperioden 2005-2007 hade företagen en genomsnittlig 

räntetäckningsgrad på 3,26 % och efter finanskrisen under mätperioden 2009-2012 hade den 

genomsnittliga räntetäckningsgraden sjunkit med 11,8 % till 2,87 %. Innan 2008 ökade den 

genomsnittliga räntetäckningsgraden lite varje år och under mätperioden 2009-2012 ser vi en mer 

varierande utveckling då den ökar och minskar vartannat år.  

 

Detta resultat kunde inte statistiskt säkerställas trots flertalet t-test. I testen som analyserats kan vi 

säkerställa att det inte var slumpen som låg bakom att den genomsnittliga räntetäckningsgraden under 

mätperioden 2009-2011 minskade 16 % från 3,08 till 2,59. Alla andra mätperioder hade en 

signifikansnivå som var högre än 0,05 och vi kunde därför inte säkerställa om det var slumpen eller inte 

som hade påverkat skillnaden i den genomsnittliga räntetäckningsgraden som testet visade. Med det här 

resultatet har vi inte tillräckligt med data för att förkasta H0 då vi inte kan påvisa att det har skett en 

genomsnittlig skillnad. 

 

Diagram 6 

 

Utveckling i Räntetäckningsgrad 
61
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4.1.6 Belåningsgrad 

H1= Belåningsgraden har förändrats efter finanskrisen 2008 

H0 = Belåningsgraden har inte förändrats efter finanskrisen 2008 

 

Analysen på det första t-testet med sex olika mätperioder visar att tre perioder går att säkerställa 

eftersom de visade en signifikansnivå under 0,05 vilket innebär att det inte är slumpen som har påverkat 

skillnaderna vi ser i belåningsgraden. Mätpunkterna var 2005-2006,2007-2009 och 2009-2010. I 

diagrammet nedan kan vi se att belåningsgraden ökade ganska mycket mellan 2007 och 2009, för att 

sedan sjunka mellan 2009 och 2010. Ett ytterligare t-test som gjordes visade med en signifikansnivå 

under 0,05 att belåningsgraden har sjunkit mellan 2009 och 2012. 2012 uppmätte den genomsnittliga 

belåningsgraden ett värde på 52,6 vilket är lägre än vad det var 2005 då belåningsgraden var 54,9. Med 

detta resultat har vi inte tillräckligt med data för att förkasta H0 då vi inte kan påvisa att det har skett en 

genomsnittlig skillnad. 

 

Diagram 7 

 

Utveckling i Belåningsgrad 
62
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4.2 Intervjuer 

 

4.2.1 Hufvudstaden 

 

Intervju med Redovisningschef Åsa Roslund på Hufvudstaden AB 

 

Finansieringssätt 

Åsa berättar att Hufvudstaden har allt sitt fastighetsbestånd i Sverige och har upphandlat allt med 

svenska kronor som enda valuta vilket förenklar allt. Hon berättar att innan krisen använde de bara 

traditionella banklån som finansieringssätt. För några år sedan band Hufvudstaden upp sig på ett 

facilitetsavtal med två banker där marginalerna var färdigförhandlade och med en låneram med en löptid 

på tio år. Lånen som används idag är oftast kortfristiga på tre månader, medan de derivat de ger ut är på 

längre löptid för att säkra räntan. Under år 2012 har Hufvudstaden startat ett certifikatsprogram och gett 

ut företagscertifikat. De har även startat ett MTN-program och gett ut företagsobligationer. Idag består 

finansieringen av traditionella banklån, obligationer och certifikat. Nästan hälften av upplåningen sker 

på kapitalmarknaden (cirka tre av sex miljarder kronor). 

  

Åsa berättar att Hufvudstaden har som finansieringspolicy att använda de stora instituten vid upplåning 

för att det är tryggast eftersom det minimerar risken för att investerarna går i konkurs. Man försöker 

även att ha en spridning på upplåningen. Vidare berättar Åsa att de faktorer som spelar roll vid en 

upplåning är pris, tillgång och risk. Sedan krisen har bankerna en högre marginal vilket har gjort att 

Hufvudstaden dragit sig till kapitalmarknaden. 

 

Nytillkomna risker 

Efter finanskrisen ville inte bankerna låna ut pengar, utan drog öronen åt sig därför att det inte fanns 

något kapital att tillgå. Åsa menar att bankerna idag är stabila och pålitliga vid utlåning och det händer 

inte att bankerna tar tillbaka ett framtida låneavtal. Risken med företagscertifikaten och obligationerna 

är att investerarna inte är lika pålitliga som bankerna. Det är mer från dag till dag hur marknaden ser ut 

som man investerar. Har till exempel börsen gått upp en dag väljer investerarna att placera sina pengar 

på aktier, och då blir det svårt för Hufvudstaden att förlänga sina certfikatsprogram eller obligationer, 

om de löpt ut just den dagen. 
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Finanskrisens påverkan på fastighetsbranschen 

Fastighetsmarknaden påverkades av krisen i de perioder där det fanns lite pengar och bankerna inte ville 

låna ut pengar. Då kunde färre affärer genomföras. Men enligt Åsa går krisen 2008 inte att jämföra med 

finanskrisen 1990-1992 då många fastighetsbolag blev tvungna att sälja sina fastigheter för att bankerna 

krävde återbetalning på lånen. 

  

Relation till banken 

Idag är det viktigare att ha en relation till flera banker. Innan finanskrisen stod bankerna i kö och 

knackade på dörren och försökte ragga kunder. Under krisen ville inte bankerna ens träffas, för att de 

var tvungna att neka låneavtal. Anledningen till att man idag vill ha en relation till flera banker är att 

bankerna kan låna ut olika mycket pengar vid olika tillfällen. Enligt Åsa har de banker som investerade i 

Baltikum under krisen har det gått dåligt för, medan andra banker som satsat mindre men i Sverige har 

haft framgång. Bankerna ser med andra ord annorlunda ut. 

  

Ränte- och kapitalbindningsstrategi 

Hufvudstadens ränte- och kapitalbindningsstrategi förändrades inte under krisen. Hyresgästernas avtal 

ligger oftast på tre till tio år, och då försöker man också binda upplåningen till samma tid för att matcha 

räntor och få samma risk på intäktssidan. Åsa hävdar att även om räntorna är betydligt lägre idag har det 

inte påverkat vår strategi varken nu eller tidigare. 

 

Alternativa finansieringssätt kontra banklån 

Åsa tycker att det finns två fördelar med alternativa finansieringssätt. Dels får man en bredd på utbudet 

av pengar som gör att man kan välja det billigaste finansieringssättet för stunden. Idag är det billigare att 

använda sig av kapitalmarknaden istället för att ta ett traditionellt banklån. Sedan får man också en 

snabbare respons på hur det går för bolaget i sin upplåning, eftersom exempelvis företagscertifikat 

prissätts vid varje tillfälle (riskbedömning att investera i bolaget). Bankerna tittar enligt Åsa mer på lång 

sikt vilka pantbrev de får från fastigheterna, och hur risken på investeringen ser ut på lång sikt. 

  

Avkastning på eget kapital 

Eftersom det verkliga värdet på fastigheterna minskade under finanskrisen påverkades även vinsten och 

avkastningen på eget kapital. Men Åsa menar att detta egentligen bara är en redovisningsfråga eftersom 

alla noterade börsbolag följer IFRS-reglerna gällande redovisning. Att avkastningen på eget kapital har 

sjunkit sedan krisen har att göra med att det är fiktiva pengar som redovisas i resultaten, och drabbar 

egentligen inte den löpande verksamheten. Åsa berättar att man fortfarande befinner sig i stupet av en 
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lågkonjunktur som har dragit ned vinsten hos nästan alla bolag på börsen, och detta gör att man har en 

lägre avkastning. 

  

Förvaltningsresultat 

Förvaltningsresultatet har generellt sett gått upp i Sverige. Detta beror på att man har tjänat dubbelt på 

den fastighetskris som uppstod. Dels för att kostnaderna sjönk under krisen, och då blev det billigare 

med upphandlingarna. Sedan har man behållit sina trygga intäkter eftersom hyresavtalen sträckte sig 

flera år tillbaka innan krisen så att pengarna fortsatte att rulla in som vanligt. Sedan tror Åsa att 

fastighetsbolagen generellt ett är tacksamma för att det gick så bra under den här krisen. Men att man 

nog är mer uppmärksamma än tidigare nu på framtida kriser, vilket Åsa tycker är bra. 

 

Framtiden för alternativa finansieringssätt 

I framtiden kommer vi troligen fortsatt se en spridning på finansieringssätt med företagscertifikat, 

obligationer, banklån och även andra former. Utomlands finns det en variant där olika fastighetsbolag 

går ihop och startar fonder för upphandling, och detta kommer nog bli vanligare i Sverige. Åsa tror 

också att bankerna kommer att återhämta sig och komma tillbaka till normalläge snart och kunna plocka 

mer marknadsandelar hos fastighetsbolagen igen. Hon tror att traditionella banklån alltid kommer att 

användas hos fastighetsbolag tack vare deras trygghet och långsiktighet. 

 

 

4.2.2 Fabege 

 

Intervju med Vice VD Åsa Bergström på Fabege AB 

  

Finansieringssätt 

Åsa berättar att Fabege i huvudsak finansierar sig med banklån, men sedan ett år tillbaka har de gett sig 

in på obligationsmarknaden och lånar där upp drygt två miljarder om året. Obligationsdelen är cirka en 

tiondel av den totala lånefinansieringen och det är bra som det är, tycker Åsa. 

  

Vidare berättar Åsa att det inte har funnits en marknad för obligationsbiten tidigare, men att det passade 

sig att börja finansiera sin verksamhet med obligationer just nu. Sedan säger hon att på obligationssidan 

tittar man mycket på om bolaget har en bra kreditrating eller inte. Åsa tror inte att Fabege skulle ha en 
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bra rating och därför är inte Fabege särskilt intresserade av den biten. Detta beror till stor del på att 

fastighetsbolagen lånar mycket pengar och har en hög riskprofil.  

  

Avseende banklån har det alternativet alltid varit mest konkurrenskraftigt för Fabege. Man lånar pengar 

som kallas för revolverande kreditramar, där man bestämmer avtal kring en ram och där lånemängden 

kan bestämmas från dag till dag.  Denna flexibilitet som är nödvändig för Fabege är svår att få på 

kapitalmarknaden, tror Åsa. 

  

Nytillkomna risker 

I Fabeges verksamhet har det inte uppstått några nytillkomna risker, säger Åsa. Det finns alltid en risk i 

fluktuerade marknadsvärden, och detta blev särskilt påtagligt under finanskrisen 2008 då 

fastighetsvärdena gick ner. Tidigare kunde bankerna låna ut till en belåningsgrad på 85-90% men efter 

krisen har man blivit mer konservativ och nu ligger belåningsgraden oftast på 60-70%. Detta är som sagt 

ingenting som har drabbat oss, berättar Åsa. 

  

Finanskrisens påverkan på fastighetsbranschen 

Åsa tycker att de stora fastighetsbolagen inte har påverkats nämnvärt av finanskrisen 2008, och inte 

heller  abege.  ack vare att bankerna såg  abege som ”en etablerad spelare på marknaden” vågade man 

fortsätta låna ut pengar som förut. Fabege har på så sätt inte haft svårt att få ta upp nya lån eller 

refinansiera sina existerande lån, säger Åsa. 

  

Relation till banken 

Bankrelationerna har inte förändrats varken efter eller under finanskrisen 2008. Fabege har samma 

banker nu som de hade under finanskrisen, och relationerna till dem har inte förändrats överhuvudtaget. 

Man har fortsatt att bygga vidare på relationerna, och Åsa tror att det är viktigt för bankerna att de har 

långa avtal med varandra och att de har ”känt” varandra länge. 

   

Ränte- och kapitalbindningsstrategi 

Tidigare kunde man förlänga existerande lån hur lätt som helst, säger Åsa. Det billigaste var att använda 

sig av korta räntor då, eller att ligga rörligt. Men 2009 var det ett väldigt ”hallå” på marknaden.  å ville 

vi gentemot marknaden visa att vi var trygga, genom att börja med en längre kapitalbindning vilket vi 

gjorde. Sedan har långräntorna efter krisen legat på historiskt låga siffror, och detta har gjort att vi valt 

att öka även vår räntebindning. Nu har vi 80 % av vår portfölj bunden, berättar Åsa. 
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Alternativa finansieringssätt kontra banklån 

Fabege förespråkar att ha många alternativa källor till pengar för att visa respektive finansiär att man 

inte är beroende av just dem.  an kan på så sätt ”skrämma” bankerna med att visa att man kan låna 

pengar billigare hos kapitalmarknaden, och på så sätt pressa priserna på banklånen, säger Åsa. 

  

Avkastning på eget kapital 

Hos Fabege har man inte sett en generell nedgång på avkastningen på eget kapital. Däremot hoppar 

resultatet mycket från år till år. Allting handlar om hur fastighetsvärdena går eftersom det får stort 

genomslag på resultaträkningen. Det finns inget speciellt branschsnack om det heller, tycker Åsa. 

  

Förvaltningsresultat 

Att förvaltningsresultatet generellt sett har gått upp hos fastighetsbolagen sedan krisen tror Åsa beror på 

de låga räntorna. Det ser hon som huvudförklaringen. 

  

Framtiden för alternativa finansieringssätt 

Att låna säkerställt på kapitalmarknaden är relativt nytt. Vi på Fabege har varit med och brutit ny mark 

genom att skapa de här strukturerna och erbjuda dem på kapitalmarknaden, säger Åsa. I framtiden tror 

Åsa att kapitalmarknads-finansiering kommer att öka men inte helt slå ut bankfinansiering.  

 

4.2.3 Nordea 

 

Intervju med Charlotte Gerger, Relationship Manager på sektorn Commercial Real Estate 

                                                                                          

Förändrade kapital- och likviditetskrav 

Charlotte tycker generellt att det är en rimlig utveckling som har skett på marknaden då man ställer 

högre krav på banker med den nya regleringsstandarden Basel-III. Hon nämner RWA: Risk-weighted 

Asset, som ingår i Basel-III. Enligt henne handlar detta mycket om att man kollar mer på pantbrev och 

säkerhet när det gäller just fastighetsbolag. RWA är ett nytt begrepp som fastighetsbolag ständigt jobbar 

med. Att ha bra säkerhet i företagets belåning och ha mycket pantbrev innebär ett lågt RWA. När man 

har ett lågt RWA innebär det bättre säkerhet och då drar det mindre kapital. Det har under senare tid 

blivit mycket högre krav och fokus på detta än vad det var tidigare. 
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Överreglering 

Problemet som Charlotte kan se med Basel-III är att man måste tyda kraven och bli godkänd av 

Finansinspektionen. Hon anser att det är lite svårt och oförutsägbart att varje företag ska tolka reglerna 

och utforma modeller som tar hänsyn till olika parametrar. Sedan ändras detta om företaget blir godkänt 

av Finansinspektionen och hamnar på en högre nivå i Basel-III. Charlotte anser ett detta blir lite mer 

kortsiktigt när man gör de här anpassningarna och att det eventuellt kan påverka effektiviteten på 

marknaden. 

  

Riskmedvetenhet efter finanskrisen 

Nordea har inte förändrat sin riskmedvetenhet efter finanskrisen 2008. Charlotte nämner att det sedan 

tidigare har funnits en fastighetskredits-policy inom bolaget. Det var efter finanskrisen 1990-1992, som 

slog väldigt hårt på fastighetsrelaterade krediter när Nordea hette Nordbanken, som de nya kraven på en 

policy växte fram. Den policy som togs fram har Nordea sedan använt under hela perioden. 

  

Obligationsinvesterarnas syn på riskbedömning 

Charlotte tror att andelen obligationer säkert kan öka. Men att obligationer skulle konkurrera och slå ut 

banker anser hon inte vara möjligt. 

   

Rädsla för kundförlust 

Charlotte menar att Nordea har stått för ett speciellt synsätt på fastigheter och att de inte har ändrat sin 

uppfattning. Hon anser att Nordea har varit förutsägbara när det gäller kreditgivning och vilka portföljer 

de tar in eftersom deras synsätt har varit detsamma under en lång tid. Under perioder då det har varit 

svårt att få fram kapital har Nordea även erbjudit andra lösningar för deras kunder i form av 

obligationer. 

  

Fatighetsbolagens reaktion 

Hon hoppas att deras kunder har uppfattat Nordeas agerande som långsiktigt då de har erbjudit 

alternativa lösningar vid tuffare tider, till exempel paketlösningar. På senare tid är hennes uppfattning att 

det har blivit lite lättare att få tag i kapital vilket har skapat en konkurrens och marginalerna har sjunkit 

lite. Nu handlar det om vilken bank som har det bästa att erbjuda. En stor del i vad banker kan erbjuda 

har att göra med hur långt man har kommit med Basel-reglerna och vilken nivå man är på. Om man 

kommer till nivån advanced tror hon att det innebär lite lägre krav på pantbrev. Charlotte kan tänkta sig 

att detta generellt kan bli mer positivt för kreditgivningen på fastighetsbranschen jämfört med andra 
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branscher. Hon menar även att det kan skilja sig angående vad banker kan erbjuda eftersom det är en 

tolkningsfråga hur man ser på reglerna och alla har sina modeller för att kalkylera. 

  

Nya sätt att behålla kunder 

För att behålla kunder försöker Nordea vara så flexibla som möjligt. Att erbjuda alternativa lösningar 

har varit en viktig del i deras verksamhet. Man har sett över obligationslösningar och Nordea emitterar 

gärna obligationer. 

  

Räntebindning för fastighetsbolag 

Charlottes uppfattning är att det idag ser ut att vara längre bindningstider än vad det var innan 

finanskrisen, men att portföljen är väldigt blandad. Ett problem hon ser med att det efterfrågas längre 

bindningstider är att få ihop kalkylen och risken med det nya regelsystemet. 

  

Syndikatlösningar 

Syndikatlösningar är något Nordea har arbetat med redan innan finanskrisen men även efter den. Hon 

anser att det är en bra lösning att gå ihop två eller tre större bolag när man vill låna ett stort kapital. 
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4.2.4 Swedbank 

 

Intervju med Sture Eriksson (Vice President och Client Exklusive) och Per Augustsson (Client Analyst, 

Large Corporates & Institutions) på Swedbank AB 

  

Förändrade kapital- och likviditetskrav 

Eftersom Basel-III reglerna inte riktigt satts i bruk hos Swedbank säger Sture att det kommer att påverka 

dem, men de vet ännu inte hur mycket. Just nu utreds Swedbank av finansinspektionen för att få sitt 

ratingsystem fastställt. Sture menar att vissa banker har kommit längre och fått sina modeller klara 

medan Swedbank, som haft lite problem med det egna kapitalet, är på väg att få allt klart nu.  Swedbank 

fick som sagt problem med det egna kapitalet under finanskrisen 2008 och gjorde då två nyemissioner 

för att få tillgång till mer kapital. 

  

För att komma tillrätta med sina egna kapital prioriterade Swedbank affärsverksamheten på deras kontor 

med fokus på privatpersoner och mindre företag. Det var storföretagen som drabbades på grund av att de 

slutade låna ut pengar till dem. Just nu har de för starkt eget kapital och i finanstidningar spekuleras det 

vad de ska göra med överflödet. 

  

Överreglering 

Så länge spelreglerna är samma för alla banker ser inte Sture något problem med överreglering. Svenska 

myndigheter vill lägga tuffare krav på de svenska bankerna, och detta kan bli ett problem eftersom 

utländska banker inte har lika höga krav på sig. Per menar på att det kan bli problem med belåning på 

detaljnivå om kraven är för höga på svenska banker, det vill säga att det blir för detaljstyrt för 

privatpersoner och små företag. Sture ser även en risk i att det är kunden som drabbas till slut tack vare 

att Basel-III-regleringen är ett så omfattande projekt.    

  

Riskmedvetenhet efter finanskrisen 

Tidigare hade fastighetsbolagen en högre belåningsgrad, men tack vare att alla kassaflöden fungerade 

hamnade väldigt få bolag i obestånd. Idag försöker Swedbank komma ner till en 60 % belåningsgrad på 

kommersiella fastigheter för att minimera risker. 

  

Obligationsinvesterarnas syn på riskbedömning 

Sture tycker sig se att obligationsinvesterare inte är nere på fastighetsnivå i sin riskbedömning vilket 

Swedbank är, utan tittar mer på balans- och resultaträkning hos emittenten. Prisskillnaden mellan 
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säkerställda och icke säkerställda obligationer är liten. Sture berättar att Swedbank värdesätter pantbrev i 

fastigheter mycket hårdare än vad obligationsinvesterare gör. 

  

Rädsla för kundförlust 

Under en period efter krisen välkomnade Swedbank nya finansieringsalternativ på marknaden på grund 

av två skäl. Dels gav det mer jobb åt banken tack vare att Swedbank ofta är med i sådana affärer med 

rådgivare och försäljare utav obligationer, dels för att Swedbank inte kunde tillgodose vissa stora 

företags behov på pengar. Sture berättar att de inte är oroliga att obligationsmarknaden ska ta över helt 

på grund av att fastighetsbolagen inte vill bli för stora på obligationssidan. 

  

Fastighetsbolagens reaktion 

Fastighetsbolagen reagerade på den minskade belåningen genom att sänka sina belåningsgrader. 

Eftersom det var mer ont om kapital under finanskrisen höjdes också priserna. Finanskrisen gjorde att 

transaktionsvolymerna gick ner, och det gjordes inte så mycket affärer. Sture berättar att 

fastighetsbolagen koncentrerade sig mer på sitt egna bestånd och försökte förädla det med finansiering 

av hyresgäst-anpassningar och mindre tillbyggnader. 

  

Nya sätt att behålla kunder 

Swedbank försökte behålla sina kunder genom att hjälpa dem på kapitalmarknaden och utbilda 

investerarna i obligationer. Sture säger att det var ganska tufft att få vissa typer av investerare att börja 

investera i fastighetsobligationer. 

  

Räntebindning för fastighetsbolag 

Fastighetsbolagen har förändrat sin räntebindning på så sätt att man binder upp sig på längre tider 

uppemot sju till tio år. Detta beror på att det är billigt med långa lån jämfört med korta lån för tillfället. 

Många bolag har bundit upp sig på långa lån (hedgat sig) till 50-70 % av de totala lånen. Sture och Per 

tror att det kommer fortsätta så. 

  

Syndikatlösningar 

Före finanskrisen tog bankerna stora utlåningar själva. I vissa fall upp emot två miljarder kronor. Efter 

finanskrisen är man inte riskvillig utan vill helst låna ut ungefär 300 till 500 miljoner kronor var i ett 

syndikat på två tre banker. Syndikat är vanligast när det gäller industribolagen, eftersom det är större 

volymer pengar det är frågan om.  Sture berättar att om man är två banker i ett syndikat kallas det för 
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klubb, och där delar man oftast på alla åtaganden. I en syndikatlösning är det en bank som är ledarbank 

och sköter kundkontakt, agenter etc. Swedbank har mest syndikat med tyska och svenska banker. 

  

4.2.5 Sammanfattning av intervjuer 

 

Fastighetsbolagen 

  

Finansieringssätt 

Fastighetsbolagen i Sverige har efter finanskrisen 2008 ökat antal finansieringssätt. Företagsobligationer 

och företagscertifikat var de två vanligaste finansieringssätten att komplettera sin belåning med vid 

sidan av banklån. Vid köp av företagscertifikat skedde en värdering vid varje tillfälle, och detta gjorde 

att Hufvudstaden fick en snabb respons på hur man låg till på upplåningen i bolaget på kort sikt. När 

fastighetsbolag valde finansieringssätt tittade man på det billigaste alternativet och även det alternativ 

med lägst risk.  an skapade sig en ” ecking-order”.  abeges ränte- och kapitalbindningsstrategi 

förändrades efter krisen genom att man började binda upp sig under längre tid eftersom det var billigare. 

Hufvudstaden däremot förändrade inte sin strategi. Eftersom bankerna inte ville låna ut lika mycket 

pengar under finanskrisen uppstod en risk i det. I övrigt ansåg fastighetsbolagen att bankerna är pålitliga 

när det kommer till lån. Investerare i företagsobligationer och certifikat däremot var och är mer 

riskbenägna och lynniga när det kommer till beslut i finansieringar. De följer marknaden mer än vad 

bankerna gör. Därför ansåg Åsa på Hufvudstaden att det fanns en risk i det. 

Skäl för fastighetsbolagen att ha flera alternativa finansieringssätt: 

  

 Få en spridning på sin lånestock 

 Riskminimera 

 Lättare att idag låna på kapitalmarknaden än tidigare 

 Utsätta bankerna och investerarna för konkurrens (prispressa) 

  

Bankrelation 

Åsa på Hufvudstaden ansåg att det idag är viktigare att ha en relation till flera banker än vad det tidigare 

har varit. Detta på grund av att bankerna har förändrats och inte är lika pålitliga nu som tidigare när det 

kommer till utlåning. Fabege däremot ansåg att bankrelationerna inte förändrats efter krisen. Man har 

samma banker, låneavtal och relationer nu som innan. 
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Nyckeltal 

Avkastningen på eget kapital sjönk sedan finanskrisen 2008 och de ansåg Åsa på Hufvudstaden berodde 

på minskningen av värdet på alla fastigheter. Sedan tyckte hon att det mest handlade om en 

redovisningsfråga eftersom alla fastighetsbolag använder sig av IFRS-reglerna vid sin redovisning, och 

att det mest handlar om fiktiva pengar i resultaträkningen som inte drabbar den löpande verksamheten. 

Åsa på Fabege ansåg däremot att deras avkastning på eget kapital inte förändrats utan mest varierat både 

genom ökningar och minskningar på grund av hur fastighetsvärdena sett ut från år till år. 

Förvaltningsresultatet ökade hos fastighetsbolagen efter finanskrisen 2008 och det trodde Åsa på Fabege 

berodde på de låga räntorna som uppstått. Åsa på Hufvudstaden ansåg däremot att fastighetsbolagen 

tjänat dubbelt på finanskrisen genom att kostnaderna sjönk och de trygga långsiktiga intäkterna bestod. 

  

Framtiden för alternativa finansieringssätt  

Åsa på Hufvudstaden trodde att vi fortsatt kommer se en spridning på finansieringssätt, men att 

bankerna kommer återgå till normalläge och då återta marknadsandelar hos fastighetsbolagen. Hon 

trodde även att banklån alltid kommer användas av fastighetsbolag på grund av dess trygghet och 

långsiktighet. Åsa på Fabege trodde att kapitalmarknadsfinansiering kommer öka men inte helt slå ut 

bankfinansiering. 

   

 Bankerna 

 

Kapital- och likviditetskrav genom Basel-III 

Charlotte på Nordea ansåg att det skett en rimlig utveckling med högre krav på bankerna efter 

finanskrisen 2008. Effektiviteten på marknaden ansåg hon kan förändras på grund av Basel-III för att 

reglerna är svårtydda och att bankernas förändringar är kortsiktiga. Swedbank har inte ännu blivit 

godkända av Finansinspektionen och Sture ansåg att regleringen kommer att påverka dem, men vet inte 

hur mycket ännu. Ett problem med den tuffare regleringen är att utländska aktörer får ett försprång 

kontra svenska banker ansåg Sture på Swedbank.   

 

Bankernas riskmedvetenhet  

Nordeas fastighetskredits-policy togs fram efter finanskrisen 1990-1992 och den har inte förändrats 

sedan dess. Swedbanks belåningsgradsbedömning minskade efter finanskrisen 2008 för att minimera 

riskerna. 
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Bankernas kunder 

Swedbank välkomnade fastighetsbolagen att ge sig in på kapitalmarknaden efter finanskrisen 2008 för 

att de inte kunde ge ut lån i lika stor utsträckning som innan, och för att de gav fler jobbtillfällen i form 

av rådgivare och försäljare hos dem.  Nordea gjorde samma sak efter finanskrisen 2008 när de hade brist 

på kapital. 

  

Räntebindning för fastighetsbolag 

Charlotte på Nordea ansåg att räntebindningarna är längre hos fastighetsbolagen idag jämfört med 

tidigare, men att portföljen fortfarande är blandad. Dock trodde Charlotte att det kan bli problem med 

långa bindningstider för bankerna på grund av att det blir svårare att kalkylera och bedöma risken med 

det nya regelsystemet Basel-III.  

 

Syndikatlösningar 

Nordea förändrade inte sin syn på syndikatlösningar efter finanskrisen 2008. Helst går man ihop två till 

tre banker vid en utlåning av mycket kapital. Swedbank tog större utlåningar själva innan krisen, ibland 

upp emot två miljarder kronor. Efter finanskrisen lånade man helst ut mellan 300-500 miljoner kronor i 

syndikat med två till tre banker.  Swedbank föredrar även klubblån där två banker delar på alla 

åtaganden.  

 

 

5. Analys 

 

 

I detta kapitel presenteras analysen av empirin och även en återkoppling till teoridelen. 

 

 

I teoridelen presenterades ” Pecking-Order Theory” som beskriver hur företag rangordnar olika 

alternativ till finansiering efter räntekostnader. Att företag först och främst vill använda sig av intern 

finansiering stämmer bra med teorin. När det kommer till rangordningen av finansiering när 

internfinansiering inte är möjligt, stämmer det inte riktigt lika bra med empirin. Det vi kan se i 

empiridelen är att vissa fastighetsbolag ibland väljer att använda sig av finansieringsalternativ som i viss 

mån har högre ränta än till exempel banklån när det finns tillgängligt. Representanter för dessa 

fastighetsbolag menar att det inte endast är räntekostnader man studerar vid belåning. Kapitalmarknaden 
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har blivit allt mer tillgänglig efter finanskrisen och detta har fastighetsbolagen utnyttjat. 

Fastighetsbolagen anser att det är viktigt att behålla kontakt med kapitalmarknaden där det finns 

alternativa sätt till finansiering. En bra dialog med kapitalmarknaden kan vara avgörande att ha om man 

i framtiden får problem med banklån. 

 

I de hypotesprövningar som genomförts kunde det inte säkerställas att det verkligen hade skett en 

signifikant ökning i de flesta nyckeltal vi undersökte. Oftast visade empirin att det endast var en 

förändring i direkt samband med finanskrisen 2008 för att sedan plana ut och återgå till ett värde 

liknande det innan 2008. Detta är antagligen på grund utav att många företag inom fastighetsbranschen 

inte hade drabbats så hårt som vi trodde.  

 

Empirin visar att avkastning på eget kapital har sjunkit i samband med finanskrisen 2008. Detta 

undersöktes vidare under intervjuerna med fastighetsbolagen Hufvudstaden och Fabege. Enligt de båda 

vi intervjuade finns det en huvudvariabel som har påverkat avkastning på eget kapital, och det är 

fastighetsvärdet. Efter finanskrisen 2008 sjönk värdet på fastigheter ordentligt och detta ledde till en 

lägre vinst och en sämre avkastning på eget kapital. Åsa Roslund på Hufvudstaden AB menar att detta 

egentligen bara är en redovisningsfråga då det är fiktiva pengar som redovisas i resultatet, vilket inte 

drabbar den löpande verksamheten. Detta bekräftar Sture Eriksson på Swedbank som nämner att efter 

ungefär två år var fastighetsvärdena tillbaka till liknande värde som innan finanskrisen 2008. 

 

Empirin visar att det genomsnittliga förvaltningsresultatet har ökat efter finanskrisen 2008. De flesta 

företag som agerar på fastighetsbranschen har ett stadigt kassaflöde på grund av deras hyresavtal som 

sträcker sig under lång tid. Efter finanskrisen 2008 sjönk räntan vilket ledde till lägre kostnader för 

företag. En kombination av lägre kostnader och samma stabila kassaflöde från hyresavtal tecknade innan 

2008 sägs vara den huvudsakliga anledningen till den ökning vi kan se i det genomsnittliga 

förvaltningsresultatet. 

 

Utvecklingen vi ser i den genomsnittliga belåningsgraden är kopplad till den förändring vi såg i 

nyckeltalet avkastning på eget kapital. Empirin visar en kraftig ökning i belåningsgrad under och året 

efter finanskrisen 2008, vilket är det år då fastighetsvärdet sjönk som mest. Under mätperioden 2009-

2012 visar empirin att den genomsnittliga belåningsgraden har sjunkit. Detta är under samma period då 

Swedbank påstår att fastighetsvärdena hade återgått till samma nivå som innan finanskrisen 2008. 
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När det gäller soliditet och ränteteckningsgrad kunde vi inte med hjälp utav hypotesprövning säga att det 

hade skett en signifikant skillnad. Vi kunde endast se att soliditeten sjönk under året då finanskrisen 

2008 inträffade för att sedan återgå till det normala. Detta kan bero på att vi tidigare har konstaterat att 

det inte blev någon större förändring för företag inom fastighetsbranschen när det kom till att 

refinansiera eller teckna nya lån. De flesta företag inom fastighetsbranschen har haft möjligheten att 

fortsätta sin verksamhet utan några större motgångar med hjälp av god relation med finansiärer och 

alternativa sätt att få tillgång till kapital. 

 

6. Slutsats 

 

 

I detta kapitel besvaras uppsatsens ursprungliga syfte med hjälp av analysen utav empiridelen. 

 

 

I denna studie har vi försökt svara på hypoteser kring de nyckeltal vi studerar. Vi har ställt upp en 

hypotes för varje nyckeltal och det är samma för alla. Hypotesen ser ut så här: 

H1= Nyckeltalet har förändrats efter finanskrisen 2008 

H0 = Nyckeltalet har inte förändrats efter finanskrisen 2008 

Empirin visade att det endast var förvaltningsresultat och avkastning på eget kapital som det hade skett 

en förändring i. Detta förklarades under de intervjuer som genomfördes och det visade sig att 

förändringen inte berodde på någon ändring i företagens verksamhet utan snarare var andra variabler 

som påverkade. 

 

 

Syftet med uppsatsen är att jämföra svenska börsnoterade fastighetsbolag före och efter finanskrisen 

2008. 

Det man kan se i resultatet är att det inte har skett någon större förändring hos det börsnoterade 

fastighetsbolagen som vi studerat. De personer som har intervjuats och nyckeltalen som undersökts visar 

båda detta. En bra dialog med banker och nya alternativ till finansiering på kapitalmarknaden har gjort 

det möjligt för fastighetsbolagen att fortsätta sin verksamhet. 
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Hur resonerar fastighetsbolagen kring förändringarna och framtiden på sina investeringar? 

Generellt är fastighetsbolagens syn på förändringarna positiv. Efter finanskrisen har många 

fastighetsbolag fortsatt att finansiera sin verksamhet med banklån och kapitalmarknaden har utvecklats 

och blivit mer tillgänglig. Nu kan fastighetsbolagen både använda sig av banklån och ha bättre tillgång 

till kapitalmarknaden som kan vara mer lämplig att använda sig utav under vissa omständigheter. 

 

7. Avslutande diskussion 

 

 

I detta kapitel diskuterar vi arbetets resultat och våra egna tankar kring ämnet. 

 

 

När vi började med denna uppsats och läste om vad finanskrisen 2008 egentligen innebar och vilka 

förändringar som infördes med Basel-III, trodde vi att fastighetsbranschen hade påverkats hårt. Vi 

trodde också att de flesta börsnoterade företagen inom fastighetsbranschen hade ytterst svårt att kunna 

refinansiera eller teckna nya banklån. Under de intervjuer som genomförts har det varit relativt 

uppenbart att detta inte var fallet. Både Hufvudstaden och Fabege har under intervjuerna förklarat att de 

båda inte har haft några problem med ett fortsatt samarbete med de banker som användes innan 

finanskrisen 2008. Båda företagen är överens om att en god och stabil relation med sin bank innan 

finanskrisen 2008 har underlättat ett fortsatt samarbete. Det visar sig att många större fastighetsbolag 

använder sig utav ett så kallat låneramverk. Detta innebär att det bestäms hur mycket kapital man kan 

låna under en viss tid. Detta överensstämmer med den information vi fick utav de intervjuer som gjorts 

med Nordea och Swedbank. 

 

I samband med finanskrisen 2008 gjorde bankerna allt de kunde för att tillgodose kapitalbehovet som 

deras kunder hade. Bankerna hade uppenbara problem med att bevilja lån till deras dåvarande kunder. 

När detta inträffade prioriterades stora och trygga företag där ett tidigare samarbete hade fungerat bra.  

Efter finanskrisen 2008 drog sig utländska banker i stor utsträckning tillbaka från den svenska 

marknaden. Det blev brist på kapital som tidigare erbjöds av utländska banker och som inte svenska 

banker hade möjlighet att tillgodose. Detta ledde till en efterfrågan på kapital som gjorde att alternativa 

finansieringssätt började användas mer och mer. 
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Företag i fastighetsbranschen anser, trots fortsatt stabil och trygg relation med sin bank, att det finns en 

anledning till utnyttjande av alternativa finansieringssätt. Företagen skapar sig en lånestock där man 

använder sig utav ” ecking-order”. I deras lånestock vägs kostnader in och till vilka risker lånen 

tecknas.  Det finns även andra orsaker till att flera bolag inom fastighetsbranschen använder sig utav fler 

finansieringsalternativ, och inte bara banklån. Det anses positivt att sprida sin lånestock för att skapa 

relationer till fler finansiärer så att man vid en eventuell motgång hos en finansiär har andra alternativa 

lösningar redo. Att endast finansiera sin verksamhet med en bank kan vara riskabelt. När nya alternativ 

till finansiering börjar användas som eventuellt innebär bättre låneförutsättningar kommer detta ställa 

högre krav på banker och andra finansiärer, vilket leder till ökad konkurrens. På senare tid har det också 

blivit lättare att låna på kapitalmarknaden vilket har lett till en ökning även där. 

 

Det råder ingen tvekan om att användningen av obligationer har ökat efter finanskrisen 2008. 

Fastighetsbolag anser att obligationer är ett bra komplement, men att risk och pålitlighet inte kan mäta 

sig med banklån. Det här är en anledning till att många företag inom fastighetsbranschen, som är väldigt 

kapitalkrävande, inte tror att obligationer kommer att bli så mycket större än vad de är idag. 

Fastighetsbolag värderar stabil och trygg finansiering väldigt högt och detta får de när de finansierar sin 

verksamhet med banklån. 

 

 årt resultat går att koppla till Stewart C  yers artikel ” he  ournal of Economic  erspectives” på så 

sätt att fastighetsbolagen vi har undersökt har olika syn på kapitalstruktur, och att det inte finns en 

regelbundenhet i företagens syn på den. Vad som har hänt är att fastighetsbolagen har kommit olika 

långt i sina finansieringsalternativ, vilket påverkar deras andel eget kapital eller skuld. Detta påverkar då 

hur de ställer sig till hur deras kapitalstruktur är formad, vilket då skiljer sig från företag till företag. 

Artikelns syn på att det kan finnas en relevans i skatt, skillnader i information och andra kostnader för 

företagens syn på kapitalstruktur kan inte vi påvisa genom vår uppsats. 

 

 en andra artikeln vi hade som grund för uppsatsen, ”What will Basel-III achieve” av Adrian Blundell-

Wignall och Paul Atkinson kan kopplas till vårt resultat på så sätt att vi kan se att bankerna har en 

tryggare grund att stå på idag, med mer krav på fastighetsbolagen vilket leder till säkrare affärer. Det 

som är svårt att se idag är om bankerna kommer klara sig bättre i en framtida kris. Det är inget vi kan 

påvisa i denna uppsats på grund av att vi inte har haft en finanskris efter 2008. Det som framförallt 

Charlotte Gerger på Nordea påvisade var att de idag ser en skillnad på hur man ser på utlåning jämfört 

med 2008, där man idag tittar mer på pantbrev genom ”Risk-weighted Asset” som ingår i Basel-III. I 
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förlängningen påverkar Basel-III fastighetsbolagen så pass mycket att vi tyckte det var intressant att 

fokusera på det delvis.  

 

6. Metodkritik 

 

 

I detta kapitel diskuteras vad som kunde ha gjorts annorlunda och vad som kunde gjorts bättre. 

 

 

Det hade gått att underlätta och minska det arbete som lades ner på att sammanställa sekundärdata från 

företagens årsredovisningar. Om det hade lagts mer tid på att göra en djupare analys av de företag som 

studien avsåg att inkludera, innan data började sammanställas, skulle man snabbt se vilka företag som 

inte kunde ingå i studien. När data från senare år sammanställts för nästan samtliga variabler noterades 

det att vissa företag som ingick i studien inte varit verksamma inom den tidsram som studien avsåg att 

studera. På grund av detta var vissa företag tvungna att tas bort. 

 

Det finns alltid en risk att det blir skrivfel när en mängd data sammanställs i program. Den mänskliga 

faktorn går inte att undvika och det finns alltid en risk att det blir skrivfel när en mängd data av flera 

variabler sammanställs i ett dataprogram. I studien användes Microsoft Excel och SPSS. Att använda två 

program ökar risken för ytterligare skrivfel när data flyttas över. Det man kunde ha gjort var att använda 

sig utav endast ett program, SPSS. Det som Microsoft Excel användes för hade utan några större 

problem kunnat göras i SPSS, då SPSS senare används för att analysera data och göra en 

hypotesprövning. 
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APENDIX A 

Belåningsgrad  2012 2011 2010 2009 2007 2006 2005 

Atrium Ljungberg 47,3 44,4 45,7 45,6 39,8 33,4 43,2 

Castellum 53 51 50 52 45 45 45 

Catena 36 50,3 49,7 55,3 49,4 55,6   

Diös fastigheter 66,4 69,2 69,9 71,1 65,6 51,1 70,1 

Fabege 57 57,5 62 65 55,8 55,2 58,7 

fastighetsbolaget partner 64,5 63,3 64,4 67,7 62,6 69,4   

fastighetsbolaget balder 60,4 60,6 64,6 74 72 80 76 

Heba 25,3 24,8 27,3 25,4 15,4 11,4 20,5 

hufvudstaden 18,2 18,1 17,9 18,8 16,6 19,3 21,7 

klövern 67 63 63 64 70 77 67 

kungsleden 67,9 66,3 64,9 66 52 54 69,9 

sagax 62 68 67 73 59,2 55,6 77 

wallenstam 52 53 51 53 51 52 54 

wihlborgs fastigheter 59,3 58,1 59,6 61,3 58,1 59,8 55,6 

 

Förvaltningresultat 2012 2011 2010 2009 2007 2006 2005 

Atrium Ljungberg 745 692 671 671 598 263 184 

Castellum 1255 1173 1141 1130 924 883 820 

Catena 7,9 4 113 121,7 73,8 99,5   

Diös fastigheter 339 132,11 128 131 98 75 41 

Fabege 125 564 782 838 628 634 971 

fastighetsbolaget partner 222,3 187,9 198,6 214,7 170 104 102,9 

fastighetsbolaget balder 691 516 417 415,5 179,2 160,3 46,4 

Heba 85,9 81 85 81 73 75 69 

hufvudstaden 870 791 786 767 689 562 540 

klövern 524 428 439 493 386 281 178 

kungsleden   691 536 684 669 601 485 

sagax 418 378,3 324,7 324,7 134,2 92,9 47 

wallenstam 375 343 338 346 306 247 262 

wihlborgs fastigheter 685 656 604 541 441 419 311 
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Avkastning eget kapital 2012 2011 2010 2009 2007 2006 2005 

Atrium Ljungberg 10,4 9,7 10,5 2,2 19,2 31,3 24,1 

Castellum 8,9 8,4 24 2,1 17,3 21,6 19,1 

Catena 53 22,7 40,3 14,1 23,6 37,6   

Diös fastigheter 14,7 8,6 17,2 9,3 11,1 25,8 37,1 

Fabege -0,8 9,9 16 4,3 15,4 19,8 24,2 

fastighetsbolaget partner 14,8 11,6 30,1 2,3 23,2 24,2 30,95 

fastighetsbolaget balder 15,5 14,3 33,6 9,6 41,5 37,5 45,2 

Heba 13,2 9,4 11,6 7,7 14 22 15,4 

hufvudstaden 14,7 12 15,9 -3,9 20,4 33,6 15,9 

klövern 5,8 10,1 14 5,8 28,1 20,6 19,1 

kungsleden 5 8,5 11,7 3,5 25,6 43,7 37,5 

sagax 15 6 27 3 49 31 27 

wallenstam 18 7 17 6 12,5 30,4 32,6 

wihlborgs fastigheter 14 12,3 19 11,8 27,6 26,6 18,2 

 

Soliditet 2012 2011 2010 2009 2007 2006 2005 

Atrium Ljungberg 40,3 41,2 42,9 42,4 45,5 43,3 42 

Castellum 33 32,8 34,7 32,9 40 42 42 

Catena 52 41,8 39 34,1 39,6 33   

Diös fastigheter 25,3 22,9 28,3 27,9 31,9 49,2 32,1 

Fabege 34 38 39 32 35,9 40,5 41,4 

fastighetsbolaget partner 28,3 30,4 32 29,6 37 36,4 33 

fastighetsbolaget balder 34,8 35 30,9 24,1 30,1 20,6 29,2 

Heba 58,2 56,1 54,7 56,3 61,4 65 57,3 

hufvudstaden 58,9 55 56,1 55 56,4 57,4 52,2 

klövern 27,6 30,8 32,1 32 37,4 33 34 

kungsleden 37 27,3 30 29,3 27,6 40 24,2 

sagax 28 23 26 20 26 23 17 

wallenstam 38 36 37 37 41,8 39,1 34,1 

wihlborgs fastigheter 30 30,1 30,5 29,6 32,6 32 34 
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Skuldsättningsgrad 2012 2011 2010 2009 2007 2006 2005 

Atrium Ljungberg 1,1 1 1 1 0,8 0,7 1 

Castellum 2 2,1 1,9 2 1,5 0,7 0,7 

Catena 0,6 1 1,2 1,5 1,2 1,6   

Diös fastigheter 2,7 3,1 2,6 2,1 1,9 0,9 2 

Fabege 1,6 1,4 1,5 1,9 1,5 1,2 1,2 

fastighetsbolaget partner 2,5 2,3 2,1 2,4 1,7 1,7 2 

fastighetsbolaget balder 1,9 2 2 3,2 2,3 3,9 2,4 

Heba 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,4 

hufvudstaden 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 

klövern 2,6 2,2 2,1 2,1 1,7 1,7 1,7 

kungsleden 1,4 2,2 1,9 2 2,3 1,3 2,7 

sagax 2,6 3,3 2,8 4 2,9 3,3 5 

wallenstam 1,3 1,5 1,4 1,4 1,1 1,3 1,5 

wihlborgs fastigheter 1,9 1,9 1,9 2 1,7 1,8 1,5 

 

Räntetäckningsgrad  2012 2011 2010 2009 2007 2006 2005 

Atrium Ljungberg 2,6 2,9 3,1 3 3 3,1 2,7 

Castellum 2,8 2,8 3 3,1 2,9 3,4 3,2 

Catena 1,8 1,2 4,8 4 2,4 3,2   

Diös fastigheter 2 1,9 2 2,2 2,2 3 3,9 

Fabege 2,3 2,2 3 2,6 2,8 2,1 3,6 

fastighetsbolaget 

partner 2,2 2,5 3,8 4,5 2,7 1,8 1,9 

fastighetsbolaget 

balder 2,4 2,1 2,1 2,1 1,7 2 2,6 

Heba 3,5 3,2 3,6 5,4 26,4 34,9 20,4 

hufvudstaden 6,4 7 7,7 7 6,2 5,1 5,7 

klövern 1,9 2,2 2,8 3,2 5,9 4,4 2,8 

kungsleden 2,4 1,9 1,8 1,6 2,7 3,1 2,7 

sagax 2,4 2,3 2,4 2 1,8 2 1,7 

wallenstam 2 1,8 2,2 2 2,6 2,1 2 

wihlborgs fastigheter 2,7 2,8 3,1 2,7 7,2 6,6 5 
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APENDIX B 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Soliditet2005 13 36,346 10,7936 2,9936 

Soliditet2006 14 39,607 11,9824 3,2024 

Soliditet2007 14 38,800 10,1569 2,7146 

Soliditet2009 14 34,443 10,4379 2,7897 

Soliditet2010 14 36,657 9,1933 2,4570 

Soliditet2011 14 35,743 10,1887 2,7230 

Soliditet2012 14 37,529 11,1728 2,9861 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Soliditet2006 - 

Soliditet2005 
3,7692 7,0575 1,9574 -,4956 8,0341 1,926 12 ,078 

Pair 

2 

Soliditet2007 - 

Soliditet2006 
-,8071 7,1148 1,9015 -4,9151 3,3008 -,424 13 ,678 

Pair 

3 

Soliditet2009 - 

Soliditet2007 

-

4,3571 
2,3941 ,6399 -5,7395 -2,9748 

-

6,810 
13 ,000 

Pair 

4 

Soliditet2010 - 

Soliditet2009 
2,2143 2,7887 ,7453 ,6042 3,8244 2,971 13 ,011 

Pair 

5 

Soliditet2011 - 

Soliditet2010 
-,9143 2,3935 ,6397 -2,2963 ,4677 

-

1,429 
13 ,177 

Pair 

6 

Soliditet2012 - 

Soliditet2011 
1,7857 4,2915 1,1469 -,6921 4,2635 1,557 13 ,143 
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Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Soliditet2007 - 

Soliditet2005 
2,3923 3,9662 1,1000 -,0044 4,7891 2,175 12 ,050 

Pair 

2 

Soliditet2012 - 

Soliditet2009 
3,0857 6,0834 1,6259 -,4267 6,5982 1,898 13 ,080 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Skuldsättningsgrad20

05 
13 1,731 1,2161 ,3373 

Skuldsättningsgrad20

06 
14 1,471 1,0418 ,2784 

Skuldsättningsgrad20

07 
14 1,514 ,7410 ,1980 

Skuldsättningsgrad20

09 
14 1,879 ,9799 ,2619 

Skuldsättningsgrad20

10 
14 1,657 ,7229 ,1932 

Skuldsättningsgrad20

11 
14 1,764 ,8932 ,2387 

Skuldsättningsgrad20

12 
14 1,636 ,8252 ,2205 
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Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Skuldsättningsgrad2006 

- 

Skuldsättningsgrad2005 

-

,2692 
,8025 ,2226 -,7542 ,2157 

-

1,210 
12 ,250 

Pair 

2 

Skuldsättningsgrad2007 

- 

Skuldsättningsgrad2006 

,0429 ,6595 ,1763 -,3379 ,4236 ,243 13 ,812 

Pair 

3 

Skuldsättningsgrad2009 

- 

Skuldsättningsgrad2007 

,3643 ,3586 ,0959 ,1572 ,5714 3,801 13 ,002 

Pair 

4 

Skuldsättningsgrad2010 

- 

Skuldsättningsgrad2009 

-

,2214 
,4660 ,1246 -,4905 ,0477 

-

1,778 
13 ,099 

Pair 

5 

Skuldsättningsgrad2011 

- 

Skuldsättningsgrad2010 

,1071 ,2129 ,0569 -,0158 ,2301 1,883 13 ,082 

Pair 

6 

Skuldsättningsgrad2012 

- 

Skuldsättningsgrad2011 

-

,1286 
,3429 ,0916 -,3266 ,0694 

-

1,403 
13 ,184 
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One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Räntetäckningsgrad2005 12 3,150 1,2251 ,3537 

Räntetäckningsgrad2006 13 3,223 1,4131 ,3919 

Räntetäckningsgrad2007 13 3,392 1,7984 ,4988 

Räntetäckningsgrad2009 13 3,077 1,4400 ,3994 

Räntetäckningsgrad2010 13 3,215 1,5726 ,4362 

Räntetäckningsgrad2011 13 2,585 1,4076 ,3904 

Räntetäckningsgrad2012 13 2,608 1,1800 ,3273 

 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Räntetäckningsgrad2007 

- 

Räntetäckningsgrad2005 

,3250 1,3130 ,3790 -,5092 1,1592 ,857 11 ,409 

Pair 

2 

Räntetäckningsgrad2009 

- 

Räntetäckningsgrad2005 

-

,1500 
1,3201 ,3811 -,9888 ,6888 -,394 11 ,701 

Pair 

3 

Räntetäckningsgrad2010 

- 

Räntetäckningsgrad2005 

-

,0667 
1,2405 ,3581 -,8548 ,7215 -,186 11 ,856 

Pair 

4 

Räntetäckningsgrad2011 

- 

Räntetäckningsgrad2005 

-

,4500 
1,0562 ,3049 -1,1210 ,2210 

-

1,476 
11 ,168 

Pair 

5 

Räntetäckningsgrad2012 

- 

Räntetäckningsgrad2005 

-

,4750 
,9564 ,2761 -1,0827 ,1327 

-

1,720 
11 ,113 
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Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Räntetäckningsgrad2007 

- 

Räntetäckningsgrad2005 

,7615 2,0143 ,5587 -,4557 1,9788 1,363 12 ,198 

Pair 

2 

Räntetäckningsgrad2012 

- 

Räntetäckningsgrad2009 

-

,5714 
,9801 ,2620 -1,1373 -,0055 

-

2,181 
13 ,048 

 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Avkastning_eget_kapit

al2005 
14 24,739 11,5165 3,0779 

Avkastning_eget_kapit

al2006 
14 28,979 7,2996 1,9509 

Avkastning_eget_kapit

al2007 
14 23,464 10,7913 2,8841 

Avkastning_eget_kapit

al2009 
14 5,557 4,6639 1,2465 

Avkastning_eget_kapit

al2010 
14 20,564 9,0976 2,4314 

Avkastning_eget_kapit

al2011 
14 10,750 4,0762 1,0894 

Avkastning_eget_kapit

al2012 
14 14,443 12,2349 3,2699 
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Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Avkastning_eget_kapital2006 

- 

Avkastning_eget_kapital2005 

4,2393 12,2822 3,2826 -2,8523 11,3308 1,291 13 ,219 

Pair 

2 

Avkastning_eget_kapital2007 

- 

Avkastning_eget_kapital2006 

-5,5143 10,5799 2,8276 
-

11,6230 
,5944 

-

1,950 
13 ,073 

Pair 

3 

Avkastning_eget_kapital2009 

- 

Avkastning_eget_kapital2007 

-

17,9071 
11,5212 3,0792 

-

24,5593 

-

11,2550 

-

5,816 
13 ,000 

Pair 

4 

Avkastning_eget_kapital2010 

- 

Avkastning_eget_kapital2009 

15,0071 8,4154 2,2491 10,1482 19,8661 6,672 13 ,000 

Pair 

5 

Avkastning_eget_kapital2011 

- 

Avkastning_eget_kapital2010 

-9,8143 7,1392 1,9080 
-

13,9363 
-5,6923 

-

5,144 
13 ,000 

Pair 

6 

Avkastning_eget_kapital2012 

- 

Avkastning_eget_kapital2011 

3,6929 9,3999 2,5122 -1,7345 9,1202 1,470 13 ,165 
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Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 
Avkastning_eget_kapital2007 & 

Avkastning_eget_kapital2005 
14 ,194 ,505 

Pair 2 
Avkastning_eget_kapital2009 & 

Avkastning_eget_kapital2005 
14 -,125 ,670 

Pair 3 
Avkastning_eget_kapital2010 & 

Avkastning_eget_kapital2005 
14 -,124 ,673 

Pair 4 
Avkastning_eget_kapital2011 & 

Avkastning_eget_kapital2005 
14 -,498 ,070 

Pair 5 
Avkastning_eget_kapital2012 & 

Avkastning_eget_kapital2005 
14 -,500 ,069 
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Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Avkastning_eget_kapital2007 

- 

Avkastning_eget_kapital2005 

-1,2750 14,1689 3,7868 -9,4559 6,9059 -,337 13 ,742 

Pair 

2 

Avkastning_eget_kapital2009 

- 

Avkastning_eget_kapital2005 

-

19,1821 
12,9550 3,4624 

-

26,6622 

-

11,7021 

-

5,540 
13 ,000 

Pair 

3 

Avkastning_eget_kapital2010 

- 

Avkastning_eget_kapital2005 

-4,1750 15,5357 4,1521 
-

13,1450 
4,7950 

-

1,006 
13 ,333 

Pair 

4 

Avkastning_eget_kapital2011 

- 

Avkastning_eget_kapital2005 

-

13,9893 
13,9992 3,7414 

-

22,0722 
-5,9064 

-

3,739 
13 ,002 

Pair 

5 

Avkastning_eget_kapital2012 

- 

Avkastning_eget_kapital2005 

-

10,2964 
20,5696 5,4974 

-

22,1729 
1,5801 

-

1,873 
13 ,084 
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Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Belåningsgrad2006 

- 

Belåningsgrad2005 

-

5,2333 
6,9631 2,0101 -9,6575 -,8092 

-

2,604 
11 ,025 

Pair 

2 

Belåningsgrad2007 

- 

Belåningsgrad2006 

1,3071 9,4029 2,5130 -4,1219 6,7362 ,520 13 ,612 

Pair 

3 

Belåningsgrad2009 

- 

Belåningsgrad2007 

3,7857 6,1681 1,6485 ,2243 7,3471 2,296 13 ,039 

Pair 

4 

Belåningsgrad2010 

- 

Belåningsgrad2009 

-

2,5143 
2,8565 ,7634 -4,1636 -,8650 

-

3,293 
13 ,006 

Pair 

5 

Belåningsgrad2011 

- 

Belåningsgrad2010 

-,6714 1,9649 ,5251 -1,8059 ,4630 
-

1,279 
13 ,223 

Pair 

6 

Belåningsgrad2012 

- 

Belåningsgrad2011 

-,8071 4,5961 1,2283 -3,4608 1,8465 -,657 13 ,523 

 

  

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
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Lower Upper 

Pair 

1 

Belåningsgrad2007 

- 

Belåningsgrad2005 

-

2,6250 
5,6149 1,6209 -6,1926 ,9426 

-

1,619 
11 ,134 

Pair 

2 

Belåningsgrad2012 

- 

Belåningsgrad2009 

-

3,9929 
6,6416 1,7751 -7,8276 -,1581 

-

2,249 
13 ,042 

 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Belåningsgrad2012 

- 

Belåningsgrad2005 

-

1,9083 
7,2553 2,0944 -6,5181 2,7014 -,911 11 ,382 

Pair 

2 

Belåningsgrad2012 

- 

Belåningsgrad2006 

1,1000 11,4224 3,0528 -5,4951 7,6951 ,360 13 ,724 

Pair 

3 

Belåningsgrad2012 

- 

Belåningsgrad2007 

-,2071 8,1120 2,1680 -4,8909 4,4766 -,096 13 ,925 
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One-Sample Statistics 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Förvaltningsresultat20

05 
13 312,100 306,6051 85,0369 

Förvaltningsresultat20

06 
14 321,193 258,0064 68,9551 

Förvaltningsresultat20

07 
14 383,514 278,0974 74,3246 

Förvaltningsresultat20

09 
14 482,757 308,9577 82,5724 

Förvaltningsresultat20

10 
14 468,807 306,1845 81,8312 

Förvaltningsresultat20

11 
14 474,094 319,7616 85,4599 

Förvaltningsresultat20

12 
13 487,931 355,4331 98,5794 
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 Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Förvaltningsresultat2006 

- 

Förvaltningsresultat2005 

26,1462 118,1818 32,7777 
-

45,2704 
97,5627 ,798 12 ,441 

Pair 

2 

Förvaltningsresultat2007 

- 

Förvaltningsresultat2006 

62,3214 88,9779 23,7804 10,9471 113,6958 2,621 13 ,021 

Pair 

3 

Förvaltningsresultat2009 

- 

Förvaltningsresultat2007 

99,2429 78,8906 21,0844 53,6928 144,7929 4,707 13 ,000 

Pair 

4 

Förvaltningsresultat2010 

- 

Förvaltningsresultat2009 

-

13,9500 
48,1254 12,8621 

-

41,7368 
13,8368 

-

1,085 
13 ,298 

Pair 

5 

Förvaltningsresultat2011 

- 

Förvaltningsresultat2010 

5,2864 87,7935 23,4638 
-

45,4040 
55,9769 ,225 13 ,825 

Pair 

6 

Förvaltningsresultat2012 

- 

Förvaltningsresultat2011 

30,5223 153,7564 42,6443 
-

62,3917 
123,4363 ,716 12 ,488 
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Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Förvaltningsresultat2006 

- 

Förvaltningsresultat2005 

26,1462 118,1818 32,7777 
-

45,2704 
97,5627 ,798 12 ,441 

Pair 

2 

Förvaltningsresultat2007 

- 

Förvaltningsresultat2005 

95,2385 166,6109 46,2096 -5,4435 195,9204 2,061 12 ,062 

Pair 

3 

Förvaltningsresultat2009 

- 

Förvaltningsresultat2005 

198,4308 164,1880 45,5376 99,2130 297,6486 4,358 12 ,001 

Pair 

4 

Förvaltningsresultat2010 

- 

Förvaltningsresultat2005 

184,0769 180,2182 49,9835 75,1722 292,9817 3,683 12 ,003 

Pair 

5 

Förvaltningsresultat2011 

- 

Förvaltningsresultat2005 

198,1546 237,5834 65,8938 54,5844 341,7248 3,007 12 ,011 

Pair 

6 

Förvaltningsresultat2012 

- 

Förvaltningsresultat2005 

230,2417 383,9134 110,8263 
-

13,6853 
474,1686 2,078 11 ,062 
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APENDIX C 

Intervjufrågor till Nordea och Swedbank 

 

 Hur ser ni på de nya kapital- och likviditetskraven som regleringstandarden Basel-III innebar efter  

finanskrisen 2008? Hur har det påverkat er syn på utlåning? 

 Ser ni en risk för överreglering efter finanskrisen 2008? 

 Är ni mer riskmedvetna i era beslut angående utlåning efter finanskrisen? 

 Hur tror du att ni skiljer er från obligationsinvesterares syn på exempelvis riskbedömning? 

 Är ni rädda för att förlora kunder på grund av den nya finansiella situationen? 

 Hur tror ni fastighetsbolagen har reagerat på er förändring? 

 Vad gör ni för att behålla kunder om ni inte kan bevilja utlåning i samma utsträckning som tidigare? 

 Hur bedömer ni att fastighetsbolagen kommer göra med sin räntebindning i framtiden? 

 Hur har er belåningsgradsbedömning förändrats? 

 Hur ser ni på syndikatlösningar? Föredrar ni det vid större affärer? Hur ställer ni er till 

syndikatslösningar med utländska banker? 

 

Intervjufrågor till Hufvudstaden och Fabege 

 

                                                                                                        

                                                                                                          

finanskrisen 2008? 

                                               verkats? 

                                                                                                       

relation till dem? 

             -                                                                                       

alternativa fina                            ? 

                                                                                       2008. Hur tror 

ni det kommer sig? 

                                                                                                        

                                      ? 

  ur tror du framtida finansieringssätt kommer att se ut för er och för fastighetsbranschen i Sverige?  
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Intervju med Charlotte Gerger, Relationship Manager på sektorn Commercial Real Estate 

 

Nordea, Smålandsgatan 17 den 25/4 

 

Robin: Hur ser ni på de nya kapital- och likviditetskraven som regleringsstandarden Basel-III innebar 

efter finanskrisen 2008? Hur har de påverkat er syn på belåning? 

Charlotte: Alltså, generellt sätt kan man tycka att det är en rimlig utveckling på marknaden att man 

ställer högre krav på bankerna. Och nu talar jag bara för min del när det gäller just fastigheter. Jag 

jobbar med fastighetsbranschen, så det har kanske med de här nya reglerna blivit en större bench-mark 

mot andra branscher som vi jobbar mot, om man jämför och tittar på vad de olika branscherna avkastar 

och kan få för lönsamhet. Och så är det för fastigheter som jag har jobbat med. Det jag har jobbat väldigt 

mycket med senaste tiden är RWA. Risk-Weighted Asset. Jag vet inte om ni har kommit i kontakt med 

det? 

Joakim: Jag har läst lite om det. 

Charlotte: Ja, om ni har kommit i kontakt med det, för det är mycket just att man kollar på pantbrev, och 

vad man har för säkerheter när det gäller fastighetsbolagen. 

Robin: Just det. 

Charlotte: Och det är helt nya krav och annan fokus på det än var det var innan.  

Robin: Så det ingår i Basel-III? 

Charlotte: Ja, RWA. Det är ju ett nytt begrepp som fastighetssidan jobbar jättemycket med, för ju bättre, 

ju mer säkerheter vi har… 

Robin: I företagen? 

Charlotte: Ja, i företagsbelåningen och hur mycket pantbrev vi har. Desto lägre RWA, då drar det 

mindre kapital för att man har goda säkerheter.  

Robin: Just det.  

Charlotte: Det är jätteviktigt, för jag jobbar med fastigheter, fastighetsdelen av företagsutlåningen, med 

Real Estate eller Commercial Real Estate. Det är jättefokus på det, och har varit. Jag kan säga såhär 

också, att jag har jobbat här lite drygt ett år. Jag har varit fastighetsanalytiker tidigare på 

kreditavdelning, men jag känner när jag kom hit, började här, det var då vi rullade igång på allvar just 

med genomlysning av säkerheter. 

Robin: Okej. 

Charlotte: Ja, det är jätteviktigt. 

Robin: Jobbar du med specifika fastighetsbolag? 

Charlotte: Ja, det gör jag. Jag jobbar mot de, våra då kunder som är börsnoterade fastighetsbolag. Det är 

de vi tittar på nu då, och även på fonder, de fastighetsfonder vi har. 

Robin: Har ni med AP-fonderna att göra? 

Charlotte: Det är inte riktigt de. Dom ligger på FID, utan det är fastighetsfonder som vi har i vår 

portfölj.  

Robin: Okej. 

Charlotte: Så det är väl den stora förändringen som jag ser. När vi lånar ut ska vi ha säkerheter. Det är 

fördelaktigt för oss, att plocka in säkerheter. 

Robin: Ser du någon risk för överreglering efter finanskrisen 2008? 

Charlotte: Ja, det är en jättesvår fråga. Jag kan känna att de är ju det att vi har jobbat med det här, ja det 

finns olika stadier. Om man blir enligt de här nivåerna på Basel-reglerna.  

Robin: Okej. 

 

Charlotte: Då måste man tyda kraven och följa upp, och bli godkänd av finansinspektionen osv. Och det 

jag kan tycka är lite svårt, och lite oförutsägbart, vad de är förändringarna leder till i slutändan. 

Möjligtvis där ligger tolkningsproblematiken på kort sikt.  

Joakim: Vi har läst en artikel som nämner att det kommer hämma effektiviteten på marknaden. 
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Charlotte: Ja det kanske ligger någonting i det . Det är jättesvårt för mig men jag ser bara på den tiden 

jag har varit här hur man ska tolka reglerna och utforma modeller som tar hänsyn till olika parametrar 

och man ändrar, de blir ju förändrade under tiden i nåva då om man går upp i advanced som det heter. 

Det blir kanske lite kortsiktigt när man gör de här anpassningarna, så det kan ju vara precis som du 

säger. Det kan påverka effektiviteten. 

Joakim: Ja.   

Robin: Är ni mer riskmedvetna i era beslut angående utlåning efter finanskrisen? 

 

Charlotte:  ag kan säga… Egentligen för  ordeas del kan jag väl säga nej, med bakgrunden att jag 

faktiskt jobbade på kreditavdelningen tidigare. För Nordea har haft en fastighetskredits-policy under 

väldigt lång tid. 

Robin: Okej. 

Charlotte: Egentligen, nu är det så att Nordea har en historik. Vi var ju Nordbanken förut, och vi hade, 

det var ju under finanskrisen 90-92.. Då slog det väldigt hårt på Nordeas fastighetsrelaterade krediter 

kan man väl säga och ur den växte då kraven på en policy på hur det går till väga vid kreditgivning av 

fastigheter, och den har vi då hållit fast vid under egentligen hela perioden.  

Robin: Det är inte så mycket som har förändrats? 

Charlotte: Nej, egentligen inte. Alltså jag tycker för Nordeas del så kan jag säga nej. Sen är det väldigt 

svårt att säga hur de andra bankerna hanterat det i och med att Nordbanken och Nordea då nu idag har 

den historiken. Hehe. Det får inte ske igen. Det är väl så enkelt att vi måste ha större koll på vår portfölj. 

Robin: Ja, just det.  

Robin: Hur tror du att ni skiljer er från obligationsinvesterares syn på exempelvis riskbedömning? 

Charlotte:  et är ju väldigt…  en frågan är…  änker ni ur det perspektivet att det är säkerställda eller 

icke säkerställda obligationer. 

Robin: Ja. Sen undrar vi lite om det kan konkurrera och slå ut er på så sätt att de har lägre risk? 

Charlotte: Jag tror inte det. Om man tittar på, och hör vad våra kunder säger, så är det det att andelen 

kan säkert öka, att man går in mer på obligationer.  Men att man skulle slå ut den traditionella 

kreditgivningen… 

Robin: På lång sikt? 

Charlotte: Nej, det tror jag inte ens på lång sikt. Det tror jag inte på. Jag upplever det som att den delen 

av marknaden har blivit trög. 

Robin: Okej. 

Charlotte: Det kanske ligger lite i naturen av branschen för fastigheter, det är lite trögrörligt. 

Robin:  et spelas med så mycket pengar…  astighetsbolagen måste känna att det är hyfsat säkert för 

dem också. 

Charlotte: Ja, min bedömning är väl att andelen kommer väl sannolikt öka. Kanske mer hur det ser ut i 

övriga Europa, men att det helt skulle försvinna,  tradionell kreditgivning för fastigheter, ser jag som 

osannolikt. 

Robin: Okej. Hur ser det ut i övriga Europa? Har du koll på det? 

Charlotte: Har dålig koll på det. Jag hör bara lite hur de andra pratar. Det finns delar som har större 

andel obligationer och den typen av finansiering.  

Robin: Undrar hur det ser ut i Spanien och liknande länder? 

Charlotte: Jag har jättedålig koll. Vill inte uttala mig om det. Har alldeles för lite kunskap om det. När 

man får så olika information om det.  an får så olika infallsvinklar.  ag passar på det… 

Robin: Är ni rädda att förlora kunder på grund av den nya finansiella situationen? 

Charlotte: Egentligen inte i och med att vi hoppas att vi har stått för ett sådant synsätt på fastigheter att 

vi inte har svängt i våran uppfattning om vad vi vill ha.  Vi står liksom fast vid vårat synsätt, så att vi är 

förutsägbara vad det är för kreditgivning eller vad det är vi gillar och portföljer som vi tar in. Det kanske 

är en fråga längre ner? I och med att det kanske har varit tuffare att följa vissa bolag i ett sammanhang 

där man ska växa, man har projekt och sådana grejer, så har det svårare att få fram kapital även för 
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Nordea periodvis. Det svänger lite grann det också. Men då har vi försökt att lösa det genom att även 

erbjuda, som emittent att Nordea även där med obligationer kan hitta andra lösningar på finansiering så 

att man ska hitta den finansiering man behöver för att kunna utvecklas och för att kunna göra det man 

tänkt att göra. 

Joakim: Det kanske inte blir så stor skillnad för er som du nämnde att ni haft samma risk-policy som 

tidigare. Det kanske har blivit värre för andra banker. Att de har behövt ändra ganska mycket och i och 

med har förlorat sina kunder. 

 

Charlotte: Då kanske man också tittar lite grann mer än man tänker på de kortsiktiga som har klivit ur 

marknaden. Utländska banker har kanske mer stått för kortsiktigheten då att man helt enkelt….Så har ju 

inte  ordea hanterat sina kunder.  i har ju inte gått ur marknaden men däremot har ju då…  Så 

tillgången på kapital blir ju de i och med reglerna mer begränsat och mer kontroll på det vi har. Men jag 

tror inte, jag hoppas inte att kunderna har upplevt liksom att det har varit…  i har försökt att följa våra 

befintliga kunder och prioriterat dem i första hand kan man säga. Att se till att lösa det på ett bättre sätt 

för dem.   

Robin: Hur tror ni att fastighetsbolagen har reagerat på er förändring?  

Charlotte: Jag kan väl tänka mig att det är vissa som inte tycker det har varit så roligt men ja hoppas att 

man har sett att Nordea trots allt har varit långsiktig mot de kunderna vi har, och vi har erbjudit andra 

lösningar också, typ paketlösningar. Att man på så sätt då liksom har kunnat göra som man vill.  

 

Sen har de väl, under även tiden här nu har ju konkurrens.  rån början var det svårt att få…  är jag 

jobbade var det svårt att få pengar till de här nya…  et var en begränsad…  u har de börjat lossna lite 

grann igen.  et är lite lättare igen att få…  et är lite mer rörligt, lite mer fart, men då blir de ju mer 

konkurrens om marginalerna känns som att de kanske sjunkit lite grann. 

 

 Då är de ju konkurrens även där för fastighetsbolagen. Det märker vi ju. Det är en hård konkurrens. Vi 

står ju för…  et blir ju konkurrens, vem som har de bästa att erbjuda, så jag kan väl känna…  ust nu 

känns det som att det är mer så än att man inte får… Att de här stora bra börsbolagen inte får… 

 

Robin:  en det här med bästa villkoren… Om den här standarden då, Basel-III med höga krav, den är ju 

samma för alla banker. Då borde konkurrenssituationen vara densamma? 

Charlotte:  e beror på.  et kan skilja…  els hur långt man är kommen med Basel-reglerna. Vilken 

godkänd nivå man är på. De finns foundation och advanced och dit är inte Nordea än. 

Robin: Vad innebär det då? 

Charlotte:  et innebär…  a, advanced kommer förmodligen innebära att man ännu prioriterar att man 

har pantbrev. Det blir lite lättare då, eller lite mindre krav på pantbrev. Så det kommer väl förmodligen 

kanske, kan jag tänka mig, kanske bli generellt mer positivt för kreditgivningen för fastigheter relaterat 

till andra branscher. Och de ska förhoppningsvis Nordea komma med i under våren , så vi väntar på 

besked. Så det kan va… Så de är ju en tolkning vad jag har förstått att alla bankerna har rätt att tolka 

sina…  i har ju inte samma snurror. 

Robin: Okej. Som övriga banker då? 

Charlotte: Nej. Man utformar sina egna modeller utifrån det regelverket som finns och så blir man 

godkänd av finansinspektionen eller inte. Och där är ju Nordea , också att vi i många länder ska bli 

godkända. Det är ju inte bara att Sverige ska godkänna oss utan det är finansinspektionen i alla nordiska 

länder som ska godkänna oss.  

Robin: Okej. 

Charlotte: Så att det är ju liksom…  är kanske det också är…  ag tror inte det är identiskt men det är 

väl liknande, men att säga att i och med att vi inte har samma snurror så kan det ju omöjligt bli samma 

resultat. 
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Robin: Vad gör ni för att kunna behålla kunder om ni inte kan bevilja utlåning i samma utsträckning som 

tidigare? 

Charlotte: Ja , det är väl det vi försöker väl att erbjuda alternativ då helt enkelt och att man ser över 

obligationslösningarna där Nordea gärna med emitterar obligationer. 

Robin: Okej, det gör ni också? 

Charlotte:  a, så att det är ju liksom ett sätt att…  a nu har vi den här lösningen, och då kan vi göra på 

det här sättet.  

Robin: Så ni försöker vara så flexibla… 

Charlotte:  a vi försöker vara så flexibla som möjligt då, och det är ju också…  är är ju också alla 

storbanker i Sverige. Att de har möjligt att emittera obligationer så de är ju konkurrens på lika villkor 

där. 

Robin: Hur bedömer ni att fastighetsbolagen kommer göra med sin räntebindning i framtiden? 

Charlotte:  a… 

Robin: Kortare eller längre? 

Charlotte:  et är ju så…  renden idag ser ut så som att det är lite längre räntetider faktiskt.  et är ju 

jättesvårt att spå några år längre fram i tiden faktiskt. 

Robin:  en har du sett ut…  ur har det sett ut innan krisen 2008? 

Charlotte:  är är ju faktiskt dåligt uppdaterad.  et jag ser är att det har varit kortare…  ag vet inte vad 

ni menar med kort… 2, 3 år? 3 år? 

Robin: M. 

Charlotte: Men vi har ju även väldigt blandad portfölj kan jag tycka. Upp till fem år men just nu känns 

det väl som att man tillfrågar längre än fem år. 

Robin: Okej. 

Charlotte: Och då är de ju genast lite andra förutsättningar.  

Joakim: Ja. 

Robin: Och då blir det väldigt mycket beräkningar… 

Charlotte: Ja, och det blir ju en risk i det också ,att vad kommer hända på sikt. Och då kanske också då 

enligt regel-systemet som vi har, blir lite svårare att få ihop kalkylen igen då, när man efterfrågar ännu 

längre pengar. Och det är… Att spå flera år fram i tiden tycker jag är jätte, jättesvårt. Och det är kanske 

den trend man ser just precis nu då. 

Joakim: Just det. 

Robin: Hur har er belåningsgradbedömning förändrats? 

Charlotte: Inte alls.  

Robin:  et är samma… 

Charlotte: Ja, vi har samma belåningsgrader även före finanskrisen. Så de har inte justerats. Där 

ligger…  är skulle ni kanske egentligen prata med några andra banker.  i skulle kunna kanske kunna ta 

kontakt med någon bank till. För där har  ordea inte… 

Robin: Här vet du att har hänt andra saker? 

Charlotte: Ja, jag misstänker det. Jag har hört det på stan hehe. Så där tror jag inte vi är representativa 

har jag en känsla av. Jag har ju också kontakt med andra banker, och det skiljer. Sen beror det lite grann 

på hur man ser på det underliggande då…  ur man gör analys på portföljen och tittar på…  a, man kan 

ju göra justeringar på vad vi tycker är marknadsmässigt…  a, vilket värde vi vill belåna till under de 

förutsättningarna att man gör sin egen analys. Så det är lite svårt, men om ni pratar om procenten så har 

den inte justerats.  

Joakim: Okej. 

Robin: Syndikatlösningar? 

Charlotte:  a, de har väl…  e beror ju på hur förutsättningarna är och hur portföljen…  en det är ju ett 

möjligt alternativ för Nordea. 

Robin:  ur är det i större…  är fastighetsbolagen behöver mycket pengar? 
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Charlotte:  a, då är väl det rimligare att man deltar i ett… 2,3 större…  är man behöver mycket 

pengar…  å är väl det…  å har väl det varit en smart lösning.  et har vi gjort innan, och det har vi 

hållit på med nu efter krisen. Och det tror jag kommer fortsätta så. 

 

Robin: Och det har inte förändrats, varken eller mindre? 

Charlotte:  ej, det kan jag inte påstå att det har varit några andra direktiv huruvida…  ej, det har inte 

förändrats under tiden. 

Robin: Vet du hur ni har det med utländska banker? 

Charlotte: Jag vet inte om vi har något uttalat mot utländska banker. Jag tror inte att det finns något 

generellt… Att vi inte skulle delta med utländska inslag. Sådan policy har vi inte. Sedan kanske det 

beror på vilken bank. Vad det är för erfarenhet man har. 

Robin:  et borde väl ha förändrats att banker går dåligt i Europa… Att det känns… 

Charlotte:  ej, det kanske ska kännas stabilt med…  en jag menar…  i har ju  anske Bank och DnB 

 or…  ag menar, det är ju många som redan idag är etablerade på vår marknad. 

Robin: Om ni gör det, så gör ni det oftast i Norden? 

Charlotte: Ja det har det varit. 

Robin: Inte så mycket utanför? 

Charlotte: Nej det har det inte varit. Dem syndikat vi känner till där har varit…. Inblandning i det har 

har väl varit med nordiska banker.  

 

Intervju med Åsa Roslund, Redovisningschef på Hufvudstaden 

 

Hufvudstaden, Regeringsgatan 38 den 25/4 

 

Robin: Vilka finansieringssätt har ni använt er av tidigare, och hur ser det ut idag? 

Åsa: Vårat fastighetsbestånd är bara i Sverige. All vår redovisning är i svenska kronor och därför har vi 

all upplåning i svenska kronor. Så ingenting är i utländsk valuta, så det gör det lite enklare. Vi har 

historiskt sätt bara under översiktlig dåtid använt oss utav banklån på traditionellt sätt. Vi har i och för 

sig för ett antal år sedan förhandlat oss till två större facilitetsavtal med två olika banker där vi har haft 

en låneram och färdigförhandlade marginaler som har löpt över tio års tid, vilket har varit bra för då har 

vi haft en viss frihet i upplåning även om det har varit kriser och sådana saker. Så det är väl så det har 

sett ut. Vi har använt oss utav derivat för att säkra våran ränta, så de vanliga lånen har legat med 

kortfristig ränta på oftast tre månaders räntor. Sedan har vi då istället derivat som ligger på längre 

löptider för att säkra räntan. Det vi har gjort det senaste året under 2012 är att vi först startat upp ett 

certifikats-program och gav ut företagscertifikat och därefter drog igång ett MTN-program och har givit 

ut obligationer, så det är väl utvecklingen som den ser ut hos oss. Så idag har vi både certifikat, 

obligationer och traditionella banklån. 

Robin: Hur resonerar ni när ni väljer finansieringssätt? Vilka faktorer spelar roll? 

Åsa:  et är…  ör det första har vi en grund i våran finansieringspolicy som säger att vi ska anlita de 

stora instituten för upplåning. Vi ska ha en spridning på det, men ändå en trygghet i den upplåning som 

vi gör.  et är väl därför vi vill ha de stora aktörerna… Så att vi vet att de finns kvar på banan den dagen 

det är dags att omsätta ett lån eller någonting. Men sen blir det ju självklart en kombination utav risk, 

tillgång och pris vid en upplåning. Det som har hänt senaste åren är ju att marginalerna för bankerna har 

stigit otroligt mycket på grund av nya krav på dem internt och så vidare, vilket gör att det inte är lika 

fördelaktigt för oss att gå till banker i upplåning, och därför har vi då gått på linje med egna certifikat 

och obligationer. Och det handlar väl framförallt om vad det kostar för oss att få tillgång till pengar och 

möjligheten att låna pengar, men att ändå få en spridning. 

Robin: Hur stor del är certifikat och obligationer om man jämför med banklån? Vet du någon 

procentsats? 
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Åsa: Vi har knappt 6 miljarder i upplåning varav 1,5 miljarder ligger i obligationer och knappt 1 miljard 

i certifikat och sedan resten banklån. 

Robin: Nästan hälften då? 

Åsa: Ja, lite mindre. 

Robin: Och innan var det 0 % ? 

Åsa: Ja. Så på så sätt är det en ganska kraftig förändring. 

Joakim: Vi läste lite att det där med andra finansieringssätt om man jämför med vanliga banklån… Att 

det kunde vara fördelaktigt för att få pengar lite fortare. Att det kunde dra ut på tiden att få vanliga 

traditionella banklån…. 

Åsa: Så som vi jobbar är vi en långsiktig aktör i vårat ägande, och vi har ju långsiktigt även i våra 

relationer med banker, kunder och leverantörer vilket betyder att vi har ju oftast färdigförhandlade 

kreditfacilitetsavtal med våra banker, där vi vet att nu har vi möjlighet att låna en miljard över fem års 

sikt, och det är oftast klart, vilket betyder att vi bara behöver lyfta på telefonluren och ringa och säga att 

” ästa tisdag behöver vi pengarna, då ska vi skriva under”. Så på sätt är inte vi så låsta som vissa andra 

kan vara om man inte har den långsiktiga relationen med en bank. Vi är också ett bolag som har en 

väldigt stabil balansräkning och ekonomi, och om vi tittar på våra nyckeltal så är vi lågt belånade och 

har soliditet osv. Så även i dåliga tider så är vi en trygg motpart när bankerna ska låna ut pengar eller 

placera sina pengar, jämfört med många andra bolag som har andra typer av strategier och andra typer 

av nyckeltal och mer jobbar för att… Går det och man tjänar pengar ska man även placera dom 

pengarna snabbt, och vi gör ju inte riktigt på det sättet. SÅ på så sätt tror jag att vi är lite förskonade i 

kristider också. Att vi kan klara oss hyfsat bra. Men vi hamnar ändå i att bankerna vill ha in väldigt höga 

marginaler på dom pengarna de lånar ut. Vi ser inte riktigt samma svårighet att få tag på kapital. 

Robin: I och med obligationer och så vidare? 

Åsa:  a, men även att vi ändå är…  ar en så pass stabil ekonomi. 

Robin: Okej. Vilka nytillkomna risker tror ni har uppstått efter finanskrisen 2008? 

Åsa:  a…  änker du för våran upplåning eller? 

Robin: Ja, exakt. 

Åsa: Ja det är väl just tillgången på kapital. Tittar man direkt efter krisen så var de ju en period där ingen 

ville låna ut pengar, för att det var så mycket risk i det. Och där drog väl bankerna öronen åt sig kring 

allt, därför att det fanns ju liksom inga pengar i systemet att tillgå, och det är väl den stora risken att det 

var en period där det inte fanns pengar att tillgå. Ser man risken på certifikat eller obligationssidan så 

handlar ju det väldigt mycket om hur det ser ut just den dagen man vill låna pengar. Det kan ju vara så 

att vi vet att vi har ett certifikat som förfaller om 2 veckor och det vill vi rulla vidare, men just då när vi 

passerat de 2 veckorna så fanns det ingen möjlighet att placera i certifikat just då därför att börsen går 

upp och det var bättre att köpa aktier just den dagen eller det händer någonting annat just då. Så på den 

sidan, framförallt certifikat som är korta tider men även obligationsmarknaden så är man ju mer 

beroende utav hur det ser ut varje dag, och det kan ju inte vi påverka eller heller veta. Banken handlar de 

ju…  om är ju inte riktigt lika frifotade utan där kan man ha en diskussion och idag bestämma att ” ja, 

självklart kan du låna pengar och vi vill ha pengarna om en månad”.  a men då hanterar man det. Och 

det ska ju mycket till att dom sedan drar tillbaka ett sådant lånelöfte. Det har man ju oftast skrivit papper 

på i förväg att det ska betalas ut en lång tid efteråt. 

Robin: Dom är väl måna att behålla kunderna också? Bankerna? 

Åsa: Ja, jo det är klart att dom är. 

Robin: I och med att ni förändrar er och sådär… Att dom fortfarande vill ha… 

Robin: Hur tror ni fastighetsmarknaden i stort har påverkats? 

Åsa: Jag tror att den har påverkats framförallt i dom perioderna där det har funnits lite kapital på 

marknaden, och bankerna inte velat låna ut pengar. Då tror jag att det påverkar mängden affärer som 

genomförs, för att det är ingen som kan köpa. Sen har de ju inte varit en lika djup kris nu, om man tittar 

på fastighetskrisen som var för många år sedan, när väldigt många…  är det var väldigt många 

tvångsförsäljningar för att man inte hade möjligheten att ha fastigheterna kvar och bankerna krävde 
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återbetalning av sina lån. Riktigt där har vi inte hamnat nu. Vissa spådde att man skulle hamna i samma 

problem. Men sen har vi också…  et finns en hel del utländska aktörer om man tittar på Stockholm som 

fastighetsägare…  är påverkas man ju dels utav finansmarknaden i Stockholm om man äger sina 

fastigheter, man kanske kan låna pengar någon annanstans där man agerar. Så pengar flyttas ju på ett 

flexibelt sätt som kanske inte varit lika vanligt tidigare. 

Robin: Bankerna har sedan krisen blivit försiktigare med att låna ut pengar.  Har det skett en förändring 

i er relation till dem? Kan ni gå på hårdare typ? Fattar du frågan? 

Åsa:  ag förstår vad du menar…  ej det kan man ju inte göra.  et man kan säga är att det är än 

viktigare att ha relation med flera banker. Tittar man före krisen, då var de nästan så att bankerna stod i 

kö och knackade på dörren och ville låna ut pengar, och vill ragga kunder. Efter krisen så var det ju 

snarare så att ingen bank hade pengar att låna ut. Så kom vi och knackade på , så ville de helst dra 

öronen åt sig och inte träffas.  et var bara jobbigt för dem att kunna säga att ” ej, vi kan inte låna ut 

pengar just nu”. Och det betyder ju att jag tror att det är viktigare att ha en relation med flera banker för 

att det kan gå olika bra och de kan ha olika möjligheter till utlåning vid olika tillfällen. Det ser man ju, 

att vissa utav de svenska bankerna som har haft mycket investeringar i Baltikum i samband med krisen. 

De hade de ju jättetufft efteråt, för att det gick så dåligt där, men egentligen så kanske den svenska 

marknaden är okej. Och andra banker var inte lika stora på de marknaderna som gick riktigt dåligt i 

samband med finanskrisen och då klarade de sig bättre just då.  

Robin: Hur har er ränte- och kapitalbindningsstrategi förändrats? 

Åsa:  en har egentligen inte förändrats.  i har ju hela tiden en tanke…  inansieringsstrategin eller 

policyn, den nämnde jag förut, att vi ska flera stora aktörer att jobba med. Och ser man 

räntebindning/kapitalbindning så sätter vi ju det lite i relation till hur ser vårat ägande ut och våra 

hyresavtal ut. Vi har ju relation med våra kunder som är hyresgäster som sträcker sig över någonstans 3-

10 år, och då ser väl att våran upplåning också borde vara bunden på ungefär samma sätt så vi har 

ungefär samma risk på intäktssidan. Och jag tycker inte att den har… Strategin har inte förändrats på 

grund av krisen eller därefter. Däremot så har ju räntenivåerna förändrats eftersom räntorna är betydligt 

lägre nu än vad de har varit tidigare. Så det får ju konsekvenser på räntenivå-sidan. Strategin är nog 

densamma i grunden.  

Robin: Ser ni några fördelar med alternativa finansieringssätt kontra banklån? 

Åsa: Absolut. För att bredda möjligheterna att få tag på pengar och som det ser ut just nu för oss, så är 

de ju billigare att låna på andra sätt än via traditionella banklån.  

Robin: Okej. 

Åsa: Man får ju också kanske en snabbare respons på hur det går för bolaget i sin upplåning om man till 

exempel ger ut företagscertifikat för det prissätts ju vid varje tillfälle, så är det ju den som ska investera 

som prissätter risken att investera i vårat bolag kontra hur bolaget ser ut och rapporterar just nu. 

Självklart ska ju bankerna titta på det också, men dom tittar ju mycket mer på exakt vilka fastigheter det 

är som vi ska belåna. Vad får dom för pantbrev och hur ser risken ut i den fastigheten på lång sikt. Men 

en investerare i företagscertifikat tittar mer till vilken trygghet har jag i det här bolaget under det 

närmaste halvåret eller året. 

Robin:  er snabba pengar… 

Åsa: Ja, snabba pengar och då blir det ett annat beslut och en annorlunda analys. Sen vill ju självklart 

även dom se att dom investerar i ett bolag som dom tror kommer överleva under en längre period. Dom 

vill absolut inte riskera att det är ett bolag som just går i konkurs, när dom har investerat i pengar i det. 

Det skulle ju vara katastrof. Det tror jag är den stora skillnaden. 

Robin: Enligt våra studier har avkastningen på eget kapital minskat stort sedan finanskrisen. Hur tror du 

det kommer sig? 

Åsa: Generellt i alla bolag eller? 

Robin: Ja. 

Joakim: Ja, snittet på alla bolag. 
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Åsa: Okej.  a, det har ju blivit…  i är ju självklart fortfarande i stupet av en lågkonjunktur där alla 

bolag har det tuffare och det går sämre, och det blir väldigt tydligt. Å andra sidan om man tittar på 

fastighetsbolag specifikt, eller andra bolag som använder verkligt värde i sin redovisning, så har ju det 

verklige värdet på fastigheterna dragits ned ganska drastiskt i samband med finanskrisen, för då tycker 

man att värdet har minskat. Och det står ju numera i resultatet enligt IFRS-reglerna som vi följer som 

börsbolag, vilket betyder att ja då minskar ju vinsten, och då minskar avkastningen på eget kapital. Men 

egentligen så kanske det inte har att göra med den löpande verksamheten vi har, utan det är lite fiktiva 

pengar.  

Joakim: Så det har mer att göra med att värdet på fastigheterna har sjunkit? 

Åsa: Ja, stor del hör till det. Sen är det klart att den löpande verksamheten också påverkas lite grann, 

men det går inte alls lika snabba kast. Särskilt inte i ett fastighetsbolag för vi har så mycket långa 

hyresavtal, som omsätts vid olika tillfällen. Så just när man går in i en kris för landet så är ju våra avtal 

oftast fasta redan så att hyror flyter ju in på samma sätt närmaste året eller två i alla fall, men dom 

hyresavtal som ska omförhandlas den perioden, där blir det lite tuffare med hyresnivåer och tider för 

omförhandling osv. Sen finns ju alltid risken att man har kunder som går i konkurs och så. Det spelar ju 

ingen roll hur långa avtal man har om hyresgästen går i konkurs, då får man inga pengar ändå.  

Robin: Våra studier visar även att förvaltningsresultatet, det vill säga den faktiska vinsten, har ökat efter 

krisen.  ad tror ni detta har beror på?  et kanske har med o göra att…  et kanske bara är en 

redovisningsgrej att avkastningen på eget kapital minskat, men att resultatet i själva verket är bättre. 

Åsa: Ja, det är nog min bedömning att det väldigt mycket är så. Sen är det väl så att som fastighetsbolag 

har man ganska trygga intäkter över lång tid, men om det finns… Om det är en fastighetskris i Sverige 

så sjunker kostnaderna väldigt mycket, så då kanske man tjänar dubbelt på det. Dels att vi fortfarande 

har kvar våra hyfsat höga intäkter för de bestämde vi längre tid tillbaka, men på kostnadssidan blir det 

lite billigare för oss vid upphandlingar osv. Så att det är dubbel effekt. Sen tror jag också att den 

finanskrisen som vi gick igenom har ändå fått återverkningar på alla bolagen i Sverige. Att man är 

försöktigare, att man tänker mer, att man är mer kostnadsmedveten, tänker mer långsiktigt på sina 

kostnader, vet att vi gått igenom en kris, vi klarar oss bra men många andra gjorde det inte. Vi måste se 

till att vi fortsätter klara oss bra när nästa kris kommer. Och det krävs väl lite sådana slängar lite då och 

då för att bolagen verkligen ska vakna till och tänka efter ordentligt hur man agerar och hanterar sin 

ekonomi.  

Robin: Framtida finansieringssätt. Hur kommer de se ut för fastighetsbranschen? Säg om 5,10 år? 

Åsa: Jag tror vi kommer fortsätta se en spridning utav olika finansieringssätt som vi har idag med 

banklån, certifikat, obligationer och kanske andra varianter. Utomlands så finns det ju en del där man 

går ihop olika fastighetsbolag och bildar fonder för upphandling, eller för upplåning. Det ser vi väl en 

del i Sverige när man gör lite konsortium kring olika projekt då och gör gemensamma upphandlingar, 

gemensam upplåning fastän säkerställt i olika bolag. Jag kan tänka mig att det blir olika varianter på det. 

Sen kan man väl tro att bankerna återhämtar sig lite mer, och det blir ett slags normalläge. Jag tror att 

det fortfarande är väldigt osäkert i och med att det händer så mycket runt omkring i Europa. Vi ser att 

det är djupa kriser i Europa, men här hemma så tycker vi att det känns rätt bra. Men jag tror inte att 

bankerna är lika…  om är nog trygga just i nuet men dom påverkas ju absolut av vad som händer på 

den internationella marknaden. Så det får vi väl se vad som händer. Hur pass återhållsam man är eller 

inte.  

Robin: Tror du banklån kommer försvinna, eller tror du alltid de kommer att finnas? 

Åsa: Ja, det tror ja de kommer att göra. Absolut. Just för att där har man en annan långsiktighet och 

trygghet. Det blir ju ändå så på certifikats- och även obligationsmarknaderna där det blir lite mer 

långsiktigt att de har en relation med någon som gör en investering, men det är egentligen inte vi som 

har den relationen för vi vet ändå inte vem det är som köper våra företagscertifikat. Det hanterar ju 

banken. Så vi har ju ingen om det kommer in ett bolag som investerar i tre månader och sen när 

certifikatet omsätts, ja då kanske det är någon annan som kommer in och investerar i tre månader igen. 

Eller också kan det vara samma bolag som ligger kvar där i två-tre års tid. Det vet inte vi, vilket betyder 
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att vi inte kan se till att vi har en bra relation med den investeraren för att vi inte vet vem det är. Och 

dom kan ju o andra sidan köpa och sälja obligationer under löptiden på en noterad marknad, så det blir 

ju lite mer likställt med själva aktierna. SÅ jag tror absolut att det kommer finnas kvar både banklån och 

andra former av upplåning, och jag tror att alla saker behövs. 

 

Intervju med Åsa Berström, Vice VD och ekonomi- och finanschef 

 

Fabege, Pyramidvägen 7 Solna den 8/5 

 

Robin: Vilka finansieringssätt har ni använt er av tidigare, och hur ser det ut idag? 

Åsa: Vi finansierar oss till största delen genom bank, om man bortser från eget kapital då. Eftersom vi är 

börsnoterade så har vi ju ungefär 11 miljarder i eget kapital så att det är ju så klart en del utav 

finansieringen också. Men om man tittar på lånefinansieringen då så är det huvudsak bankfinansiering, 

och sen lite drygt 1 år också kompletterat med obligationsfinansiering. Så att vi har börjat lite att titta ut 

på kapitalmarknaden också då. 

Robin: Hur stor andel i procent? 

Åsa: Vi lånar ungefär lite drygt 2 miljarder på obligationsmarknaden direkt i Fabege utav 18 miljarder i 

totalskuld, så det är en ganska liten del. Och vi har ingen ambition att det ska bli en jättestor del heller, 

men vi tycker att det är ett bra komplement till dem olika ordinarie banklånen. 

Robin: Hur kommer det sig att ni gjorde det nu? 

Åsa: Ja men man kan väl säga att det har inte funnits en marknad för den typen av finansiering på den 

svenska marknaden tidigare. Vi lånar ju med våra fastigheter som säkerhet för belåningen, och vår 

målsättning är ju hela tiden att hitta en så billig finansiering som möjligt. Och billigast blir den ju när 

man har till exempel fastigheter då att stoppa in som pant för lånen. Och där är ju bankvärlden väldigt 

van. De har i massor av år, de har ju alltid lånat ut fastigheter mot säkerheter, medan på 

kapitalmarknaden så har man mer tittat på om bolag har en rating eller inte rating. Och lånar på rating så 

får man en prisbild och är man inte ratad så får man en annan prisbild. Vi har ju inte haft en ambition att 

bli ratade för vi tror inte riktigt att vi kvalar in till att få en så hög rating heller. 

Robin: Okej. 

Åsa: Fastighetsbolagen lånar ju rätt så mycket pengar, så man har ju lite högre riskprofil än många andra 

branscher.  et gör att … Skulle vi ha lånat då tidigare på kapitalmarknaden, då är de ju senior and 

security, alltså osäkrade lån, och då har inte prisbilden på det varit konkurrenskraftigt med banken. Så 

att traditionellt sett så har ju alltid bankfinansiering varit väldigt konkurrenskraftig för oss, och också 

väldigt flexibel för att i bankvärlden så lånar vi…  i lånar pengar som kallas för revolverande 

kreditramar, så att man bestämmer med banken ett avtal kring en ram, och kanske lånar 3 miljarder av 

banken eller ett avtal på att vi kan låna 3 miljarder. Och sen har vi då en flexibilitet dag från dag för att 

bestämma hur mycket vi vill låna. För att vi köper ju och säljer fastigheter och investerar mycket. Vi får 

in jättemycket pengar i hyror i början utav varje kvartal, sen rinner pengarna ut och så kommer det in 

jättemycket pengar igen, så vi har ju ett väldigt ojämnt likviditetsflöde som gör att vårat lånebehov ser 

väldigt olika ut från en dag till en annan dag. Och det gör att den här flexibiliteten i att bestämma med 

banken hur mycket vi vill låna är väldigt mycket värd för oss.  Och den flexibiliteten är svår att få på 

kapitalmarknaden, utan dem vill ju låna ut en påse pengar och ha en avkastning på det, på dem 

pengarna. Så det kan vi ju ha i en del av vår låneportfölj, men då vill vi ju komplettera så vi ändå har 

huvuddelen som ger den här lite större flexibiliteten. Det var kanske svar på nästa fråga också hehe. 

Robin: Ja.. Vilka nytillkomna risker tror du har uppstått sedan finanskrisen 2008? 

Åsa:  a, alltså… I vår verksamhet är det väl egentligen inte så mycket nytillkomna risker.  an har ju 

såklart alltid liksom en risk på att det fluktuerar i marknadsvärden och sådär, och det blev väl påtagligt 

då med finanskrisen, för då gick ju fastighetsvärdena faktiskt ner. Det var ju många fastighetsbolag som 

fick skriva ner sina fastighetsvärden, och det slår ju direkt igenom i resultaträkningen om man redovisar 

genom IFRS, så att de blir väldigt synligt. Och de gjorde då att bankerna kanske fick en lite mer 
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konservativ syn på vilka belåningsgrader man ska ha till exempel. För innan finanskrisen så var det ju 

inte ovanligt att man lånade ut till väldigt höga belåningsgrader. Det kunde ju gå upp till 85-90 % till 

och med i vissa fall. Idag så har ju det där succesivt gått tillbaka så att det ligger kanske kring 

någonstans mellan 60-70 % idag totalt sett. Och nu har väl inte Fabege varit ett bolag som någonsin 

varit belånat upp till 90 %. En sådan strategi har inte vi. Men det blir ju ändå en diskussion det där kring 

hur mycket kan man belåna tillgångarna till.  

Robin: Hur tror ni fastighetsbranschen har påverkats i stort? 

Åsa:  astighetsmarknaden…  a, det beror på. Utav finanskrisen menar du eller? 

Robin: Ja, precis. 

 oakim:  i har fått en uppfattning om att de stora bolagen inte påverkats lika mycket… 

Åsa: Nej, om man till relationen med om vi kunde fortsätta låna pengar som förut så har inte vi heller 

haft någon påverkan egnetligen.  i kunde…  ör oss var det möjligt att få nya lån även 2008 och 2009, 

och det tror jag beror jättemycket på att man dels är en etablerad spelare på marknaden, att bankerna 

känner oss. Vi har haft en strategi att bara låna ifrån de nordiska bankerna, och det gör ju att vi under 

massor med år har byggt upp relationer med de här bankerna. De vet vad vi står för. De vet hur vi tänker 

och hur våra strategier fungerar. De kan ju till och med oftast här titta ut genom fönstret och titta på 

fastigheterna som de har som säkerhet för sina lån. 

Robin: Just det. 

Åsa: Och har man långa relationer, då är det ju mycket lättare att få sina behov tillgodosedda i bra tider 

och i dåliga tider, medan för en ny låntagare med ett nytt projekt så kanske det är jättesvårt att få lån 

under den här tiden. 

Robin: Okej. 

Åsa: Men vi har aldrig upplevt att det varit svårt att finansiera oss, varken att få nya lån eller refinansiera 

existerande lån.  

Robin: Okej. Har det skett en förändring i relationerna, om de har blivit försiktigare och så? 

Åsa: Nej, jag tycker inte det har skett en förändring i relationen. I vart fall inte för oss. Vi har samma 

banker och samma relationer som vi hade innan. Så vi har bara fortsatt att bygga vidare på dem 

relationerna. Men jag tror det har varit en enorm trygghet för oss och för banken, att vi har haft de här 

långa relationerna och känner varandra sen länge. 

Robin: Har ränte- och kapitalbindningsstrategin förändrats? 

Åsa:  a, det kan man väl säga, för före 2008 så…  et var liksom aldrig en fråga egentligen om man 

skulle få nya lån eller om man skulle kunna refinansiera existerande lån. Det var bara liksom helt 

självklart att ” a men när det är avtalet går ut så förlänger vi det igen”. Och därför var det inte så stort 

fokus på hur långa de här låneavtalen var, utan de kunde gå ganska kort för ju kortare låneavtal desto 

billigare finansiering var det. Så det var ju väldigt bra förr oss att man kände sig trygg med att man 

skulle kunna refinansiera lånen. Sen blev det ju ett väldigt hallå kring marknaden 2009 då framför allt. 

Då kände vi också att även om vi kände oss trygg med att man skulle kunna refinansiera så blev det 

nödvändigt att gentemot marknaden visa att vi hade en längre kapitalbindning. Och därför så gick vi 

succesivt in i en längre kapitalbindning också. Så vi har ökat kapitalbindningen sedan 2008-2009. Och 

räntebindningen…  en har vi faktiskt också ökat, och på ett sätt hänger väl det ihop med finanskrisen 

för att räntorna har ju kommit ner så mycket. Det är ju så låga långräntor idag. Så att det har ju funnits 

massor med bra tillfällen under de sista åren att göra räntebindningar på historiskt sätt väldigt låga 

nivåer. Annars har vi haft en filosofi att när man tittar över tiden så är det billigare att ligga rörligt än att 

binda, men när de långa räntorna har kommit ner så pass mycket att de nästan är linje med de korta 

räntorna eller nästan till och med lite under. Så har det också varit. Då kan man ta den där lite högre 

kostnaden för att binda, har vi tyckt att det var värt, för att säkra tryggheten några år framöver. Så därför 

så har vi succesivt ökat våran räntebindning också från att ha haft väldigt räntebindning till att idag då vi 

nästan har 80% av portföljen bunden.  

Robin: Ser ni några fördelar med alternativa finansieringssätt? 
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Åsa:  a, fördelar alltså…  ag har egentligen…  i skulle egentligen kunna låna alltihopa genom 

bankvärlden också. Jag tycker det är klokt att ha flera alternativa källor, att visa att man inte är beroende 

utav en källa likväl som att man inte skulle låna alla sina pengar i samma bank för det blir ju en väldig 

risk både för oss och för banken i den relationen, så då vill man ju sprida det här. Och då tror vi att det är 

jättebra att förutom bankfinansiering då visa att man har tillgång till kapitalmarknaden också. 

Robin: Kan ni skrämma dem då på något sätt? Bankerna? 

Åsa: Ja, i den mån kapitalmarknaden ger samma eller bättre villkor så blir det en konkurrent till 

bankvärdelen som kan hjälpa på att liksom att trycka på priserna lite grann så man får ett lite bättre 

förhandlingsläge. Så kan det ju vara. 

Robin: Avkastning på eget kapital har minskat mycket. Hur tror du det kommer sig? 

Åsa: Ja, om du tittar i vår årsredovisning på femårsplanen så har det hoppat mer än minskat. Det har 

både gått ner och upp så att…  ag vet inte… 

Robin:  i har kollat på alla fastighetsbolag och sett en generell nedgång… 

Åsa:  a…  os oss har det inte varit någon…  et blir lite som det blir…  et är ju väldigt mycket 

beroende på hur fastighetsvärdena går eftersom det får stort genomslag i resultaträkningen och på 

resultatmåtten. Och det har ju inte varit så speciellt mycket nyemissioner i fastighetsbolagen. Det är väl 

några som har emitterat lite hybridkapital också som delvis räknas in i eget kapital. Så, såklart. Ökar 

man på eget kapital så minskar ju avkastningen allt annat lika. Det har ju inte egentligen varit något 

branschsnack tycker jag att det finns ett behov liksom utav det. 

Robin: Förvaltningsresultatet har gått upp generellt har vi sett. Vad tror du det beror på? 

Åsa: Det hänger såklart ihop med att räntan är så låg. Det är ju huvudförklaringen absolut. 

Robin: Inte att företagen gått med vinst mer än innan? 

Åsa: Nej, förvaltningsresultatet består ju utav driftnetto minus räntekostnader. Och det är klart, alla 

jobbar på att öka kassaflödet genom att öka hyresintäkterna också men den stora variabeln och den 

posten som påverkas mest i det där är ju räntekostnaderna.  

Robin: Minusposterna alltså. 

Åsa: Ja, och vi kommer ju ifrån ett läge 2008 där räntan var 5 % och nu är den 1,2 % eller någonting 

sådant, så det är klart att det får jättestor effekt eftersom fastighetsbolagen lånar så mycket pengar. 

Robin: Hur tror det kommer se ut i framtiden med finansieringssätt i fastighetsbranschen? 

Åsa: Jag tror ju som jag sa i början att det här med att man kan låna säkerställt på kapitalmarknaden, det 

är ju relativt nytt. Och bland annat Fabege har ju varit med och brutit ny mark genom att skapa de här 

strukturerna och erbjuda dem till kapitalmarknaden. Vi gjorde ju vår första emission…  i har ett delägt 

bolag som heter Svensk Fastighetsfinansiering. Ni kanske har varit inne och tittat på det också? 

Robin:  ja hehe… 

Åsa: Vi deläger det tillsammans med PEAB och Whilborgs, och i det bolaget så har vi gett ut 

säkerställda obligationer med pant i fastigheter som Fabege och Whilborgs tillhandahåller då, så att det 

är Fabege och Whilborgs som lånar i den strukturen. Och när vi gav ut de säkerställda obligationerna, då 

var dem de första i sitt slag på svenska marknaden, så vi har ju liksom tillhandahållit ett instrument för 

det institutionella kapitalet att placera i. Och sen har vi gett ut fler, och sen har det kommit fler icke 

säkerställda obligationer i fastighetsmarknaden också ifrån fastighetsbolag. Så att jag tror att det 

institutionella kapitalet har lärt sig lite mer om vad de produkterna här och succesivt fått upp ett intresse 

för dem. För att problemet där har ju också varit att de har ju sina placeringsreglementen och sina 

riskbedömningar och varje ny produkt som kommer måste ju klassificeras in i deras reglementen för att 

de ska kunna sätta pengar i dem, och då tar det ju lite tid för dem att förstå vad det är för produkter när 

det kommer något nytt. Men där upplever vi nu att det börjar sätta sig och att det finns ett stort intresse 

för att placera pengar i fastighetsobligationer, och därför så tror jag att det inte kommer minska utan att 

fortsätta…  ag tror inte det kommer bli så dominerande så att det slår ut bankfinansiering, men jag tror 

det kommer fortsätta vara ett komplement till bankfinansiering. 

Robin: Hur tror du det ser ut om 50 år? 

Åsa: Ja, den som vet det. 
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Robin:  a, alltså med det här då…  u tror inte banklån kommer slås ut någonsin? 

Åsa: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att det kommer vara ett bra komplement.  

Robin: Är det mest större institutioner som går in o köper era obligationer? 

Åsa: Våra obligationer? Ja, det är det. Det är ju typ de stora försäkringsbolagen och de stora 

pensionsbolagen som göra sådana investeringar.  

 

Intervju med Sture Eriksson (Vice President och Client Exklusive) och Per Augustsson (Client 

Analyst, Large Corporates & Institutions) 

 

Swedbank, Regeringsgatan 13 den 16/5 

 

Robin: Hur ser ni på de nya kapital- och likviditetskraven som regleringsstandarden Basel-III innebar 

efter finanskrisen 2008? Hur har de påverkat er syn på belåning? 

Sture:  i har ju levt nu i en ganska… I en tillvaro där vi inte riktigt vet spelreglerna.  a menar, vi vet ju 

liksom inte kapital… Egna kapital-behovet ökar, men vi lever också i en värld där vi gentemot 

finansinspektionen då ska fastställa vår, vad ska vi säga, våra riktlinjer för hur mycket kapital i 

förhållande till olika risker då. Och där har ju bankerna kommit lite olika långt då när det gäller…  et 

här avser ju framför allt då utlåning till stora företag och vi har våran ansökan inne nu till 

finansinspektionen för att få vårt ratingsystem fastställt. Om man säger så här: Det har påverkat oss, vi 

vet ungefär vad som komma skall, men vi vet inte exakt. 

Robin: Det har inte satts i bruk än alltså? 

Sture: Nej, precis och en del banker har kommit lite längre än oss. Så dem har ju fått sina modeller 

godkända. Men parallellt det som hände då i finanskrisen var ju att Swedbank fick ju problem med det 

egna kapitalet, så vi gjorde ju två nyemissioner. Så att som svar på din fråga här så…  i vet ju ungefär 

vad som gäller och det har klarnat mer och mer. När vi får det här sista pusslet, ratingsystem, då vet vi 

vad vi har att förhålla oss till. Hur mycket kapital vi ska hålla oss till, vilka risker osv. Men det som har 

hänt efter 2008 är egentligen att alla banker…  et var ju nästan totalt stopp i utlåningen. Och vi var 

tvungna att se över vår egna kapitalsituation. Och det vi gjorde då för att liksom komma till rätta med 

balansräkningen var ju att vi prioriterade affärsverksamheten på våra kontor, till privatpersoner och 

mindre företag och så vidare. Men när det gäller storföretags-sidan så var vi tvungna att göra någonting 

för att dra ner på balansräkningen och det var dem som kände av att vi slutade låna pengar. Men nu är ju 

vår…  i är ju…  i har ju starkt eget kapital nu, egentligen för mycket kapital.  et spekuleras ju i 

finanstidningar om vad Swedbank ska göra. Betala tillbaka till aktieägarna…  et vi gjorde nu vid 

stämman i år, var att vi delade ut 75 % av vårt resultat. Och det är ju ganska mycket. Så det är ju ett sätt 

att dela ut utan att besluta någon extra utdelning. 

Robin: Ser du någon risk för överreglering efter finanskrisen 2008? 

Sture:  et man kan fundera över är så att säga… Eftersom svenska myndigheter och svenska finansen 

egentligen vill lägga tuffare krav på svenska banker än europeiska banker. Där kan man ju ha en viss 

oro, eftersom vi lever i konkurrens med utländska banker. Så länge spelreglerna är lika för alla ser vi 

inga problem med det. 

Per: Nej det gör vi inte men det kan finnas en vidare fråga… Alltså, det finns ju en tendens att vilja vara 

nere i väldigt detaljnivå allt ifrån…  u pratar ja nästan privatpersoner och amorteringskrav och 

liknande…  etaljstyrt för mycket…  öretagssidan är väl tämligen likt för alla banker i Sverige och 

norden i alla fall. Men sen är det som Sture säger att  det finns konkurrens utifrån som har andra 

spelregler. Då kan det bli lite märkligt. 

Sture: Man kan konstatera att hela Basel-III-frågan…  et är otroliga resurser som har lagts ner både 

från EU och baselkommitén osv. Sedan ska det in i alla banker. Jag vet inte hur mycket personer som vi 

har haft inne… 

Robin: Det är ett litet projekt. 
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Sture: Inte ett lite projekt… Risken är ju att allt sådant där hamnar på kund till slut. Så att det kan man ju 

tycka till om att är det verkligen nödvändigt? Det kanske ligger över våra huvuden i det här rummet ;) . 

Robin: Är ni mer riskmedvetna i era beslut angående utlåning efter finanskrisen? 

Sture:  et som har hänt…  an kan ju konstatera då…  i jobbar ju med fastighetsbolag och det är klart 

att belåningsgraden hade tenderat att öka innan krisen, men man kan konstatera också att det var 

egentligen väldigt få obestånd även om de hade en hyfsat hög belåningsgrad för att fastigheternas 

kassaflöde har ju fungerat. Vi tittar på fastighetsfinansiering på samma sätt som tidigare. Det som har 

hänt är att vi har dragit ned belåningsgraden. 

Robin: Innan var det runt 80-90 % och nu är det runt 60-70%? 

Sture: Ja. Vi har försökt att komma ner till 60% på kommersiella fastigheter. Bostäder har ju legat lite 

högre då. Men jag skulle tippa nu att vi ligger mellan 60-70%. Sedan så kan man ju också konstatera att 

före krisen så var det ju…  astighetsbolagen var väldigt sugna på att köpa i mindre orter. Och det har ju 

efter krisen blivit lite mer försiktigt så att säga. Att det är de större orterna och regionsstäderna som är 

gångbara. Men så tror jag många fastighetsbolag resonerar, att man fokuserar kring lite starkare 

marknader.  

Robin: Hur tror ni att ni skiljer er från obligationsinvesterares syn på exempelvis riskbedömning? 

Sture: Ja, de obligationsinvesterare som vi ser. De är ju inte nere på fastighetsnivå i sin riskbedömning 

oftast, utan de har ju mer en vana att titta på resultat- och balansräkningen på emittenten. Så där är väl… 

Vi försöker att grotta ner oss i fastigheterna mer än de gör. Det är min syn.  

Per: Det är väl mer group- eller koncernperspektiv de tittar på, medans vi även kan gå ner på det som de 

facto genererar kassaflöde och resultat- och balansräkning.  et är väl…  i går lite djupare tror vi. 

Sture: Vi ser exempel att det har emitterats mer icke säkerställda.  

Robin: På ett år? 

Sture: Nej, det är väl uppe på både tre och fem år. 

Per: En del obligationer ligger upp mot fem år, sen är det stopp.  

Sture: Det vi ser skillnad på är ju det att det har skett en del säkerställda obligationer med säkerhet i 

pantbrev på fastigheter och prisskillnaden mellan säkerställd och icke säkerställd tycker vi då är för 

liten. Det speglar lite hur obligationsinvesterarna ser på det här. De värdesätter inte pantbrev i 

fastigheter lika hårt som vi gör. 

Robin: Är ni rädda för att förlora kunder på grund av den nya finansiella situationen, med avseende på 

obligationsvinsternas sätt att kanske spela med lite högre kort och ta lite fler risker? 

Sture: Det har varit period efter krisen som vi egentligen har välkomnat att det har kommit in 

obligationsinvesterare och att det har emitterats mer obligationer, eftersom vi har haft svårt att tillgodose 

alla behov. Vi har ju en affär i det också, för vi är oftast med som rådgivare och försäljare utav 

obligationer via våra försäljningskanaler så att säga och via de kontakter vi har med placerare på olika 

sätt. Så det finns en affär för banken också. Vi ser nog mer positivt på att det kommer in flera 

möjligheter, flera källor till finansiering.  

Per: Sen är det ju bra att bolagen också inte blir lika beroende, som Sture säger, till finansiering. Om de 

vill göra ett förvärv, så är de inte beroende till en bank eller två för att hitta finansiering till just det 

förvärvet utan att därigenom är det enklare att också hitta kapital om då en bankmarknad får lite jobbigt 

som 08-09. Det är ju positivt. 

Robin: Hon på Fabege sa att de har ungefär 10 % på obligationsmarknaden. Det vi undrar är liksom att 

ni inte är rädda för att storbolag ökar obligationssidan och att ni då tappar kunder? 

Sture: Mot de här bolagen är det ingen bank som vill vara ensam finansiär, utan de jobbar ju oftast med 

först och främst de stora bankerna. 

Robin: Syndikatlösningar? 

Sture: Ja, eller bilateralt med olika banker. Och de har ju även... Det finns många banker som kanske har 

varit på väg tillbaka. Så att det blir lite annorlunda än när vi pratar om mindre eller medelstora företag 

för där är vi ju mer inne på att ha en större exponering. Men på de här stora börsnoterade 

fastighetsbolagen så… Bevisligen just nu… Obligationsmarknaden har ju tagit den del som utländska 
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banker har haft innan krisen.  i ser inte riktigt…  i är inte oroliga för det, för att jag tror inte att 

bolagen vill bli för stora på obligationssidan. 

Robin: Det sa hon lite också. 

Joakim: Ja, mer som ett komplement. 

Per: Tittar vi på det största bolaget, Vasakronan. Majoriteten av deras finansiering sker via 

obligationsmarknaden med certifikat och obligationer.  

Sture: De ligger i en klass för sig, för de lånar ju billigare på marknaden än vad vi gör. Vad är de då för 

anledning? 

Robin: Vi har inte kikat på dem, utan hållit oss till de börsnoterade bolagen. Bra att veta! Hur tror ni att 

fastighetsbolagen har reagerat på er förändring? 

Sture: Den förändring som jag indikerar på är belåningsgrader. Prisbilden blev ju högre också efter 

finanskrisen eftersom det var mer ont om kapital. 

Robin: Och fastighetsvärdena skrevs väl ner också? 

Sture: Jo, fast det var ju förvånansvärt lite egentligen. Det kanske inte var mer än 10 % eller något 

sådant där.  

Per: Det tog två år, och sedan var det uppe igen. Så det var inte så jättemycket. Det spekulerades i att det 

skulle bli mer än vad det de facto blev.  

Sture: Sen ska man ju också tänka på… Krisen gjorde att transaktionsvolymerna gick ner, så det gjordes 

inte så mycket affärer heller liksom. Så att behovet minskade ju också utav finansiering. Det 

fastighetsbolagen gjorde då var att koncentrera sig mer på sitt bestånd och försökte förädla det och 

hjälpte till då med finansiering av hyresgästanpassningar och mindre tillbyggnader och sådant där, och 

då blir det inte lika stora volymer som när du köper ett bestånd på flera hundra miljoner. Behovet 

minskade då lite grann, men visst…  et var dem som hade det lite tufft eftersom när bankerna skulle 

minska sina balansräkningar, så prioriterade bankerna de kunder man tyckte att man kunde ha kring 

affärer. Vissa kunder som hade shoppat runt för mycket, de var lite små överallt och kom i kläm.  Så var 

det nog för några. Bankerna prioriterade de som man gjorde mycket affärer med helt enkelt och då 

pratar vi inte bara utlåning utan vi pratar räntesäkringar och vi pratar andra valutaaffärer eller vad det nu 

kan vara för någonting.  

Robin: Vad gör ni för att behålla kunder om ni inte kan bevilja utlåning i samma utsträckning som 

tidigare? 

Sture:  e kunder som vi hade stor, eller som vi inte kunde hjälpa med finansiering…  e försökte vi 

hjälpa med kapitalmarknaden.  et var lite så vi jobbade då.  an kan säga… Obligationsutlåningen… 

Obligationsemissionerna har varit ganska mycket utbildning från bankens sida och säkert från de andra 

bankernas sida också, att prata med investerarna. För de som investerar är ju alltifrån AP-fonder ner till 

kanske mindre familjestiftelser eller vad det kan vara för någonting. Det har varit en riktig resa att få 

dem att investera i fastighetsobligationer, för de hade inte gjort det så mycket tidigare. När det gäller de 

stora placerarna också. Dem har olika lådor dem allokerar sina placeringar i. Det är alltifrån 

aktieplaceringar ner till fastighetsobligationer. Så det gäller att hitta rätt i hela det här paketet, så du 

hittar investerarna.  

Robin: Hur bedömer ni att fastighetsbolagen kommer göra med sin räntebindning i framtiden? 

Sture: De jobbar ju aktivt med räntebindning hela tiden. Det vi har sett nu är att de går ganska långt en 

del, eller har gått långt kan man säga, eftersom det har varit ganska billigt att hedga sig på lång tid.  

Robin: Med så låg fast ränta? 

Sture: Ja, låg fast ränta uppemot sju till tio år. 

Robin: Vad heter Ingves ränta? 

Per: Reporäntan? 

Sture:  a, fast reporäntan…  et man har sett är att de längre räntorna som du binder uppemot fem-sju år 

i förhållande till den korta räntan så att säga. Det har ju krympt ihop då, och istället då för att ligga 

rörligt på reporäntan så binder man räntan på längre tid och normalt så ska det ju vara…  eoretiskt så 

ska det vara mycket dyrare att binda en ränta på tio år än på två år. Men nu har det ju varit jättebilligt. 
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Per: Räntekurvan är väldigt flack. 

Robin: Hur tror du det kommer se ut? 

Per: Det kommer fortsätta så. 

Sture: Nej, men det beror på tillgång och efterfrågan på pengar som gör att det ser ut sådär. Vi tror nog 

att det kommer fortsätta så här ett tag.  en nu har ju alla…  ånga av de här större fastighetsbolagen 

har hedgat sig… 

Per: De dem gör är att titta på…  e hedgar sig väldigt mycket under den här tiden senaste åren vilket 

gör att om de förvärvar något så kanske de bygger på genom att strukturera om i portföljen. Jag tror 

inte…  e ligger någonstans mellan 50-70% hedgat idag och kommer nog inte öka speciellt mycket. Det 

är nog befintligt som man gör om också. Man kanske går lite längre och drar nytta av överskott eller om 

du har något sådant. Vi tror väl att det kommer röra sig sidledes. 

Sture: Ja, det är precis som Per säger. Det kommer inte ändra sig så mycket. De vill hedga sig uppemot 

75%.  

Robin:  örlåt, men vad menar ni med ”hedgat”? 

Sture: Det är att man binder räntan. 

Robin: Okej. 

Sture: Istället för att ligga rörligt mot reporäntan. Det är ungefär som att ta ett vanligt bostadslån. Då kan 

du ju få olika räntetyper. Du kan få en fast ränta på fem år. Det här blir samma effekt, fast du gör det via 

ett derivatinstrument istället. 

Robin: Hur har er belåningsgradsbedömning förändrats? 

Sture: Ja, alltså den har ju gått ner då naturligtvis. 

Robin: Är det något som bara har blivit, eller har ni varit hårda på att inte gå över exempelvis 70 %? 

Sture:  i har väl haft en filosofi senaste åren här att vi kommer tillbaka till en belåningsgrad som… Om 

man tittar historiskt lite på hur man belånat kommersiella fastigheter…  ag har jobbat i bank så länge så 

jag kommer ihåg hur det var ;). 

Robin: Hur länge? 

Sture: Sedan slutet av 70-talet. 60 % kommersiellt, det är en nivå som kreditgivare kan känna sig väldigt 

trygg med. Om det inte händer något exceptionellt förlorar man inte så mycket pengar med den 

belåningsgraden. Sen beror det på vad det är för fastigheter. En klassisk kontorsfastighet med ett stort 

antal hyresgäster så har du ju mindre risk än om du har en fastighet med bara en hyresgäst i osv. Sen 

lever vi ju i konkurrens, och då så blir det till och från så att marknaden tycker att ”nu accepterar vi lite 

belåningsgrad för att få en affär”.  et var så det var innan krisen när belåningsgraderna gick upp då.  ag 

hoppas att vi säkert kan leva med 65 % också på fastigheter. Jag hoppas att vi kan hålla oss där 

någonstans. 

 er: Sedan får man också se…  an… En del beroende på vart de ligger, vad det är för sorts fastighet, 

vad det är för hyresförhållande… En del kanske bara är 50 % som är belånat på och en del kanske är 70 

% så det är inte så att det är standardsvar med 60% utan det är ju en individuell prövning på respektive 

belåning och respektive fastighet. Det kan variera mycket inom en portfölj, och i slutändan blir det 65 

%.  

Sture: Tänk dig själv om du ska belåna en lätt industri någonstans i en mindre ort. Det fungerar bra så 

länge hyresgäster fungerar. Det kan fungera i 30 år liksom. Men hyresgästen får problem på grund av 

generationsväxling eller vad du vill. Du får ingen hyresgäst, och då står du där med en tom kåk. Det är 

den typen av risker som man måste parera. Sen är det ju så att de större bolagen har ju så många 

fastigheter, så vi belånar oftast portföljer. Om du skulle råka ut för det här i en fastighet så kanske inte 

det är katastrof för hela portföljen. Det är svårt att vara generell. Det är ort, läge, typ av verksamheter, 

hur många hyresgäster du har i fastigheten, hur långa kontrakten är osv. Har du ett tioårigt kontrakt med 

ett landsting känns det tryggt. 

Robin: Hur ser ni på syndikatlösningar? Föredrar ni det vid större affärer? Hur ställer ni er till 

syndikatlösningar med utländska banker? 
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Sture: Om man går tillbaka före krisen…  å tog bankerna ganska mycket i enhandsengagemang så att 

säga. Man kanske tog uppemot två miljarder i en utlåning själv. Men efter krisen så var man inte lika 

riskvillig så att säga. Då har det ju blivit så att man oftast gått in i olika typer av syndikater då. Det 

kanske har varit så att varje bank har legat på 300-500 miljoner eller något sådant där, och man har varit 

två-tre banker. Så att det är väl så det fungerar nu också. Jag tror väl att riskviljan har ökat lite igen, så 

att bankerna kan ta lite större stekar själv. Sedan har det ju blivit… Syndikat är väldigt vanligt när det 

gäller industribolagen. Där är det ännu större volymer oftast så där måste man vara flera banker. Så 

finns det olika typer av syndikat. Vi kan ju vara två banker och då brukar vi kalla det för klubb. Då går 

man in… I ett syndikat har du oftast en bank som är ledarbank om man säger så, som sköter 

förhandlingen med kunden och som sköter dokumentationen och som är agent. Så egentligen har inte de 

andra bankerna någon direktkontakt med kunden i ett sådant upplägg. Men sedan har du klubblån, och 

där delar man oftast på åtaganden eller arbetet så att säga för att sätta ihop det här på lite olika sätt. I 

fastighetsbranschen har det blivit lite mer klubblån, och man är lite mer på samma nivå. ” u tar 

dokumentationen och du tar det, och du har hand om säkerheterna”. 

Robin: Men det är alltså i större affärer som det föredras? 

Sture: Ja, precis. Det stämmer väl och det är egentligen ingen skillnad mot före krisen om man säger så 

utan det är väl mer volymfrågor. När tar man till en syndikatlösning så att säga. När det gäller utländska 

banker…  et har ju minskat då, eftersom dem drogs ju tillbaka och de har försökt komma ur den 

svenska marknaden de flesta. Men det finns några kvar. Några har kommit och tagit nya tag. 

Robin: Det kanske är mest i norden för er? 

Sture:  ej, det tycker jag inte.  est tyska banker.  är det gäller norden då…   B  or är ju här i 

Sverige och de har ju dragit sig ur i kommersiella fastighetsfrågor. Så de är inte med längre. Danske 

bank finns ju kvar, men de har ju stora problem i  anmark så de försöker ju…  i ser inte så mycket 

utav dem när det gäller stora fastighetsaffärer kan man väl säga.  Men annars finns det några tyska 

banker. Aareal, Phandbriefbank och Helaba. 

Robin: Hur är det med Deutsche bank? 

Sture: De har repkontor här i Sverige, men man ser inte så mycket av dem när det gäller 

fastighetssyndikeringar. 

Robin: Tack för oss! 

Sture: Tack, tack.  

 


