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I Sverige har antalet äldre människor ökat stadigt sedan länge och som andel av befolkningen 

har ökningen varit ännu större. Befolkningsstrukturen i landet gör att vi inom en närstående 

framtid kommer att få se efterfrågan på vård- och äldreboenden öka kraftigt. Detta innebär att 

man måste undersöka nya finansieringsalternativ för att bygga vård- och äldreboenden.  

 

Stramare lånemarknad på grund av nya regelverk med striktare kapital- och likviditetskrav i 

kombination med marknadsturbulens har försvårat och fördyrat fastighetsfinansiering vilket 

har lett till att flera aktörer har fått använda sig av alternativa finansieringskällor.  

 

Efterfrågan på säkra investeringar är hög eftersom marknaden är volatil och banker, AP-

fonder och fond- och livbolag letar efter investeringar utanför börsen som kan ge säker 

avkastning på längre sikt. Dessutom diskuteras det om institutionella investerare, som AP-

fonderna, verkligen ska direktäga fastigheter.  

 

Eftersom fastigheter för vård- och äldreboenden är definierbara tillgångar med förutsägbara 

betalningsflöden, långa hyresavtal och ofta med en kommunal hyresgäst, som inte riskerar att 

ställa in sina betalningar, lämpar de sig väl för värdepapperisering, det vill säga att man 

emitterar obligationer eller andra omsättningsbara värdepapper med grund i kassaflödena från 

tillgångarna. 

 

Genom värdepapperisering av hyresflöden skulle man alltså kunna skapa en attraktiv 

investeringsprodukt av den typ som efterfrågas, väl anpassad för institutionella investerares 

behov, samtidigt som det kan utgöra en attraktiv finansieringsmöjlighet för att tillgodose 

behovet av fler vård- och äldreboenden.  
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Abstract  

  

  Title: Securitization of rent flows from social properties 

- An attractive opportunity to finance and invest in 

nursuring and retirement homes for an aging population? 

Authors Jacob Gejler 

Department Department of Real Estate and Construction Management  
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Supervisor Han-Suck Song 

Keywords Securitization, ABS, Social properties 

  

 

The number of elderly people has been steadily rising in Sweden for a long time and as a 

proportion of the population, the increase has been even greater. The population structure in 

the country means that in the not too distant future, there will be a sharp rise in demand for 

care and elderly accommodation. This means we will have to find new alternatives to finance 

the need to build properties for care and elderly accommodation. 

A tighter credit market as a consequence of new rules and regulations with stricter capital and 

liquidity requirements combined with market turbulence, has made financing property 

development more difficult and more expensive which has resulted in many companies using 

alternative sources of finance. 

Demand for safe investments with low risk is high as the market is volatile and banks, 

pension funds, fund management and life insurance companies are looking for investments 

outside the stock market that can deliver a safe return in the longer term. There has also been 

a debate about whether institutional investors such as the AP pension funds really should own 

properties directly. 

As properties for care and elderly accommodation are definable assets with predictable 

payment flows, long leases and often a local authority as tenant that would not risk cancelling 

payments, these would be highly appropriate for securitisation, i.e. to issue bonds or other 

tradable securities based on the cash flows from the assets. 

In other words, the securitisation of rent flows would offer the opportunity to create an 

attractive investment product of the type being demanded, well suited to institutional investor 

requirements, while at the same time, it can provide an attractive financing opportunity to 

meet the need for more care and elderly accommodation. 
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Förord 

 

Min förhoppning med denna uppsats är att den skall ge en djupare inblick i problematiken 

med behovet av att finansiera vård- och äldreboenden i ett land med åldrande befolkning och 

hur man genom värdepapperisering av sådana fastigheters hyresflöden skulle kunna öka 

möjligheten till finansiering för sådana projekt och skapa en attraktiv investeringsmöjlighet. 

Vidare avser jag att bidraga med att ge en förståelig och utredande bild av 

värdepapperiseringsprocessen samtidigt som jag vill belysa alternativa 

finansieringsmöjligheter för att möta ett framtida samhällsproblem. 

 

Jag vill i detta avsnitt tacka de personer som har medverkat till möjliggörandet av uppsatsen 

för att de i intervjuer och samtal har givit mig svar på de frågor jag har haft och för att de har 

bidragit med nya infallsvinklar och idéer för hur jag skulle angripa forskningsfrågan och 

diskutera ämnet. Bland dessa personer vill jag rikta ett tack till Lars Otterbeck, tidigare vd för 

Alecta och vice ordförande för Tredje AP-fonden, Mattias Bokenblom, forsknings- och 

utvecklingsansvarig samt omvärlds- och finansanalytiker på Kommuninvest, Magnus 

Kristiansson, projektledare vid avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL, Olle 

Knaust, vd för Svensk Fastighetsfinansiering, chef för affärsutveckling på Hansan och 

tidigare vice vd på Fabege, Mats Kinnwall, chefsekonom på SKL och Erik Gärdén, senior 

partner och head of property financing på Leimdörfer. 

 

Jag vill också rikta ett särskilt tack till Birgitta Leijon, tidigare general manager/landchef på 

Aareal Bank och affärsutvecklingschef på Rikshem, och Ilija Batljan, vice vd och chef för 

affärsutveckling på Rikshem, eftersom de har varit speciellt hjälpsamma och givit mig en 

vidare förståelse för ämnet. 

 

Slutligen vill jag tacka min handledare Han-Suck Song, universitetslektor KTH, som har varit 

mycket engagerad och visat stort intresse för skrivandet av min uppsats, samt Hans Lind, 

professor i fastighetsekonomi KTH, som har givit mig värdefulla källtips. 

 

 

Jacob Gejler 

Stockholm, 20 maj 2012 
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1. Inledning 

Inledningen kommer kort att presentera uppsatsämnet och idén med uppsatsen samt redogöra 

för problembakgrunden till uppsatsämnet med en problemdiskussion för att sätta in studien i 

ett sammanhang och för att beskriva varför delarna av den praktik och forskning som har 

studerats är relevanta för uppsatsen. Vidare kommer problematiken och uppsatsämnet att 

formuleras till en övergripande forskningsfråga för att närmare precisera vad studien avser att 

undersöka. Slutligen kommer syftet med uppsatsen att beskrivas för att redogöra för varför 

ämnet i fråga är viktigt att studera, och studiens potentiella forsknings- och kunskapsbidrag 

kommer att förklara vad studien avser att tillföra tidigare forskning och studier.  

 

1.1 Presentation av uppsatsämne 

 

Denna uppsats kommer att utreda och beskriva hur Sveriges befolkningsstruktur ser ut och 

kan se ut i framtiden för att beskriva ett framtida tänkbart problem, det vill säga hur många 

som i framtiden troligtvis kommer att vara i behov av vård- och äldreboenden i jämförelse 

med hur stor kapaciteten på vård och äldreboenden är idag. Uppsatsen kommer att beskriva 

hur man genom att värdepapperisera hyresflöden från fastigheter inrättade för vård- och 

äldreboenden skulle kunna finansiera byggandet av sådana fastigheter och skapa ett 

investeringsinstrument som investerare efterfrågar.   

  

1.2 Problembakgrund och problemdiskussion 

 

Sveriges befolkning, liksom alla högindustialiserade ekonomiers befolkningar, åldras och när 

kvoten mellan den beroende och den aktiva delen av befolkningen ökar uppstår ofta problem 

som kräver anpassning.
1
 

 

För 40 år sedan var 5,1 procent av befolkningen 75 år eller äldre. Idag är knappt 8,5 procent 

av svenskarna 75 år eller äldre och om ytterliggare 40 år beräknas samma siffra vara 13,6 

procent.
2
 Det innebär att befolkningsstrukturen i Sverige under 80 års tid kommer att ha 

skiftat från att var 20:e person, år 1971, till ungefär var sjunde person, år 2051, kommer att 

vara 75 år eller äldre. 

 

Tidigare studier visar att svenska kommuner inom den närmaste framtiden kommer att få 

problem när det demografiska trycket kräver investeringar i vård- och äldreboenden
3
 och att 

kapaciteten hos dagens vård- och äldreboenden är begränsad
4
, vilket gör att efterfrågan 

kommer att kraftigt överstiga utbudet inom en snar framtid. 

 

                                                 
1
”Sverige i en åldrande värld”, Lind F, 2008 s. 7 

2
 ”Befolkningsstatistik och befolkningsframskrivningar 1971-2051”, SCB, 2012 

3
 ”Ekonomirapporten April 2012”, SKL, 2012, s. 28   

4
 ”Äldre och personer med funktionsnedsättning”, Socialstyrelsen, 2011, s. 4 och ”Äldre –vård och omsorg”, 

Socialstyrelsen, 2011, s. 18 
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För att säkerställa att det framtida behovet kan fyllas krävs att man utreder alternativ för hur 

finansieringen, av de investeringar för vård- och äldreboenden som kommer att krävas, kan se 

ut. 

 

Genom att värdepapperisera fastigheters hyresflöden, det vill säga att man emitterar 

obligationer eller andra omsättningsbara värdepapper med grund i kassaflödena från 

fastigheterna, kan man hitta en finansieringskälla som borde lämpa sig väl för fastigheter 

inrättade för vård- och äldreboenden eftersom sådana ofta har långa hyresavtal och säkra 

hyresgäster, ofta i form av kommuner.   

 

För att utreda om värdepapperisering av fastigheternas hyresflöden är ett möjligt 

finansieringsalternativ för vård- och äldreboenden kommer denna studie att ta stöd i, och 

vidareutveckla, tidigare forskning kring värdepapperisering av fastigheters hyresflöden och 

utreda om det skulle kunna resultera i en attraktiv investeringsprodukt.      

 

Detta bör anses motiverat eftersom tidigare studier har efterfrågat forskning av alternativa 

användningsområden för denna typ av värdepapperiseringar; ”Möjligheterna med 

värdepapperisering av detta slag bör undersökas utifrån alternativa användningsområden för 

att på så sätt sprida kunskap om ämnet i ett vidare perspektiv.”
5
 

 

1.3 Problematik och övergripande forskningsfråga 

 

Denna uppsats kommer att utreda det framtida behovet av vård- och äldreboenden och 

jämföra det med dagens kapacitet samt fokusera på om värdepapperisering av sådana 

fastigheters hyresflöden skulle vara en attraktiv finansieringslösning och en efterfrågad 

investeringsmöjlighet. 

 

Genom att studera hur en finansieringsmetod, som i Sverige nästan är obeprövad, skulle 

kunna användas för att finansiera byggandet av fastigheter inrättade för vård- och 

äldreboenden, och genom att undersöka vad investerare efterfrågar vid investeringar av sådant 

slag kommer denna studie att utreda de frågor som den avser att utreda. 

 

Uppsatsens övergripande forskningsfråga är om värdepapperisering av hyresflöden från 

fastigheter för vård- och äldreboenden är en lämplig finansieringsmetod för att stimulera 

byggandet av sådana och om det skulle kunna resultera i en attraktiv investeringsprodukt. 

 

1.4 Syfte och potentiellt forsknings- och kunskapsbidrag 

 

Syftet med denna uppsats är att utreda om värdepapperisering är en passande 

finansieringsmetod för fastigheter för vård- och äldreboenden. Detta torde vara ett intressant 

och aktuellt ämne att studera eftersom forskning i ämnet skulle kunna leda till att skapa en 

                                                 
5
 ”Värdepapperisering av fastigheters hyresflöden”, Ekman J, Grundström, E, 2011, s. 32 
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attraktiv och efterfrågad investeringsprodukt och bidraga till att fylla ett framtida 

samhällsbehov. 

 

Studien avser att tillföra en ny dimension till den forskning och praktik som har studerats 

inom området för värdepapperisering och finansieringskällans användningsområden. Denna 

studie bör vara intressant att ta del av för kommuner och andra fastighetsägare som söker 

alternativa finansieringskällor för sådana fastigheter och för investerare som vill undersöka 

alternativet som investeringsmöjlighet.   
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2. Metod och metodologi 

Denna metoddel avser att presentera uppsatsens vetenskapsteoretiska förhållningssätt och hur 

studien har genomförts rent praktiskt. Metoddelen beskriver också hur studien följer 

vetenskapsetiska principer och den resonerar kring uppsatsens reliabilitet och validitet samt 

kring källkritiska problem.  

 

2.1 Forskningsansats 

 

2.1.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 

 

Som vetenskapliga förhållningssätt inom samhällsvetenskaplig forskning finns i huvudsak två 

tolkningsperspektiv; det positivistiska och det hermeneutiska idealet.
6
 Denna uppsats syftar 

till att undersöka om värdepapperisering är en lämplig finansieringskälla för fastigheter för 

vård- och äldreboenden. Eftersom forskning på området endast finns i begränsad omfattning 

och eftersom erfarenheter av hur exakt sådana finansieringslösningar struktureras (det vill 

säga där man ger ut värdepapper med grund i kassaflödena från just fastigheter för vård- och 

äldreboenden) saknas kommer forskningsstudien att vara mer av en tolkande och 

förståelseinriktad art. På grund av ovanstående och genom att uppsatsen avser att utreda 

förutsättningarna och möjligheterna att skapa en attraktiv investeringsprodukt och samtidigt 

stimulera att ett behov fylls, kommer studien snarare att uppmärksamma åsikter och 

uppfattningar från tidigare forskning och intervjuobjekt än att försöka utreda orsakssamband, 

varför ett tolkande förhållningssätt bör lämpa sig bäst att använda.
7
 

 

2.1.2 Metodval för forskningsansats 

 

Studiens undersökning och syfte motiverar valet av en kvalitativ forskningsansats eftersom 

den bygger på att förstå hur en finansiell produkt kan struktureras och om den skulle vara 

användbar. Eftersom studien avser att undersöka detta är den inte kvantifierbar, utan till stor 

del tolkningsinriktad vilket ytterligare motiverar en kvalitativ forskningsansats.
8
      

 

Uppsatsen bygger till stor del på subjektiva uppfattningar och tolkningar från 

intervjuobjekten. Det innebär att deras uppfattningar om till exempel efterfrågan av en viss 

typ av investeringsprodukter och möjligheter till att strukturera finansieringslösningar efter 

vissa behov gör att studien omfattas av konstruktionism snarare än objektivism avseende 

ontologiska frågeställningar.
9
 Vidare motiveras detta av att studien i huvudsak baseras på en 

kvalitativ forskningsansats med utgångspunkt i både tidigare forskning och i intervjuobjektens 

perspektiv. 

 

 

 

                                                 
6
 ”Samhällsvetenskapliga metoder”, Bryman A, 2008, s. 32-35 

7
 Bryman A, 2008, s. 507-508 

8
 Ibid. s. 340-342  

9
 Ibid. s. 35-39 
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2.1.3 Datainsamlingsmetod 

 

För att få kunskap om uppsatsämnet har en mängd sekundärdata samlats in. Materialet består 

av litteratur som behandlar fastighetsekonomisk analys och fastighetsfinansiering, 

värdepperisering och offentligt fastighetsföretagande samt tidigare forskning, vetenskapliga 

artiklar och rapporter rörande fastighetsfinansiering och demografi. 

 

För att komplettera sekundärdatan och för att uppnå uppsatsens syfte har primärdata samlats 

in. Studiens primärdata består av information som har samlats in vid intervjuer med åtta 

personer som har expertkunskap och erfarenhet av olika områden inom uppsatsens 

forskningsområde.          

 

2.2 Forskningsmetodik 

 

2.2.1 Tillvägagångssätt 

 

Inom kvalitativ forskning är intervjun den viktigaste datainsamlingsmetoden
10

 och för denna 

uppsats har intervjuformen varit semistrukturerade intervjuer.
11

 För studien lämpar sig sådana 

intervjuer bra eftersom det gör att intervjuobjekten kan svara relativt fritt utifrån sina 

erfarenheter och kunskaper. Vidare tror jag för att det kan vara fördelaktigt att ställa 

uppföljningsfrågor och ha mer svarsutrymme till vissa frågor när teoretiska scenarion ’målas 

upp’. 

 

2.2.2 Val av respondenter 

 

Respondenterna i denna studie utgörs av personer med god insyn i fastighets- och 

finansbranschen som har erfarenhet av värdepapperiseringar, av fastighetstransaktioner 

innefattande vård- och äldreboenden, av beslutsfattande för stora institutionella investerare 

eller av finansiering för kommuner eller fastighetsbolag. Samtliga är väletablerade, och flera 

namnkunniga, inom sina områden.  

 

Respondenterna baseras på ett bekvämlighetsurval
12

 och kan således inte anses representera 

hela branschers eller yrkesgruppers åsikter.
13

 Respondenterna består av dem som har varit 

tillgängliga men samtliga har också mycket bred erfarenhet inom sina verksamhetsområden.  

 

 

 

 

 

                                                 
10

 ”Intervjuteknik”, Ljungar E, 2008, s.1 
11

 Intervjuer där frågorna är mer allmänt formulerade än vid en standardiserad intervju med ett strikt 

frågeschema, och där uppföljningsfrågor kan ställas 
12

 Detta innebär att respondenterna består av personer som har varit tillgängliga utan att hänsyn tagits till om de 

representerar målpopulationen. 
13

 Bryman A, 2008, s. 194 
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2.2.3 Kvalitativa intervjuer 

 

De personintervjuer som har gjorts har baserats på en intervjuguide
14

 med flera 

diskussionsfrågor för att på olika sätt belysa uppsatsämnet. En del av intervjuerna har skett 

genom möte med intervjuobjekten och en del av dem har skett via telefon. 

    

2.2.4 Avgränsningar 

 

Uppsatsen avhandlar enbart den typ av värdepapperiseringar som har grund i tillgångarnas 

kassaflöden, i det här fallet alltså i fastigheternas hyresflöden. Vidare avhandlas endast 

värdepapperiseringar som är säkerställda i själva tillgångarna, det vill säga i fastigheterna. 

Fastigheterna som berörs i studien är fastigheter inrättade för vård- och äldreboenden 

eftersom bedömningen görs att det kommer att finnas ett stort framtida behov av sådana. 

Däremot avhandlas både värdepapperiseringar med redan existerande säkerheter (”existing 

asset securitizations”), till exempel vid avyttring genom värdepapperisering av fastigheter för 

vård- och äldreboenden, och med säkerhet i tillgångar eller fordringar som uppstår i framtiden 

(”future flow securitizations”), till exempel vid finansiering av nybyggnation av vård- och 

äldreboenden.
15

 Vidare berörs enbart den svenska marknaden. Även om utländska investerare 

skulle kunna vara intresserade av studien har avgränsningen gjorts eftersom det är i Sverige 

som det framtida behovet av vård- och äldreboenden har studerats och för att samtliga 

intervjuobjekt är svenskar verksamma i Sverige.   

 

2.3 Forskningsetiskt resonemang 

 

Denna uppsats uppfyller de grundläggande etiska principerna för en forskningsstudies 

individskydd gällande för Vetenskapsrådet (informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet).
16

 Informationskravet har uppfyllts genom att 

respondenterna har informerats om studiens syfte samt att deltagande är frivilligt och 

samtyckeskravet är uppfyllt genom att de har godkänt sitt medverkande. De övriga två kraven 

kan delvis bortses från eftersom personuppgifter inte har insamlats.
17

    

 

2.4 Metodkritik 

 

2.4.1 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabiliteten i uppsatsen kan påverkas av att en stor del av innehållet grundar sig på 

personintervjuer och tidigare forskning varför resultaten skulle kunna påverkas om studien 

upprepades. Vidare kan reliabiliteten påverkas av bedömningar som görs då data i form av 

respondentsvar ska översättas och användas i studien, och detta görs av endast en betraktare.
18

 

                                                 
14

 Se Bilaga 
15

 ”Bond Markets, Analysis and Strategies”, Fabozzi F.J. 2009, s. 354-355 
16

 ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”, Vetenskapsrådet, 2012, s. 6 
17

 Ibid. 
18

 Bryman A, 2008, s. 160 
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För att bibehålla reliabiliteten i största mån har intervjuobjekten valts med noggrannhet för att 

de har stora erfarenheter och kunskaper. 

 

Validiteten i uppsatsen kan påverkas av att frågor som ställts för att utreda olika begrepp och 

idéer, till exempel möjliga finansieringsstrukturer eller efterfrågan på investeringsprodukter i 

detta sammanhang, inte alltid är precisa i att undersöka just detta. För att inte påverka 

validiteten negativt har en öppen dialog med intervjuobjekten eftersträvats under hela studien.    

 

2.4.2 Källkritiska problem  

 

I studien har samtliga källors trovärdighet och ursprung studerats för att minska risken med 

källkritiska problem. Litteraturval har gjorts efter författarnas erfarenheter kring 

ämnesområdet samt deras och utgivarnas opartiskhet. Vetenskapliga artiklar och rapporter 

kommer från källor som är ledande inom att presentera och analysera data inom respektive 

områden. Intervjuobjektens eventuella subjektiva inställningar till uppsatsämnet har hela tiden 

beaktats för att deras svar skulle kunna diskuteras och användas på ett balanserat sätt. 
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3. Teori 

Teoriavsnittet kommer att beskriva studiens teoretiska delar och resonemang. Den första 

delen kommer att undersöka hur det framtida behovet av vård- och äldreboenden kan se ut i 

jämförelse med dagens kapacitet. Vidare kommer kommunernas framtida investerings- och 

finansieringsbehov att utredas. Detta leder vidare till en beskrivning av värdepapperisering 

som finansieringsform. Förutsättningarna för att tillgångar ska lämpa sig för 

värdepapperisering presenteras och jämförs med de aktuella tillgångarnas egenskaper, för- 

och nackdelar med finansieringstekniken redovisas och skälen till varför kommuner ska 

använda sig av värdepapperisering studeras. Slutligen presenteras skälen till varför investerare 

bör attraheras av produkten som värdepapperiseringen ska resultera i.    

 

3.1 Befolkningsstrukturen i Sverige 

 

Den historiska förskjutningen i ålderstrukturen i Sverige har gjort att vi har gått från höga 

födelsetal och dödstal till låga dödstal och födelsetal. Denna demografiska förändring har 

påverkat, och kommer att påverka, Sveriges ekonomiska och sociala historia.
19

 

 

År 1971 var 14,1 procent av den svenska befolkningen 65 år eller äldre och 5,1 procent var 75 

år eller äldre. Idag
20

 är motsvarande siffror 18,8 respektive 8,5 procent och om 40 år beräknas 

23,9 procent av befolkningen i Sverige vara 65 år eller äldre och 13,6 procent vara 75 år eller 

äldre.
21

 Det innebär att var fjärde svensk då kommer att vara fyllda 65 år och att ungefär var 

sjunde kommer att ha fyllt 75 år. Statistiken redovisas i ett diagram nedan. 

 

Diagram 1. Befolkningsstatistik och befolkningsframskrivningar
22

 för Sverige 1971-2051 

Källa: SCB 

 

 
 

                                                 
19

 Lind F, 2008, s. 3  
20

 Uppgifterna avser förhållanden per den 31 december 2011 
21

 SCB 
22

 Befolkningsframskrivningar innebär prognoser över framtida befolkningsmängd och 

befolkningssammansättning 

1971 1981 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

0-4 år 566 322 478 764 586 698 455 767 567 369 590 633 551 037 567 002 587 792

5-14 år 1 120 290 1 107 231 990 427 1 164 508 1 016 901 1 174 709 1 190 736 1 120 542 1 170 609

15-24 år 1 179 997 1 144 303 1 141 551 1 034 694 1 243 238 1 076 249 1 218 623 1 235 412 1 168 049

25-34 år 1 168 874 1 214 572 1 210 476 1 200 044 1 180 247 1 355 007 1 183 279 1 319 214 1 336 663

35-44 år 910 156 1 146 929 1 222 008 1 234 290 1 271 661 1 234 067 1 385 901 1 223 793 1 357 725

45-54 år 1 041 307 882 828 1 126 241 1 209 287 1 246 913 1 275 179 1 224 639 1 375 192 1 220 319

55-64 år 986 964 970 703 834 971 1 078 474 1 171 858 1 209 311 1 235 738 1 185 805 1 334 285

65-74 år 724 351 825 601 833 509 738 708 979 895 1 073 084 1 119 194 1 148 999 1 105 522

75-84 år 345 463 448 057 542 954 585 629 551 446 771 660 857 755 919 507 951 943

85-94 år 69 076 99 548 147 976 195 516 236 075 240 150 372 756 411 131 466 905

95+ år 2 365 4 497 7 308 12 211 17 252 22 812 24 898 42 885 44 976

Totalt 8 115 165 8 323 033 8 644 119 8 909 128 9 482 855 10 022 861 10 364 556 10 549 482 10 744 788

Antal 65+ 1 141 255 1 377 703 1 531 747 1 532 064 1 784 668 2 107 706 2 374 603 2 522 522 2 569 346

Andel 65+ 14,1% 16,6% 17,7% 17,2% 18,8% 21,0% 22,9% 23,9% 23,9%

Antal 75+ 416 904 552 102 698 238 793 356 804 773 1 034 622 1 255 409 1 373 523 1 463 824

Andel 75+ 5,1% 6,6% 8,1% 8,9% 8,5% 10,3% 12,1% 13,0% 13,6%
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Sveriges befolkning består till stor del av personer i åldrarna 20-24, 40-44 och 60-64 år 

eftersom barnafödandet var högt under 1940-talet, tidigt 1970-tal och i slutet av 1980-talet.
23

 

Detta innebär att en stor del av befolkningen kommer att nå pensionsålder inom de närmaste 

åren.   

 

För att på ett lättöverskådligt sätt illustrera befolkningens åldersfördelning i Sverige
24

 

redovisas den nedan i form av en så kallad befolkningspyramid som har publicerats i SCB:s 

rapport Befolkningspyramiden för Sverige. Pyramiden, som i detta fall inte riktigt gör skäl för 

namnet pyramid, antyder hur den framtida befolkningsutvecklingen kommer att se ut. 

Eftersom in- och utbuktningar kommer att förflyttas uppåt har Sverige en åldersfördelning där 

en mycket stor andel i framtiden kommer att tillhöra den äldre delen av befolkningen.
25

  

 

Diagram 2. Befolkningspyramiden för Sverige 2011 

Källa:  Befolkningspyramiden för Sverige, SCB, 2011, s. 2 

 

 
  

3.2 Kapaciteten på svenska vård- och äldreboenden och framtida behov 

 

Ca 89 800 personer i åldern 65 år eller äldre bor permanent på vård- och äldreboenden. Av 

dessa är ca fyra femtedelar 80 år eller äldre och ca 70 procent är kvinnor.
26

 Det innebär att 

något fler än fem procent av svenskarna som är fyllda 65 år bor permanent på ett vård- eller 

äldreboende. 

 

                                                 
23

 ”Befolkningspyramiden för Sverige”, SCB, 2011, s. 2 
24

 Uppgifterna avser förhållanden per den 31 december 2011 
25

 SCB, 2011, s. 2 
26

 ”Äldre –vård och omsorg”, Socialstyrelsen, 2011, s. 18 
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I Sverige beräknas det idag finnas ca 92 000 platser på vård- och äldreboenden
27

 vilket gör att 

man enbart har kapacitet för ytterligare drygt 2 000 personer. Baserat på att ca fem procent av 

personerna som är 65 år eller äldre kommer att efterfråga plats är dagens kapacitet för liten 

redan år 2013.
28

 Dessutom är det inte säkert att de lediga platserna finns där de kommer att 

efterfrågas. 

 

Att människor blir friskare i takt med ett ökat allmänt välstånd gör inte att efterfrågan på 

välfärdstjänster som vård- och äldreboenden minskar, snarare ökar det efterfrågan
29

 och det 

framtida demografiska trycket kommer att kräva mycket större kapacitet än dagens, även om 

den procentuella delen av äldre som efterfrågar plats vid vård- och äldreboenden skulle 

minska.
30

   

 

3.3 Kommunernas investeringsbehov 

 

Ett behov av betydande investeringsplaner, delvis avsedda för vård- och äldreboenden, har 

”släppts loss” på grund av kommunernas åldrande befolkningar och detta har även framstått 

som en långsiktig trend.
31

 Enligt kommunernas investeringsplaner för 2012-2014 kommer 

investeringarna att öka kraftigt
32

 och ökningstakten av investeringar i vård- och äldresektorn 

är anmärkningsvärt hög.
33

      

 

Befolkningsökningar och förskjutningar i befolkningens åldersstruktur gör att kostnadstrycket 

från demografin kommer att öka den närmaste framtiden i många kommuner.
34

 Inom vård- 

och äldreomsorg är det svårt att hålla tillbaka efterfrågetrycket och många kommuner menar 

att krav på ökade volymer inom äldreomsorg är ett växande problem.
35

 

 

Stora delar av välfärden byggdes upp under 1960- och 1970-talen varför många kommunala 

verksamhetslokaler som vård- och äldreboenden behöver ersättas med nya lokaler. När flera 

av kommunernas anläggningar byggdes var energikostnaderna låga varför energieffektivitet 

sällan prioriterades.
36

 

 

Det ställs idag högre krav på kvalitet inom välfärdstjänster och det krävs ändamålsenliga 

lokaler för att bedriva verksamhet av god kvalitet. Samtidigt skulle ersättandet av många av 

kommunernas anläggningar från 1960- och 1970-talen kunna sänka driftskostnader på sikt.      

 

 

 

                                                 
27

 ”Äldre och personer med funktionsnedsättning”, Socialstyrelsen, 2011, s. 4 
28

 SCB, Befolkningssammansättning för år 2013 
29

 SKL, 2012, s. 7 
30

  ”Befolkningsstatistik och befolkningsframskrivningar 1971-2051”, SCB, 2012 
31

 Magnus Kinnwall, SKL, Intervju, 2012-05-10 
32

 SKL, 2012, s. 29 
33

 Magnus Kristiansson, SKL, Intervju, 2012-05-09 
34

 SKL, 2012, s. 7 
35

 Ibid. s. 26 
36

 Ibid. s. 32 och ”Fastighetsföretagande i offentlig sektor”, Lind H, Lundström S, 2010, s. 58-60 
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3.4 Kommuners finansieringsbehov 

 

Många svenska kommuner har stora behov av att utveckla och investera i välfärdstjänster men 

”saknar tydlig finansiering.” I takt med att investeringar och lån ökar kommer kostnader i 

form av växande avskrivnings- och räntekostnader att öka successivt.
37

 

 

Finansnettot i kommunerna
38

 var år 2011 det sämsta sedan år 2002 då IT-kraschen försämrade 

det kraftigt. Nu beror det försämrade finansnettot till största del av att RIPS-räntan
39

 sänkts 

vilket innebar att pensionsskulden fick omvärderas och därmed ökade. Detta har lett till ökade 

finansiella kostnader och därtill har ökad upplåning och högre räntor inneburit högre 

räntekostnader.
40

    

 

Historiskt sett har kommuner finansierat utökade investeringsbehov med skattehöjningar och 

med statsbidrag.
41

 Däremot regleras inte statsbidragen för demografiska förändringar.
42

 I 

andra fall kan budgetåtstramningar krävas. Internt kan kommunerna också finansiera sina 

investeringar genom avskrivningar eller med ett positivt resultat, eller finansiera sig externt 

med extern upplåning, alternativt genom att sälja tillgångar.
43

 

 

På grund av ökade investeringar och lägre prognostiserade resultat beräknas 

självfinansieringsgraden av kommunernas nettoinvesteringar sjunka från drygt 90 procent i 

genomsnitt, under perioden 2002-2010, till ca 70 procent under åren 2012-2014.
44

 

 

Diagram 3. Kommunernas självfinansiering av nettoinvesteringar. 

Källa: SKL. Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi –April 2012. s. 31 
 

  

                                                 
37

 SKL, 2012, s. 7 
38

 Skillnaden mellan kommunernas finansiella intäkter och kostnader 
39

 Kalkylräntan vid beräkning av pensionsskuld 
40

 SKL, 2012, s. 26-27 
41

 Anslag av statsmedel som utgår som stimulansmedel till kommuner och enskilda verksamheter efter beslut av 

Riksdagen 
42

 SKL, 2012, s. 35 
43

 Ibid. 2012, s. 8 och s. 30 och Lind H, Lundström S, 2010, s. 64-65 
44

 SKL, 2012, s. 31 
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Kommunernas långfristiga skulder ökade med ca 20 procent under 2011 och har de senaste 10 

åren ökat kraftigt. Flera kommuner anger mer omfattande investeringar som orsak till den 

ökade upplåningen och en ökad utlåning till kommunala bostadsbolag, som även de 

investerar, är också en förklaring.
45

 

 

Diagram 4. Kommunernas långfristiga skulder och utlåning. 

Källa: SKL. Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi –April 2012. s. 31 
 

 
 

Sedan 2011 har nya regler för kommunala bostadsbolag, som ofta äger vård- och 

äldreboenden, beslutat att de ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och att kommunen 

ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav och ta ut marknadsmässig ersättning för 

eventuella borgensåtaganden. Vidare begränsar reglerna värdeöverföringar som får göras från 

bostadsbolaget.
46

 

 

Regeringen har presenterat förlag till ändringar i avdragsreglerna för koncerninterna lån som 

kan komma att gälla från 2013. Förslaget begränsar ytterligare avdrag för lån inom en 

koncern och eftersom många kommuner har olika typer av internbankslösningar skulle sådana 

lån ”komma att sägas upp och istället behöver lån tas i affärsbank.” I förslagets yttrande 

framgår att kommunernas upplåningskostnader kommer att öka.
47

 

 

Av Sveriges 310 kommuner och landsting är idag
48

 269 stycken medlemmar i 

Kommuninvest. Medlemsorganisationen ägs och garanteras av svenska kommuner och 

landsting och arbetar för att ge sina medlemmar de mest attraktiva finansieringslösningarna. 

Organisationens utlåning uppgick i slutet av år 2011 till ca 168,1 miljarder kronor, vilket 

motsvarar ca 65 procent av medlemskommunernas totala utlåning.
49

 Anledningarna till att 

finansiera sig via Kommuninvest är att villkoren ofta är attraktiva och att det finns 

                                                 
45

 Ibid. 
46

 Ibid. s. 33 och http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2010/juni/Sidor/Riksdagen_nyalagen.aspx 
47

 ”Effektivare ränteavdragsbegränsningar”, Finansdepartementet, 2012, s.21-22 och SKL, 2012, s. 33    
48

 Uppgifterna avser förhållanden per den 7 mars 2012 
49

 http://www.kommuninvest.se/sv/investerarinformation/finansiell-information-och-

publikationer/kommuninvest-i-korthet.php 

http://www.kommuninvest.se/sv/investerarinformation/finansiell-information-och-publikationer/kommuninvest-i-korthet.php
http://www.kommuninvest.se/sv/investerarinformation/finansiell-information-och-publikationer/kommuninvest-i-korthet.php
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diversifierings- och refinansieringargument eftersom kommunerna vill använda olika 

finansieringskällor.
50

 Däremot har kommunerna ofta en finansieringspolicy som hindrar 

kommunen från att ha mer än en viss del av sin externa finansiering från en specifik aktör 

varför det ibland antagligen kan uppstå frustration hos kommuner som ”tvingas” använda 

dyrare finansieringsalternativ på grund av särskilda regler eller riktlinjer.
51

 De största 

kommunerna, som Stockholm, Göteborg och Malmö, är inte medlemmar i Kommuninvest.
52

 

Detta beror troligtvis på att de upplever att de kan hitta lägre finansieringskostnader på egen 

hand.
53

 

 

Behovet av nya finansieringslösningar bör alltså finnas hos de större kommunerna och inom 

den del av medlemskommunernas externa finansiering som inte kan, eller är avsedd att, 

finansieras genom Kommuninvest. 

 

3.5 Beskrivning av värdepapperisering 

 

3.5.1 Introduktion till värdepapperisering 

 

Värdepapperisering är en finansieringsmetod som avser att förbättra ett företags 

kapitalkostnader och kapitalstruktur. Som finansieringsteknik kommer värdepapperisering 

från början från USA och har i Sverige varit ett relativt oexploaterat finansieringssätt.
54

  

 

Värdepapperisering innebär att man överlåter relativt homogena tillgångar eller fordringar till 

ett så kallat Special Purpose Vehicle (SPV), ett specialföretag vars enda uppgift är att äga 

samma tillgångar eller fordringar. Finansiering av förvärvet sker genom att SPV:n emitterar 

värdepapper, vanligtvis obligationer, med grund i kassaflödena från tillgångarna som sedan 

säljs på andrahandsmarknaden, d.v.s. finansmarknaden.
55

 De flesta tillgångar eller fordringar 

som genererar kassaflöden kan värdepapperiseras som t.ex. fastigheter, pantbrev, 

kreditkortsskulder och avgifter från offentliga tillgångar som värme och vatten.
56

 I praktiken 

finns inga regler för vad som kan eller inte kan värdepapperiseras, däremot förutsätter en 

sådan finansieringsmetod att obligationerna som ska emitteras anses trovärdiga av investerare 

och att en grundlig kreditvärdering är genomförbar för att en riktig prissättning av de 

värdepapperiserade tillgångarna eller fordringarna ska kunna ske.
57

 

 

Tidigare hindrades värdepapperiseringar i Sverige av att specialföretag inte medgavs något 

undantag från kapitaltäckningskrav varför de kategoriserades som kreditinstitut och 

jämställdes med banker eller kreditmarknadsbolag. Kapitaltäckningskraven gjorde att 

                                                 
50

 Mattias Bokenblom, Kommuninvest, Intervju, 2012-05-07 
51

 Ibid. 
52

 http://www.kommuninvest.se/sv/om-oss/kommuninvest-ekonomisk-foerening/medlemmar.php 
53

 Magnus Kinnwall, SKL, 2012-05-10 
54

 ”Värdepapperisering av förvaltningsfastigheter”, Larsson J,2002, s. 9-10 
55

 Ibid. 
56

 Ekman J, Grundström E, 2011, s. 11 
57

 ”Värdepapperisering av bolån i Sverige”, Gabrielsson J, Nyström F, 2000, s. 11 

http://www.kommuninvest.se/sv/om-oss/kommuninvest-ekonomisk-foerening/medlemmar.php
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kostnaderna för värdepapperiseringar blev för höga för att de skulle kunna genomföras.
58

 

Eftersom Sverige var ett av få länder i EU som saknade särskild lagstiftning för 

specialföretag
59

 beslutade Riksdagen år 2001 att ändra specialföretagens kapitaltäckningskrav 

vilket förbättrade förutsättningarna för värdepapperiseringar.
60

    

 

3.5.2 Värdepapperiseringsformer 

 

Värdepapperiseringar kan i huvudsak delas in i två olika kategorier; Mortgage Backed 

Securities (MBS) och Asset Backed Securities (ABS). MBS har sin säkerhet i själva 

inteckningen medan ABS har sin säkerhet i den faktiska tillgången.
61

 Kategoriseringen har i 

Sverige ingen påverkan på värdepapperiseringsstrukturen eller själva genomförandet.
62

 

 

I denna uppsats behandlas enbart Asset Backed Securities (ABS) eftersom uppsatsen studerar 

möjligheten för kommuner att finansiera fastigheter för vård- och äldreboenden med 

hyresflöden som underliggande tillgång och med fastigheterna som säkerhet. 

Det finns två typer av tillgångar som kan användas som säkerheter för ABS. Dessa består dels 

av redan existerande säkerheter (”existing asset securitizations”), till exempel vid avyttring av 

fastigheter genom värdepapperisering, och dels av säkerheter i tillgångar eller fordringar som 

uppstår i framtiden (”future flow securitizations”), till exempel vid finansiering av 

nybyggnation på en fastighet.
63

 

  

3.5.3 Värdepapperiseringsprocessens aktörer 

 

Vid omvandlingen av fordringar till värdepapper, i detta fall obligationer, och för att emittera 

dem på kapitalmarknaden ingår ett flertal aktörer som presenteras nedan.
64

 

 

Originator 

Den aktör som säljer tillgången eller tillgångarna vars kassaflöden är grunden för 

värdepapperna som emitteras. 

 

Special Purpose Vehicle (SPV) 

En juridisk person som förvärvar tillgångarna från originatorn för att äga och finansiera dem 

genom att emittera värdepapper. 

 

 

 

 

                                                 
58

 Larsson J, 2002, s. 9 
59

 SOU 200:11, Volym B:241 
60

 Larsson J, 2002, s. 9 
61

 Ekman J, Grundström E, 2011, s. 11 
62

 Larsson J, 2002, s. 10 
63

 Fabozzi F.J. 2009, s. 354-355 
64

 Denna del är baserad på avsnittet Värdepapperiseringsprocessen och dess aktörer i studien 

”Värdepapperisering av fastigheters hyresflöden”, Ekman J, Grundström E, 2011 
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Tillgångsadministratör/Servicebolag 

Denna roll innehas vanligtvis av originatorn och består av att sköta administration samt 

redovisningen av SPV:ns verksamhet. 

 

Ratingbolag 

En extern bedömare som presenterar betygssättningen/ratingen av SPV:ns verksamhet och 

kontrollerar eventuella risker. 

 

Investmentbank 

Den aktör som strukturerar finansieringsmetoden och bl.a. analyserar tillgångarnas förväntade 

kassaflöden. Ibland innehar investmentbanken rollen som s.k. ”Underwriter”. Det innebär att 

investmentbanken köper skulden från SPV:n med tillgångarna som säkerhet för att sedan med 

ett påslag sälja dem på kapitalmarknaden. 

 

Kapitalförstärkare/Riskbärare 

För att erhålla hög rating krävs ibland att inverterarnas pengar är försäkrade genom 

kreditgarantier till SPV:n. I de fall kapitalförstärkaren är en tredje part är den oftast en bank 

eller investmentbank som ”genom swappar eller checkräkningskrediter minskar SPV:ns 

valuta-, ränte-, eller likviditetsrisker.” 

 

Vidare består värdepapperiseringsprocessen av investerare, som vanligen utgörs av 

institutionella investerare, och av revisionsbyråer och advokatfirmor för att uppfylla juridiska 

och revisionsmässiga krav.         

 

3.5.4 Genomförandet av en värdepapperisering 

 

Originatorn, som är det företag varifrån tillgångarna härstammar, påbörjar 

värdepapperiseringsprocessen genom att besluta om att värdepapperisera tillgångar. 

Tillgången eller tillgångarna analyseras och värderas av ett kreditinstitut. Portföljen av 

tillgångar säljs sedan till ett specialföretag (SPV) vars enda syfte är att förvärva tillgångarna 

av originatorn. SPV:n har inga övriga tillgångar och bedriver inte någon finansiell verksamhet 

och bildas av originatorn eller av en annan aktör.
65

 Däremot ägs inte SPV:n av originatorn, 

utan oftast av en stiftelse, eftersom det skulle innebära att tillgångarna då fortfarande skulle 

behöva tas upp i originatorns balansräkning vilket skulle kräva andra redovisnings- och 

kapitaltäckningskrav.
66

 

 

Köpet av tillgångarna finansierar SPV:n genom att emittera värdepapper, som obligationer, 

med de förvärvade tillgångarna som säkerhet.
67

 Eftersom SPV:n inte får bedriva finansiell 

verksamhet är det en investmentbank som är emittent och alltså genomför den praktiska 

försäljningen av de emitterade obligationerna.
68

 

                                                 
65
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För att sköta administrationen av tillgångarna anlitar man ett serviceföretag som i normalfallet 

är originatorn som tidigare ägde tillgångarna. Serviceföretaget, det vill säga 

tillgångsadministratören, administrerar bl.a. räntebetalningar, kupongutbetalningar och 

hyresadministration.
69

 

 

Innan obligationerna emitteras genomförs en kreditvärdering av portföljen av ett 

ratinginstitut. För att nå en hög rating och attrahera investerare kan en kreditförstärkning 

krävas. Detta sker genom att originatorn eller en extern part fungerar som riskbärare eller 

kapitalförstärkare och lämnar en kapitalgaranti för att garantera att risker som ränte- eller 

valutarisker inte påverkar ränteutbetalningarna till investerarna.
70

   

 

För att en värdepapperisering ska vara motiverad krävs att räntan för obligationslånet är lägre 

än originatorns alternativa genomsnittliga låneränta. Obligationslånets ränta beror av vilka 

avkastningskrav investerarna har på obligationerna vilket beror på deras rating eftersom den 

ska indikera hur säker investeringen är.
71

  

 

Tillgångarnas kassaflöden finansierar räntan som utbetalas till investerarna. Om kassaflödena 

skulle överstiga ränteutbetalningarna hamnar överskottet i en likviditetsbuffert som ska ge 

ökad likviditet. I annat fall kan överskottet betalas ut till serviceföretaget, som handhar 

tillgångarna, som incitament till administrationseffektiviseringar.
72

 

 

Figur 1. Värdepapperiseringsprocessen och dess aktörer. 

Källa: Grundström, E. Ekman, J. (2011) Värdepapperisering av fastigheters hyresflöden. 
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3.6 Förutsättningar för att värdepapperisera tillgångar och 

värdepapperiseringsförutsättningar för fastigheter för vård- och äldreboenden 

 

De flesta tillgångar som genererar kassaflöden kan värdepapperiseras men det innebär inte att 

alla tillgångar är lämpliga att värdepapperisera. Nedan följer en genomgång av 

förutsättningarna för att tillgångar ska lämpa sig för värdepapperisering
73

 samt en förklaring 

till hur förutsättningarna ska betraktas och integreras i samband med värdepapperiseringar 

med hyresflöden från fastigheter för vård- och äldreboenden som underliggande tillgång. 

 

Homogenitet 

Om en portfölj ska värdepapperiseras krävs att tillgångarna är homogena, annars riskerar man 

att behöva värdera varje tillgång var för sig vilket är alltför kostsamt. 

 

I USA anses ofta fastigheter vara homogena tillgångar om de består av samma sorts 

fastigheter avseende bostadsfastigheter eller kommersiella fastigheter.
74

 Fastigheter med mer 

specifika användningsområden, i detta fall fastigheter inrättade för vård- och äldreboenden, 

som ligger i samma kommun bör anses vara homogena tillgångar i högsta grad. Om det är 

fråga om en värdepapperisering i samband med uppförandet av nya vård- och äldreboenden 

bör fastigheterna också vara lika avseende skick och konstruktion.   

 

Kassaflödesgenererande 

Tillgångarna måste generera kassaflöden som täcker investerarnas ränteutbetalningar. För att 

en värdering ska kunna göras måste nuvärdet av ränteutbetalningarna kunna beräknas varför 

kassaflödena bör ske vid förutbestämda tidpunkter. 

 

Fastigheter för vård- och äldreboenden genererar oftast långsiktiga och säkra hyresflöden från 

hyresgäster, kommunala eller privata, som betalas ut vid förutbestämda tidpunkter, och har 

stabila och förutsägbara kassaflöden.
75

 Detta bör innebära att fastigheter för vård- och 

äldreboenden uppfyller värdepapperiseringskraven på kassaflöden.  

 

Säkerhet 

Eftersom tillgången eller tillgångarna utgör säkerheter för om SPV:n inte får kassaflöden som 

är tillräckliga för att täcka åtaganden mot investerarna krävs att det finns möjligheter att 

effektivt likvidera tillgångarna. 

 

I det fall då en kommunal hyresgäst bedriver verksamheten för vård- eller äldreboendet kan 

dessa inte ställa in sina betalningar eftersom en kommun inte kan gå i konkurs.
76

 Det beror på 

att kommunerna har kommunal beskattningsrätt vilket innebär att de har rätt att beskatta sina 
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invånare för att finansiera sin verksamhet.
77

 Beskattningsrätten är något unikt för Sverige som 

”ger svenska kommuner en unik position” vilket gör att de antagligen är ”pålitligare” än de 

flesta stater eftersom beskattningsrätten i princip innebär att ”kommunen bestämmer över 

beskattningen men staten levererar.”
78

  

 

Som exempel på ovanstående upplevde Haninge kommun en omfattande kris på 1990-talet då 

kommunen hade gått i borgen för tre miljarder kronor för Bostadsstiftelsen Haningehem och 

inte hade möjlighet att överta lånen och finansiera räntekostnaderna. För att lösa krisen fick 

staten gå in och skjuta till medel från statens medel till kommunsektorn samtidigt som 

kommunen fick sälja ett annat bostadsbolag, höja skatten och genomföra kraftiga 

kostnadssänkningar.
79

 

 

Detta gör att kommunala hyresgäster inte kan ställa in betalningar eftersom de förfogar över 

beskattningsrätten och för att de kan anses vara garanterade av staten.
80

 

 

I de fall då privata företag är hyresgäster och bedriver vård- eller äldreboenden finns ingen 

garant för att betalningar inte ska ställas in. Däremot bör själva säkerheten anses vara säker 

om behovet finns att bedriva vård- och äldreboenden i kommunen. Att behovet kommer att 

vara stort i Sverige har visats i avsnitt 3.2. I dessa fall behöver man skapa institut för 

avveckling, för att kunna genomföra en eventuell likvidation, vilket kan vara kostsamt.
81

       

 

Självständighet 

Värdepapperets prestation får inte påverkas av originatorns verksamhet eftersom det då inte 

går att bedöma tillgångarnas kreditvärdighet för ratingbolaget. Värdepappret måste vara 

självständigt och originatorns verksamhet får inte kunna påverka hur värdepapperet presterar. 

 

Oavsett om originatorn är en kommun eller ett privat företag måste originatorns verksamhet 

helt separeras från själva värdepappret. Det måste göras för att originatorns verksamhet inte 

ska kunna påverka t.ex. ränteutbetalningar till investerare.   

 

Riskkännedom 

För att värdepappret ska vara attraktivt för investerare och få en hög rating måste tillgången 

eller tillgångarna vara säkra. Riskerna för tillgångarnas säkerhet kan minska om flera 

tillgångar värdepapperiseras som en portfölj.  

 

Genom att värdepapperisera en portfölj med flera fastigheter för vård- och äldreboenden 

skulle tillgångsmassan kunna få en lägre riskprofil. Detta beror på att flera tillgångar skulle 

minska risken för att påverkan skulle bli för stor om en av fastigheterna inte skulle leva upp 

till marknadens förväntningar, och på så sätt sprida riskerna. 
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3.7 För- och nackdelar med värdepapperisering 

 

3.7.1 Fördelar med värdepapperisering 

 

Genom skapandet av en värdepapperiseringsstruktur med en SPV kan originatorn, med hjälp 

av kreditförstärkningar, emittera obligationer som har högre kreditvärdighet än de 

företagsobligationer som de annars skulle kunna emittera. Detta innebär att det är billigare att 

finansiera sig genom sådana obligationer än företagsobligationer. Vidare kan det vara ett 

alternativ till bankfinansiering.
82

 Genom att detta ger originatorn ytterliggare en 

finansieringskälla har denne möjligheter att sprida sina finansieringsrisker.
83

 

 

Eftersom de underliggande tillgångarna förvärvas av SPV:n eliminerar det originatorns kredit- 

och ränterisk och om originatorn kan vända sig till obligationsmarknaden genom både 

företagsobligationer och obligationer med fastigheternas hyresflöden som underliggande 

tillgång kan de jämföra de båda finansieringskällorna för att avgöra vilken som är 

lämpligast.
84

 

 

På grund av att en värdepapperisering placerar tillgångar och skulder utanför originatorns 

balansräkning (eftersom de har förvärvats av SPV:n) kan denne höja nyckeltal som soliditet 

och likviditet eftersom fastigheterna inte längre tas upp på balansräkningens tillgångssida utan 

istället har man deras värde i mer likvida tillgångar.
85

 

 

Eftersom originatorn, genom kreditvärderingen från ratinginstitutet, tvingas att granska sin 

kredithantering kan en indirekt effekt av värdepapperiseringen bli att denne kan sänka sina 

finansieringskostnader.
86

   

 

3.7.2 Nackdelar med värdepapperisering      

 

Tidigare saknades lagstiftning för värdepapperisering vilket bland annat innebar att 

specialföretag inte medgavs undantag från kapitaltäckningskrav som gjorde att kostnaderna 

för värdepapperiseringar blev för höga för att de skulle vara lämpliga att genomföra i Sverige. 

Sedan 2001 finns dock lagstiftning som gör att värdepapperiseringsprocessen idag inte 

belastas negativt. Tidigare lagstiftning och subprime-krisen kan dock ha givit uttrycket 

”värdepapperisering” en negativ klang vilket skulle kunna leda till skepticism hos 

investerare.
87

 

 

Värdepapperiseringsprocessen är relativt komplex och för att genomföra den krävs en mängd 

olika kompetenser. I Sverige råder det brist på finansiella rådgivare, revisorer och advokater 

som besitter kunskap om hur en värdepapperisering genomförs eftersom erfarenheten till stor 
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del saknas här. Om detta tvingar de som vill genomföra värdepapperiseringar att söka 

experthjälp utomlands ökar kostnaderna för genomförandet.
88

  

 

Eftersom kostnaderna för processen är höga och för att värdepapperna ska vara likvida krävs 

att emissionsbeloppet är ca 1 miljard kronor
89

 vilket gör att finansieringsmetoden bara är 

lämplig vid större affärer. Om kostnaderna däremot kan minskas och om investerarna inte 

anser att värdepapprets likviditet är viktigt kan man genomföra sådana affärer med belopp 

runt 200-300 miljoner kronor.
90

   

 

3.8 Kommuners skäl till värdepapperisering som finansieringskälla   

 

Nedan beskrivs anledningarna till varför en kommun skulle värdepapperisera fastigheter för 

vård- och äldreboenden.
91

 

 

Originatorn, i detta fall kommunen, kan genom värdepapperisering skapa ytterliggare en 

finansieringskälla för att minska sina upplåningskostnader när till exempel banker är 

restriktivare med utlåning. 

 

Genom att diversifiera sina finansieringskällor gör man sig mindre beroende av dem, och i 

vissa fall får kommunerna inte använda sig av för få finansieringskanaler till för stor del.
92

 

 

En del kommuner har ett behov av att minska sina balansräkningar. Genom 

värdepapperisering av fastigheter kan man förflytta tillgångar från balansräkningen eftersom 

finansieringen sker utanför den. På så sätt kan originatorn frigöra kapital för att påverka 

nyckeltal. Genom att kommunen minskar sin balansräkning har den en ”större förmåga att 

skydda sig vid externa chocker.”
93

 

 

Ett exempel på en sådan ”chock” var till exempel när Umeå kommun år 2008 fick ett lån på 

1,5 miljarder kronor uppsagt av Swedbank på en vecka. Lånet omförhandlades men 

kommunen tar en ”kalkylerad risk” vid lån med en mycket kort löptid.
94

 Genom att finansiera 

sig genom värdepapperisering kan kommuner minska sina banklån med korta 

uppsägningstider.  

 

År 2009 hade Sveriges kommuner och landsting externa lån på ca 315 miljarder kronor från 

svenska och utländska institutioner varav 200-220 av dessa är till kommunala bostadsbolag.
95

 

Det innebär att även en mycket liten del av den totala finansieringen motsvarar höga belopp. 
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Värdepapperisering kan minska kreditexponeringen mot en viss tillgång och om ett specifikt 

finansieringssätt är oproportioneligt stort i förhållande till balansräkningen kan man genom att 

värdepapperisera tillgångar eliminera delar av risken från balansräkningen.  

 

3.9 Skäl till att investera i produkten 

 

Det främsta skälet till att investerare bör attraheras av produkten, d.v.s. obligationerna, av 

värdepapperisering av fastigheter för vård- och äldreboenden är att det bör anses vara en säker 

investering med mycket låg risk eftersom staten står risken för om det skulle bli svårt att 

uppfylla prestationer som till exempel ränteutbetalningar.
96

 Dessutom kan fastigheter som 

tillgångar ses som lämpade att värdepapperisera eftersom de i jämförelse med t.ex. billån är 

definierade tillgångar då det rör sig om fast egendom med lagfart.
97

  

 

Vidare innebär en investering i en sådan produkt ett helt annat ansvarstagande i förhållande 

till en direktinvestering i fastigheter. Investeraren behöver inte engagera sig i förvaltningen av 

fastigheten eller fastigheterna
98

 och behöver därför inte ha kunskap specifikt om 

fastighetsförvaltning.  

 

Eftersom fastighetsmarknaden präglas av långa överlåtelseprocesser och trögrörligt utbud har 

ett värdepapper högre likviditet och transaktioner med dem kan ske mycket snabbare än 

fastighetstransaktioner.  

 

Allmänt för indirekta fastighetsinvesteringar är vidare att de tillåter högre riskallokering 

eftersom investeraren kan köpa in sig i flera fastigheter genom att köpa t.ex. obligationer.
99

   

 

Ett annat skäl till varför värdepapperiserade fastigheter för vård- och äldreboenden bör vara 

en attraktiv investeringsprodukt är för att det saknas bra produkter med hög säkerhet och för 

att många institutionella investerare som t.ex. livbolag söker efter säkra investeringar med låg 

risk.
100

 

 

3.10 Problem med investeringsprodukten 

 

Internationellt sett har obligationsmarknaden länge varit en betydande källa för 

fastighetsfinansiering men i Sverige är det en relativt oexploaterad finansieringsmetod varför 
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den svenska obligationsmarknaden är begränsad och förhållandevis outvecklad. Det beror till 

stor del på att svenska banker länge har haft en så stor del av fastighetsutlåningen.
101

 

 

I Sverige ser man mer på fastigheter som just fastigheter eller som objekt medan man i övriga 

Europa snarare ser fastigheter som finansiella risker och den svenska obligationsmarknadens 

begränsningar försvårar och fördyrar värdepapperiseringar. Vidare kan det också vara så att 

banker, eftersom fastighetsutlåning är en så betydande del av verksamheten, kommer att 

prissätta lån på ett annat sätt om obligationer blir en alltför använd finansieringskälla. På så 

sätt skulle bankerna kanske försöka se till att sådana obligationer aldrig blir några nya 

”kioskvältare”.
102

 

 

Ett annat problem med värdepapperiseringar av fastigheter är att produkten, det vill säga 

värdepappret, måste vara likvid. Det gör att det ofta kan krävas affärer om ca 1 miljard kronor 

för att det ska vara lönsamt
103

 och minst 2 miljarder om det handlar om en publik emission
104

 

som alltså inte bara är riktad till ett fåtal investerare. För detta krävs att en bank bryter ned 

obligationsvolymen vilket är kostsamt.
105

  

 

Trots att många kommuner kan låna pengar finns det ofta en försiktighet för att göra det
106

 

vilket gör att är oklart hur stor efterfrågan för alternativa finansieringslösningar är i 

kommunerna idag.  

 

För att investerare ska attraheras av investeringsprodukten krävs att den, så kallade 

förvaltningsrisken, i form av drift- och underhållsutveckling, placeras utanför 

värdepappersstrukturen.
107

 Detta innebär att drift- och underhållskostnader bör ligga på 

hyresgästen vilket antagligen kräver en kommunal hyresgäst som kan ha erfarenhet och 

kännedom om sådana kostnader och deras utveckling. 

 

Restvärdesrisken måste också diskuteras i detta avseende. Denna risk minskar med långa 

avtal varför till exempel vård- och äldreboenden är lämpliga där hyresavtalen är långa. Denna 

risk kan dock struktureras bort genom kombinationen av återköpsoptioner (för originatorn) 

och en fullt amorterande struktur under de sista åren av löptiden.
108

 Detta medför dock att 

affären, för originatorn, nästan kan liknas vid en s.k. sale-leasebackaffär.
109

  

 

Ett annat problem, som kan ses som en utvecklingsmöjlighet, är att kommuner inte vanligen 

brukar finansiera sig på kapitalmarknaden på det sättet även om det finns exempel på liknande 
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affärer i de större kommunerna.
110

 Det kan dock ses som en framtida utmaning att para ihop 

kommuner och kapitalmarknaden. 
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4. Empiri  

Detta uppsatsavsnitt presenterar de begränsade vetenskapliga erfarenheter som finns från den 

enda värdepapperiseringen av hyresflöden i Sverige som har studerats närmare samt en 

redogörelse för sådant som visat sig vara önskvärt vid denna typ av finansieringsmetod för att 

belysa resultaten av verkliga erfarenheter för att tillsammans med tidigare teoretiska 

resonemang grunda en analys. 

 

4.1 Erfarenheter av värdepapperisering av hyresflöden i Sverige
111

 

 

Vid Albano vid Stockholms Universitet byggdes år 2001 ett forskningscentrum för fysik, 

astronomi och bioteknik som heter Fysikcentrum. Fastigheten omfattar en uthyrbar yta om ca 

45 000 kvadratmeter och hyrs av Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet 

med en löptid på 25 år. 

 

Skanska fick i uppdrag av staten att projektera, bygga, finansiera och förvalta Fysikcentrum 

och kostnaderna för uppförandet uppgick till 1,2 miljarder kronor samt förväntade ytterligare 

investeringar på 500 miljoner kronor fram till lösendagen den 1:a december år 2020. 

Investeringen för uppförandet finansierades genom ett obligationslån om 1,2 miljarder kronor 

som följdes av ytterligare emittering på 500 miljoner kronor vilket gjorde att det totala 

emissionsbeloppet var 1,7 miljarder kronor.
112

 

 

Fastighetens underliggande hyresflöde konverterades till realränteobligationer som placerades 

hos institutionella investerare och Öhman Fondkommission strukturerade och placerade 

obligationslånet. Ett specialföretag, Fysikhuset Stockholm KB, bildades i syfte att äga och 

finansiera fastigheten.
113

 Fysikhuset Fastighets AB äger i sin tur SPV:n till 99,9 procent och 

Stiftelsen Fysikhuset äger resterande 0,1 procent.  

 

Kvarvarande kapitalskuld, ränta och amortering på obligationslånet justeras årligen med 

inflationen och vidare är investerarna deflationsskyddade genom att summan inte förändras, 

om konsumentprisindex, KPI, skulle minska, fram till att det överstiger den tidigare högre 

nivån.
114

 

 

Staten har en förstahandsoption att förvärva fastigheten och Skanska har en andrahandsoption 

om staten inte skulle utnyttja sin option. Obligationerna fick högsta kreditbetyg (AAA-

rating)
115

 och de institutionella investerarna prissatte kupongräntan till 4,29 procent. 

Det fanns ett stort intresse för obligationslånet och vid placeringen blev lånet övertecknat.
116
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4.2 Framgångsrika eller önskvärda förutsättningar för finansieringsmetoden 

 

För att en värdepapperisering av en eller flera fastigheters hyresflöden ska vara lönsam krävs 

att tillgångarna har ett stort värde eftersom kostnaderna för värdepapperisering är relativt 

höga.
117

 Dessutom krävs det en större volym om värdepapperet ska ha god likviditet. 

 

Hyresgästen eller hyresgästerna ska vara kommunala eller statliga även om det inte är ett 

krav. Detta är särskilt önskvärt på en outvecklad obligationsmarknad som den svenska.
118

 

 

Fastigheten eller fastigheterna som utgör säkerheterna bör vara av den typ som lämpar sig för 

verksamheter med långa hyresavtal för att man lättare ska kunna strukturera bort 

restvärdesrisken. Vidare bör också drift- och underhållsutveckling kunna läggas utanför 

strukturen, på hyresgästen, vilket också innebär att en kommunal eller statlig hyresgäst är att 

föredra. 

 

Eftersom finansieringstekniken är relativt komplicerad krävs att samtliga inblandade aktörer 

har god kännedom om förfarandet eftersom det handlar om ett komplext finansiellt 

instrument. 
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5. Analys 

Analysavsnittet avser att analysera empirin, problembakgrunden och möjligheter utifrån de 

teoretiska frågeställningar som tidigare har diskuterats. 

 

Med tidigare teoretiska resonemang kring Sveriges befolkningsstruktur i åtanke är det högst 

sannolikt att det demografiska trycket kommer att kraftigt öka efterfrågan på välfärdstjänster 

som möjligheter till plats på vård- och äldreboenden. Det ser också ut som att dagens 

kapacitet i sektorn är högst begränsad. 

 

Många kommuner har ökat, och kommer att behöva öka, investeringstakten på grund av 

förskjutningar i befolkningsstrukturen. Eftersom en stor del av kommunernas 

samhällsfastigheter är byggda under 1960- och 1970-talen är det också en rimlig analys att 

många nuvarande vård- och äldreboenden kommer att behöva ersättas eller rustas upp, utöver 

behovet av nybyggnation för att öka kapaciteten.   

 

Vidare kan man föreställa sig att kvalitetskraven på lokaler för vård- och äldreboenden 

kommer att öka och att en ökad miljömedvetenhet kommer att ställa högre krav på 

energieffektiviseringar varför det är troligt att framtida investeringar i kommuners fastigheter 

för vård- och äldreboenden kommer att vara mycket stora. 

 

Flera kommuner saknar delvis tydlig finansiering för de framtida investeringsbehoven och en 

stor del av banklånen har mycket korta uppsägningstider. Den ökade upplåningen kommer 

dessutom att leda till högre räntekostnader och om avdragsreglerna för koncerninterna lån 

ändras kommer ytterligare fler lån att behöva tas i affärsbanker. Det borde alltså vara där som 

det är intressant för kommuner undersöka alternativa finansieringskällor. Eftersom den 

externa finansieringen i form av lån genom t.ex. Kommuninvest är mycket förmånlig är det 

den del av externfinansieringen som annars skulle ske på andra sätt som bör diskuteras för 

nya finansieringslösningar. 

 

Större kommuner finansierar sig redan till stor del på kapitalmarknaden varför det skulle vara 

lättare att introducera dessa kommuner för värdepapperisering av fastigheters hyresflöden 

som finansieringsteknik. Mindre kommuner har alltså inte parats ihop med kapitalmarknaden 

i samma utsträckning. 

 

Redogörelsen för de empiriska erfarenheterna vid värdepapperiseringen av Fysikhusets 

hyresflöden har visat att finansieringsmetoden är genomförbar och att den bör anses som 

välfungerande. Det har också visat sig att investerare efterfrågar en sådan typ av produkt 

eftersom den har låg risk med staten som en slags garant för att t.ex. ränteutbetalningar sker. 

En sådan investering kräver inte heller kunskap om fastighetsförvaltningen eller drift- och 

underhållsutveckling eftersom dessa risker struktureras bort. Restvärdesrisken kan 

struktureras bort om hyresavtalen är långa och eftersom investerarens risker är färre än vid 

direktinvesteringar i fastigheter eller vid andra former av indirekta fastighetsinvesteringar kan 

investerare ha lägre avkastningskrav. Vidare gör värdepapperiseringsstrukturen att man går 

mer mot synen av att betrakta fastigheter som finansiella risker snarare än som enskilda unika 
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objekt. Det borde för institutionella investerare därför vara ett intressant alternativ till att t.ex. 

äga fastigheter genom olika fastighetsbolag.  

 

Fastigheter för vård- och äldreboenden har visat sig vara den typ av fastigheter som lämpar 

sig bäst för finansieringstekniken eftersom hyresgäststrukturen oftast innebär en kommunal 

hyresgäst och för att hyresavtalen är långa. Man kan också anta att vård- och äldreboenden är 

bättre lämpade för långa hyresavtal än t.ex. skolor eftersom elever är relativt lättrörliga och 

skolor kan, från ett år till nästa, nästan helt kan sakna elevunderlag. Vid avyttring av en 

befintlig fastighet på ett sådant sätt skulle det troligtvis krävas att kontrakten skrivs om för att 

fungera med värdepapperets struktur och löptid.  

 

Eftersom värdepapperisering av fastigheters hyresflöden fungerar bäst då originatorn kan 

utforma hyresavtalet så att det passar obligationen är den här typen av värdepapperisering 

lämpligast vid nybyggnation. 

 

Värdepapperisering av fastigheters hyresflöden skulle kunna vara en möjlig finansieringskälla 

för kommuner som behöver bygga vård- och äldreboenden eller vid avyttring av sådana 

fastigheter för att öka sitt ekonomiska utrymme. Däremot finns det en del problem som 

ifrågasätter metodens användbarhet i föreslagna fall. 

 

I regel kan kommuner finansiera sig billigt till stor del varför det enbart bör vara den del som i 

annat fall skulle bestå av banklån eller andra finansieringar genom kapitalmarknaden som 

skulle kunna vara aktuell för nya finansieringsmöjligheter.  

 

Vidare har kommunerna en mycket stark ställning genom beskattningsrätten varför man 

skulle kunna diskutera behovet för kommuner att emittera värdepapper med säkerheter. Det är 

inte säkert att de skulle behöva säkerheter som fastigheter för att finansiera sig billigt.  

 

Eftersom värdepapperiseringsprocessen är kostsam är det enbart en lämplig metod vid större 

affärer varför mindre kommuner kanske inte kan uppfylla kravet för att använda 

finansieringstekniken. I detta sammanhang kan det diskuteras om det skulle vara möjligt för 

flera mindre kommuner att gå ihop för att kunna möta kapitalmarknadens volymkrav.  

 

Om hyresgästen som hyr lokalerna för vård- och äldreboende är privat saknas den säkerhet 

som finns vid fallet med en kommunal hyresgäst där staten garanterar dem varför 

obligationerna i sådana fall kan anses mindre attraktiva. 

 

För att strukturera bort restvärdesrisken kan man besluta att originatorn köper tillbaka 

fastigheten vid de sista löpåren. Det kan ifrågasättas om kommunerna skulle vara intresserade 

av detta. 
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6. Slutsats 

Nedan presenteras slutsatserna av insamlad data med utgångspunkt i de teoretiska 

frågeställningarna och de empiriska erfarenheterna. 

 

Att kommuner i större utsträckning i framtiden kommer att behöva komma i kontakt med 

kapitalmarknaden är viktigt för att kunna möta framtida investeringsbehov, framförallt om 

regeländringar kommer att fördyra deras externfinansiering. 

 

Värdeppaerisering med fastigheters hyresflöden som underliggande tillgång har tidigare visat 

sig genomförbart och effektivt i Sverige och det borde vara en mycket attraktiv 

investeringsprodukt för institutionella investerare som söker säkra investeringar med låg risk. 

Det krävs dock en stor mängd specialkompetens för att genomföra processen och kostnaderna 

och eventuella krav på produktens likviditet gör att det krävs en större volym för att metoden 

ska vara lämplig. 

 

Fastigheter för vård- och äldreboenden är den typ av fastigheter som bäst passar 

värdepapperiseringsstrukturen. Detta beror på att hyresavtalen är långa och att hyresgästerna 

är stabila. Eftersom hyresavtalet ska passa obligationen är det önskvärt att hyresavtalet 

utformas i samband med att värdepapperiseringen struktureras varför det lämpar sig bäst om 

det sker vid nybyggnation.  

 

Principiellt kan värdepapperisering av fastigheters hyresflöden vara en attraktiv 

finansieringsmetod för kommuner som vill finansiera behovet av nya vård- och äldreboenden 

även om det troligtvis inte kommer att vara den främsta finansieringen för kommuner. 

Däremot bör det vara ett alternativ till bankfinansiering i fråga om att finansiera vård- och 

äldreboenden.    

 

Slutligen står det snarare klart att värdepapperisering av hyresflöden från fastigheter för vård- 

och äldreboenden är en efterfrågad investeringsprodukt än att det är en efterfrågad 

finansieringmetod från kommunerna varför man ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kanske 

behöver övertyga kommuner om att man måste se till vad investerare efterfrågar när man 

strukturerar sina finansieringslösningar. 
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7. Avslutande diskussion 

Denna del avser att belysa studiens eventuella brister samt att ge förslag till fortsatt forskning 

i ämnet. 

 

7.1 Problem och forskningskritik
119

 

 

Eftersom tidigare studier enbart har studerat ett fall då värdepapperisering av hyresflöden har 

genomförts i Sverige och eftersom det endast har genomförts två sådana affärer i landet
120

 

finns det begränsade empiriska erfarenheter av detta. I samband med att denna studie syftar 

till att utreda om detta är en lämplig form för kommuner att finansiera fastigheter för vård- 

och äldreboenden på förekommer flera antaganden som kan vara behäftade med viss 

osäkerhet. Detta är dock något som måste hanteras i alla studier som behandlar innovativa 

idéer och obeprövade teorier. 

 

Vidare bör det understrykas att intervjuobjekten inte i alla sammanhang kan anses 

representera allmänna åsikter och idéer eftersom de har valts ut genom ett s.k. 

bekvämlighetsurval
121

 och när data från intervjuer ska översättas och användas i studien kan 

bedömningar och urval påverka det slutliga resultatet. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Denna uppsats har studerat möjligheten för kommuner att använda sig av värdepapperisering 

av fastigheters hyresflöden som finansieringsform. Därför skulle det vara intressant att vidare 

studera kommuners externa upplåningsstruktur och studera deras inställning till alternativa 

finansieringmetoder genom till exempel kvantitativa studier med respondentsvar från enkäter 

besvarade av insatta personer i landets kommuner eller kvalitativa studier med intervjuer med 

ett urval av dessa personer. 

 

Det vore också intressant för fortsatt forskning att studera möjligheterna för flera mindre 

kommuner att samarbeta för att finansiera sig på kapitalmarknaden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119

 Se också avsnitt 2.4 
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Diagram 3 

Kommunernas självfinansiering av nettoinvesteringar. 

SKL. Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi –April 2012. s. 31 

 

Diagram 4 

Kommunernas långfristiga skulder och utlåning. 

SKL. Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi –April 2012. s. 31 

 

Figurer 

 

Figur 1 

Värdepapperiseringsprocessen och dess aktörer. 

Grundström, E. Ekman, J. (2011) Värdepapperisering av fastigheters hyresflöden. S. 13 
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Bilaga 

 

 

 

Intervjuguide 

 

 

Hur ser svenska kommuners finansiering ut idag? 

 

Hur ser svenska kommuners investeringsbehov ut p.g.a. åldrande befolkning? 

 

Finns det ett behov av att para ihop kommuner med kapitalmarknaden? 

 

Vad innebär kommunal beskattningsrätt och garanterar staten att en kommun inte kan gå i 

konkurs?  

 

Vilken typ av fastigheter är bäst lämpade för värdepapperisering och vilka är 

förutsättningarna för fastigheter för vård- och äldreboenden? 

 

Vilka är för- och nackdelarna med värdepapperisering? 

 

Hur stora volymer krävs för att värdepapperisering ska vara lönsamt? 

 

Hur påverkar värdepapperiseringar med SPV-lösningar originatorns balansräkning? 

 

Vad efterfrågar institutionella investerare för investeringsprodukter och vilka egenskaper är 

viktigast? 
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