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 2. 

 
SAMMANFATTNING 
 
Banker är skyldiga enligt lag att hålla en andel kapital mot utestående risker. För att minimera kreditrisken på en 
alltmer komplex marknad har riskbedömning och riskhantering fått en mer framträdande roll. Detta för att hålla 
riskerna inom rimliga gränser. Gällande kapitaltäckningskrav, Basel I, uppfattas idag som oflexibelt och 
bristfälligt med avseende på faktisk risk. Basel I beaktar varken kreditvärdigheten hos kunden, den faktiska 
riskexponeringen eller löptiden på affären. I ett försök att eliminera bristerna ska ett nytt regelverk, Basel II, 
införas vid årsskiftet 2006/2007.  
 
Vid fastighetsförvaltning är behovet ofta större av lånat kapital än inom andra branscher. Fastighetsinvesteringar 
finansieras med en stor andel lånat kapital och därför får kreditmarknadens villkor för räntor och amorteringar 
stor betydelse för fastighetsbolag. 
 
Införandet av Basel II kommer att leda till en påverkan på lånekrediter och därigenom även fastighetskrediter. 
Det innebär att kostnaden för lån kan bli högre eller lägre beroende på bland annat den riskhantering och de fasta 
tillgångar ett bolag har.   
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och hypotetiskt testa hur införandet av de nya kapitaltäckningskraven kan 
komma att påverka fastighetskrediter. Detta är av intresse då tidpunkten för implementeringen av Basel II 
närmar sig och det är viktigt för bolag att vara medvetna om dess konsekvenser. Härutöver avser studien att 
hypotetiskt undersöka om en förändrad kreditprissättning kan komma att påverka värdet på olika fastighetsbolag. 
De bolag som studeras i uppsatsen är Tornet, Hufvudstaden, FastPartner och Castellum. 
 
Studien utgår ifrån finansiella nyckeltal som värdepåvisande parametrar. Nyckeltalen belyser effekterna av det 
nya kapitalkravet med betoning på kapitalstruktur. För att påvisa de möjliga effekterna utförs en 
scenariokonstruktion. Det första scenariot medför en lägre lånekostnad medan det andra istället leder till en 
högre. Utöver nyckeltalen används en metod för att ytterligare undersöka värdeförändringen på 
fastighetsbolagen.  
 
Uppsatsen framlägger bevis för att Basel II påverkar fastighetsbolagen mycket olika. Det redovisas att bolag med 
låg soliditet, hög räntekänslighet och sämre kreditvärdighet kommer att påverkas mest. Detta oavsett om Basel II 
resulterar i högre eller lägre lånekostnad för fastighetsbolagen. De fastighetsbolag som är mer kreditvärdiga, har 
en hög soliditet och låg räntekänslighet kommer däremot inte att påverkas i samma utsträckning. Oberoende av 
om det blir en högre eller lägre lånekostnad för dessa fastighetsbolag kommer de att hålla lånestrukturen relativt 
oförändrad.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Basel II, fastighetsbolag, fastighetsvärdering, skuldsättning och finansiella nyckeltal. 
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1. INLEDNING 
Inledningskapitlet ger en utförlig redogörelse för bakgrunden till uppsatsen. Bakgrunden leder fram till uppsatsens 
problemdiskussion, problemställningar och syfte. Kapitlet redogör även för uppsatsens avgränsningar. Avslutningsvis ges en 
kort presentation av de fastighetsbolag som används i studien. 
 
1.1 Bakgrund 
 
En fastighet består av mark, byggnader och anläggningar samtidigt som den utgör en produktionsresurs, ett realkapital. 
Fastighetsmarknaden är uppdelad i flera delmarknader, däribland den kommersiella fastighetsmarknaden. En kommersiell 
fastighet är avsedd för ett specifikt ändamål som kontor, butik, restaurang, hotell, lager etc. En fastighetsägare får avkastning 
i form av årliga, löpande driftsnetton och eventuella vinster vid försäljning. I jämförelse med andra produkter är fastigheten 
vanligen en långvarig investering. Fastigheter är egenskapsmässigt unika då de kännetecknas av lägesfixering, varaktighet 
och stora grundinvesteringar1. 
 
Syftet med att äga och förvalta en fastighet kan variera. Ägarens innehavsmotiv kan delas in i; allmännyttiga bostadsföretag, 
egenutnyttjare, byggare, spekulatörer och kapitalplacerare. Kapitalplacerarna har avkastningsmotiv och ofta uttalade 
avkastningskrav. De eftersträvar främst innehav i kommersiella fastigheter i attraktiva lägen för att minimera förlustrisken. 
Kapitalplacerarna kan vara institutionella som främst finansierar fastigheterna med en stor andel eget kapital eller 
fastighetsbolag med syfte att ge avkastning på aktieägarnas pengar. Fastighetsbolagen tar en högre risk än de institutionella 
placerarna, eftersom deras behov av lånat kapital till fastighetsförvaltningen är större2.  
 
Eftersom fastigheters höga enhetsvärden kräver mycket kapital finansieras oftast fastighetsinvesteringar med en stor andel 
lånat kapital. Detta leder till att kreditmarknadens villkor för räntor och amorteringar får stor betydelse för 
fastighetsförvaltning och för fastighetsmarknaden som helhet. Fastighetsmarknaden påverkas således starkt av förändringar i 
institutionella förutsättningar. 
 
Bankers största utestående risk benämns kreditrisk3. Denna är risken att låntagarna inte har tillräckligt god betalningsförmåga 
för att återbetala hela eller delar av kreditbeloppet. De svenska bankerna, men även andra europeiska banker, är skyldiga 
enligt lag att hålla en viss kapitalbas4 mot utestående risker. För att banker ska kunna minimera kreditrisken på en alltmer 
komplex marknad har riskbedömning och riskhantering fått en alltmer framträdande roll. Detta för att kontrollera och 
begränsa riskerna. 
 
Nuvarande regelverk som bestämmer kapitaltäckningskraven för kreditinstitut, anses vara schablonmässigt och uppfattas 
numera som trubbigt och oflexibelt. Regelverket infördes under slutet av 1980-talet och utarbetades av Baselkommittén5 för 
banktillsyn. Avsikten med reglerna har varit att skapa enhetliga kapitaltäckningsregler för internationellt verksamma banker. 
Kommittén ansåg att kreditrisk utgjorde den övervägande risken för fallissemang6, vilket medförde att reglerna som går under 
benämningen Basel I blev ett regelverk för kapitaltäckning avseende kreditrisker. Efter detta har man under 1990-talet 
kompletterat regelverket med marknadsrisker7. Kapitalkravet beräknas till 8 procent av de riskvägda tillgångarna. 
Regelverket beaktar i begränsad omfattning kreditvärdigheten hos kunden och riskexponeringen dock beaktas inte alls 
löptiden på lånet. Det är en allmän uppfattning att dagens kapitaltäckningskrav måste utvecklas då de inte tar hänsyn till 
dessa faktorer8.  
 
Basel II är det kommande regelverk som syftar till att eliminera de tidigare bristerna och införa ändrade regler för bankernas 
kapitaltäckning. Baselkommittén har delat inte regelverket i tre delar vilka benämns som pelare. Översiktligt består pelare 1 
av regler för beräkning av minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker9. Avseende reglerna för 
beräkning av kapitalkrav för kreditrisk införs helt andra beräkningsmetoder. De metoder som fastställts är en modifierad 
Schablonmetod10 samt en Internratingmetod11. Pelare 2 omfattar de principer som rör tillsynsprocessen. Denna kommer att 
bli mer omfattande än tidigare och ge tillsynsmyndigheten en mer aktiv roll. Pelare 3 avser marknadsdisciplin och ställer 
ökade krav på genomlysning och upplysningsskyldighet hos banker12.  

 

                                                 
1 Bejrum & Lundström, sid 16 
2 Ibid., sid 20-21 
3 se Bilaga 3, Ordlista 
4 Ibid. 
5 Baselkommittén för banktillsyn är ett samarbetsorgan mellan G-10 ländernas centralbanker och tillsynsmyndigheter. 
6 se Bilaga 3, Ordlista  
7 Ibid.  
8 Lind, Göran 
9 se Bilaga 3, Ordlista 
10Ibid. 
11Ibid. 
12 Baselkommittén för banktillsyn  
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Kommande regelverk innebär att banker även fortsättningsvis måste hålla eget kapital motsvarande minst 8 procent av de 
totala riskvägda tillgångarna. Riskvägningen blir mer differentierad då man tar hänsyn till kundens interna eller externa 
”credit rating13”, löptiden på affären, andra risker samt ger kapitallättnad för god riskhantering. Basel II leder till att 
kapitalbasen i större utsträckning avspeglar de faktiska riskerna i affärerna. Förändringarna medför en påverkan på 
lånekrediter och därigenom även en påverkan på lånekrediter för fastighetsbolag. Förändringarna kan leda till att bolag 
gynnas eller missgynnas vid införandet av det nya regelverket.  
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Under första delen av 80-talet var fastighetsmarknaden en ”köparens marknad”. Det innebär att köparen har störst makt vid 
affärer med fastigheter vilket ger pressade priser och långa försäljningstider. Under senare delen av 80-talet präglades 
marknaden av motsatsen, för att sedan återigen under de första åren av 90-talet utmärkas av lågkonjunktur och till stor del 
köparens marknad. Under andra hälften av 90-talet och i början av 2000-talet, ökade efterfrågan på fastigheter framförallt i 
storstadsområdena med prisökningar som följd. Idag har vi snarare en ”säljarens marknad” med höga priser och korta 
försäljnings tider14. 
 
Kontorshyresmarknaden i Stockholm står i särklass i landet med höga hyresnivåer och låga vakansgrader15. Utvecklingen på 
marknaden för butikslokaler har däremot varit mindre dramatisk, men även här har det skett en polarisering. Butikshyrorna 
har stigit mycket i de allra bästa centrumlägena och här finns det ytterst få vakanser. Köpcentra i storstäderna, främst i 
Stockholm, har ökat sin omsättning betydligt. Det finns alltså en efterfrågan som är klart större än utbudet vilket leder till 
stigande hyror16. 
 
I rapporten ”Realräntekänslighet – centralt mått vid bedömning av fastighetsbolag” (96:1) har räntan enligt Leimdörfer en 
avgörande påverkan på värdet av tillgångar. Leimdörfer betonar just den direkta effekten som räntenivån har på värderingen. 
Analysen tar upp att värdet av en tillgång enligt finansiell teori, är nuvärdet av framtida betalningsflöden som tillgången i 
fråga ger upphov till. Enligt teorin diskonteras framtida betalningsflöden med en räntesats. Av denna anledning hävdar 
rapporten att ju högre ränta desto mindre nuvärde får en betalning. En följd av detta blir att värdet på en tillgång faller då 
räntan stiger17.     
 
Vid värdering av fastighetsbolag kan man använda olika nyckeltal som lönsamhetsmått och riskbedömningsmått. Dessa 
används istället för DCF-modellen och Economic Profit metoden18 som annars ofta förekommer vid vanlig företagsvärdering. 
I många av nyckeltalen ingår räntor och amorteringar som värdeparametrar. Därav är det intressant att undersöka kopplingen 
mellan det förändrade kapitaltäckningskravet och värderingen av fastighetsbolag. 
 
En fråga som rapporten 2001:1 från Finansinspektionen betonar är om den ökade riskkänsligheten kommer att få negativ 
inverkan på kreditförsörjningen för specifika sektorer eller kundkategorier. De ifrågasätter i rapporten om det nya systemet 
systematiskt skulle kunna vara till nackdel för små och medelstora bolag. Detta då bolagen inte annat än i undantagsfall har 
en extern rating och således inte kan dra nytta av effekterna av det lägre kapitaltäckningskrav som föreslås i 
schablonmetoden. Finansinspektionen påstår att endast bolag med en högre extern rating än B+ kommer att kunna dra fördel 
av införandet av Basel II19.  
 
Eftersom fastighetsinvesteringar består av en stor andel lån är det intressant att undersöka hur just fastighetsbolag påverkas 
av Basel II. Blir det svårare med de nya reglerna och finns det faktorer inom Basel II som påverkar fastighetsbolagens värde? 
Uppsatsen ter sig främst intressant för banker och fastighetsinvesterare. Banker förväntas ha ett intresse då de administrerar 
och innehar fastighetskrediter, samtidigt som fastighetsinvesterare har ett finansiellt intresse i förändringen av 
fastighetsvärdet.  
 
Implementeringen av Basel II leder till större fokus på riskhantering. En konsekvens av detta kan bli såväl en förbättring som 
försämring för fastighetsbolag med avseende på skuldräntan. Uppsatsen redogör för två scenarion där det ena kan anses vara 
mer troligt. Scenario 1 är det förfarande som författarna anser mest sannolikt. Scenario 2 fungerar som en alternativ hypotes 
till denna. De två scenariona utgår ifrån ett neutralt läge där bolagets värde är oberoende av hur det har finansierats. 
Scenariokonstruktionen utförs för att på ett allmänt och något förenklat sätt åskådliggöra påverkan av de kommande 
kapitaltäckningsreglerna.   
 
Scenario 1: Fastighetsbolags tillgångar uppgår till ett stort värde eftersom deras främsta resurs är fastigheter. Basel II medför 
att kreditgivarna kommer betrakta fastigheter som säkrare tillgångar vid fallissemang och tilldelar därför låntagaren högre 

                                                 
13 se Bilaga 3, Ordlista 
14 Lantmäteriverket, sid 13 
15 se Bilaga 3, Ordlista 
16 Lantmäteriverket, sid 99 
17 Leimdörfer 1996:1  
18 Koller, Goedhart, Wessels sid 104 
19 FI 2001:1 
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kreditvärdighet. Detta leder till att fastighetsbolag kan låna större belopp till en lägre skuldränta. Den ökade upplåningen och 
lägre skuldräntan kommer att påverka den viktade kapitalkostnaden. 
 
Scenario 2: Basel II innebär högre krav på fastighetsbolag bland annat med avseende på effektivare riskhantering. En 
konsekvens av införandet av Basel II är att tillgången på lånat kapital kommer att minska. Kreditinstitut kommer att kräva 
mer av fastighetsbolag då de använder sig av en stor andel lånat kapital vilket leder till att fastighetsbolag får svårare att låna 
och får betala en högre skuldränta. En minskad upplåning till högre kostnad kommer att påverka fastighetsbolagens viktade 
kapitalkostnad. 
 
1.3 Problemställning 
 

• Hur kommer förändrat kapitaltäckningskrav påverka fastighetskrediter? 
• Hur kommer förändrad kreditprissättning påverka värdet av utvalda fastighetsbolags portföljer? 

 
1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur implementeringen av Basel II och regelverkets nya kapitaltäckningskrav påverkar 
värderingen av fastighetsbolag.  Uppsatsen ämnar även klargöra i vilken utsträckning effekterna av regelverket återspeglas i 
värdet. 
 
1.5  Avgränsning  
 
Uppsatsen kommer att behandla ett antal fastighetsbolag vilka främst positionerat sig med A-lägen i större städer runt om i 
Sverige och i huvudsak sysslar med kommersiell verksamhet. Detta ger att bolagen har hög geografisk koncentration, vilket 
innebär att oavsett stad ligger vikten på läget inom staden.   
 
Utöver avgränsningen av bolagstyp görs ett urval av fyra fastighetsbolag nämligen Tornet, Hufvudstaden, FastPartner och 
Castellum. Valet av fastighetsbolag motiveras med att bolagen skiljer sig åt avseende marknadsvärde och 
portföljsammansättning. Ägandestrukturen i fastighetsbolagen är börsnoterade aktiebolag. Det intressanta är att se om 
effekterna är de samma eller om de skiljer sig åt mellan bolagen. Studien koncentrerar sig på kapitalplacerare vilka inte är 
institutionella utan snarare har ett behov av lånat kapital. Inflationen har begränsad betydelse i uppsatsen.  
 
Effekterna som följer av Basel II:s implementering 2007, är inriktade på riskhanteringen och kapitaltäckningskravet. Endast 
långfristiga fastighetskrediter kommer att behandlas. Ytterligare avgränsning är att endast minimikravet belyses ingående 
dvs. pelare 1 i Basel Kommitténs direktivförslag. Inom pelare 1 kommer endast kreditrisk behandlas. Anledningen till denna 
avgränsning är att endast pelare 1 har adekvat relevans vid beräkningen av kreditkostnad. I övrigt kommer uppsatsen inte att 
behandla de kriterier som krävs för att banker ska få tillstånd av tillsynsmyndigheten och inte heller de tillsynsprocesser som 
införandet av systemet kräver. Uppsatsen behandlar endast schablonmetoden under Basel II. Anledningen till detta är att 
bankernas interna ratingmetoder inte är offentliga handlingar. För att testa en hypotetisk påverkan av Basel II har uppsatsen 
avgränsats till två scenarion. Detta avgränsar vilka förändringar som kan påvisas. 
 
1.6  Presentation av fastighetsbolagen 
 

I diagram 1 nedan, visas koncentrationen och renodlingen av börsnoterade fastighetsbolag i Sverige. Detta för att tydliggöra 
studieobjektens portföljsammansättning ytterligare.  

 
Diagram 1.”Koncentration och renodling av fastighetsbolagen i Sverige” Källa: Leimdörfer 2005-11-08 
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Fastighetsbolag med en hög grad av geografisk koncentration återfinns till höger i diagrammet och bolag med hög grad av 
renodling till fastighetstyp återfinns i övre delen av diagrammet. Uppsatsen kommer att behandla fastighetsbolagen: Tornet, 
Hufvudstaden, FastPartner och Castellum. 

1.6.1  Tornet 

Fastighets AB Tornet bildades 1992 av Sparbanken Sverige efter att namnet förvärvats från Sparbanksföreningen och bolaget 
börsintroducerades 7 maj, 1996. Tornet är sedan 2004 noterad på Nya Marknaden med Enskilda Securities som sponsor. 
Aktien var tidigare noterad på Stockholmsbörsen men förändrad ägarsituation medförde att O-listans spridningskrav inte 
kunde uppfyllas20. Bolagets börsvärde uppskattas per 2005-11-08 till 3 285 MSEK och aktiepriset vid samma tidpunkt låg på 
126,50:- / aktie. Bolagets betavärde uppskattas över sju år till 0,38. Tornet är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett 
brett och varierat utbud, dock med fokus på kontorsfastigheter. Det som kännetecknar bolagets fastighetsbestånd är att 
merparten av lokalerna finns i de mer attraktiva lägena av städerna. Tornets innehav finns framför allt i Sveriges fyra största 
städer21 och består till 92 procent av strikt kommersiella fastigheter22. Deras totala hyresarea är cirka 2 miljoner kvadratmeter 
och bolagets affärsidé är att sälja färdigutvecklade fastigheter då förutsättningarna bedöms vara mest optimala, dock inom en 
sex års period. Bolagets majoritet av hyresintäkter och driftsnetto kommer från de tre verksamhetsområdena: Stockholm, 
Göteborg och Malmö23.  

 
1.6.2 Hufvudstaden  
 

Hufvudstaden grundades 1915 och var redan då koncentrerad till de bästa lägena för fastigheter i Stockholm. Bolaget 
introducerades på Stockholms fondbörs redan 1938 och är nu ett av Sveriges mest specialiserade och geografiskt 
koncentrerade fastighetsbolag. Bolaget har ett högt börsvärde på 11 345 MSEK per 2005-11-08 samt ett betavärde på 0,47. 
Hufvudstadens aktie handlades vid samma datum på börsen till 54: -/aktie. Hufvudstaden har ett extremt homogent 
fastighetsbestånd både vad det gäller verksamhetstyp och geografisk koncentration. Bolaget har specialiserat sig strikt på 
kommersiella lokaler i de centrala delarna av Stockholm och Göteborg där affärsstrategin är att i fastigheter erbjuda kontors- 
och butikslokaler med hög standard. Det är även dessa områden som bolagets hyresintäkter och driftsnetton kommer från24. 
Exempelvis innehar Hufvudstaden de exklusiva NK-fastigheterna i Stockholm och Göteborg25. Deras inriktning visar sig i att 
97 procent av det totala värdet i bolaget består av kommersiella lokaler26. Vid slutet av år 2004 ägde Hufvudstaden 32 
fastigheter men en total hyresarea på 407 000 kvadratmeter.  
 
1.6.3 FastPartner 
 
FastPartner grundades 1987 av bl.a. ICA, Skanska och Skandia under namnet Fastighetspartner NF AB för att senare i 
februari 1994 noteras på Stockholms fondbörs O-lista. 1996 slogs bolaget ihop med Landeriet, ett börsnoterat bolag, för att 
skapa bolagets nuvarande struktur.27 Per 2005-11-08 hade bolaget ett börsvärde på 1 443 MSEK samt ett betavärde på 0,38.  
FastPartners aktie handlades samtidigt till priset 29: -/aktie. FastPartners affärsidé är att äga och förvalta egna fastigheter på 
expansiva orter runt om i Sverige. De fokuserar och koncentrerar sitt fastighetsbestånd till Stockholmsregionen och 
prioriterar kommersiella fastigheter före bostadsfastigheter28. Efter många års renodlingsprocess av verksamheten är 
portföljen övervägande kommersiell med 92 procent av det totala värdet placerat i bl.a. butiks- och kontorsfastigheter29.  
 
1.6.4 Castellum 
 
Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige och noterades 1997 på Stockholmsbörsens O-lista. Per 
2005-11-08 hade bolaget ett börsvärde på 11 849 MSEK samt ett betavärde på 0,53. Castellums aktie handlades då på börsen 
till priset 289: -/aktie. Bolagets fastighetsportfölj består till uteslutande delen av kommersiella fastigheter, 98 procent, med 
kontors-, butik- lager- och industriändamål30. Bolaget innehar endast fastigheter inom Göteborg, Öresundsområdet, 
Stockholm, Västra Småland och Mälardalen med tyngdpunkten av beståndet i storstadsregionerna31.  
 

                                                 
20 Årsredovisning Tornet 2004 
21 Ibid. 
22 se Bilaga 1, diagram 2 
23 Ibid. diagram 6 
24 Ibid. diagram 7 
25 Årsredovisning Hufvudstaden 2004 
26 se Bilaga 1, diagram 3 
27 Årsredovisning FastPartner 2004 
28 se Bilaga 1, diagram 8 
29 Ibid. diagram 4 
30 Ibid. diagram 5 
31 Ibid. diagram 9 
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1.7 Disposition  
 
Kapitel 2 innefattar metoddelen av uppsatsen. Här förs ett resonemang kring uppsatsens vetenskapliga angreppssätt och 
metodiska tillvägagångssätt. Kapitel 3 omfattar den valda teorin. Det behandlar rådande teori kring: kreditmarknaden, 
nuvarande och framtida kapitaltäckningsregler, finansiella samband och fastighetsmarknaden. Kapitel 4 innefattar uppsatsens 
empiriska del vilken inleds med flera analyser av dagsläget inom de aktuella områdena. Dessa övergripande analyser 
kompletteras med beräkning av historiska, genomsnittliga samt skattade värden vilka leder till en scenarioanalys. Kapitel 5 
behandlar och analyserar de resultat som framkommer i empirin mot den bakomliggande teorin. Dessa resultat innefattar 
nyckeltal och lönsamhetsmått som beräknats före och efter införandet av Basel II. Kapitel 6 presenterar de slutsatser som kan 
dras utifrån studien. Kapitel 7 består av en litteraturöversikt där källorna anges. I kapitel 8 återfinns uppsatsens bilagor. 
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2. METOD 
Metodkapitlet har för avsikt att delge läsaren insikt i författarnas tankegångar vid framställningen av uppsatsens olika delar. 
Kapitlet inleds med en beskrivning av de allmänna vetenskapsfilosofiska teorier och ansatser som uppsatsen utgår ifrån för 
att sedan utförligare beskriva det praktiska tillvägagångssättet. I den avslutande delen av kapitlet behandlas reliabilitet, 
validitet, generaliserbarhet och källkritik som mått på uppsatsens kvalitet.      
 
2.1 Vetenskapligt angreppssätt 
 
Uppsatsen behandlas främst ur ett positivistiskt synsätt, då den i första hand empiriskt vill pröva påverkan av Basel II på 
utvalda fastighetsbolags finansiella nyckeltal. Positivismen förklarar sin omgivning vetenskapligt och enligt detta synsätt 
måste det principiellt vara möjligt att verifiera en utsaga utifrån erfarenheten och observationer. Det positivistiska 
angreppssättet ger ett strikt vetenskapligt synsätt32. 
 
I och med att arbetets syfte kräver ett empiriskt tillvägagångssätt är en deduktiv ansats lämplig. Ett deduktivt arbetssätt har 
därför tillämpats i uppsatsen, då man utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. 
Först utformas en teoretisk bild av hur verkligheten ser ut för att därefter samla in empirin och undersöka olika scenarion. 
Deduktion innebär alltså att man utifrån befintliga teorier och modeller testar empiriskt en utsaga eller hypotes. Denna 
bekräftas eller modifieras sedan utifrån resultaten.  
 
För att uppfylla syftet med uppsatsen krävs tillfredsställande data- och informationsinsamling av den del av verkligheten som 
studeras. Detta underlag kallas empiri. I denna insamlingsprocess är det essentiellt med ett kritiskt förhållningssätt för att 
uppnå objektivitet. Arbetet utformas likt en explorativ undersökning33 då problemområdet inte tidigare har bearbetats 
fullständigt och kunskapen är ytterst låg. Problemställningen är alltså till större delen explorativ, vilket leder till en hypotetisk 
utsaga om framtiden och dess utfall. 
 
Vid bakgrundsundersökning används kvalitativa studier, vilket innebär att man skapar en djupare förståelse. Detta arbete 
består av att skaffa rikligt med information om undersökningsobjekten och deras omgivning. Den kvalitativa ansatsen ger 
möjlighet till en ökad förståelse för sammanhanget. Uppsatsen byggs alltså upp kring befintlig teori runt fastighetsvärdering 
och kreditmarknad. Detta för att utveckla en teoretisk förklaring som grund för det kvantitativa arbetet. Uppsatsen är till 
största delen kvantitativ, då beräkning av finansiella nyckeltal samt värdering av utvalda fastighetsbolag betonas34. 

 
2.2 Metodiskt tillvägagångssätt  
 
Det praktiska tillvägagångssättet delas in i ett antal faser för att tilldela uppsatsen struktur. Det bör dock framhållas att 
uppsatsen och specifikt teoribildningen är en iterativ process vilken sker till viss del under samtliga faser men betonas under 
den andra. 
 
Fas 1 
I uppsatsens begynnande fas betonas bakgrunden för undersökningen. I denna fas används endast sekundärdata. Utgångsläget 
är facklitteratur, artiklar, rapporter och hemsidor. Här skapas först en överblick av hur fastighetsmarknaden ser ut och vad 
som kännetecknar fastigheter i allmänhet. Genom att behandla teori kring fastighetsmarknaden ges information om viktiga 
samband och förhållanden inom problemområdet. För att förstå syftet med implementeringen av nya kapitaltäckningsregler 
och dess tillhörande förändringar, har en bearbetning av rapporter på området gjorts. Rapporterna behandlar de gällande 
kapitaltäckningsreglerna. Vidare i arbetet har fastighetsmarknadens historia och dagens läge relevans för problemets 
utformning. Denna har grundats i befintligt litteratur. För att få igång en problemdiskussion har syftet med de nya 
kapitaltäckningsreglerna undersökts. Detta har skett med hjälp av aktuella artiklar. En viktig del i detta arbete är att mot 
bakgrund av inledning och problemdiskussion, skapa olika hypotetiska scenarion. För att senare praktiskt kunna pröva dessa 
scenarion krävs det undersökningsobjekt. Här har börsnoterade fastighetsbolag undersökts, varav fyra stycken bolag har valts 
ut för studien. Fasen leder till utformning av uppsatsens problemställning och syfte.    
 
Fas 2 
I uppsatsens andra fas är arbetet kvalitativt då teorin står i fokus. Här sker en grundlig insamling av sekundärdata35 som 
består av facklitteratur, artiklar, hemsidor och rapporter. Detta görs för att skapa en stabil grund till det senare empiriska 
arbetet. Med hjälp av sekundärdata utförs en jämförelse mellan gällande och kommande kapitaltäckningsregler. Ytterligare 
behandlas nödvändig finansiell teori samt fakta tätt förknippad med fastighetsmarknaden. Teorin kring kreditmarknaden har 
sammanställts för att visa hur kreditinstitut och bolag har agerat hittills och förväntas agera i framtiden. Teoridelen grundas 
främst i regelverkets utformning. För den kvantitativa delen av uppsatsen krävs viss finansiell teori för att testa ekonomiska 

                                                 
32 Gilje & Grimen, sid 67. 
33 Gustavsson, Bengt et al. sid 24. 
34 Ibid. sid 50. 
35 Jacobsen, Dag Ingvar sid 153 
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modellers samband och förhållanden. Den här delen samspelar med teorin om fastighetsvärdering där lönsamhet och 
avkastning betonas. Teoridelen om fastighetsvärdering tar upp finansiella nyckeltal, lönsamhetsmått samt kapitalstruktur. 
Utöver detta har fastighetsmarknaden i dess helhet behandlats teoretiskt. Valet av litteratur beror på dess relevans och 
tillgänglighet. Informationen har tidigare samlats in och dokumenterats för andra syften än uppsatsens. Andra fasen leder till 
uppbyggnad av teorin som en grund för det fortsatta arbetet.  
 
Fas 3 
Under den tredje fasen ligger fokus på empirin och därmed den kvantitativa delen av uppsatsen. I denna del skapas 
primärdata då beräkningar görs endast för undersökningens syfte. Utöver teorin som behandlats i föregående fas, används här 
de valda fastighetsbolagens årsredovisningar samt specifika rapporter kring det aktuella läget på fastighetsmarknaden. Med 
detta som bakgrund kan arbetet empiriskt utvecklas. Här genomförs en grundlig analys av det allmänna läget på 
fastighetsmarknaden samt de fyra fastighetsbolagens portföljsammansättningar. Ytterligare kommer beräkningar av nyckeltal 
utföras samt en värdering genomföras. Detta sker med hjälp av MS Excel. Nyckeltalen används för att undersöka eventuella 
effekter vid en implementering av Basel II. Genom de tidigare konstruerade scenariona kommer detta vara möjligt. 
Beräkningarna möjliggörs genom inhämtande av data från de fyra fastighetsbolagens årsredovisningar. Utifrån dessa görs 
nödvändiga justeringar och beräkningar för att få en skattning för helåret 2005. Denna fas kommer att avslutas med en 
sammanställning av de empiriska resultaten. 

Fas 4    

I den fjärde fasen genomförs en analys med bakgrund i teori och empiri. Tyngdpunkten för analysen ligger i empirin, då 
denna del är explorativ och ligger till grund för uppsatsens slutsatser. Här analyseras resultaten från de hypotetiska scenariona 
som konstruerats tidigare under uppsatsen. Detta utförs genom en jämförelse av de finansiella nyckeltalen och 
lönsamhetsmåtten, innan och efter implementeringen av Basel II.  Utöver detta ska även analysen innehålla ett resonemang 
kring hur värdet på fastighetsbolag kan komma att påverkas av de nya kapitaltäckningsreglerna.           

Fas 5 

Den sista fasen redovisar uppsatsens sammanfattande slutsatser. Arbetet i denna fas mynnar ut i besvarandet av uppsatsens 
problemställningar.  

 

2.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 

När man utför undersökningar bör tre kvalitetskriterier uppfyllas för att undersökningen ska vara trovärdig och dessutom 
tilldelas hög kvalitet. Dessa kriterier är reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

För att en undersökning ska ha hög kvalitet måste den ha en hög reliabilitet36. Måttet innebär att resultaten i undersökningen 
är tillförlitliga. Undersökningen bör därför kunna upprepas av andra personer med samma resultat som följd. Med avseende 
på reliabilitet, kan undersökningen kritiseras då urval av litteratur och val av fastighetsbolag inte har skett slumpmässigt. 
Anledningen till detta är att arbetet har styrts av tillgänglig litteratur samt de börsnoterade fastighetsbolag som ansetts 
lämpliga. På grund av detta kan inte resultaten ses som representativa för hela fastighetsbranschen.  

Den kvalitativa delen av undersökningen kan vara svår för andra att upprepa på exakt samma sätt. Detta bidrar till att det är 
svårt att uppfylla kravet på reliabilitet i detta avseende. Den kvantitativa delen av undersökningen har dock högre reliabilitet, 
eftersom beräkningen av nyckeltal samt värderingen av fastighetsbolagen kan upprepas och ge samma utfall. Det är möjligt 
eftersom årsredovisningarna är tillgängliga för allmänheten. Dessutom är formlerna som använts vid beräkningarna allmänt 
accepterade och finns tillgängliga för den som är intresserad. Dessa beräkningar kan alltså utföras upprepade gånger och leda 
till samma resultat.  

För att kontrollera i vilken utsträckning ett empiriskt mått faktiskt mäter det teoretiska begrepp som man har avsett att mäta i 
en undersökning används validitet37. För att få bättre klarhet i att rätt faktorer undersöks har uppsatsens arbete inletts med 
bakgrund i fastighetsmarknaden och de gällande kapitaltäckningsreglerna. Vidare har artiklar och rapporter på området 
undersökts. Bakgrundsarbetet bidrar till en hög validitet. För att ge insikt i arbetets framskridande undersöks omfattande teori 
kring problemområdet. Detta görs främst för den viktiga empiriska delen. 

Resultaten, vilka erhålls i undersökningen, är baserade på hypotetiska scenarion. Det är mycket viktigt att vara medveten om 
detta då implementeringen av Basel II ännu inte har skett och en verklig observation inte varit möjlig att genomföra. 
Slutsatserna dras utifrån värderingen av de framräknade nyckeltalen samt värderingen av fastighetsbolagen, detta före och 
efter införande av de nya kapitaltäckningsreglerna. Resultaten sätts i relation till hur det hade varit om bolagen inte påverkats 
överhuvudtaget. Detta görs för att se hur effekterna blir på fastighetsbolag efter att de nya reglerna har införts. Hänsyn måste 
tas till att värderingen av fastighetsbolagen är förenklad då undersökningens tyngdpunkt ligger på en analys och utvärdering 

                                                 
36 Gustavsson, Bengt et al. sid 55 
37 Ibid. sid 62 



Basel II, hur ska det gå?  Cecilia Hedström 
Kandidatuppsats 10p, HT 2005  Katarina Lundborg  

 12.

av de finansiella nyckeltalen. I och med denna förenkling görs t ex inte en kassaflödesanalys, då syftet är att huvudsakligen 
undersöka hur fastighetsbolagens lånekostnader påverkar de finansiella måtten. 

Uppsatsen erbjuder god validitet då den framförallt undersöker de finansiella nyckeltal som är intimt knutna till 
frågeställningen. Därigenom undersöker det som avsetts att undersöka. 

Generalisering38 kan ske i olika perspektiv och omfattning. Uppsatsen innefattar ett litet urval om fyra börsnoterade 
fastighetsbolag, vilket leder till en snäv generalisering och resultatet är endast aktuellt för börsnoterade fastighetsbolag med 
samma portföljsammansättning samt kapitalstruktur som de undersökta objekten. Uppsatsen är alltså inte tillämplig för alla 
bolag på marknaden, då framförallt kapitalstrukturen skiljer sig åt mycket bolag emellan.  

2.4 Källkritik         
 

I det här avsnittet förs ett resonemang kring hur tillförlitliga källorna i det empiriska arbetet har varit. Källkritiken är viktig då 
den ifrågasätter och kritiserar uppsatsens sekundärkällor och därmed även kvaliteten.   

Viss kritik kan riktas mot information hämtad från bolagens egna årsredovisningar. Man kan diskutera huruvida bolagens 
redovisning är objektiv eller inte. Dessutom kan årsredovisningar vara svårtolkade då de skiljer sig åt gällande olika poster 
samt i beräkningen av dessa. Problem som författarna stött på är att årsredovisningarna har varit inkonsekventa från år till år 
och att det varit stora skillnader mellan bolagens redovisningsmetoder. Allt detta kan leda till eventuella felbedömningar och 
därmed även felberäkningar. Ur ett källkritiskt synsätt ska detta behandlas som en felkälla och bör tas hänsyn till i 
bedömningen av uppsatsens kvalitet.  

De rapporter som använts under det empiriska arbetet har skrivits utav intressenter i fastighetsbranschen. Dessa bör ur 
källkritisk synpunkt ifrågasättas utifrån graden av objektivitet. Rapporterna kan ha utformats något subjektivt och därmed 
inte anses vara tillräckligt representativa för marknaden. 

                                                 
38 Gustavsson, Bengt et al. 134 
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3. TEORI 
Teorikapitlet har för avsikt att presentera den teori som anses nödvändig för förståelsen av arbetets kommande kapitel. Varje 
avsnitt har syfte att ge grund till empirin. Samtliga formler som förekommer återfinns i refererad bilaga. Inledningsvis 
behandlas hur kreditmarknad och kapitaltäckningsregler ser ut idag. Vidare behandlas framtida kapitaltäckningsregler som 
behövs för en kommande scenarioanalys. För att ge läsaren förståelse för sambandet mellan kapitaltäckningsreglerna och 
marknaden beskrivs viktiga ekonomiska mekanismer inom avsnittet finansiell teori. Övrig teori behandlar 
fastighetsmarknaden och dess uppbyggnad för en allmän insikt. Utöver detta behandlas enskilda faktorer som påverkar och 
kan vara kritiska för värderingen av fastighetsbolag  
 
3.1 Nuvarande kapitaltäckningsregler (Basel I)  
 
I Sverige är banker enligt lag skyldiga att hålla minst 8 procent i kapitalbas mot utestående risker. Detta betyder att man 
ålägger banker att hålla eget kapital på en viss nivå i förhållande till affärsvolymen och till riskerna i denna. En riskbaserad 
kapitaltäckning innebär att olika låntagare i fråga om kreditrisk, tilldelas olika riskvikter som är knutna till risken att 
låntagaren inte kan fullgöra sina åtaganden. Kapitaltäckningskravet beräknas därefter som lånebeloppet multiplicerat med 
riskvikten gånger 8 procent39. 
 
Kreditkostnaden för lån byggs upp av instituts finansieringsränta och marginal som baseras på kundens kreditvärdighet och 
ytterligare säkerhet exempelvis pantbrev i fastighet, borgen eller bolagsinteckningar. Det gäller all sorts kreditgivning till 
såväl privatpersoner som bolag. Vid lån till storföretag kan affärens storlek leda till att banken väljer att fördela risken på 
flera kreditinstitut genom syndikering.      
 
3.1.1 Kapitalkrav och riskvägt belopp 
 

Kapitaltäckningsreglerna uppställer vissa krav på vad bankens kapitalbas får bestå av som grund för beräkning av bankens 
kapitaltäckningskrav. Enligt lagstiftningen utgörs kapitalbasen av ett kreditinstituts primära och supplementära kapital, där 
det primära ska utgöra minst hälften av kapitalbasen. Med primärt kapital avses i huvudsak eget kapital medan supplementärt 
kapital består av värdet av bankens efterställda skuldförbindelser. 

 
Enligt dagens regelverk ska banker förfoga över en kapitalbas som svarar mot det totala kapitalkravet för den risk som 
institutet har. Kapitalkravet för kreditrisker bestäms i förhållande till ett instituts tillgångar och åtaganden. Med tillgångar och 
åtaganden avses placeringar, fordringar och andra åtaganden som banker har i sin verksamhet. Dessa tillgångar och 
åtaganden delas in i följande fyra riskklasser med hänsyn till vilken risk de anses ha: 
 
Riskklass A) Fodringar på stater inom OECD40 (0 %) 
Riskklass B) Fodringar på kreditinstitut inom OECD eller garanterade av kreditinstitut inom OECD (20%) 
Riskklass C) Fodringar med pant i bostadsfastigheter (företag eller privatpersoner) som säkerhet (50%) 
Riskklass D) Övriga fordringar (100%) 
 
För varje grupp gäller en viss procentsats där 0 procent innebär ingen eller ytterst liten risk till fallissemang, vilket får till 
följd att kapitalkravet för denna riskklass är noll kronor. Om det motsatsvis finns tillgångar med stor risk, riskvägs beloppet 
med 100 procent vilket då kräver full kapitaltäckning. Denna indelning kallas för riskviktining där bankers kapitalkrav 
beräknas utifrån det totala riskvägda beloppet41.  
  
3.1.2 Bankers kreditstruktur och kapitaltäckning 
 
Nedan följer en redogörelse som synliggör hur kreditmarknaden ser ut idag och hur krediterna fördelar sig mellan de olika 
riskgrupperna som tagits upp tidigare. Detta är relevant för att i efterföljande teorikapitel ge läsaren förståelse för 
förändringarna i och med det nya regelverket. I Tabell 142 som återfinns i bilagorna, visas tillgångar och riskvägt belopp för 
bankerna avseende kreditrisker. 
 
Man kan tydligt se att Nordea (NDA) i särklass har det största riskvägda beloppet totalt och i samtliga enskilda riskklasser. 
Man kan även iaktta att riskklass C och D inte bara får en övervägande tyngd med hänsyn till deras riskvikt utan att de även 
står för den största delen av bankernas utlåning. Bankernas kapitalkrav och kapitaltäckning vid årsskiftet 2004/2005 visas i 

                                                 
39 KPMG sid 45 
40 se Bilaga 3, Ordlista 
41 FI 2001:1 
42 se Bilaga 2, Stycke 1 
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Tabell 243 i bilagorna. Denna påvisar att samtliga banker överstiger 8 procent med god marginal och har ett primärkapital 
som utgör mer än hälften av kapitalbasen.  

 
När det gäller förberedelsearbetet inför det nya regelverket har alla redovisade banker enligt deras årsredovisningar, redan 
börjat utveckla egna metoder och modeller för att implementera dessa vid årsskiftet 2006 / 2007. 
 
3.2 Kommande kapitaltäckningsregler (Basel II)  
 
Gällande kapitaltäckningsregler har bidragit till ökad sundhet och stabilitet i det finansiella systemet och till ökad 
konkurrensneutralitet mellan internationellt verksamma banker. Detta regelverk har dock fått stark kritik. Kritiken grundas i 
att det inte omfattar alla risker, det inte skiljer på kunder med olika kreditkvalitet eller engagemangets löptid och att det inte 
uppmuntrar god riskhantering. Baselkommittén har på grund av detta arbetat fram ett förslag till nytt regelverk som vuxit 
fram under lång tids dialog med branschen. Förslaget kan sammanfattas i tre huvuddelar. För det första kommer reglerna för 
beräkning av det lagstadgade kapitalkravet för kreditrisker och marknadsrisker att förändras och kapital kommer att krävas 
även för operationella risker. För det andra kommer ansvaret för risktillsyn att öka och detta ansvar fördelas mellan bankerna 
och Finansinspektionen. För det tredje kommer högre krav ställas på bankers externa redovisning speciellt gällande 
riskexponeringen44. 
 
I det nya förslaget vill man i högre grad än tidigare låta kapitalbasen avspegla de faktiska riskerna i affärerna. Grundprincipen 
ligger i att affärsvolymen för banker räknas om till ”riskvägda tillgångar” och att kapitalbasen måste överstiga 8 procent av 
dessa. Vad som ändras specifikt är att kunder kreditvärderas utifrån rating (extern eller intern), man kommer att väga in den 
operativa risken i kapitalbasen samt tar hänsyn till löptiden på avtalet. 
 
Man kan förvänta sig att lånefinansiering med låg risk blir mindre kostsam och lånefinansiering med hög risk blir mer 
kostsam med det nya systemet. Ur ett kundperspektiv innebär detta att krediter till mer riskfyllda projekt och företag blir 
dyrare och att mindre riskfyllda krediter blir billigare, allt annat lika45. Kostnaden för riskkapital är en faktor som påverkar 
bankernas prissättning. Om det krävs olika mycket kapital för krediter kan man förvänta sig att banken tar ut en större 
marginal för de lån som kräver mer kapital än för de som kräver mindre.  
 
3.2.1 Minimikapitalkrav 
 
Vad det gäller kreditrisker under den nya lagstiftningen har man reviderat schablonmetoden som tidigare använts. Man 
kommer att lägga till två helt nya beräkningsmetoder för kapitalkravet som benämns grundläggande- och avancerad 
internratingmetod. Schablonmetoden bygger på samma struktur som dagens regelverk men är mer riskkänslig, bland annat då 
rating och en större differentierad skala av riskvikter kommer påverka kapitalkravet46. Rating innebär att kunderna ges ett 
kreditvärderingsbetyg av Standard & Poor’s, Moodys eller internt av bankerna själva då det gäller internratingmetoderna.  
 
3.2.2 Scablonmetoden  
 

Enligt denna beräkningsmetod differentieras riskvikterna på ett delvis nytt sätt. Det nya förslaget delar in riskklasserna i 
liknande grupper som nuvarande metod men med ändrade riskvikter. De baseras här på motpartens credit rating dvs. där ett 
externt kreditvärderingsbetyg ges från ett etablerat ratinginstitut. På detta sätt tilldelas exponeringen en differentierad skala 
från 0 procent till 150 procent.  

 
Schablonmetoden innebär att bankers krediter delas in i segment och summan av krediterna i varje segment multipliceras 
med en riskfaktor. Metoden grundas på de befintliga ramarna där riskviktningen bygger på att tillgångar och åtaganden 
indelas i ett antal riskkategorier. Den är i många avseenden mer differentierad och utvecklad än nuvarande metod. 
Schablonmetoden är därigenom mer riskkänslig men endast extern information får utnyttjas47. Om man ser på indelningen för 
exempelvis företag kan man i Tabell 348 i bilagorna, utläsa att trots schablonisering uppstår en helt annan riskkänslighet än 
dagens regelverk.  
 
3.3 Finansiell teori 
 
Vid företagsvärdering är företagets kapitalkostnad en viktig aspekt. Denna bestäms av flera olika variabler som beror på 
avkastningskrav, skuldsättning samt olika förhållanden på marknaden. Avkastningskravet består dels av ett avkastningskrav 

                                                 
43 Ibid. Stycke 2 
44 FI 2001:1 
45 Ibid. 
46 Baselkommittén för banktillsyn sid 15  
47 FI 2001:1 
48 se Bilaga 2, Stycke 3. 
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från aktieägarna och dels ett avkastningskrav från långivarna. Aktieägarnas avkastningskrav kan bestämmas med hjälp av 
Capital Asset Pricing modellen, CAPM49.  Modellen belyser sambandet mellan avkastningskravet på en viss tillgång och 
marknadsportföljen. Aktieportföljens risk består av två sorters risker, den marknadsrelaterade risken och den 
företagsspecifika risken50. 

 
CAPM använder tre variabler för att bestämma aktiens förväntade avkastning; den riskfria räntan, marknadsriskpremien och 
aktiens betavärde. Modellen definierar en akties risk som dess känslighet mot aktiemarknaden51. Modellen visar att den 
förväntade avkastningen på ett värdepapper är lika med den riskfria räntan plus värdepapprets beta multiplicerat med 
marknadsriskpremien. 
 
Den riskfria räntan, är räntan på en långfristig statsobligation som anses riskfri. Marknadens riskpremie är skillnaden mellan 
marknadens avkastningskrav och den riskfria räntan. Det är den systematiska risken som bestämmer riskpremien och 
avkastningskravet. Marknadsriskpremien består av en så kallad affärsrisk som mäts genom variabilitet i driftsnettot. 
Affärsrisken kan delas in i marknadsrisk, den risk som återstår då en investerare är diversifierad och en residualrisk 
förknippad med resultatet av att inte vara diversifierad. Marknadsriskpremien bör vara mellan 4,5 procent och 5,5 procent52.  
 
Den riskfria räntan och marknadsriskpremien är lika för alla bolag, medan betavärdet varierar företag emellan. Betavärdet 
mäter en akties korrelation med övriga marknaden och representerar aktiens förmåga till fortsatt diversifiering av 
marknadsportföljen. Aktier med höga betavärden måste ha en avkastning som överstiger marknadsriskpremien. Det omvända 
gäller för aktier med låga betavärden53 då ett lågt betavärde enligt CAPM ska medföra låga avkastningskrav.    
 
Långivarnas avkastningskrav fås genom en skattning av kostnaden för lånat kapital och utgångspunkten är bolagets 
långfristiga, optionsfria obligationer54. Det är inte riskfritt att investera i företagslån eftersom det varje år är ett antal bolag 
som inte kan fullgöra sina skyldigheter. Sannolikheten att ett företag inte kan betala tillbaka sina skulder är kritisk för 
obligationsprissättningen. Som en följd av detta gör ratingbolag som t ex Standard & Poor’s och Moody´s en rating av 
företagets skuld. Ratingbolagens analyser kan användas som underlag vid bedömning av ett företags kreditvärdighet. 
Långivarens avkastningskrav ska vara lika med marknadsräntan för skuld med liknande risk. Här kan man göra en 
approximation med utgångspunkt i företagets kreditvärdighet och rating för att få avkastningskravet55. 
 
Finansieringskostnader kan beaktas med kapitalkostnadsmodeller. WACC56 ( weighted average cost of capital ) är 
kapitalkostnaden för ett givet bolag beräknad ur dess viktade andel skuld och eget kapital. WACC kan även ses som det 
genomsnittliga avkastningskravet, eftersom den viktas mellan aktieägarnas och långivarnas avkastningskrav. Den 
genomsnittliga kapitalkostnaden i ett fastighetsbolag är oftast lägre i jämförelse med andra rörelsedrivna bolag. Detta beror 
på att tillgångarna i fastighetsbolaget utgör en stor andel av det egna kapitalet. En följd av detta blir att långivare som lånar 
kapital till ett fastighetsbolag har ett lägre avkastningskrav på investerat kapital än för andra bolag. I jämvikt kommer den 
förväntade avkastningen på bolagets tillgångar vara lika med det använda kapitalets alternativkostnad57. 
 
Skuldsättningen är en av de påverkande faktorerna gällande storleken på WACC. Den viktade kapitalkostnaden tar hänsyn 
till kostnader för finansiella problem eftersom de inkorporeras i skuldräntan. Kreditgivare begär en högre ränta om de 
förutser finansiella problem och dessa räntekostnader måste täckas av företagets övriga tillgångar. Eftersom 
fastighetsbolagens tillgångar utgör en säkerhet mot en eventuell konkurs kan kreditgivare överta eller sälja dessa som 
kompensation för investerat kapital.  
 
3.4  Fastighetsmarknaden 
 
Fastighetsmarknaden kan delas upp i dels en primär del där fastigheten ses som en produktionsfaktor och dels i en sekundär 
del där fastigheten ses som ett investeringsobjekt. På den primära marknaden d.v.s.  hyresmarknaden, verkar hyresgäster och 
hyresvärdar. På den sekundära marknaden den så kallade fastighetsmarknaden, verkar köpare och säljare58. Det är viktigt att 
dela upp fastighetsbolagens verksamhet i olika delmarknader då priser, hyresnivåer, vakanser och direktavkastningskrav 
skiljer sig åt mellan marknaderna59. 

 

                                                 
49 Ibid. Formel 2. 
50 Grinblatt & Titman sid 169 se även Bilaga 3, Ordlista 
51 Koller, Goedhart & Wessels, sid 300 
52 Koller, Goedhart & Wessels, sid 302 
53 Ibid. sid 299 
54 Ibid. sid 324 
55 Ibid. sid 325 
56 se Bilaga 2, Formel 3 
57 Koller, Goedhart & Wessels, sid 298 
58 Lantmäteriverket, sid 23 
59 Bejrum & Lundström, sid 149 
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Fastighetsmarknaden kännetecknas av att varje fastighet är unik och har ett värde baserat på geografiskt läge och lång 
varaktighet. Ytterligare särdrag är att fastighetsköp ofta högbelånas och att marknaden har ett relativt trögrörligt utbud60. 
Begreppet fastighetsmarknad avser i huvudsak anskaffning och försäljning av fastigheter, vilket ger att 
prisbildningsprocessen är av stor signifikans för värdet av fastigheten. 
 
Fastigheter kan antingen ägas direkt eller genom fastighetsbolag. Fastighetsbolag ägnar sig i regel helt åt fastighetsägande 
eller i kombination med finansiell verksamhet eller byggnation. 61 Faktorer som har stor betydelse för fastighetsmarknaden är 
ekonomisk tillväxt, inflation, räntenivå samt konjunktursvängningar. Dessa är beroende av varandra och påverkar 
fastighetsbolagen på olika sätt62. 
 
3.4.1  Prissättning  
 
Prismarknaden för fastigheter är en heterogen marknad då den inte bestäms av interaktionen mellan många säljare och 
köpare, utan istället är en förhandling mellan en säljare och flertalet köpare. Marknadsvärdet utgörs av det sannolika priset 
vid en eventuell försäljning och har karaktären av en prognos för framtida kassaflöden. Ett pris är däremot resultatet av en 
faktisk händelse63. På en fungerade fastighetsmarknad där det sker köp och försäljning pågår en prisbildningsprocess. Denna 
styrs av flera faktorer med olika betydelse för det slutliga priset. Det är viktigt att veta hur de enskilda prispåverkande 
faktorerna påverkar för att kunna värdera fastigheter. Särdrag knutna till utbud och efterfrågan karaktäriserar 
prisbildningsprocessen för fastigheter. Utbudet är relativt trögrörligt på kort sikt. Förändring av efterfrågan får därför ett 
direkt genomslag på prisbildningen. En ökad efterfrågan leder till högre priser medan en minskad efterfrågan leder till lägre64.  
 
Den specifika fastighetsrisken påverkar inte priset på en effektiv fastighetsmarknad65. Prisets relation till förväntade framtida 
driftsnetton bestäms i stället av den systematiska fastighetsrisk som är förknippad med lånevillkor etc.66 Ovissheten om 
fastigheternas aktuella marknadspris kan benämnas prisrisk. Det är troligt att prisrisken är olika stor för olika bolag vilket 
förklaras av fastighetsinnehavet. Fastighetens marknadsvärde påverkas främst av rådande hyresförhållanden, kreditvillkor, 
eventuella räntebidrag, tomträttsavtal, driftskostnadsnivå mm67. 
 
3.4.2  Kommersiella fastigheter 
 
Man brukar skilja på marknaden för kommersiella fastigheter vilka består av kontors- och affärsfastigheter och den övriga 
fastighetsmarknaden, vilken avser flerbostadshus, villor, lantbruk etc. Marknaden för kommersiella fastigheter är mer effektiv 
än den övriga fastighetsmarknaden. Det betyder att priserna för kommersiella fastigheter i större utsträckning motsvarar 
nuvärden av förväntade driftsnetton68. 
 
Köp av hyresfastigheter är ofta en kapitalinvestering. Ägande av kommersiella fastigheter har mål att producera 
förvaltningstjänster i form av uthyrning av bostäder och lokaler. Produktionsfaktorn i denna typ av verksamhet är den fysiska 
fastigheten69. Med begreppet fastighetsförvaltning av kommersiella fastigheter avses teknisk, ekonomisk, juridisk och social 
fastighetsförvaltning. Det intressanta för uppsatsen är den ekonomiska fastighetsförvaltningen då den avser lån och 
kapitalstruktur70.  
 
När det gäller kommersiella fastigheter är hyran kanske den viktigaste värdepåverkande faktorn. Även drifts71- och 
underhållskostnader72 är styrande73. Den viktigaste prispåverkande faktorn för en kommersiell fastighet är först och främst 
dess fysiska belägenhet. Läget styrs och påverkas även av andra områdesanknutna faktorer t ex närhet till andra liknande 
fastigheter74. 
  

                                                 
60 Ibid. sid 22  
61 Hägg, Claes, sid 9-14 
62 Lantmäteriverket, sid 25 
63 Ibid. sid 3 
64 Lantmäteriverket, sid 22 
65 se Bilaga 3, Ordlista 
66 Hägg, Claes, sid 46 
67 Ibid. sid 52 
68 Ibid. sid 36 
69 Lantmäteriverket sid 93 
70 Ibid. sid 110-111 
71 se Bilaga 3, Ordlista 
72 Ibid. 
73 Lantmäteriverket, sid 105 
74 Ibid. sid 107-108 
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3.4.3 Fastighetsvärdering 
 
Vid värdering av bolag måste värderingsmannen använda sin egen bedömning. Valet av metod är en funktion av 
tillgänglighet på data samt typ av bolag som ska värderas. Vid företagsvärdering används vanligen kassaflödesmodeller som 
DCF modellen eller Economic Profit metoden75 men även nyckeltal kan användas.  
 
Intäkts/kostnadsmetoden76 är en avkastningsmetod77 och en förenkling av värderingen av ett fastighetsbolag78. Metoden går ut 
på att beräkna de sammanlagda nuvärdena av framtida årliga nettoavkastningar. Det finns två olika typer av 
intäkts/kostnadsmetoder som i regel används. Dessa är diskonteringsmodellen och räntabilitetsmetoden. Den senare är en 
förenklad metod där ett normaliserat driftsnetto evighetskapitaliseras79. 
 
Räntabilitetsmetoden80 går således ut på att göra en evighetskapitalisering av framtida driftsnetton. Driftsnettot utgörs då av 
ett normaliserat värde för år 1. Modellen tar inte hänsyn till restvärden vilket kan leda till en överskattning av nuvärdet. 
Anledningen till detta är att avskrivningsbeloppet inte dras bort från driftsnettot. I praktiken nyttjas en förenkling där 
avskrivningsbeloppet istället vägs in i kalkylräntan. Denna värdering sker på basis av ett års resultat vilket bör vara 
genomsnittligt81.   
 
Metoden används ofta för överslagsberäkningar av fastighetsvärden. Räntabilitetsmetoden kan sägas vara en real kalkyl där 
man alltså bortser från inflationen. Inflationen har begränsad betydelse då den är kopplad till hyrorna som i sin tur är 
kopplade till avkastningskravet. Detta leder till ett lägre avkastningskrav där man redan har tagit hänsyn till inflationen.  
Kalkylräntan har i detta fall närmast karaktären av ett direktavkastningskrav på totalt kapital och är ett vanligt mått vid 
resultatbedömning. Kalkylräntan kan sägas vara uppbyggd av en realränta och en riskkompensation82. 
 
3.4.4 Driftsnetto och betalningsnetto 
 
När ett fastighetsbolag köper en fastighet är det en investering. Köparen av fastigheten förväntar sig driftsnetton i framtiden i 
utbyte mot den uppoffring köpet innebär83. Vid investering i fastigheter kan man se grundinvesteringen, bortsett från 
investeringens finansiering, som inköpspriset för fastigheten. Betalningarna som uppstår efter denna investering kan delas in 
i; hyra, driftsutbetalningar, underhållsutbetalningar och övriga löpande betalningar. Dessa ger tillsammans ett resultat från 
fastighetsförvaltningen som kallas driftsnetto84. Driftsnettot beräknas som löpande inbetalningar, främst hyra, minskade med 
utbetalningar för drifts, underhåll och fastighetsskatt. Fastighetsskatten beräknas som en procentsats av fastighetens 
taxeringsvärde85. Intäkterna för fastighetsbolag består främst av hyror och dessa i sin tur beror på typ av hyreskontrakt. 
Driften i fastigheten avser de åtgärder som gör det möjligt att kontinuerligt utnyttja fastighetens funktioner. Underhållet lyfter 
fastighetens standard till den ursprungliga nivån. Driftsnettot ger löpande avkastning på det totala kapitalet, både lånat och 
eget kapital i fastigheten. Man beaktar också individuella finansiella betalningar som räntor och amorteringar samt eventuella 
skattebetalningar. Då ges ett mått som kallas betalningsnetto vilket anger utrymmet för löpande avkastning på eget kapital86.  
 
Driftsnettot87 beräknas genom att dra kostnader från hyresintäkter. Denna beräkning görs på årsbasis och har justerats för 
eventuella vakanser. Driftsnettot ska täcka kostnaderna för lånat kapital, räntor och amorteringar och ge avkastning på eget 
kapital. Driftsnettot ger en uppfattning om vilka räntor och amorteringar fastigheten självständigt kan bära. Om man ser över 
en längre tid speglar detta mått också fastighetens avkastningsförmåga och förvaltningens effektivitet. Driftsnettots storlek 
bestäms av komponenterna hyra, drift och underhåll. Dessa i sin tur bestäms bland annat av fastighetens läge och attraktivitet, 
utnyttjandegrad, ålder, tekniskt skick, mediaförbrukning och värmeisolering88.  
 
Betalningsnettot89är ett ekonomiskt mått för en fastighet. Det kan ses som både ett likviditets- och ett resultatmått. 
Betalningsnettot som likviditetsmått visar det likviditetstillskott fastigheten ger till ägaren eller företaget innan inkomst- och 
förmögenhetsskatt har betalats. Betalningsnettot bestäms av fastighetens driftsnetto, belåningsgrad och finansieringsvillkor. 
För en enskild fastighet måste betalningsnettona ses i ett flerårsperspektiv, helst över hela innehavsperioden. Dessa bör inte 

                                                 
75 Koller, Goedhart & Wessels sid 104 
76 se Bilaga 3, Ordlista 
77 Ibid. 
78 Lantmäteriverket, sid 318 
79 Bejrum & Lundström, sid 150 
80 se Bilaga 2, Formel 4 
81 Lantmäteriverket, sid 129 
82 Ibid. sid 130 
83 Hägg, Claes sid 38 
84 Bejrum & Lundström sid 28 
85 Ibid. sid 54 
86 Ibid. sid 29 
87 se Bilaga 2, Formel 5 
88 Lantmäteriverket, sid 139 
89 se Bilaga 2, Formel 6 
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jämföras mellan olika fastigheter då kapitalstrukturen i varje fastighet är unik och ägarrelaterad. Betalningsnettot som 
resultatmått anger utrymmet för avkastning på eget kapital90.  

 
3.4.5  Nyckeltal 
 
För att belysa osäkerheten i en investering kan man utvärdera nyckeltal91. Hyresfastigheter är heterogena produkter och 
därför är det inte meningsfullt att jämföra betalda priser på fastighetsmarknaden. Priserna måste jämföras inom en homogen 
delmarknad och räknas om till nyckeltal92. Nyckeltalen kan utgöra både lönsamhetsmått och finansieringsmått på ett års 
basis. De innehåller därigenom ingen tidsdimension. Kapitalbasen i fastigheten bör utgöras av marknadsvärdet93.  
 
Belåningsgraden och skuldsättningsgraden är soliditetsmått vilka uttrycker kapitalstrukturen, dvs. förhållandet mellan eget 
kapital och lånat kapital i fastigheten. Skuldtäckningsgraden och den kritiska punkten uttrycker istället fastighetens förmåga 
att självständigt bära kostnaderna för det lånade kapitalet94. Man kan även titta på ett bolags soliditet95 för att få ett mått på 
dess finansiella styrka.  
 
Belåningsgrad96 tillämpas ofta som nyckeltal i samband med kreditbedömning av fastigheter. Långivarna anger ofta en 
maximal belåningsgrad inom vilken lån kan beviljas med hänsyn till riskaspekten.  
 
Skuldsättningsgrad97 anger kapitalstrukturen på ett annat sätt än belåningsgraden. Denna används ofta vid utvärdering av 
bolag och den har en speciell tillämpning i hävstångsekvationerna.  
 
Skuldtäckningsgrad98 uttrycker fastighetens likviditetsbidrag. Den anger kvoten mellan driftsnetto och de finansiella 
betalningarna. Denna bör vara större än 100 % både på kort och lång sikt.  
 
Kritisk punkt99 erhålls när samtliga löpande betalningar i förvaltningen, dvs. drift, underhåll, räntor och amorteringar sätts i 
relation till inbetalningarna, dvs. hyrorna. Denna bör vara mindre än 100 %100.  
 
3.4.6 Lönsamhetsmått 
 
Hyreshus är avkastningsbärande fastigheter och begreppet avkastningsvärde101 kan användas för dessa. Avkastningsvärdet är 
knutet till ett företag eller en person som med sin skicklighet att driva fastigheten och även finansieringssituation påverkar 
avkastningsvärdets storlek102. Avkastningens nivå påverkas av flertalet faktorer103 vilka redovisas i Tabell 4104.  
 
På en effektiv fastighetsmarknad är priset lika med det diskonterade nuvärdet av framtida driftsnetton. Om marknaden är 
effektiv ges fastigheter olika förväntad procentuell totalavkastning på grund av risknivån105. Fastighetens förväntade 
totalavkastning är summan av förväntad pristillväxt och direktavkastning106. Därur följer att den förväntade 
direktavkastningen är skillnaden mellan driftsnettots årliga procentuella tillväxt. Fastighetsmarknaden kan mot bakgrund av 
aktuellt utbud och efterfrågan bestämma prisnivån och därmed den förväntade procentuella totalavkastningen107. Om man 
sätter ett förvaltningsmått i relation till ett kapitalmått erhålls ett nyckeltal, en direktavkastning som uttrycker effektiviteten i 
kapitalutnyttjandet108. 
 
Direktavkastning på totalt kapital109 (PDT) får man genom att sätta driftsnettot i relation till marknadsvärdet, dvs. det totala 
kapitalet i fastigheten. Denna avkastning påverkas av förvaltarens skicklighet men inte av individuella finansierings- och 
beskattningsförhållanden. Detta är ett viktigt mått för avkastningen110.  

                                                 
90 Lantmäteriverket, sid 140 
91 Bejrum & Lundström sid 119 
92 Ibid. sid 53 
93 Ibid. sid 111 
94 Ibid. sid 119 
95 se Bilaga 3, Ordlista  
96 se Bilaga 2, Formel 7 
97 se Bilaga 2, Formel 8 
98 Ibid. Formel 9 
99 Ibid. Formel 10 
100 Bejrum & Lundström, sid 120 
101 se Bilaga 3, Ordlista 
102 Lantmäteriverket, sid 5 
103 Bejrum & Lundström, sid 35 
104 se Bilaga 2, Stycke 5. 
105 Lantmäteriverket, sid 35 & 43 
106 se Bilaga 3, Ordlista 
107 Hägg, Claes sid 40 
108  Bejrum & Lundström, sid 111 
109 se Bilaga 2, Formel 11 
110 Bejrum & Lundström, sid 112 
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Effektiv avkastning på totalt kapital111 (PET) beaktar även fastighetens marknadsvärdeförändring och innehåller därigenom två 
avkastningskomponenter112. 
 
Nyckeltalen avseende eget kapital är företagsspecifika och lämpar sig därför inte för jämförelser med andra fastigheter. 

Direktavkastning på eget kapital113 (PDE) är ett företagsknutet mått vars storlek avgörs av fastighetens finansiering. 
Betalningsnettot sätts i relation till det egna kapitalet i fastigheten. Denna avkastning bör ses tillsammans med den effektiva 
avkastningen på eget kapital114. 
 
Effektiv avkastning på eget kapital 115 (PEE) beaktar inte amorteringarna, då de endast utgör en omfördelning från fritt till 
bundet eget kapital i fastigheten. Denna bör alltid ses tillsammans med PDE, PDT och PET

116 
 
3.4.7 Skuldsättning och lånat kapital 
 
Enhetsvärdet för fastigheter är mycket högre än på andra marknader och därför är belåning viktig. Begreppet fastighetslån 
används för olika typer av långfristiga lån med panträtt i fastighet som säkerhet117. Lånefinansiering kan ge 
likviditetsproblem och negativ avkastning på eget kapital om räntor och amorteringar är större än driftsnettot. Om motsatsen 
gäller kan väldigt litet eget kapital få en stor positiv avkastning genom att man lånar kapital118.  
 
Enligt Modigliani-Miller teoremet119 är värdet på ett bolag oberoende av hur bolaget har finansierats. Detta under 
antagandena att marknaden är effektiv,120 skattefri samt att det inte finns några konkurskostnader eller asymmetrisk 
information121. Med detta menas att det inte spelar någon roll om kapital bildas genom emissioner av aktier eller utökning av 
skulder. Teoremet är uppbyggt kring två propositioner och kan utvecklas till scenarion med och utan skatter. Den första 
propositionen påvisar att två bolag, annars identiska, med olika kapitalstruktur har ekvivalent värde. Den andra propositionen 
utvecklar att det finns fördelar med att skuldsätta ett bolag då räntor är avdragsgilla. Därav sänker skuldsättning, skattebördan 
för bolaget i fråga. Enligt Modigliani-Miller påverkar således inte kapitalstrukturen värdet av bolaget. I praktiken spelar dock 
kapitalstrukturen roll på grund av bland annat skatter, kostnader för betalningsförmåga och transaktionskostnader. Dessutom 
kan investerare ha incitament för en hög nivå av skuldsättning. Om ett bolag ökar sin skuldsättning ådrar det sig högre fasta 
utbetalningar i form av amorteringar och räntor. Den ökade skuldsättningen medför en högre förväntad avkastning per insatt 
krona av eget kapital. Detta om den procentuella avkastningen på företagsinvesteringen överstiger den ränta som betalas på 
skulderna. Man brukar kalla detta fenomen skuldsättningens hävstångseffekt122.  
 
Det är ur avkastningssynpunkt förmånligt med en högre skuldsättningsgrad om räntemarginalen och 
marknadsvärdesförändringen är positiv. Högre skuldsättning innebär ökad marginalkostnad för det lånade kapitalet då 
kreditgivaren kräver en ersättning för ökad risk. Det kan alltså finnas en optimal skuldsättningsgrad med hänsyn till 
avkastningen, men om skuldräntan är högre än direktavkastningen får man likviditetsproblem123. En ytterligare aspekt vid 
stigande marginalkostnader kan vara att lånekostnaden blir för stor. En konsekvens av höjda marginaler kan vara att det inte 
längre lönar sig med lånat kapital.     

 
De finansiella betalningarna utgörs av räntor och amorteringar på lånat kapital. Dessa styrs av kreditmarknaden som i sin tur 
är starkt beroende av den samhällsekonomiska utvecklingen. Lånens tekniska konstruktion, räntesatser och amorteringstid 
förändras ständigt genom marknadskrafterna124.  
 
Fördelningen mellan lånat och eget kapital påverkas av investeringsbehov, likviditetshänsyn och villkor på kreditmarknaden. 
Investeringsbehoven uppstår vid fastighetsköp och nybyggnation samt vid återinvesteringar i form av ombyggnad och 
periodiskt underhåll. Likviditetsrestriktioner ger ofta en övre gräns för andelen lånat kapital i fastigheten. Kreditmarknadens 
villkor har en styrande effekt på investeringarna125. Vid kreditgivning används marknadsvärdet självständigt för att med 
hänsyn till kreditsäkerheten bedöma hur stort lån som kan ges. Marknadsvärdet är marknadsbestämt, dvs. bestämt av utbud 

                                                 
111 se Bilaga 2, Formel 12 se även Bilaga 3, Ordlista. 
112 Bejrum & Lundström, sid 112 
113 se Bilaga 2, Formel 13 
114 Bejrum & Lundström, sid 113 
115 se Bilaga 2, Formel 14 
116 Bejrum & Lundström, sid 113 
117 Lantmäteriverket, sid 255 
118 Bejrum & Lundström sid 31-32 
119 se Bilaga 2, Stycke 6 
120 Ibid. Stycke 4 
121 se Bilaga 3, Ordlista 
122 Hägg, Claes, sid 29 
123 Bejrum & Lundström, sid 116 
124 Ibid. sid 91 
125 Ibid. sid 41 
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och efterfrågan på marknaden för fastigheter126. Institutionella faktorer påverkar fastighetsföretagandet och en del påverkar 
hyres- och fastighetsmarknaden direkt som t ex inflation och räntenivåer. Ett ändrat kapitaltäckningskrav påverkar räntorna 
och de långa räntorna påverkar försäljningspriset då fastighetsköp oftast finansieras med lån med långa löptider127. 
 
3.4.8 Risk 
 
Osäkerheten som förknippas med innehavet av en fastighet, består av affärsosäkerhet och finansiell osäkerhet. 
Affärsosäkerheten sammanhänger med faktorer som påverkar hyra, drift och underhåll samt fastighetens marknadspris. Den 
finansiella osäkerheten följer av att fastigheten utöver eget kapital i regel finansieras med lånat kapital.128 Fastigheter anses 
överlag vara förknippade med relativt låg risk. Risken skiljer sig däremot mellan olika objektstyper och lokalisering129. 
 
Kapitalkostnaden anger den förväntade avkastningen på bolagets investeringar och bestämmer därigenom risknivån. Om 
finansieringen sker med både lånat och eget kapital, utgör kapitalkostnaden det vägda genomsnittet av fordrings- och 
aktieägarnas avkastningskrav130. Det är bolagets ekonomiska förhållande, det rådande konjunkturläget samt en 
helhetsbedömning av bolaget som avgör risknivån. Betavärdet beskriver en akties risk och påverkar i sin tur den 
genomsnittliga kapitalkostnaden WACC131. 
 
En fastighetsportfölj är en kombination av ett antal olika fastigheter hos en ägare. Den som innehar en väldiversifierad 
fastighetsportfölj har därför en mindre riskabel avkastning än den som har satsat samma belopp i endast ett eller ett fåtal 
fastigheter132. Detta beror på att man har diversifierat bort residualrisken och endast marknadsrisken kvarstår.  

                                                 
126 Ibid. sid 139 
127 Lantmäteriverket, sid 26 
128 Bejrum & Lundström, sid 31-32 
129 www.ts.mah.se 
130 Hägg, Claes, sid 52 
131 Koller, Goedhart & Wessels, sid 301 
132 Hägg, Claes, sid 43 
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4. EMPIRI 
Empirikapitlet inleds med en sammanfattande omvärldsanalys samt en specifik marknadsanalys för 
fastighetsmarknaden. Ytterligare undersöks de utvalda fastighetsbolagens historiska värde för att kunna bilda en 
uppfattning om den finansiella strukturen innan införandet av Basel II. För att möjliggöra goda skattningar av de 
framtida scenariona undersöks fastighetsbolagens värden och finansiella struktur i dagsläget. Detta följs av beräkning 
av finansiella nyckeltal, värdering av fastighetsbolagen samt en känslighetsanalys. Dessa används slutligen för att testa 
de två hypotetiska scenariona, som kan tänkas inträffa efter en implementering av Basel II. Samtliga tabeller, formler 
och  diagram återfinnes i refererad bilaga.   
 
4.1 Omvärldsanalys 
 
Sveriges Riksbankschef Lars Heikensten, målar en ljus bild av den ekonomiska utvecklingen i Europa och Sverige där 
konjunkturen fortsätter att vara stark133. Sverige är den största ekonomin i Norden och har dessutom varit en av de 
starkaste ekonomierna i Europa under de senaste fem åren. Den ekonomiska tillväxten i Sverige är idag hälsosam. 
BNP134 beskriver den samlade produktionen och är därför ett naturligt mått vid konjunkturanalys. BNP har ökat med 2,4 
% hittills i år och förväntas öka med 2,9 % såväl 2006 som 2007. Tillväxten förväntas förbli god i både Sverige och 
omvärlden under de kommande åren. Runt årsskiftet 2004/2005 kunde man erfara en svacka i konjunkturen, men 
konjunkturåterhämtningen har fortsatt efter detta och drivs av snabbt ökande investeringar. I Sverige har den osäkerhet 
som rådde kring utvecklingen under våren minskat och konjunkturuppgången bedöms nu fortsätta. Arbetslösheten 
förväntas sjunka från 5,8 %, i år, till 5,2 % 2007. Inflationen ligger idag på 0,5 % i Sverige och inflationstrycket är 
fortsatt lågt. Inflationen förväntas fortsätta ligga på ungefär samma nivå under 2006135.     
 
Låg och stabil inflation har lett till lägre krav på kompensation för förväntade prisstegringar, vilket gjort att de nominella 
räntorna har fallit. Även den reala räntan har pressats ner främst på grund av sparande i de asiatiska och de 
oljeproducerande länderna. Ändrade regler för institutionella placerare har ökat efterfrågan på långa statsobligationer och 
bidragit till att pressa ner de långa räntorna. I ett internationellt och historiskt perspektiv är de långa räntorna låga136. 
Reporäntan är idag 1,5 % i Sverige137. Nästa år förväntas en räntejustering för att kyla av ekonomin och förhindra 
stigande inflation. De låga räntorna, ökning i kapitalvärde samt en låg inflation ger en förväntad KPI-tillväxt på 2,8 % 
under 2006.  
 
De svenska företagen fortsätter öka sin upplåning. Upplåningen går bland annat till investeringar som fortsatt öka under 
2005 inom så gott som alla branscher och denna förutspås fortsätta. Främst är det små och medelstora bolag inom 
kapitalintensiva bolag som tillverkningsindustri och fastighetsbolag som förväntas öka sin upplåning138. 
 
4.2 Marknadsanalys139 
 
Intresset för fastighetsinvesteringar i Europa och inte minst i Sverige är för närvarande mycket stort. En orsak till det 
stora intresset är de historiskt låga räntenivåerna. Direktavkastningskraven på fastighetsinvesteringar har inte följt 
nedgången i de låga räntorna vilket har lett till att fastigheter är en relativt högavkastande tillgång140. 
 
Vice Riksbankschef Villy Bergström påstår att det låga ränteläget har bidragit till en snabb tillväxt i utlåningen till 
hushåll och stigande tillgångspriser. Man har sett en fortsatt stark prisstegring på bostäder och även priserna på 
kommersiella fastigheter ökar nu141. 
 
Fastighetsbolagen är bankernas enskilt största branschexponering. Skuldsättningsgraden i fastighetsbolagen har börjat 
öka något efter att ha minskat sedan mitten av 1990-talet. Skuldersättningen i denna bransch är högre i förhållande till 
andra branscher. Detta är normalt och beror på typ av verksamhet. Fastighetsbolagen har ökat sin räntetäckningsgrad och 
förbättrat sin betalningsförmåga under första halvåret 2005. Räntekänsligheten har ökat marginellt för de börsnoterade 
fastighetsbolagen142.  
 
De fem senaste åren har kontorsmarknaden i de större städerna i Sverige upplevt en högre investeringsaktivitet vilken har 
drivits av låga räntor och förväntad hyrestillväxt. Detta leder till att marknadsavkastningen har varit komprimerad. 
Kontorsmarknaden för Sveriges storstäder återhämtar sig idag i en långsam takt. Anledningen till detta är att den rådande 

                                                 
133 Pressmeddelande nr  67 
134 Brutto National Produkt 
135 Konjunkturinstitutets rapport ”Konjunkturläget” 
136 Finansiell Stabilitet 2005:2 
137 Pressmeddelande ”Reporäntan lämnas oförändrad på 1,5 %” 
138 Finansiell Stabilitet 2005:2 
139 Fakta hämtat från “Nordic City Report” 2005:3 om inte annat hänvisas. 
140 Leimdörfer 2005:1 sid 2 
141 Pressmeddelande nr 71 
142 Finansiell Stabilitet 2005:2 
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anställningstillväxten varit låg. Marknaden har tidigare påverkats negativt av både den låga sysselsättningsnivån samt 
den svaga ekonomiska utvecklingen som i sin tur har lett till att få företag har expanderat. Det investeras idag mer i 
kontorslokaler än tidigare år och efterfrågan överstiger utbudet. Denna höga efterfrågan leder till att marknaden har blivit 
mer likvid. Utbudet för kontorslokaler är lägre än förväntat och dessutom lägre än föregående år. Efterfrågan styrs främst 
av lägesbyten och inte av en expansion i byggandet av kontorslokaler. En anledning till detta kan vara att många bolag 
har fokuserat på kostnadsbesparingar som har lett till att de skjutit upp eventuella expansionsplaner. 
 
Hyrorna för lokaler med A-lägen i storstäderna har nått bottennivåer trots låga vakanser. Detta är ett resultat av det som 
skedde under åren 2001 och 2002, då hyresnivåerna sjönk drastiskt med uppåt 30 %. I dagsläget på marknaden kan man 
dock se hyrestillväxtmöjligheter för denna typ av lokaler. Hyrorna för dessa kontorslokaler har varit stabila under 2005 
och förväntas öka mot slutet av 2005 och under 2006, främst i Stockholm. Detta beror på det begränsade utbudet av 
kontorslokaler med A-lägen. 

 
Andelen outhyrda kontorslokaler, i relation till den totala andelen kontorslokaler, har minskat under de senaste sex 
månaderna. Vakansgraden har även stabiliserats i jämförelse med tidigare år och är för kontorslokaler med A-lägen idag 
6,8 % i Stockholm, 13,5 % i Göteborg och 11,4 % i Malmö. 

 
Avkastningskravet för kontorslokaler påverkas av fastigheternas lokalisering och bidrar till den rådande 
avkastningsnivån. Fastigheter med A-läge har exempelvis ett lägre avkastningskrav än fastigheter med B-läge. 
Avkastningsnivån för kontorslokaler med A-lägen har varit låg under 2005. Avkastningen förutspås att fortsätta sjunka 
under den resterande delen av 2005 samt under 2006. Avkastningsnivån för dessa kontorslokaler är idag 5,5-5,7 % i 
Stockholm, vilket är 0,25 % lägre än i början av 2005. I Göteborg och Malmö har avkastningen också tryckts ner och 
ligger på 6,0-6,25 %. Avkastningen förväntas sjunka ytterligare samtidigt som hyrorna förväntas vara fortsatt stabila 
under de kommande två åren. 
 
Framtiden för kontorsmarknaden ser ljus ut utifrån fastighetsägares perspektiv. Det finns förväntningar om att det 
begränsade utbudet av kontorslokaler i A-lägen, kommer att leda till en ökning av hyrorna med 3-5 % under början av 
2006. Denna hyrestillväxt förväntas kvarstå under de kommande två åren. Den högre hyrestillväxten gör att avkastningen 
kommer att gå ner. Trots att aktiehandeln eventuellt ökar kommer detta inte att påverka investeringsgraden i 
kommersiella fastigheter totalt sett. Pengarna kommer alltså inte att flyttas. Givet dessa framtidsutsikter kommer det att 
förväntas ytterligare komprimering av avkastningen. Marknaden kommer därför troligtvis att uppleva de lägsta 
avkastningsnivåerna på femton år.   
 
4.3 Bolagsöversikt -före införandet av Basel II 
Varje avsnitt nedan kommer att behandla de utvalda fastighetsbolagen och beskrivs med avseende på deras 
portföljsammansättning, historiska, genomsnittliga och nutida empiriska resultat. Samtliga beräkningar, tabeller och 
diagram återfinns i refererad bilaga.  
 
4.3.1 Tornet 
 
Historiska värden, 2001-2004

143  
Under perioden har Tornet haft en hög och ökande belåningsgrad, vilket ger att de har ökat sin belåning i relation till 
marknadsvärde. Även skuldsättningsgraden har ökat över perioden och ger att bolaget kan ses som mer finansierat av 
lån. Skuldtäckningsgraden påvisar hur väl driftsnettot täcker Tornets finansiella kostnader. Måttet har fluktuerat grovt 
under perioden som resultat av skillnaden i mängden amorteringar under åren. Antagandet styrks av att driftsnettot och 
räntebetalningar under perioden har varit relativt konstanta. Den kritiska punkten visar hur väl hyresintäkterna täckt de 
löpande betalningarna i rörelsen. Med höga värden under perioden och ett extremvärde 2004 verkar bolagets möjlighet 
att täcka löpande betalningarna med hyror vara nästintill obefintlig. Extremvärdet för 2004 kan förklaras av den stora 
andelen upptagna lån som ledde till en extrem finansiell kostnad under året. Soliditeten visar hur mycket kapital som 
finansieras av aktieägarna och denna bör ligga över 30 procent. Tornet har haft en soliditetsnivå som har legat under 
denna med ett extremvärde år 2004 på 19,24 procent. Detta bör jämföras med branschens genomsnitt på 35 procent.     

 
Tornet har haft relativt likartad direktavkastning på det totala kapitalet under perioden. Avkastningen är oberoende av 
kapitalstrukturen och kan ses som bolagets nettokapitaliseringsprocent. Över perioden redovisas en ökning av 
hyresintäkterna och även driftskostnaderna för bolaget. Driftsnettot har också ökat vilket påvisar att hyresintäkterna har 
ökat mer i relation till ökningen av driftskostnader. Ett lågt betavärde på 0,38 visar en relativ okänslighet mot 
marknadens rörelser.  

                                                 
143 se Bilaga 4, Tornet 
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Genomsnittliga värden 2001-2004 
Riskbedömning Medelvärde 
Belåningsgrad 75,57 % 
Skuldsättningsgrad 3,18 
Skuldtäckningsgrad 168,26 % 
Kritisk punkt 49,82 % 
Lönsamhetsbedömning  
Direkt avkastn. tot. kap.   7,24 % 
Effektiv avkastn. tot. kap. 7,74 % 
Direkt avkastn. E .K 27,47 % 
Effektiv avkastn. E.K 11,43 % 

Tabell 5. Sammanställda medelvärden 2001-2004, Tornet  
Källa: Sammanställda historiska värden för respektive bolag 

 

Portföljsammansättning
144 

Tornet är lägesdiversifierat med verksamheter belägna på olika platser runt om i Sverige. De tre största städerna i 
Sverige står dock för majoriteten av hyresintäkterna och driftsnettona145. Detta leder till att Tornet är ytterst beroende av 
vad som sker på storstadsmarknaderna. Fastighetsbolaget är mer kostnadseffektivt i storstäderna där driftsnettot i relation 
till hyresintäkterna är större. Tornets verksamhet är inte särskilt verksamhetsdiversifierad då 72 procent av 
fastighetsbeståndet består av kontor. Detta styrks av att deras totala innehav består till 92 procent av kommersiell 
verksamhet och endast 8 procent bostäder146. Under 2005 har Tornet avyttrat tio gånger så mycket som föregående år.  
Deras strategi är att sälja färdigutvecklade och attraktiva fastigheter. Tornets avyttringar och minskade skuldränta under 
2005 har lett till lägre räntekostnader för bolaget. Då Tornets soliditet ligger under 30 procent är bolaget högt belånat.  
 
Dagens värden, Q3 2005

147 
Riskbedömning  Lönsamhetsbedömning  
Belåningsgrad 72,14 % Direkt avkastn. tot. kap. 5,35 % 
Skuldsättningsgrad 2,59 Effektiv avkastn. tot. kap. -40,55 % 
Skuldtäckningsgrad 112,98 % Direkt avkastn. E.K 2,20 % 
Kritisk punkt 88,04 % Effektiv avkastn. E.K -162,52 % 
Verksamhet (MSEK)  
Hyresintäkter 1062 
Driftskostnader 388 
Driftsnetto 618 
Avkastningskrav  
CAPM (cost of equity) 4,83 % 
WACC (weighted average cost) 5,10 % 
Credit Rating B 
Beta 0,38 

Tabell 6. Tornet, sammanställning värden 
Källa: Årsredovisning för respektive bolag samt www.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
 

Den effektiva avkastningen på totalt kapital har antagit ett avvikande värde, i jämförelse med det genomsnittliga värdet. 
Anledningen till detta kan vara den enorma avyttring som Tornet utfört under 2005. Bolaget avyttrade då en stor andel av 
sitt totala kapital vilket återspeglas i extremvärdet. Avyttringen påverkar även den effektiva avkastningen på eget kapital. 
Utöver detta har Tornet redovisat enligt de nya redovisningsprinciperna IFRS som har påverkat förändringen i totalt 
kapital från tidigare år. Detta har skett genom att fastigheternas marknadsvärden nu redovisas i balansräkningen. Dessa 
nya regler har påverkat båda lönsamhetsmåtten som antar extremvärden i Tabell 6. 
  
4.3.2 Hufvudstaden 

 
Historiska värden, 2001-2004

148 
Hufvudstaden har upplevt en relativt konstant och låg belåningsgrad då bolaget belånat ca 50 procent av de totala 
tillgångarna. Skuldsättningsgraden har minskat under perioden vilket lett till att bolaget har finansierat mer av sin 
verksamhet med eget kapital. Skuldsättningsgraden kan ses som ett kortsiktigt likviditetsmått. Skuldtäckningsgraden har 
fluktuerat mycket över perioden med goda värden åren 2001-2003. Under dessa år har driftsnettot täckt de finansiella 
kostnaderna mer än väl. Ett extremvärde på detta riskmått visade sig år 2004 och kan härledas ur att bolaget tog upp 
mycket mer lån än vad de amorterade. De minskade därmed sina totala finansiella kostnader drastiskt. Även de 

                                                 
144 Årsredovisning, Tornet Q3 2005 
145 se Bilaga 1, diagram 6 
146 Ibid. diagram 2 
147 se Bilaga 4, Tornet 
148 Ibid. Hufvudstaden 
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fluktuationer som kan ses i den kritiska punkten kan förklaras på likartat sätt då de följde samma rörelsemönster som 
skuldtäckningsgraden. Direktavkastningen på totalt kapital har ökat konstant och gett en ungefärlig nettokapitalisering på 
7 procent. Soliditeten som visar den långsiktiga likviditeten, har sakta ökat och legat på en hälsosam nivå där hälften av 
kapitalet är finansierat av aktieägarna. 
 
Hyresintäkterna för Hufvudstaden har legat på en relativt konstant nivå medan driftskostnaderna har minskat. 
Kostnadseffektiviteten har avspeglats i ett klart ökande driftsnetto. Bolaget har ett betavärde på 0,47 vilket är ett lågt 
värde men dock kan högre än andra börsnoterade fastighetsbolag. Detta låga betavärde visar på en relativ okänslighet 
gentemot marknaden.    
 
Genomsnittliga värden 2001-2004 
Riskbedömning Medelvärde 
Belåningsgrad 55,06 % 
Skuldsättningsgrad 1,23 
Skuldtäckningsgrad 290,41 % 
Kritisk punkt 57,83 % 
Lönsamhetsbedömning  
Direkt avkastn. tot. kap.   7,32 % 
Effektiv avkastn. tot. kap. 8,92 % 
Direkt avkastn. E .K 9,07 % 
Effektiv avkastn. E.K 16,25 % 

Tabell 7. Sammanställda medelvärden 2001-2004, Hufvudstaden  
Källa: Sammanställda historiska värden för respektive bolag  
 

Portföljsammansättning
149 

Hufvudstaden är inte lägesdiversifierade eftersom deras verksamhet endast bedrivs i Stockholm och Göteborg. Med 
avseende på hyresintäkter och driftsnetto står Stockholmsmarknaden för den övervägande majoriteten av intäkter150. 
Hufvudstadens verksamhet är inte diversifierad då den till 97 procent består av kommersiella fastigheter151.  
 
Marknadsvärdet på portföljen har ökat och ökningen kan förklaras av ett lägre avkastningskrav som följd av ett högt 
investeringsintresse och en låg räntenivå. Hufvudstaden har en hög soliditet på 50,67 procent vilket är en hälsosam nivå 
utifrån ett finansiellt perspektiv.  
 
Dagens värden, Q3 2005

152 
Riskbedömning  Lönsamhetsbedömning  
Belåningsgrad 49,33 % Direkt avkastn. tot. kap. 3,91 % 
Skuldsättningsgrad 0,97 Effektiv avkastn. tot. kap. 37,24 % 
Skuldtäckningsgrad -226,13 % Direkt avkastn. E.K 11,13 % 
Kritisk punkt 3,2 % Effektiv avkastn. E.K 71,77 % 
Verksamhet (MSEK)  
Hyresintäkter 997,8 
Driftskostnader 303,7 
Driftsnetto 614,5 
Avkastningskrav  
CAPM (cost of equity) 5,18 % 
WACC (weighted average cost) 4,55 % 
Credit Rating BB+ 
Beta 0,47 

Tabell 8. Hufvudstaden, sammanställning värden 
Källa: Årsredovisning för respektive bolag samt www.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

 
Skuldtäckningsgraden och den kritiska punkten för Hufvudstaden antar i dagens läge extremvärden, enligt Tabell 8, i 
jämförelse med bolagets genomsnitt. Dessa kan båda härledas från Hufvudstadens låga amorteringsbelopp relativt 
nyupptagna lån. En förklaring kan vara att bolagets lånestruktur är utformad på ett sådant sätt att amorteringarna sker 
endast i slutet av året och därav inte är fullständigt redovisade under det tredje kvartalet. IFRS har även för Hufvudstaden 
lett till att effektiv avkastning på totalt och eget kapital redovisat extremvärden enligt Tabell 8. Deras totala kapital har 
ökat markant och kan härledas ur de nya redovisningsprinciperna.  
  

                                                 
149 Årsredovisning, Hufvudstaden Q3 2005 
150 se Bilaga 1, diagram 7 
151 Ibid. diagram 3 
152 se Bilaga 4, Hufvudstaden 
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4.3.3 FastPartner 
 
Historiska värden, 2001-2004

153  
FastPartner har haft en ytterst hög och konstant belåningsgrad över perioden med ett ungefärligt genomsnitt på 76 
procent. De har haft en relativt jämn skuldsättningsgrad med en mycket hög nivå utan extremvärden. Detta påvisar att 
bolaget har finansierats med mer lånekapital än ägarkapital. En fluktuerande skuldtäckningsgrad, vilken alltid är under 
100 procent, visar på en dålig täckning av de löpande finansiella kostnaderna. Även den kritiska punkten som bör vara 
under 100 procent, med löpande kostnader i relation till hyresintäkter, har visat dåliga värden. En avtagande men relativt 
konstant nivå på direktavkastningen på totalt kapital kan ses under perioden. Soliditet innebär en förmåga att motstå 
förluster och påvisar bolagets finansiella styrka. För FastPartner har soliditeten legat under den lämpliga nivån. 
 
Hyresintäkterna samt driftskostnaderna har legat på en relativt konstant nivå. Driftsnettot återspeglar denna relation då 
även den har varit konstant under perioden. FastPartner har ett betavärde på 0,38 vilket är ett lågt värde.     
 
Genomsnittliga värden 2001-2004 
Riskbedömning Medelvärde 
Belåningsgrad 76,81 % 
Skuldsättningsgrad 3,32 
Skuldtäckningsgrad 99,51 % 
Kritisk punkt 113,79 % 
Lönsamhetsbedömning  
Direkt avkastn. tot. kap.   5,57 % 
Effektiv avkastn. tot. kap. 4,65 % 
Direkt avkastn. E .K -7,77 % 
Effektiv avkastn. E.K 2,64 % 

Tabell 9. Sammanställda medelvärden 2001-2004, FastPartner  
Källa: Sammanställda historiska värden för respektive bolag 

 
Portföljsammansättning

154
 

FastPartner är lägesdiversifierade men inte med avseende på driftsnetto och hyresintäkter. Deras intäkter kommer främst 
från verksamheten på Stockholmsmarknaden155. Bolaget är verksamhetsdiversifierade inom segmentet för den 
kommersiella verksamheten då de exempelvis har en jämn fördelning mellan kontor, butik och övrig kommersiell 
verksamhet156. Investeringarna har halverats i jämförelse med föregående år och FastPartner har en låg soliditet på 26,8 
procent vilket ger en ytterst hög belåningsgrad.  
 
Dagens värden, Q3 2005

157 
Riskbedömning  Lönsamhetsbedömning  
Belåningsgrad 73,2 % Direkt avkastn. tot. kap. 3,97 % 
Skuldsättningsgrad 2,73 Effektiv avkastn. tot. kap. 14,35 % 
Skuldtäckningsgrad 142,35 % Direkt avkastn. E.K 4,41 % 
Kritisk punkt 78,46 % Effektiv avkastn. E.K 44,10 % 
Verksamhet (MSEK)  
Hyresintäkter 240,8 
Driftskostnader 84,2 
Driftsnetto 149,1 
Avkastningskrav  
CAPM (cost of equity) 4,83 % 
WACC (weighted average cost) 4,52 % 
Credit Rating B 
Beta 0,38 

Tabell 10. FastPartner, sammanställning värden 
Källa: Årsredovisning för respektive bolag samt www.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

 
Dagens värden för FastPartner enligt Tabell 10, visar inga extremvärden varken ur risk- eller lönsamhetssynpunkt, i 
jämförelse med bolagets genomsnitt. Det enda värdet som diskuteras är den effektiva avkastningen på eget kapital som 
till viss del kan härledas ur förändringen av totalt kapital och IFRS nya redovisningsprinciper.  

                                                 
153 se Bilaga 4, FastPartner 
154 Årsredovisning, FastPartner Q3 2005 
155 se Bilaga 1, diagram 8 
156 Ibid. diagram 4 
157 se Bilaga 4, FastPartner 
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4.3.4 Castellum 
 
Historiska värden, 2001-2004

158 
Castellum har haft en hög belåningsgrad som under perioden minskat till viss del. Den höga nivån har inneburit att 
bolaget lånat en stor andel av kapitalet. Skuldsättningsgraden för bolaget har varit relativt konstant men ligger 
fortfarande på en hög nivå. Skuldtäckningsgrad har fluktuerat men visat goda värden över 100 procent. Extremvärdena 
2003 och 2004 förklaras med att bolaget tagit upp mycket mer lån än vad de amorterat och därav ökat andelen lån. Den 
kritiska punkten har legat på en hälsosam nivå och pendlat under perioden. Man har erfarit vissa ökningar i 
direktavkastningen men inom ett litet intervall. Soliditeten i bolaget har legat på ett ungefärligt genomsnitt på 32 procent. 
Detta motsvarar de generella rekommendationerna för en hälsosam soliditet med en hög och långsiktig likviditet. 
 
Hyresintäkterna har ökat under perioden och driftskostnaderna har följt samma utveckling. Då driftsnettot har ökat under 
perioden ger detta att hyresintäkterna har ökat mer i relation till ökningen i kostnaderna. Castellum har ett betavärde på 
0,53 vilket är ett högt värde för branschen dock inte ett extremvärde. 
 
Genomsnittliga värden 2001-2004 
Riskbedömning Medelvärde 
Belåningsgrad 67,45 % 
Skuldsättningsgrad 2,08 
Skuldtäckningsgrad 287,49 % 
Kritisk punkt 36,78 % 
Lönsamhetsbedömning  
Direkt avkastn. tot. kap.   8,28 % 
Effektiv avkastn. tot. kap. 14,55 % 
Direkt avkastn. E .K 22,70 % 
Effektiv avkastn. E.K 35,24 % 

Tabell 11. Sammanställda medelvärden 2001-2004, Castelllum  
Källa: Sammanställda historiska värden för respektive bolag 
 

Portföljsammansättning
159
 

Castellum är lägesdiversifierade med störst koncentration i de tre största städerna med närliggande områden. Bolaget är 
relativt verksamhetsdiversifierade med hänsyn till deras verksamheter inom det kommersiella beståndet. Den största 
delen av deras verksamhet består av kontor och står för 58 procent av den totala verksamheten. Det senaste året har de 
ökat sina investeringar i relation till återinvesteringar. Castellums soliditet är relativt hög då den ligger på 40,71 procent. 
Detta innebär att aktieägarna bär en stor del av bolagets finansiering.  
 
Dagens värden, Q3 2005

160 
Riskbedömning  Lönsamhetsbedömning  
Belåningsgrad 59,29 % Direkt avkastn. tot. kap. 4,64 % 
Skuldsättningsgrad 1,46 Effektiv avkastn. tot. kap. 32,61 % 
Skuldtäckningsgrad 281,94 % Direkt avkastn. E.K 7,36 % 
Kritisk punkt 52,84 % Effektiv avkastn. E.K 76,06 % 
Verksamhet (MSEK)  
Hyresintäkter 1422 
Driftskostnader 412 
Driftsnetto 957 
Avkastningskrav  
CAPM (cost of equity) 5,40 % 
WACC (weighted average cost) 4,39 % 
Credit Rating BBB 
Beta 0,53 

Tabell 12. Castellum, sammanställning värden 
Källa: Årsredovisning för respektive bolag samt www.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

 
Skuldtäckningsgraden och den kritiska punkten för Castellum antar i dagens läge inga extremvärden, enligt Tabell 12 
eller genomsnittet, utan påvisar istället god likviditet i bolaget. Även för Castellum har IFRS påverkat dagens resultat för 
effektiv avkastning på totalt och eget kapital. Dessa värden kan ses som extrema vid jämförelse mot bolagets historiska 
och genomsnittliga värden och kan härledas ur ökningen av totalt kapital under 2005. 
 
 

                                                 
158 se Bilaga 4, Castellum  
159 Årsredovisning, Castellum Q3 2005 
160 se Bilaga 4, Castellum 
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4.4 Läget innan Basel II  
Avsnittet kommer att behandla läget innan Basel II med utgångspunkt i dagens värden. För att möjliggöra detta krävs 
skattningar av fastighetsbolagens värden för helåret 2005. Avsnittet inleds med en redovisning av dessa skattningar för 
att senare presentera de valda fastighetsbolagens empiriska resultat. Avslutande konstrueras en räntekänslighetsanalys 
som ligger till grund för kommande scenariokonstruktion.      
  
4.4.1 Skattning av värden 
 
För att möjliggöra beräkningar för helåret 2005 krävs skattningar för det sista kvartalet 2005. Dessa värden kommer att 
skattas utifrån bolagens rapporter 2005 Q3. Utifrån marknadsanalysen har vissa skattningar kunnat utföras gemensamt 
för de fyra fastighetsbolagen. Övriga skattningar redovisas i samband med respektive bolags värden. De enskilda 
skattningarna baseras på analys utifrån bolagens portföljsammansättning. 
 
Marknadsräntan för helåret 2005 antas vara densamma som tidigare under året. Detta då de flesta av fastighetsbolagens 
kreditavtal är långfristiga och därmed löper över minst 365 dagar. Hyresintäkterna och driftskostnaderna för Q3 2005 
antas stå för 75 procent av årets totala intäkter och kostnader och beräknas därefter. Då fastighetsskatten endast redovisas 
för gällande period antas även denna stå för tre fjärdedelar av årets totala fastighetsskatt. Driftsnettot ges därefter som ett 
resultat av dess skattade komponenter. Under antagandet att bolagen inte ändrar sin kapitalstruktur används samma 
värden för eget, lånat kapital och totalt kapital som för 2005 Q3. Räntekostnaderna från kvartalsrapporterna förväntas 
bestå av 75 procent av årets totala räntekostnader. Utifrån den skattade skuldräntan och räntekostnaderna, ges ett skattat 
värde på de räntebärande skulderna för helåret.      

 
4.4.2 Finansiella nyckeltal 2005 
Samtliga värden i tabellerna nedan har relaterats till bolagens historiska och genomsnittliga värden. En ytterligare 
förklaring kommer endast ges då nyckeltalen antar extremvärden.      
 
Tornet 
Då Tornet har avyttrat en stor andel fastigheter under 2005 förväntas 
lånestrukturen förändras. I och med denna avyttring kommer 
nettoamorteringarna antas vara positiva vilket i sig påverkar resultaten för 
skultäckningsgraden och den kritiska punkten. Den positiva nettoamorteringen 
för Tornet innebär att bolaget har en större andel skuld att täcka och leder till 
den lägre skuldtäckningsgraden. Detta visas även i den något högre kritiska 
punkten.    

 
Hufvudstaden 

Då ränteläget är lågt och har minskat under senare år förväntas Hufvudstaden ta 
upp mer lån än de amorterar. Detta styrks med att bolagets skuldränta har 
minskat. Eftersom bolagets negativa nettoamorteringar överstiger 
räntekostnaderna för året, leder det till att skuldtäckningsgraden får ett negativ 
värde. Extremvärdet tåls att jämföras med bolagets genomsnittliga värde. 
Skuldtäckningsgraden ter sig ytterst känsligt då små förändringar i 

amorteringarna ger stora värdeförändringar. Bolaget lånar således mer än de amorterar. Denna negativa nettoamortering 
kommer dock inte att påverka den kritiska punkten märkbart.   

 
FastPartner 

FastPartner har minskat sina investeringar i fastigheter samtidigt som de har 
avyttrat fastigheter. Trots detta ökar mängden lån i relation till amorteringar. 
Bolagets värden för de finansiella nyckeltalen har förbättrats då 
skuldtäckningsgraden har ökat och den kritiska punkten minskat. Den klara 
förbättringen i skuldtäckningsgraden förklaras med ett ökat driftsnetto och en 
minskning i upptagna lån. Den kritiska punkten har förbättrats och bolaget har 
kostnadseffektiviserat. Detta då de löpande kostnaderna har minskat snabbare än ökningen i hyresintäkterna.  

 
Castellum 

Castellum har ökat sina investeringar samt förvärv i relation till avyttringar. Detta 
antas leda till att bolaget ökar sin upplåning. Då nettoamorteringarna för bolaget 
nästintill är noll, påvisar skuldtäckningsgraden endast hur väl hyresintäkterna 
täcker räntekostnaderna. Detta i sig leder till extremvärdet som synes i tabell 16. 
Den kritiska punkten har förbättrats då den har minskat ytterligare. Detta beror på 
en kostnadseffektivisering inom bolaget.  

Tabell 13. 
Riskbedömning 

 

Belåningsgrad 72,14 % 
Skuldsättningsgrad 2,59  
Skuldtäckningsgrad 80,05 % 
Kritisk punkt 109,23 % 

Tabell 14.  
Riskbedömning 

 

Belåningsgrad 49,33 % 
Skuldsättningsgrad 0,97 
Skuldtäckningsgrad -1472,03 % 
Kritisk punkt 26,25 % 

Tabell 15. 
Riskbedömning 

 

Belåningsgrad 73,20 % 
Skuldsättningsgrad 2,73 
Skuldtäckningsgrad 173,80 % 
Kritisk punkt 70,59 % 

Tabell 16. 
Riskbedömning 

 

Belåningsgrad 59,29 % 
Skuldsättningsgrad 1,46 
Skuldtäckningsgrad 2426,50 % 
Kritisk punkt 31,75 % 
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4.5 Räntekänslighetsanalys 
 
Belåningsgraden visar hur stor andel av det totala kapitalet i bolaget som är lånat kapital. Då lånat kapital påverkas av 
skuldräntan borde detta rimligtvis leda till att en hög belåningsgrad ger större räntekänslighet än en låg belåningsgrad. 
Ett bolag som har stor andel lånade tillgångar är därför mer utsatt vid eventuella ränteförändringar. Bolag kan tilldelas 
olika skuldräntor utav banker. Denna skillnad beror på ett flertal faktorer vilka bland annat är bolagets kreditvärdighet. 
Kreditvärdigheten påverkar kreditavtalets upplägg och även kreditkostnaden banken kräver. Således påverkas bolagens 
skuldränta av kreditavtalets specifika uppbyggnad. Detta då man kan välja att låna upp pengar till rörlig eller fast ränta. 
Avtalens struktur byggs ofta upp kring särskilda krav på hälsosamma nivåer av nyckeltal. Därmed påverkas skuldräntan 
även av bolagets löpande verksamhet.  
 
En akties förväntade avkastning drivs utav bolagets betavärde. Betavärdet mäter hur mycket aktien och marknaden rör 
sig gemensamt. Ett betavärde på 2 visar att aktien rör sig dubbelt så mycket som marknaden och ett betavärde på 0,5 
implicerar att aktien rör sig hälften så mycket som marknaden. Betavärdet påverkas av bolagets verksamhet, 
konjunkturläge, marknad och risk. Betavärdet skiljer sig åt bolag emellan på grund av de olika bolagens skuldsättning. 
Ett bolag kan ha en hög skuldsättning om bolaget har en låg verksamhetsvolatilitet och mer likvida tillgångar. I och med 
detta kan skillnader i skuldsättningsgraden hänvisas till bolagets löpande verksamhet. 
 
Tornets höga belåningsgrad kan vara en anledning till att bolaget tilldelats en sådan hög skuldränta. De har även en 
ytterst hög skuldsättningsgrad, vilken innebär att omfattningen lånat kapital i relation till eget kapital är hög. I jämförelse 
med branschens skuldränta ligger bolaget klart över genomsnittet. Tornets betavärde ligger på en låg nivå och verkar 
okänsligt för marknadsförändringar. Detta implicerar en lägre risk i bolaget som placeringsform. Utifrån detta borde 
Tornet vara relativt räntekänsligt och därigenom påverkas av små ränteförändringar. Slutsatsen styrks av bolagets egna 
utförda känslighetsanalys. Denna påstår att en förändring i skuldräntan på en procentenhet, skulle leda till en 
tolvprocentig förändring i bolagets resultat.  
 
Hufvudstaden har, för att vara ett fastighetsbolag, en relativt låg belåningsgrad. Även skuldsättningsgraden är lägre än 
för andra fastighetsbolag. Kvoten visar att bolaget har näst intill lika stor andel lånat som eget kapital. Detta kan vara 
anledningen till att bolaget tilldelats en lägre skuldränta än branschens genomsnitt. Hufvudstadens betavärde är inte 
speciellt högt och indikerar att aktien rör sig hälften så mycket som marknaden och är därmed en placering med låg risk. 
Med detta som grund borde Hufvudstaden inte vara lika räntekänsligt som andra fastighetsbolag. En ytterligare 
förklaring är att deras skuldränta ligger under branschens genomsnitt. Bolaget har också gjort en känslighetsanalys där en 
ränteförändring på en procentenhet leder till en åttaprocentig förändring i resultatet. 
 
FastPartner har både en hög belåningsgrad och skuldsättningsgrad. Det här visar att bolaget belånar en stor del av sitt 
totala kapital och därmed främst finansieras av lån. Trots dessa höga nivåer har bolaget en skuldränta som endast ligger 
något över branschens genomsnitt. Ett lågt betavärde för FastPartner tyder på att bolaget är okänsligt för 
marknadsförändringar och har en låg placeringsrisk. Utifrån detta borde bolaget vara ytterst räntekänsligt. Slutsatsen 
grundas med fokus på den höga belåningen samt skuldsättningen. Denna motiveras ytterligare av bolagets egen 
känslighetsanalys. Analysen visar att en förändring i räntan på en procentenhet leder till en artonprocentig förändring i 
bolagets resultat.             
 
Castellums belåningsgrad ligger på en sund nivå. Skuldsättningsgraden däremot indikerar att bolaget finansierar sin 
verksamhet med hjälp av en större andel lånat än eget kapital. Castellum har tilldelats en förmånlig skuldränta som ligger 
klart under branschens genomsnitt. Bolagets betavärde är inte särskilt högt och implicerar att aktien rör sig hälften så 
mycket som marknaden. Med grund i dessa resultat borde Castellum inte vara särskilt räntekänslig. Detta bekräftas inte 
bara av den låga skuldräntan, utan även av bolagets egen känslighetsanalys. I denna visas att en ränteförändring på en 
procentenhet ger en tvåprocentig resultatförändring.  
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4.6 Scenario 1 & 2 - efter införandet av Basel II 
Detta avsnitt kommer att utifrån de konstruerade scenariona behandla den framtida hypotetiska förändringen för valda 
fastighetsbolag. Inledningsvis kommer scenariona åter att presenteras för läsaren. De skattade värdena i avsnittet 
kommer att grundas i marknads- och omvärldsanalysen, bolagens historiska värden och de nämnda konsekvenserna i 
och med implementeringen av Basel II. Utförligare beskrivning återfinns i avsnitt 4.4.1 ”Skattade värden”.   Utöver de 
sammanfattande resultat som redovisas i tabeller nedan återfinns resterande beräkningar och tabeller i bilaga 4 avsnitt 
A-E under respektive fastighetsbolag. Den första tabellen, tabell A, redovisar de historiska och nutida värdena för 
bolagen. Tabell B och C redogör för bolagens nyckeltal respektive kapitalkostnad. Tabell D redovisar de förändrade 
värdena under de båda scenariona. Den sista tabellen, tabell E, redogör för förändringen under scenariona av 
nyckeltalen för respektive bolag.  Avsnittet ligger sedan till grund för kommande analyskapitel.  

4.6.1 Presentation av scenarion 
 
Utgångspunkten för scenarioanalysen är Modigliani-Miller teoremet där värdet på bolagen är oberoende av hur de har 
finansierats. I praktiken brister teoremets antaganden då bland annat skatter och transaktionskostnader förekommer. 
Dessutom är inte alltid marknaden effektiv. Trots att teoremet inte är applicerbart i praktiken är det nödvändigt att beakta 
ett neutralt perspektiv, eftersom scenariona utgår ifrån att Basel II kommer att påverka. Då denna påverkan endast är en 
hypotes och inte med säkerhet kan påvisas är det viktigt att ta hänsyn till att den även kan vara obefintlig. Med detta i 
åtanke kommer författarna att jämföra scenariona med de skattade värdena för 2005, vilka representerar ett oförändrat 
scenario.  

Scenario 1: Fastighetsbolags tillgångar uppgår till ett stort värde eftersom deras främsta resurs är fastigheter. Basel II 
medför att kreditgivarna kommer att betrakta fastigheter som säkrare tillgångar vid fallissemang och tilldelar därför 
låntagaren högre kreditvärdighet. Detta leder till att fastighetsbolag kan låna större belopp till en lägre skuldränta. Den 
ökade upplåningen och lägre skuldräntan kommer att påverka den viktade kapitalkostnaden. 
 
Scenario 2: Basel II innebär högre krav på fastighetsbolag bland annat med avseende på effektivare riskhantering. En 
konsekvens av införandet av Basel II är att tillgången på lånat kapital kommer att minska. Kreditinstitut kommer att 
kräva mer av fastighetsbolag då de använder sig av en stor andel lånat kapital vilket leder till att fastighetsbolag får 
svårare att låna och kommer få betala en högre skuldränta. En minskad upplåning till högre kostnad kommer att påverka 
fastighetsbolagens viktade kapitalkostnad. 
 
4.6.2 Resultat av scenarion 
 
Nedanstående tabeller redovisar de empiriska resultat som kan förväntas inträffa vid införandet av Basel II. I tabellerna 
är utgångspunkten 2005*, ett neutralläge utan effekter. Tabellerna är endast sammanfattande och redovisar därför inte 
alla skattningar och värden. I bilaga 4 återfinns samtliga värden och beräkningar. 
   

  
Tornet 2005* Scenario 1 Scenario 2 Hufvudstaden 2005* Scenario 1 Scenario 2 
Medelränta 5,20 % 4,50 % 5,90 % Medelränta 3,90 % 3,50 % 4,20 % 
Belåningsgrad 72,14 % 80,15 % 67,44 % Belåningsgrad 49,33 % 50,11 % 42,92 % 
Skuldsättningsgrad 2,59 4,04  2,07 Skuldsättningsgrad 0,97 1,00 0,75 
Eget kapital 3220,00 3220,00 3220,00 Eget kapital 7965,00 7965,00 7965,00 
Lånat kapital 8337,00 13000,00 6669,60 Lånat kapital 7754,10 8000,00 6000,00 
Totalt kapital 11557,00 16220,00 9889,60 Totalt kapital 15719,10 15965,00 13965,00 

Tabell 17. Sammanfattade värden, Tornet & Hufvudstaden 
   
 
 

FastPartner 2005* Scenario 1 Scenario 2 Castellum 2005* Scenario 1 Scenario 2 
Medelränta 4,40 % 4,0 % 5,50 % Medelränta 3,70 % 3,30 % 4,20 % 
Belåningsgrad 73,20 % 76,09 % 66,54 % Belåningsgrad 59,29 % 61,50 % 58,86 % 
Skuldsättningsgrad 2,73 3,18 1,99 Skuldsättningsgrad 1,46  1,60 1,43 
Eget kapital 1005,50 1005,50 1005,50 Eget kapital 8389,00 8389,00 8389,00 
Lånat kapital 2746,70 3200,00 2000,00 Lånat kapital 12216,00 13400,00 12000,00  
Totalt kapital 3752,20 4205,00 3005,50 Totalt kapital 20605,00 21789,00 20389,00 
 Tabell 18. Sammanfattande värden, FastPartner & Castellum 
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4.6.3 Värderingkvoter under scenarion  
 
Nedan presenteras värderingskvoterna före och efter införandet av Basel II. Värderingen baseras på räntabilitetsmetoden 
där driftsnettot evighetskapitaliserats med en kalkylränta. Kalkylräntan är den viktade och genomsnittliga 
kapitalkostnaden som har beräknats för fastighetsbolagen. För att belysa effekterna av de finansiella betalningarna har 
även betalningsnettot använts i modellen. Formeln för räntabilitetsmetoden återfinns i bilaga 2, formel 4 och nödvändiga 
beräkningar i bilaga 4.C för respektive bolag.  
 
Tornet 2005* Scenario 1 Scenario 2 Hufvudstaden 2005* Scenario 1 Scenario 2 
Driftsnetto 824,00 824,00 824,00 Driftsnetto 819,33 819,33 819,33 
Kalkylränta 5,10 % 4,57 % 5,55 % Kalkylränta 4,55 % 4,34 % 4,76 % 
Värderingskvot 16156,86 18030,63 14846,85 Värderingskvot 18007,33 18878,65 17212,89 
        
Betalningsnetto -305,33 -305,33 -305,33 Betalningsnetto 674,99 674,99 674,99 
Kalkylränta 5,10 % 4,57 % 5,55 % Kalkylränta 4,55 % 4,34 % 4,76 % 
Värderingskvot -5986,86 -6681,18 -5501,44 Värderingskvot 14835,02 15552,76 14180,46 

Tabell 19. Sammanfattande värderingtabell, Tornet & Hufvudstaden 

 
 

FastPartner 2005* Scenario 1 Scenario 2 Castellum 2005* Scenario 1 Scenario 2 
Driftsnetto 198,80 198,80 198,80 Driftsnetto 1276,00 1276,00 1276,00 
Kalkylränta 4,52 % 4,20 % 5,28 % Kalkylränta 4,39 % 4,11 % 4,70 % 
Värderingskvot 4398,23 4733,33 3765,15 Värderingskvot 29066,06 31046,23 27148,94 
        
Betalningsnetto 84,41 84,41 84,41 Betalningsnetto 1123,42 1123,42 1123,42 
Kalkylränta 4,52 % 4,20 % 5,28 % Kalkylränta 4,39 % 4,11 % 4,70 % 
Värderingskvot 1867,48 2009,76 1598,67 Värderingskvot 25590,34 27333,82 23902,55 

Tabell 20. Sammanfattande värderingtabell, FastPartner & Castellum. 
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5. ANALYS  
Analyskapitlet kommer att omfatta en jämförande analys bolagen emellan. Detta med avseende på de hypotetiskt 
påvisade effekterna av Basel II och hur värdet på bolagen har påverkats. Utifrån teori och empiri kommer kapitlet att 
möjliggöra svaren på uppsatsens frågeställningar. Analysen baseras på tidigare redovisade resultat samt beräkningar 
och tabeller över de olika scenariona. De tabeller och beräkningar som inte redovisas i empirin återfinns i bilaga 4, A-E 
under respektive bolag. 

  
Tornet är ett högt belånat bolag med hög räntekänslighet. Utöver detta har bolaget tilldelats, relativt de andra tre bolagen, 
en klart högre skuldränta och en sämre credit rating. Detta ligger i linje med den stora ökningen av lånat kapital som 
bolaget tros genomföra under scenario 1. Ökningen är större relativt de andra bolagens och ger en låg soliditet, dock inget 
för Tornet avvikande värde. Under scenario 1 visar bolaget goda finansiella nyckeltal och lönsamma avkastningsvärden. 
Bolagets höga skuldränta ger att en ytterligare ökning i räntan under scenario 2 resulterar i att bolaget troligen kommer att 
tvingas låna mindre kapital. En konsekvens av det minskade kapitalet kan vara att de blir drivna till att avyttra tillgångar. 
Scenario 2 påverkar uppenbart skuldtäckningsgraden negativt. Det ger att tillgångarnas likviditetsbidrag och möjlighet att 
täcka finansiella kostnader minskar. Även Tornets kritiska punkt påverkas negativt utav scenario 2. Direktavkastningen 
på totalt kapital gynnas under scenariot vilket är en konsekvens av den lägre skuldsättningsgraden. Tornets resultat 
påverkas starkt av små ränteförändringar, positiva som negativa, och är ett av studieobjekten som påverkas mest av 
förändringar i räntenivån.  
 
Det första scenariot påverkar procentuellt Tornets kapitalkostnad i större utsträckning än det andra. Bolaget är därav mer 
känsligt mot en minskning i skuldräntan med avseende på kapitalkostnaden. Enligt Tabell 19, som påvisar 
värderingskvoterna, kan man under scenario 1 iaktta en tolvprocentig ökning i Tornets värde. Ökningen är ett resultat av 
den lägre skuldräntan. Däremot under scenario 2, vid en ökning av skuldräntan, erfar bolaget en minskning i dess värde 
på åtta procent. Tornets värde är det av fastighetsbolagen som förefaller mest känsligt för en ränteminskning. Utöver detta 
har man observerat att bolagets värde påverkas mer positivt under det första scenariot än negativt under det andra. 
 
Hufvudstaden är relativt de andra tre bolagen ett lågt belånat fastighetsbolag, vilket visar sig i bolagets låga 
räntekänslighet. Den låga skuldräntan återspeglar bl.a. en lägre belåningsgrad och en högre tilldelad credit ratingen än 
Tornet. Hufvudstadens låga räntekänslighet och belåning ger att de inte kommer att öka sitt lånade kapital nämnvärt 
under scenario 1. Detta styrks av att bolaget historiskt sett inte ökat lånat kapital trots lägre räntenivåer. På grund av detta 
ligger soliditeten på en hälsosam och jämn nivå i relation till tidigare år. Även om lånat kapital ökar under scenario 1 
visar bolaget upp bra nivåer på de många av de finansiella nyckeltalen. Trots de sämre värdena på skuldtäckningsgraden 
och den kritiska punkten innebär detta inte något negativt för bolaget. Hufvudstaden täcker fortfarande sina skulder mer 
än väl och avkastningarna ges ingen tydlig förändring. Med tanke på att bolaget, trots ökad belåning, inte ges märkbara 
effekter på riskbedömningsmåtten kan de få utrymme för framtida lönsamma investeringar. Även under scenario 2 
motiveras den smärre förändringen i lånat kapital utav den låga räntekänsligheten samt den historiskt jämna och höga 
soliditetsnivån. Scenario 2 kommer utifrån dagens värden påverka soliditeten positivt och kommer att ligga på en 
hälsosam nivå. De finansiella nyckeltalen ligger på en lägre, men fortfarande välmående nivå. Skuldtäckningsgraden och 
den kritiska punkten, med avseende på de skattade värdena för 2005, kommer att påverkas negativt. Trots denna 
minskning ligger nyckeltalen fortfarande på mycket bra nivåer. Ur avkastningssynpunkt ligger direkt- och 
effektivavkastningen relativt oförändrade nivå under scenario 2.  
 
Hufvudstadens kapitalkostnad påverkas procentuellt lika mycket under båda scenariona. Detta ger att bolaget är lika 
känsligt för en ökning som en minskning i räntan. Enligt Tabell 19, som uppvisar värderingskvoter, ger en 
ränteminskning en femprocentig ökning i Hufvudstadens värde. Under scenario 2 innebär en höjning av skuldräntan en 
värdeminskning för bolaget på fyra procent. Återigen kan man observera att Hufvudstaden påverkas lika mycket av en 
ränteminskning som en ökning. Dessutom är bolaget det av studieobjekten som troligen kommer att påverkas minst vid 
införandet av Basel II.  
 
FastPartner som är det minsta av bolagen, har en lika hög belåningsgrad som Tornet och den högsta räntekänsligheten av 
studieobjekten. Denna höga räntekänslighet återspeglas i den höga skuldräntan och bolaget har dessutom tilldelats samma 
svaga credit rating som Tornet. Historiskt har bolaget alltid haft den högsta skuldräntan och den lägsta soliditeten i 
relation till de andra bolagen. Därmed har bolaget haft svårt att bära det totala kapitalet med avseende på aktieägarnas 
kapital. Den procentuellt stora förändringen i lånat kapital under scenario 1 baseras på två antaganden. Det första 
antagandet grundas i enlighet med den extrema räntekänsligheten och det andra i att upplåningen historiskt sett ökat 
markant vid lägre räntenivåer. Scenario 1 kommer att påverka soliditeten till det sämre, dock inte till ett ovanligt värde 
för bolaget. I och med ökningen av lånat kapital kommer belåningsgraden och skuldsättningsgraden att öka under 
scenariot. De andra finansiella nyckeltalen har förändrats till viss del men ligger fortfarande på bra nivåer och visar att 
FastPartner täcker sina finansiella och löpande betalningar väl. Scenario 1 leder till att direktavkastningarna minskar 
medan de effektiva avkastningarna ökar. Under scenario 2 kommer lånat kapital att minska och denna grad av minskning 
baseras på samma iakttagelser som under scenario 1. Under scenario 2 återfinns den högsta soliditeten bolaget erfarit 
under observationsperioden och återspeglas i den lägre belånings- och skuldsättningsgraden. Belåningsgraden kommer att 
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ligga klart under samtliga tidigare värden. Skuldtäckningsgraden och den kritiska punkten har under detta scenario 
förändrats mycket. Förändringen har varit ytterst negativ vilket påvisar att FastPartner kan få problem att bära de 
finansiella betalningarna trots minskningen av lån. Man kan iaktta en viss ökning i direktavkastningen på totalt kapital 
vilket härleds ur minskat lånat kapital i relation till eget kapital. FastPartner har den högsta räntekänsligheten bland 
studieobjekten som avspeglas i deras påverkan av en högre skuldränta. Detta får betydande konsekvenser för bolaget.  

 
Det andra scenariot påverkar procentuellt FastPartners kapitalkostnad signifikant mer än det första scenariot. Bolaget är 
därför extra känsligt mot en ökning i skuldräntan. Enligt Tabell 20, vilken uppvisar värderingskvoter, erfar FastPartner 
under scenario 1 en åttaprocentig ökning i bolagets värde. Detta samtidigt som scenario 2 leder till en fjortonprocentig 
minskning. FastPartner är det bolag som bland studieobjekten påverkas mest negativt av en skuldränteökning.   
 
Castellums belåningsgrad ligger mitt emellan de andra studieobjekten och är det bolag som är minst räntekänsligt. 
Bolagets har efter Hufvudstaden, den högsta soliditeten och har haft den lägsta skuldräntan historiskt sett bland bolagen. 
Castellum har tilldelats den bästa credit ratingen bland observationsobjekten vilket går hand i hand med dessa resultat. 
Förändringen av lånat kapital under scenario 1 har baserats på bolagets historiska ökning vid ränteminskningar och 
ränteokänsligheten. Det ter sig så att bolaget inte lånar mer än de har behov av. Soliditeten och de finansiella nyckeltalen 
under scenariot förblir relativt oförändrade. Detta med undantag för skuldtäckningsgraden som minskat men ändå 
uppvisar ett hälsosamt värde. Under scenario 1 ligger lönsamhetsmåtten på i princip oförändrade avkastningsnivåer. 
Castellum förväntas under scenario 2 att minska sin belåning, dock ej särskilt mycket i relation till totalt kapital. 
Motiveringen till minskningen är densamma som under scenario 1 och grundas i bolagets historiska förändringar av lånat 
kapital vid ränteförändringar. Scenariot påverkar soliditeten, belåningsgraden och skuldsättningsgraden minimalt vilket 
här påvisar att bolaget är mycket okänsligt för en ränteökning. Däremot kan man iaktta vissa förändringar i 
skuldtäckningsgraden och den kritiska punkten. Dessa har båda försämrats men ligger ändå på goda nivåer. Direkt- och 
effektivavkastningarna under scenario 2 är nästintill identiska med värdena för 2005, vilket tyder på att lönsamheten i 
bolaget inte påverkas mycket av en förändring i skuldräntan. Castellums extrema ränteokänslighet har återspeglats under 
båda scenariona och i samtliga värden.  
 
Den procentuella effekten på Castellums kapitalkostnad är i princip densamma oavsett om skuldräntan ökar eller minskar. 
Bolaget är därför praktiskt taget lika okänsligt för en ökning som en minskning i räntan. Enligt Tabell 20, vilken uppvisar 
värderingskvoter, påverkas Castellums värde av en sjuprocentig ökning under det första scenariot. Bolaget upplever en 
nästintill lika stor förändring under det andra scenariot, nämligen en sexprocentig minskning. Castellum är det bolag, som 
efter Hufvudstaden, kommer påverkas minst vid införandet av Basel II. Dessutom påverkas bolaget lika mycket av en 
ränteökning som en minskning.  
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6. SLUTSATSER  
Slutsatskapitlet inleds med en diskussion, vilken kommer att besvara uppsatsens problemställningar utifrån analysen av 
empirin. Följande avsnitt tar även upp de problem som dykt upp under arbetet och den kritik som kan riktas mot 
uppsatsen. Avslutande ges förslag på fortsatt forskning inom området.    
  
6.1 Slutdiskussion  
 
Författarna har i uppsatsen utgått ifrån en scenarioanalys. Denna har utförts för att göra en jämförande studie med 
utgångspunkt i ett neutralt och oförändrat läge. Scenariona har byggts upp kring två hypotetiska utsagor som 
konsekvenser vid införandet av Basel II. Dessa scenarion påvisar hur författarna förväntar sig att implementeringen kan 
komma att påverka fastighetskrediter.  
 
I och med att författarna förväntar sig en förändrad kreditprissättning i samband med de nya kapitaltäckningsreglerna, har 
det varit intressant att undersöka värdet på olika fastighetsbolag. Författarna har noterat värdeförändringar med avseende 
på flera olika parametrar. Bolagen har påverkats på flera sätt och i olika utsträckning. Skillnaderna har berott på 
räntekänslighet, nuvarande kapitalstruktur och bolagens tilldelade skuldräntor. Basel II och dess påverkan har skiljt sig åt 
bolagen emellan. Exempelvis har scenariot med lägre skuldränta inte gynnat alla bolag i samma utsträckning. Scenariot 
med högre skuldränta har genomgående haft en negativ inverkan på studieobjekten. Detta innebär dock inte att bolagen 
uppvisat svaga finansiella nyckeltal.  
 
Tornet gynnas mer av det första scenariot men bör se över sin förvaltning och kapitalstruktur då införande av Basel II tros 
påverka bolaget mycket. Det kan bli kritiskt för bolaget om räntan ökar, med avseende på bolagets höga räntekänslighet 
och klart högre skuldränta.  Implementeringen av Basel II kommer att leda till stora förändringar i bolagets värde. 
 
Hufvudstaden är ett väl förvaltat bolag då det inte berörs märkbart av något av scenariona. Om bolaget har planer på 
lönsamma investeringsprojekt skulle man rekommendera en ökning i lånat kapital då bolagets finansiella nyckeltal inte 
påverkas särskilt negativt av detta. Om Hufvudstaden däremot inte har sådana planer skulle kapitalstrukturen kunna bli 
mer optimal med en något lägre andel lånat kapital. Sammanfattningsvis behöver bolaget inte oroa sig inför 
implementeringen av Basel II då det är så pass väl förvaltat och okänsligt mot ränteförändringar. Hufvudstadens värde 
kommer påverkas minimalt av detta regelverks implementering. 
 
FastPartner gynnas klart av det första scenariot men påverkas mer vid händelsen av det andra. Bolaget är mer beroende av 
sitt lånade kapital än de övriga bolagen. För att kunna växa ytterligare är det troligt att FastPartner är i behov av lånat 
kapital. Bolaget är mer känsligt för en ökning i räntan än en minskning med avseende på de finansiella nyckeltalen. 
FastPartner skulle därmed missgynnas mycket av scenario 2 om de inte har en god riskhantering. Det är därför viktigt för 
detta bolag att se till att det har en så bra riskhantering som möjligt. Införandet av Basel II kommer att leda till stora 
förändringar i FastPartners värde.  
 
Castellum ser ut att vara ett stabilt bolag och påverkas inte särskilt mycket av något av de två scenariona. Bolaget 
påverkas mindre av eventuella ränteförändringar, med avseende på finansiella nyckeltal, än de övriga bolagen. Castellum 
behöver inte ändra sin kapitalstruktur när det gäller ökning eller minskning i räntan utan snarare efter behov. En 
implementering av Basel II kommer troligtvis att påverka Castellums värde ytterst lite. 
 
Sammanfattningsvis har det i uppsatsen påvisats att förändringen i och med Basel II skiljer sig åt bolagen emellan. Det 
har även redovisats att fastighetsbolag med låg soliditet, hög räntekänslighet och sämre kreditvärdighet kommer att 
påverkas mest. Detta oavsett om Basel II resulterar i högre eller lägre skuldränta för fastighetsbolag. Däremot kommer 
inte fastighetsbolag som är mer kreditvärdiga, med hög soliditet och låg räntekänslighet att påverkas i samma 
utsträckning av implementeringen.  Oberoende av om det blir en högre eller lägre lånekostnad för fastighetsbolagen 
kommer de att hålla lånestrukturen relativt oförändrad.  Utifrån uppsatsen kan man inte påvisa att endast ett av scenariona 
kommer inträffa, utan båda kan vara möjliga. Detta beror på faktorer kring hur bolagen i fråga sköter sin förvaltning.     
 
6.2 Självkritik 
 
Uppsatsen har utgått ifrån författarnas möjligheter samt begränsningar. Författarna har därigenom stött på både positiva 
och negativa sidor av uppsatsens arbete. Viss kritik kan riktas mot författarna då de tidigare inte har besuttit någon 
kunskap inom problemområdet. Detta kan dock ses som positivt eftersom det är en utmaning för författarna och området 
är relativt outforskat. Bristen på tidigare kunskap kan också ha lett till ett mer objektivt synsätt. Om man är väl insatt i ett 
ämne kan det vara svårt att uppmärksamma nya och därmed explorativa fenomen.   
 
Uppsatsens studieobjekt har bestått av fyra börsnoterade fastighetsbolag på den svenska fastighetsmarknaden. Urvalet 
täcker inte hela branschen då det finns tolv börsnoterade fastighetsbolag i Sverige. Resultatet av studien speglar därför 
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inte hela branschen. För att studien skulle ha varit representativ för hela branschen kunde man ha använt alla de 
börsnoterade fastighetsbolagen. Urvalet kan dock ses som representativt för den kommersiella delmarknaden.  

 

Kritik kan riktas mot val av värderingsmetod då det kan finnas flera och mer lämpliga modeller som ligger utanför 
författarnas kunskapsområde. Utöver valda nyckeltal samt värderingsmetod finns det exempelvis kassaflödesmodeller 
som DCF-modellen. Denna modell kan ses som mer avancerad, men kräver också bättre skattningar för att ge ett korrekt 
värde. Värdering av fastighetsbolag är krävande, omfattande och är en tidskrävande process för att skatta ett korrekt 
värde. Generaliseringar och underliggande antaganden i vald modell kan medföra problematik gällande tillförlitligheten i 
värderingen. Däremot är värdering med nyckeltal den metod som kan ses som mest objektiv. Den är mest objektiv i 
bemärkelsen att nyckeltalen, oberoende av värderingsman konstrueras på samma sätt. Dessutom belyser dessa nyckeltal 
studiens viktigaste komponenter mer ingående än vissa andra modeller. För att få en helhetsbild av bolagens risk och 
lönsamhet är det nödvändigt att se över en längre tidsperiod när man värderar med hjälp av nyckeltal. Därför har 
författarna beräknat och analyserat nyckeltalen över en tidsperiod på 5 år. 

Ett värde är ett komplext och ofta subjektivt begrepp då det alltså varierar beroende på vem som utför värderingen. 
Personer har olika uppfattning om hur man ska tolka poster i årsredovisningar samt hur skattningar av olika parametrar 
bör utföras. Författarna har stött på problem i arbetet med årsredovisningarna då posterna har varit svåra att tolka och 
förstå och kan ha lett till vissa felberäkningar i empirin. Utöver detta har författarna haft problem med att förklara vissa 
extremvärden i resultaten för uppsatsen. Författarna har försökt minimera dessa problem genom att studera flera 
årsredovisningar bakåt i tiden. Denna historik i kombination med bl.a. omvärlds- och marknadsanalys, har lett till mer 
korrekta skattningar och värden. 

6.3 Förslag på framtida forskning 
 
Ett outforskat område som kan te sig intressant för ytterligare forskning är att nu innan införandet av Basel II arbeta med 
kassaflödesvärdering för fastighetsbolagen. Istället för att använda olika fastighetsbolags nyckeltal kan man grunda 
empirin i en kassaflödesmodell. Denna kan ge mer precisa resultat av en eventuell värdeförändring än relativvärdering. 
 
Utöver att studera fastighetsbolag innan och efter införandet av Basel II kan man även tänka sig att studera bolag inom 
andra branscher. Det vore intressant att se en jämförande studie mellan flera branscher som har olika typ av verksamhet 
samt kapitalstruktur. Denna jämförelse kan grundas i vilken typ av bolag som kommer att påverkas mest utav Basel II. 
 
Fortsatt forskning inom området kan vara att studera hur Basel II kan tänkas påverka andra delmarknader än den 
kommersiella fastighetsmarknaden. Ett intressant exempel på delmarknad är bostadsmarknaden med hänsyn till 
hyresregleringen för hyresrätter och den ovanligt höga prisnivån på bostadsrätter.  
 
Ett intressant område att utforska vore att efter implementeringen av Basel II påvisa effekterna i realiteten. Basel II 
implementeras 2007 vilket möjliggör en verklig och inte hypotetisk observation av dess konsekvenser. Det kan även vara 
intressant att jämföra de verkliga effekterna med tidigare hypotetiska effekter.   
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7.  LITTERATURÖVERSIKT 
Litteraturöversikten för uppsatsen presenterar den litteratur, de artiklar och rapporter som författarna använt 
sig av. Dessa refereras enligt fotnoter löpande i texten. 
   
7.1 Facklitteratur 
Bejrum, H & Lundström, S: Fastighetsekonomi – Hyresfastigheter, 2:a upplagan, Fastighetskonsultgruppen AB, 
1990 
 
Gilje, N & Grimen, H: Samhällsvetenskapernas förutsättningar, 9:e upplagan, Diadlos AB, 2004 
 
Grinblatt M. & Titman S.: Financial markets and corporate strategy, 2:a upplagan, McGraw-Hill, 2002  
 
Gustavsson, Bengt et al. : Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, 3:e upplagan, Studentlitteratur, 
2004 
 
Hägg, Claes: Fastigheter och fastighetsaktier, Studentlitteratur, 1990 
 
Jacobsen, Dag Ingvar: Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, Studentlitteratur, 2002 
 
Koeller T. , Goedhart M., Wessels D.: Valuation – Measuring and managing the value of companies, Wiley and 
Sons Inc, 2005. 
  
KPMG Consulting: Finanshandboken, KPMG, 1999 
 
LMV: Rapport 2004:3 Fastighetsvärdering, Lantmäteriverket och mäklarsamfundet, 2004. 
 
Pindyck, & Rubinfeld, Microeconomics, senaste upplagan, Prentice Hall International Inc. 
 
7.2 Artiklar och rapporter 
”Fastigheter, investeringstillfälle eller bubbla?” 2005:1, ansvarig utgivare Leimdörfer. 
 
Finansinspektionen, Rapport 2001: 1 ”Riskmätning och kapitalkrav”,ansvarig utgivare: Sveriges 
Finansinspektion.   
 
Konjunkturinstitutets rapport: ”Konjunkturläget, - fortsatt uppgång efter svacka vid årsskiftet”, 2005-08-31, 
ansvariga utgivare: Mats Dillén, Ingemar Hansson, Maja Fröman. 
 
Lind, Göran: ”Basel II-nytt regelverk för bankkapital”, Penning- och valutapolitik, Sveriges Riksbank, ansvarig 
utgivare: Lars Heikensten, 2005:2 
 
“Nordic City Report- Autumn 2005”, 2005:3, ansvarig utgivare Jones Lang LaSalle.     
 
Pressmeddelande ”Reporäntan lämnas oförändrad på 1,5 %”, 2005-12-02, ansvarig utgivare Pressekreterare, 
Tomas Lundberg. 
 
Pressmeddelande ”Nr 67 av Riskbankschef, Lars Heikensten”, 2005-11-16, Sveriges Riksbank, ansvarig 
utgivare: Pressekreterare, Tomas Lundberg. 
 
Pressmeddelande ”Nr 71 av vice Riksbankschef, Villy Bergström”, 2005-11-25, Sveriges Riksbank, ansvarig 
utgivare: Pressekreterare, Tomas Lundberg. 
 
”Realräntekänslighet – centralt mått vid bedömning av fastighetsbolag” 1996:1, ansvarig utgivare Leimdörfer. 
 
Rapport ”Finansiell Stabilitet - sammanfattande bedömning”, 2005:2, ansvarig utgivare: Sveriges Riksbank 
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7.3 Hemsidor 
http://www.bis.org  Europeiska Baselkommitténs hemsida, Hämtad 2005-10-28. 
 
http://www.bankforeningen.se  Svenska Bankföreningens hemsida, Hämtad 2005-10-28. 
 
 
http://www.fi.se   Finansinspektionens hemsida, Hämtad 2005-11-02. 
 

http://www.riksbank.se   Sveriges Riksbanks hemsida, Hämtad 2005-11-02. 
 
www.stern.nyu.edu/~adamodar/                           Hämtad 2006-01-03 
 
7.4 Årsredovisningar och ekonomiska rapporter 
 

Årsredovisningar fastighetsbolag: 
Tornet 2000 – Q3 2005 
Hufvudstaden 2000 – Q3 2005  
FastPartner 2000 – Q3 2005  
Castellum 2000 – Q3 2005 
 

 Årsredovisning Kreditinstitut: 
 Föreningssparbanken 2004 
 SEB 2004 
 Handelsbanken 2004 
 Nordea 2004 
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Diagram 1. Verksamhetskoncentration för Tornet
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8. BILAGOR 
*************************************************************************** 
Bilaga 1  
Nedan redovisade diagram beskriver verksamhetskoncentrationen och segmentfördelningen av hyresintäkter och 
driftnetton för respektive fastighetsbolag. Värdena är hämtade från bolagens årsredovisningar 2004 och 
hänvisas löpande ur texten med fotnoter. 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 
Bilaga 2 
Nedan nämnda formler, tabeller och teoristycken är hämtade ur Kapitel 3. Teori och hänvisas löpande från 
texten med fotnoter. 

*************************************************************************** 

Stycke 1. 
Tabell 1. Bankernas fördelning av kreditrisker 
Källa: Årsredovisningar för samtliga banker 
Riskklass FSB 

Tillgångar 
FSB 

Riskvägt 
SEB 

Tillgångar 
SEB 

Riskvägt 
SHB 

Tillgångar 
SHB 

Riskvägt 
NDA 

Tillgångar 
NDA 

Riskvägt 
Grupp A (0%) 78 803 0 279 874 0 238 773 0 1 098 612 0 
Grupp B (20%) 119 099 23 820 129 486 25 897 41 937 8 387 163 917 32 783 
Grupp C (50%) 389 050 194 525 231 034 115 517 454 709 227 355 580 302 290 151 
Grupp D (100%) 284 827 284 827 379 367 379 367 387 301 387 301 873 486 873 486 
Totalt 871 779 503 172 1 019 761 520 781 1 122 720 623 043 2 716 317 1 196 420 
  * Statistiken är sammanställd utifrån bankernas årsredovisningar år 2004 och är framtagna för hela koncernen. Alla belopp uttrycks i 
MSEK. Nordeas tillgångar är omräknat från euro till kronor. 

 
Stycke 2. 

Tabell 2. Bankernas nuvarande kapitaltäckningsgrad 
Källa: Årsredovisningar 2004/2005 för samtliga banker 

Bank Riskvägt kap. Kapitalkrav Kapitalbas Primärkapital Kap.täckningsgrad 
FSB 503 172 40 253 60 740 42 995 12.07 % 
SEB 520 781 41 662 58 679 44 266 11.26 % 
SHB 623 043 49 843 65 471 49 872 10.50 % 
NDA 1 196 420 95 714 123 687 95 364 10.34 % 

 
Stycke 3. 

Tabell 3. Rating kontra kapitaltäckning hos företag 
Källa: Baselkommittén för banktillsyn 

 
Kreditkvalitetsbetyg 

 
AAA till AA 

 
A+ till A- 

 
BBB+ till BB- 

 
Lägre än BB- 

Ingen 
rating 

Riskvikt 20 % 50 % 100 % 150 % 100 % 
*I detta exempel har Standard and Poor’s ratingskala använts och dessa riksvikter gäller för företag. 

 
Stycke 4. 

En effektiv fastighetsmarknad kännetecknas av:  
• Alla agerande följer prisutvecklingen på olika fastigheter och kan anpassa sitt fastighetsinnehav 

därefter. 
• Ny information når alla ägare som agerar på marknaden. 
• Alla agerande på marknaden är lika skickliga bedömare. 
• Inga transaktionskostnader finns, inte heller andra hinder för köp och försäljning. 

 
Stycke 5. 

Avkastningens nivå påverkas av följande faktorer: 
 
Tabell 4. Påverkande faktorer 
Källa: Bejrum & Lundström 

Fastighetens tekniska utformning Byggnadens skick och modernitet 
Fastighetens aktuella utnyttjande Förväntningar om ändrat utnyttjande 
Fastighetens geografiska läge 
(mikro och makro) 

Fastighetsförvaltningens organisation 
och ambitionsnivå 

Den institutionella ramen  
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Formel 1. Kapitaltäckning 
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Formel 2.CAPM 

 
( ) ( )[ ]fmifi rRErRE −+= β  

E(Ri) = värdepappret i´s förväntade avkastning 
rf = riskfri ränta 
βi = aktiens känslighet mot marknaden 
E(Rm) = förväntad avkastning på marknaden 
 

Formel 3. WACC 
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D : totalt värde, skuld 

E : totalt värde, eget kapital 

ED + : totalt värde, kapital 

dk : kostnad för skuld 

ek : kostnad för eget kapital 

Formel 4. Räntabilitetsmetoden 

 

gp

UDH
V

−
−−

=  

 
V = värde 
H = hyror 
D =driftutbetalning  
U = underhållsutbetalning 
P = kalkylränta 
G = årlig värdeförändring  

Formel 5. Driftnetto 
 

UDHf −−=  
f = driftnetto 
H = hyresbetalning  
D = driftutbetalning 
U = underhållsutbetalning 

Formel 6. Betalningsnetto 
 

( ) ARUDHB −−−−=  
B = betalningsnetto 
R = räntor 
A = amorteringar 

Formel 7. Belåningsgrad 
 

100∗
F

L
 

L = lånat kapital 
F = marknadsvärde (totalt kapital) 
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Formel 8. Skuldsättningsgrad 
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L = lånat kapital 
E = eget kapital 

Formel 9. Skuldtäckningsgrad 
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H = hyror 
D = drift 
U = underhåll 
R = räntor 
A = amorteringar 

Formel 10. Kritisk punkt 
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H = hyror 
D = drift 
U = underhåll 
R = räntor 
A = amorteringar 
 

Formel 11. Direktavkastning på totalt kapital 

 
 
 
H = hyra 
D = drift 
U = underhåll 
F = marknadsvärde (totalt kapital) 
 

Formel 12. Effektiv avkastning på totalt kapital 
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dF = förändring I marknadsvärde 
 

Formel 13. Direktavkastning på eget kapital 
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R = räntebetalningar 
A = amorteringar 
L = lånat kapital 
 

Formel 14. Effektiv avkastning på eget kapital 
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*************************************************************************** 
Bilaga 3 
Nedan görs ytterligare beskrivning av uttryck hämtade från uppsatsen. Dessa refereras löpande i texten enligt 
fotnoter. 

*************************************************************************** 
Ordlista 
Asymmetrisk information: ett fenomen där chefer vet mer om deras företags möjligheter, risker och värden än 
investerare utifrån. 
 
Avkastningsmetod: en nuvärdesmetod, där man bedömer avkastningsvärdet med utgångspunkt från förväntade 
avkastningar, vilka nuvärdesberäknas 
 
Avkastningsvärde: nuvärde av de förväntade avkastningar som en fastighet ger. 
 
Credit rating (kreditvärdighet): betyg på företagets kreditvärdighet. Betyget kan komma från externa 
kreditvärderingsinstitut eller interna beräkningar från kreditinstituten själva. 
 
Direktavkastning: avkastningsmått uttryckt som driftnetto i procent av aktuellt marknadsvärde eller pris för 
fastigheten. 
 
Driftskostnad: periodisk utgift för att utnyttja en byggnads funktion. Till driftkostnader räknas bland annat 
fastighetsskötsel, fastighetsadministration, el, va, uppvärmning, sophantering, försäkring, fastighetsskatt och 
eventuell tomträttsavgäld. 
 
Effektiv avkastning eller totalavkastning: avkastningsmått som är uttryckt som summan av driftnetto och 
marknadsvärdeförändring i procent av aktuellt marknadsvärde. 
 
Fallissemang: lånat belopp som av anledning inte återbetalas. 
 
Företagsspecifik risk: är den risk som är förknippad med förändring i ett specifikt företags avkastning. Denna 
risk påverkar därigenom endast företaget i fråga och inte andra företag. 
 
Internratingmetod: beräkningsmetod som delger kreditinstituten ansvaret för beräkning av credit rating. För att 
få använda metoden krävs en utförlig ansökan till finansinspektionen. 
 
Intäkt/kostnadsmetod: en nuvärdesmetod där nettoavkastningarna baseras på intäkter och kostnader. 
 
Kapitalbas: det riskkapital som kreditinstitut krävs på för att uppfylla kapitalkravet. Detta kapital hålls för att 
täcka eventuell förlust av utestående risker. 
 
Kreditrisk: risken att låntagaren inte har tillräckligt god betalningsförmåga att återbetala hela eller delar av 
kreditbeloppet. 
 
Marknadsrisk: är den risk för förändringar av värdet på tillgångsmassan som är förenad med systematiska 
faktorer. 
 
OECD: organisation med 30 medlemsländer som slutit multilaterala avtal rörande mål om demokratisk regering 
och marknadsekonomi. 
 
Operationell risk: sannolikheten att missöden, manuella eller systematiska, inträffar och leder till fallissemang.  
 
Schablonmetod: allmän beräkningsmetod för hur faktisk risk återspeglas i kapitaltäckningskravet. Här tilldelas 
kreditinstitut credit rating utifrån. 
  
Soliditet: är ett mått på finansiell styrka och är kvoten mellan eget kapital och totalt kapital. Detta nyckeltal säger 
hur stor del av företagets tillgångar som har finansierats av ägarna. 
 
Substansvärde: värdet av företagets nettotillgångar, under förutsättningen att nuvarande verksamhet ska fortsätta. 
Med nettotillgångarna avses marknadsvärdet av tillgångarna minus lån och latent skatteskuld. 
 
Underhållskostnad: kostnader för underhållsåtgärder för att upprätthålla fastighetens standard. Exempel på detta 
kan vara ombyggnad eller renovering av fastigheten. 
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Vakansgrad: outhyrd del i förhållande till uthyrbar del av en fastighet. Denna kan beräknas som förhållandet 
mellan outhyrd area och total area. 
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*************************************************************************** 
Bilaga 4 
Nedan nämnda formler, tabeller och diagram är hämtade ur Kapitel 4. Empiriska resultat hänvisas från texten 
med fotnoter. 

*************************************************************************** 
Tornet A 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Q3 2005*

Hyresintäker 1933,20 2366,66 2402,90 2223,00 1062,00 1416,00

Driftskostnader 775,30 856,00 863,30 804,00 388,00 517,33

Fastighetsskatt 82,80 107,90 113,70 103,00 56,00 74,67

Driftnetto 1075,10 1402,76 1425,90 1316,00 618,00 824,00

Betalningsnetto 198,80 1141,16 328,00 2453,00 71,00 -305,33

Eget Kapital 4050,80 4875,70 5528,10 3244,00 3220,00 3220,00

Lånat Kapital 10918,30 15614,60 14478,10 13617,00 8337,00 8337,00

Totalt Kapital 15549,4 14969,10 20490,30 20006,20 16861,00 11557,00 11557,00

Förändring totalt Kapital -580,30 5521,20 -484,10 -3145,20 -5304,00 -5304,00

Soliditet 27,06% 23,80% 27,63% 19,24% 27,86% 27,86%

Medelränta 5,70% 5,70% 5,40% 5,80% 5,20% 5,20%

NettoAmorteringar 314,30 -516,10 344,00 -1971,00 0,00 400,00

Räntekostnader 562,00 777,70 753,90 834,00 547,00 729,33

Räntebärande skulder 9383,00 14092,00 13229,60 12607,00 7101,00 9486,00

Upptagna lån 1234,90 4622,10 1107,00 15668,00

Amorterade lån 1549,20 4106,00 1451,00 13697,00

NettoAmorteringar 314,30 -516,10 344,00 -1971,00 400,00

Tornet B 2001 2002 2003 2004 2005 Q3 2005*

Riskbedömning

Belåningsgrad 72,94% 76,20% 72,37% 80,76% 72,14% 72,14%

Skuldsättningsgrad 2,70 3,20 2,62 4,20 2,59 2,59

Skuldtäckningsgrad 122,69% 536,22% 129,88% -115,74% 112,98% 72,96%

Kritisk punkt 85,43% 47,22% 81,62% -14,98% 88,04% 116,29%

Lönsamhetsbedömning

Direktavkastning på totalt kapital 7,18% 6,85% 7,13% 7,80% 5,35% 7,13%

Effektiv avkastning på total kapital 3,31% 33,79% 4,71% -10,85% -40,55% -38,76%

Direktavkastning på eget kapital 4,91% 23,41% 5,93% 75,62% 2,20% -9,48%

Effektiv avkastning på eget kapital -1,66% 126,06% 3,40% -82,10% -162,52% -161,78%

 

Tornet C 2001 2002 2003 2004 2005 

Eget Kapital 4050,80 4875,70 5528,10 3244,00 3220,00 

Lånat Kapital 10918,30 15614,60 14478,10 13617,00 8337,00 

Totalt Kapital 14969,10 20490,30 20006,20 16861,00 11557,00 

            

CAPM           

Riskfri ränta       3,90% 3,38% 

Medelränta 5,70% 5,70% 5,40% 5,80% 5,20% 

Betavärde 0,38     

Förväntad marknadsavkastn. 7,20%     

Förväntad avkastn. 4,83%     

       

WACC      

Kapital kostnad 5,10%     
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Tornet D 
Scenario 

1 
Scenario 

2 

Hyresintäker 1416,00 1416,00 

Driftskostnader 517,33 517,33 

Fastighetsskatt 74,67 74,67 

Driftnetto 824,00 824,00 

Betalningsnetto 254,03 -102,89 

      

Eget Kapital 3220,00 3220,00 

Lånat Kapital 13000,00 6669,60 

Totalt Kapital 16220,00 9889,60 

Förändring totalt Kapital -641,00 -6971,40 

      

Soliditet 19,85% 32,56% 

      

Medelränta 4,50% 5,90% 

NettoAmorteringar 0,00 480,00 

Räntekostnader 596,48 446,89 

Räntebärande skulder 13255,20 7574,40 

      

Upptagna lån     

Amorterade lån     

NettoAmorteringar 0,00 400,00 

      

WACC     

Kapital kostnad 4,57% 5,55% 

 

Tornet E 2005* 
Scenario 

1 
Scenario 

2 

Riskbedömning     

Belåningsgraden 72,14% 80,15% 67,44% 

Skuldsättningsgraden 2,59 4,04 2,07 

Skuldtäckningsgraden 72,96% 144,57% 88,90% 

Kritiska punkten 116,29% 76,79% 101,99% 

      

Lönsamhetsbedömning     

Direktavkastning på totalt kapital 7,13% 5,08% 8,33% 

Effektiv avkastning på totalt 
kapital -38,76% 1,13% -62,16% 

Direktavkastning på eget kapital -9,48% 7,89% -3,20% 

Effektiv avkastning på eget 
kapital -161,78% -12,02% -204,79% 

    

*Skattade värden    
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Hufvudstaden A 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Q3 2005* 

Hyresintäker   1259,60 1347,90 1360,50 1358,40 997,80 1330,40 

Driftskostnader   479,50 467,40 409,80 335,90 303,70 404,93 

Fastighetsskatt   103,10 129,50 128,70 106,10 79,60 106,13 

Driftnetto   677,00 751,00 822,00 916,40 614,50 819,33 

Betalningsnetto   276,60 248,50 508,70 758,60 886,25 674,99 

                

Eget Kapital   4665,5 4791,40 4792,30 5208,90 7965,20 7965,20 

Lånat Kapital   6325,2 6161,00 6139,80 5270,30 7754,10 7754,10 

Totalt Kapital 9754,5 10990,7 10952,40 10932,10 10479,20 15719,30 15719,30 

Förändring totalt Kapital   1236,2 -38,30 -20,30 -452,90 5240,10 5240,10 

                

Soliditet   42,45% 43,75% 43,84% 49,71% 50,67% 50,67% 

                

Medelränta   5,00% 5,20% 5,30% 4,20% 3,90% 3,90% 

NettoAmorteringar   186,60 295,80 114,20 -21,40 -410,00 -40,00 

Räntekostnader   213,80 206,70 199,10 179,20 138,26 184,34 

Räntebärande skulder   4062,00 3766,00 3751,00 3135,00 3545,00 4726,67 

                

Upptagna lån   0,00 540,00 181,00 293,70 440,00 440,00 

Amorterade lån   186,60 835,80 295,20 272,30 30,00 400,00 

NettoAmorteringar   186,60 295,80 114,20 -21,40 -410,00 -40,00 

        

Hufvudstaden B   2001 2002 2003 2004 2005 Q3 2005* 

Riskbedömning               

Belåningsgrad   57,55% 56,25% 56,16% 50,29% 49,33% 49,33% 

Skuldsättningsgrad   1,36 1,29 1,28 1,01 0,97 0,97 

Skuldtäckningsgrad   169,08% 149,45% 262,37% 580,74% -226,13% 567,64% 

Kritisk punkt   69,86% 71,96% 53,15% 36,34% 3,20% 41,29% 

                

Lönsamhetsbedömning               

Direktavkastning på totalt kapital    6,16% 6,86% 7,52% 8,74% 3,91% 5,21% 

Effektiv avkastning på total 
kapital   17,41% 6,51% 7,33% 4,42% 37,24% 38,55% 

Direktavkastning på eget kapital   5,93% 5,19% 10,61% 14,56% 11,13% 8,47% 

Effektiv avkastning på eget 
kapital   36,42% 10,56% 12,57% 5,46% 71,77% 73,76% 

 

Hufvudstaden C 2001 2002 2003 2004 2005 

Eget Kapital 4665,5 4791,4 4792,3 5208,9 7965,2 

Lånat Kapital 6325,2 6161 6139,8 5270,3 7754,1 

Totalt Kapital 10990,7 10952,4 10932,1 10479,2 15719,3 

            

CAPM          

Riskfri ränta        3,90% 3,38% 

Medelränta 5,00% 5,20% 5,30% 4,20% 3,90% 

Betavärde 0,47     

Förväntad marknadsavkastn. 7,20%     

Förväntad avkastn. 5,18%     

       

WACC      

Kapitalkostnad 4,55%     

 



Basel II, hur ska det gå?  Cecilia Hedström 
Kandidatuppsats 10p, HT 2005  Katarina Lundborg  

 49.

 

Hufvudstaden D 
Scenario 

1 
Scenario 

2 

Hyresintäker 1330,40 1330,40 

Driftskostnader 404,93 404,93 

Fastighetsskatt 106,13 106,13 

Driftnetto 819,33 819,33 

Betalningsnetto 498,66 604,49 

      

Eget Kapital 7965,20 7965,20 

Lånat Kapital 8000,00 6000,00 

Totalt Kapital 15965,20 13965,20 

Förändring totalt Kapital 5486,00 3486,00 

      

Soliditet 49,89% 57,04% 

      

Medelränta 3,50% 4,20% 

NettoAmorteringar 150,00 60,00 

Räntekostnader 170,68 154,85 

Räntebärande skulder 4876,50 3686,80 

      

Upptagna lån 350,00 440,00 

Amorterade lån 500,00 500,00 

NettoAmorteringar 150,00 60,00 

     

WACC     

Kapitalkostnad 4,34% 4,76% 

 

Hufvudstaden E 2005* 
Scenario 

1 
Scenario 

2 

Riskbedömning       

Belåningsgraden 49,33% 50,11% 42,96% 

Skuldsättningsgraden 0,97 1,00 0,75 

Skuldtäckningsgraden 567,64% 255,50% 381,36% 

Kritiska punkten 41,29% 54,54% 46,59% 

        

Lönsamhetsbedömning       

Direktavkastning på totalt kapital  5,21% 5,13% 5,87% 

Effektiv avkastning på total 
kapital 38,55% 39,49% 30,83% 

Direktavkastning på eget kapital 8,47% 6,26% 7,59% 

Effektiv avkastning på eget 
kapital 73,76% 77,02% 52,11% 

    

*Skattade värden    
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FastPartner A 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Q3 2005* 

Hyresintäker   322,20 312,40 283,00 298,20 240,80 321,07 

Driftskostnader   126,30 121,90 107,10 110,50 84,20 112,27 

Fastighetsskatt   12,00 12,60 11,00 9,50 7,50 10,00 

Driftnetto   183,90 177,90 164,90 178,20 149,10 198,80 

Betalningsnetto   -175,70 -85,80 -52,00 90,60 44,36 84,41 

                

Eget Kapital   714,20 744,90 728,40 742,80 1005,50 1005,50 

Lånat Kapital   2478,60 2355,60 2273,00 2620,10 2746,70 2746,70 

Totalt Kapital 3452,9 3192,80 3100,50 3001,40 3362,90 3752,20 3752,20 

Förändring totalt Kapital   -260,10 -92,30 -99,10 361,50 389,30 389,30 

                

Soliditet   22,37% 24,03% 24,27% 22,09% 26,80% 26,80% 

                

Medelränta   6,30% 6,40% 5,40% 4,80% 4,40% 4,40% 

NettoAmorteringar   202,80 115,70 104,20 -21,40 9,80 -12,20 

Räntekostnader   156,80 148,00 112,70 109,00 94,94 126,59 

Räntebärande skulder   2370,00 2180,00 2055,50 2106,60 2157,70 2876,93 

                

Upptagna lån     67,40 191,00 293,70     

Amorterade lån     183,10 295,20 272,30     

NettoAmorteringar   202,80 115,70 104,20 -21,40 9,80 -12,20 

        

FastPartner B   2001 2002 2003 2004 2005 Q3 2005* 

Riskbedömning               

Belåningsgrad   77,63% 75,97% 75,73% 77,91% 73,20% 73,20% 

Skuldsättningsgrad   3,47 3,16 3,12 3,53 2,73 2,73 

Skuldtäckningsgrad   51,14% 67,46% 76,03% 203,42% 142,35% 173,79% 

Kritisk punkt   150,81% 123,43% 114,49% 66,43% 78,46% 70,59% 

                

Lönsamhetsbedömning               

Direktavkastning på totalt kapital    5,76% 5,74% 5,49% 5,30% 3,97% 5,30% 

Effektiv avkastning på total 
kapital   -2,39% 2,76% 2,19% 16,05% 14,35% 15,67% 

Direktavkastning på eget kapital   -24,60% -11,52% -7,14% 12,20% 4,41% 8,39% 

Effektiv avkastning på eget 
kapital   -32,62% -8,38% -6,44% 57,98% 44,10% 45,90% 

FastPartner C 2001 2002 2003 2004 2005 

Eget Kapital 714,2 744,9 728,4 742,8 1005,5 

Lånat Kapital 2478,6 2355,6 2273 2620,1 2746,7 

Totalt Kapital 3192,8 3100,5 3001,4 3362,9 3752,2 

            

CAPM           

Riskfri ränta       3,90% 3,38% 

Medelränta 6,30% 6,40% 5,40% 4,80% 4,40% 

Betavärde 0,38     

Förväntad marknadsavkastn. 7,20%     

Förväntad avkastn. 4,83%     

       

WACC      

Kapitalkostnad 4,52%     
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FastPartner D 
Scenario 

1 
Scenario 

2 

Hyresintäker 321,07 321,07 

Driftskostnader 112,27 112,27 

Fastighetsskatt 10,00 10,00 

Driftnetto 198,80 198,80 

Betalningsnetto 78,66 -16,96 

      

Eget Kapital 1005,50 1005,50 

Lånat Kapital 3200,00 2000,00 

Totalt Kapital 4205,50 3005,50 

Förändring totalt Kapital 842,60 -357,40 

      

Soliditet 23,91% 33,46% 

      

Medelränta 4,00% 5,50% 

NettoAmorteringar -12,20 105,00 

Räntekostnader 132,34 110,76 

Räntebärande skulder 3308,47 2013,85 

      

Upptagna lån     

Amorterade lån     

NettoAmorteringar -100,00 105,00 

      

WACC     

Kapitalkostnad 4,20% 5,28% 

 

FastPartner E 2005* 
Scenario 

1 
Scenario 

2 

Riskbedömning       

Belåningsgraden 73,20% 76,09% 66,54% 

Skuldsättningsgraden 2,73 3,18 1,99 

Skuldtäckningsgraden 173,80% 165,48% 92,14% 

Kritiska punkten 70,59% 72,39% 102,17% 

        

Lönsamhetsbedömning       

Direktavkastning på totalt kapital  5,30% 4,73% 6,61% 

Effektiv avkastning på total 
kapital 15,67% 24,76% -5,28% 

Direktavkastning på eget kapital 8,40% 7,82% -1,69% 

Effektiv avkastning på eget 
kapital 45,90% 90,41% -26,79% 

    

*Skattade värden     
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Castellum A 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Q3 2005* 

Hyresintäker   1571,00 1684,00 1758,00 1856,00 1422,00 1896,00 

Driftskostnader   487,00 488,00 525,00 551,00 412,00 549,33 

Fastighetsskatt   57,00 68,00 66,00 74,00 53,00 70,67 

Driftnetto   1027,00 1128,00 1167,00 1231,00 957,00 1276,00 

Betalningsnetto   699,00 684,00 1025,00 1746,00 617,56 1123,42 

                

Eget Kapital   3843,00 4470,00 4689,00 4927,00 8389,00 8389,00 

Lånat Kapital   8874,00 8859,00 9422,00 9915,00 12216,00 12216,00 

Totalt Kapital 11441 12717,00 13329,00 14111,00 14842,00 20605,00 20605,00 

Förändring totalt Kapital   1276,00 612,00 782,00 731,00 5763,00 5763,00 

                

Soliditet   30,22% 33,54% 33,23% 33,20% 40,71% 40,71% 

                

Medelränta   5,80% 5,60% 5,20% 4,80% 3,70% 3,70% 

NettoAmorteringar   -100,00 -10,00 -300,00 -937,00 0,00 -300,00 

Räntekostnader   428,00 454,00 442,00 422,00 339,44 452,58 

Räntebärande skulder   8234,00 8264,00 8598,00 8834,00 9174,00 12232,00 

                

Upptagna lån         3450     

Amorterade lån         2513     

NettoAmorteringar   -100 -10 -300 -937   -300,00 

        

Castellum B   2001 2002 2003 2004 2005 Q3 2005* 

Riskbedömning               

Belåningsgrad   69,78% 66,46% 66,77% 66,80% 59,29% 59,29% 

Skuldsättningsgrad   2,31 1,98 2,01 2,01 1,46 1,46 

Skuldtäckningsgrad   313,11% 254,05% 821,83% -239,03% 281,94% 836,26% 

Kritisk punkt   51,88% 55,34% 37,94% 1,94% 52,84% 37,02% 

                

Lönsamhetsbedömning               

Direktavkastning på totalt kapital    8,08% 8,46% 8,27% 8,29% 4,64% 6,19% 

Effektiv avkastning på total 
kapital   18,11% 13,05% 13,81% 13,22% 32,61% 34,16% 

Direktavkastning på eget kapital   18,19% 15,30% 21,86% 35,44% 7,36% 13,39% 

Effektiv avkastning på eget 
kapital   48,79% 28,77% 32,14% 31,26% 76,06% 78,51% 

 

Castellum C 2001 2002 2003 2004 2005 

Eget Kapital 3843 4470 4689 4927 8389 

Lånat Kapital 8874 8859 9422 9915 12216 

Totalt Kapital 12717 13329 14111 14842 20605 

            

CAPM           

Riskfri ränta       3,90% 3,38% 

Medelränta 5,80% 5,60% 5,20% 4,80% 3,70% 

Betavärde 0,53     

Förväntad marknadsavkastn. 7,20%     

Förväntad avkastn. 5,40%     

       

WACC      

Kapitalkostnad 4,39%     
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Castellum D 
Scenario 

1 
Scenario 

2 

Hyresintäker 1896,00 1896,00 

Driftskostnader 549,33 549,33 

Fastighetsskatt 70,67 70,67 

Driftnetto 1276,00 1276,00 

Betalningsnetto 931,98 677,67 

      

Eget Kapital 8389,00 8389,00 

Lånat Kapital 13400,00 12000,00 

Totalt Kapital 21789,00 20389,00 

Förändring totalt Kapital 6947,00 5547,00 

      

Soliditet 38,50% 41,14% 

      

Medelränta 3,30% 4,20% 

NettoAmorteringar -100,00 100,00 

Räntekostnader 444,02 498,33 

Räntebärande skulder 13455,20 11865,04 

      

Upptagna lån     

Amorterade lån     

NettoAmorteringar -100,00 100,00 

      

WACC     

Kapitalkostnad 4,11% 4,70% 

 

Castellum E 2005* 
Scenario 

1 
Scenario 

2 

Riskbedömning       

Belåningsgrad 59,29% 61,50% 58,86% 

Skuldsättningsgrad 1,46 1,60 1,43 

Skuldtäckningsgrad 836,26% 370,91% 213,26% 

Kritisk punkt 37,02% 47,12% 60,53% 

        

Lönsamhetsbedömning       

Direktavkastning på totalt kapital  6,19% 5,86% 6,26% 

Effektiv avkastning på total 
kapital 34,16% 37,74% 33,46% 

Direktavkastning på eget kapital 13,39% 11,11% 8,08% 

Effektiv avkastning på eget 
kapital 78,51% 92,73% 75,39% 

    

*Skattade värden    

 


