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Denna uppsats behandlar små och medelstora fastighetsföretags möjligheter att finansiera sig 

med lånat kapital, till belåningsgrader som ligger högre än de som de traditionella bankerna 

vill låna ut till. Uppsatsen syftar till att kartlägga vilka finansieringsalternativ som finns på 

den svenska kapitalmarknaden för små och medelstora fastighetsföretag och hur dessa 

finansieringsalternativ kan utvecklas. 

Studien har en kvalitativ ansats. Kartläggningen baseras dels på sekundära källor, och dels på 

information tillskansad genom intervjuer med personer verksamma inom fastighets-

finansiering, fastighetsägande eller inom akademin. 

Bland de alternativa finansieringsformerna på kapitalmarknaden för denna typ av företag 

finns främst mezzaninfinansiering och obligationsfinansiering. Mezzaninfinansiering är 

skulder som upptas med sämre säkerhetsläge än normala banklån.  Obligationsfinansiering 

upptas på kapitalmarknaden genom att skulder tas upp från aktörerna på marknaden. 

Säljarreverser, tilläggsköpeskilling, banklån med hög amorteringstakt samt kapital från 

medinvesterare är andra former av alternativa finansieringsformer som förekommer på 

marknaden, och som företag med framgång kan använda sig av i vissa situationer. 

Efterfrågan av alternativa finansieringsformer är stor. I studien menas att mezzanin-

finansiering är den av de alternativa finansieringsformerna på kapitalmarknaden som fungerar 

bäst. Marknaden förväntas dock kunna utvecklas och det bedöms finnas plats för fler aktörer. 

Även för obligationsmarknaden finns utvecklingspotential, bland annat genom marknads-

platser riktade mot privatpersoner. Finansieringsformerna utanför den traditionella kapital-

marknaden kan fungera mycket bra för vissa typer av företag och investeringar.   



 

 

Abstract  
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This thesis addresses small and medium sized real estate companies’ debt financing options, 

to leverage ratios higher than the ratios traditional banks are willing to finance real estate 

investments to. The thesis aims to identify the financing options available in the Swedish 

capital market, for small and medium sized real estate companies, and discuss how the 

financing options can be developed. 

The study has a qualitative approach. The identification of the funding options is based partly 

on secondary sources, and partly on information obtained in interviews, with people involved 

in real estate financing, real estate owning or within academia. 

Alternative forms of financing, suitable for this group of companies, are primarily mezzanine 

financing and financing by bonds. Mezzanine financing is debt with lower priority than 

normal, preferred bank loans. Bond financing is obtained at the capital markets through debt 

raised from participants on the market. Loans from the previous owner, earnouts, bank loans 

with a high rate of amortization and capital from co-investors are other forms of alternative 

funding sources that exist in the market. Many companies can successfully use those forms of 

funding in certain situations. 

Demand for alternative funding is high. The study argues that mezzanine financing is the form 

that works best, of the alternative forms of financing in the capital market. The market for 

mezzanine financing is expected to develop further, and there is room for more players in the 

market. Also, the bond market has potential to develop further, with for example market 

places directed at private individual investors. Financing alternatives outside the traditional 

capital markets can work very well for certain types of businesses and investments. 
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1 INTRODUKTION 

Detta inledande avsnitt i vår studie redogör för bakgrunden till varför studieämnet har valts 

och vilket problemområde som identifierats. Vidare kommer syfte och frågeställning att 

presenteras följt av en beskrivning av studiens avgränsningar. Kapitlet avslutas med 

uppsatsens disposition. 

 

1.1 INLEDNING 
Fastighetsinvesteringar är en viktig faktor i städers och samhällens utveckling. I orter där 

fastighetsmarknaden fungerar väl, kan orten utvecklas exempelvis av att nya bostadsområden 

skapas och att stadsrummet görs attraktivt för stadens medborgare och andra besökare. I orter 

där fastighetsmarknaden fungerar dåligt vill investerare sällan investera sitt kapital, varvid 

orten minskar i attraktivitet även i andra avseenden än ekonomiska. Således är en väl-

fungerande fastighetssektor mycket viktig för att samhällen som helhet skall kunna fungera 

och utvecklas. 

Fastighetssektorn är en kapitalintensiv sektor, och tillgången till lånekapital är av vital 

betydelse för fastighetsföretagen och i förlängningen deras fastighetsinvesteringar. Då 

fastighetsinvesteringar är av hög betydelse för att samhällens utveckling, kan en bristande 

kapitalmarknad för fastighetsinvesteringar bromsa utvecklingen i samhällen på många plan. 

I Sverige har kapitaltillförseln till fastighetsinvesteringar historiskt sett till stor del finansierats 

med lånat kapital från olika banker. Bankernas utlåningsvilja har dock från tid till annan 

varierat, och under senare år har bankerna varit mindre benägna att låna ut kapital till samma 

belåningsgrader av investeringen, som man gjorde för bara ett par år sedan. Många menar att 

skälet till detta är att nya regleringar gör att det blivit dyrare för banker att låna ut kapital till 

högre belåningsgrader. 

Effekten av bankernas minskade utlåningsvilja märks tydligt i fastighetssektorn. Företag som 

tidigare varit vana att låna 80 procent av en investering kan kanske nu endast låna 60 procent. 

Om företaget har ett eget kapital som kan användas till investeringen om 20 Mkr, ger en 

belåningsgrad på 80 procent att företaget kan göra fastighetsinvesteringar för 100 Mkr. Vid en 

belåningsgrad på 60 procent räcker det egna kapitalet enbart till investeringar för 50 Mkr.  
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Företag har i och med att banken blivit mindre villig att låna ut kapital i samma utsträckning 

som förr, eftersökt alternativa finansieringskällor, som är beredda att tillskjuta kapital till 

belåningsgrader som ligger högre än de belåningsgrader som banker idag sträcker sig till. 

Denna marknad för så kallad juniorfinansiering är ett intressant inslag i kapitalmarknaden, 

och kan göra att marknaden för fastighetsinvesteringar fungerar bättre än vad den annars gjort 

i tider när seniorfinansiären, vanligtvis banken, lånar ut mindre. Detta arbete kommer att 

kartlägga och analysera möjligheterna för små och medelstora företag att finansiera sig med 

juniorfinansiering. 

 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Denna studie syftar till att presentera de finansieringsformer som finns för små och 

medelstora fastighetsföretag på den svenska kapitalmarknaden idag. Den skall beskriva 

finansieringsformerna på kapitalmarknaden samt tydliggöra vad som karaktäriserar dem.  

Vidare syftar studien till att kartlägga fördelar och nackdelar med de respektive finansierings-

alternativen, samt till att jämföra de olika alternativa finansieringsalternativen sinsemellan, för 

att kartlägga vilka av dagens finansieringsformer som passar i vilka lägen. Vidare kommer 

studien att analysera alternativen för att tydliggöra om det finns utrymme för utveckling av de 

finansieringsformer som finns på marknaden idag. 

Vår arbetshypotes är att finansieringsalternativen i dessa företag länge varit tämligen 

begränsade till traditionell bankfinansiering och eget kapitalsfinansiering, bestående främst av 

medel tillskjutna från företagens grundare samt verksamheternas egna upparbetade medel. Då 

många banker under en period har varit återhållsamma med nyutlåning till fastighets-

investeringar, har i en högre grad än tidigare alternativa finansieringsformer efterfrågats. Vi 

tror att det inom segmentet små och medelstora företag finns en stor utvecklingspotential 

utifrån dagens finansieringsalternativ.  

Denna syftesformulering har lett oss till följande frågeställning: 

(A) Vilka finansieringsmöjligheter för fastighetsinvesteringar finns på den svenska 

kapitalmarknaden idag, och  

(B) hur skulle dessa kunna utvecklas för att möjliggöra finansiering till höga 

belåningsgrader främst för små och medelstora fastighetsföretag? 
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1.3 AVGRÄNSNING  
Vi kommer i denna studie att avgränsa oss till företag finansierade på den svenska 

kapitalmarknaden. Vi kommer även att avgränsa oss till att behandla olika typer av juniora 

finansieringsformer, och kommer således inte att i detalj behandla finansiering till 

förhållandevis låga belåningsgrader, som normal bottenfinansiering i form av exempelvis 

seniora banklån. Vidare kommer vi att avgränsa oss till små och medelstora fastighetsföretag.  

Vår definition av gruppen små och medelstora fastighetsföretag utgörs av en residual. I denna 

studie kommer vi betrakta företag som inte är börsnoterade, som inte tidigare emitterat 

obligationer till en bredare skara aktörer på kapitalmarknaden, eller inte heller är så pass 

väletablerade och kända att de med lätthet förväntas kunna genomföra en lyckad börs-

introduktion eller en större obligationsemittering till en bredare skara, som små eller 

medelstora. Det innebär dock att vissa företag eller företagsgrupper vars balansräkningar, 

fastighetsinnehav eller totala hyresintäkter gör att de relativt sett kan ses som stora, enligt 

denna definition faller in i kategorin små och medelstora företag. 

Studien avgränsar sig till att behandla olika typer av lånefinansiering, eller finansiering direkt 

jämförbar med lånefinansiering. Finansiering genom emissioner av rent eget kapital till 

investerare behandlas inte.  

 

1.4 BAKGRUND 

1.4.1 INVESTERINGAR 

En investering är vanligtvis definierad som en kapitalinsats som görs med syfte att generera 

positiva kassaflöden i framtiden. Eftersom investeringen normalt startar med ett kapitalutlägg 

är således en stor kostnad för investeringen kapitalkostnaden för att detta kapital är bundet 

över tiden. 

Kostnaden för att ha kapital bundet i en investering kan variera mellan olika investerare och 

mellan olika investeringar. En viktig komponent i vilken avkastning man som investerare bör 

kräva för en investering, och således vilken kapitalkostnad som bör åläggas investeringen, är 

investeringens risknivå. I finansiell teori har man utformat ett flertal modeller som syftar till 

att översätta risker i investeringar till rimliga kapitalkostnadsnivåer, med andra ord modeller 

som kan användas för att värdera och prissätta investeringar. En välkänd och ofta använd 
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modell är Capital Asset Pricing Model, förkortad CAPM. CAPM utgår från förväntad 

variation i de framtida kassaflödena från investeringen i förhållande till variation på 

marknaden som helhet, mätt i kovarians mellan den aktuella investeringen och marknaden, 

och ställer denna kovarians i förhållande variansen för marknaden som helhet (Sharpe, 1964). 

Denna kvot blir ett mått på investeringens relativa risknivå. Genom att multiplicera kvoten 

med det riskpremium som marknaden som helhet genererar, beräknas en riskpremie för denna 

specifika investering. De respektive riskpremierna definieras som förväntad avkastningsnivå 

för marknaden eller den aktuella investeringen, med avdrag för avkastningen för en helt 

riskfri investering. 

Genom att addera avkastningen för en riskfri investering till riskpremien för den aktuella 

investeringen, ges således ett marknadsmässigt avkastningskrav för investeringen (Sharpe, 

1964). 

Då olika investeringar har olika varians i förväntade kassaflöden, och därigenom olika risk, 

kan således det marknadsmässiga avkastningskravet variera mellan olika investeringar. Då 

olika investerare kan ta olika typer av risker, även om samtliga är finansiärer till samma 

investering, kan marknadsmässiga avkastningsnivåer även variera mellan olika investerare. 

Ett exempel på detta är bankfinansiering i relation till finansiering med eget kapital. 

Traditionell bankfinansieringen är upplagd så att banken har en avtalad rätt till ränta samt 

återbetalning av sina lån innan ägarna till företagets egna kapital får återbetalning av sina 

medel. För ägarna till det egna kapitalet innebär detta att man har rätt att ta del av företagets 

intjänade medel efter det att avtalade utgifter som räntor har betalats. Således tar ägarna till 

det egna kapitalet en högre risk än långivarna, varför den förväntade avkastningen på 

företagets egna kapital bör vara högre än vad den förväntade avkastningen som företagets 

långivare får ta del av är. 

Genom att beräkna en kapitalkostnad för en given investering ges möjligheter att beräkna 

investeringens lönsamhet. Detta görs enligt finansiell teori gärna med hjälp av nuvärdes-

kalkyler, där investeringens kassaflöden diskonteras med den framräknade avkastningsnivån. 

Om summan av nuvärdet av kassaflödena är positivt är investeringen lönsam, och ifall 

summan är negativ så är investeringen inte lönsam (Fisher, 1907). 

Bortsett från risk kan även investeringens likviditet vara en faktor som har påverkan på 

investerarnas avkastningskrav, och således investeringens kapitalkostnad. Detta kommer sig 
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av att investeringar som är lätta att realisera ger investeraren möjligheter att lätt komma ur 

åtagandet, och därigenom möjlighet att omfördela sina resurser (Acharyaa & Pedersen, 2005). 

 

1.4.2 FASTIGHETSINVESTERINGAR 

Något som utmärker en fastighetsinvestering är att det ursprungliga kapitalutlägget vanligtvis 

är stort, både mätt i absoluta tal och ställt i relation till de årliga driftsöverskott som 

fastighetsinvesteringen genererar. Anledningarna till att de årliga driftsöverskotten är små i 

förhållande till investeringen är bland annat att en fastighet förväntas generera kassaflöden 

under en lång period – ägandet av en fastighet innebär ägande av en markyta i all framtid. 

Således innebär en investering i en fastighet även möjliga kassaflöden i all framtid, varför 

man vid investeringen måste betala för detta i teorin evighetslånga kassaflöde. Vidare kan 

risken i investeringen ofta bedömas vara begränsad, då det ofta finns många olika potentiella 

användningsområden för fastigheten, och således också många olika potentiella hyresgäster 

som kan generera intäkter för fastighetens ägare.  

Den svenska marknaden för fastigheter som innehas som investeringar har de senaste åren i 

genomsnitt omsatt cirka 100 miljarder kronor årligen, vilket gör den till en av de mest likvida 

fastighetsmarknaderna i Europa (Savills Research Sweden, 2012). Denna höga likviditet har 

bland annat förklarats av en stor transparens, enkelhet och säkerhet i de institutionella system 

som reglerar fastighetsägande i Sverige. Av dessa anledningar har det varit enkelt för bland 

annat internationella aktörer att exponera sig mot den svenska marknaden.  

 

1.4.3 FINANSIERINGSFORMER FÖR FASTIGHETSINVESTERINGAR 

Verksamheters olika finansieringskällor delas i räkenskaperna och i många fall i övrigt in i två 

huvudgrupper: finansiering med eget kapital och finansiering med lånat kapital. Fastighets-

investeringar har i Sverige historiskt sett till stor del finansierats med lånat kapital, främst från 

banker. Detta har delvis kunnat förklaras av att fastigheter ofta har tämligen säkra kassa-

flöden, och därmed har ansetts vara säkra över tiden. Vidare har fastigheter ansetts vara goda 

säkerheter för lån, då man också ansett att fastigheter är tämligen värdebeständiga.  

Förutom lånefinansiering från banker har fastighetsinvesteringar finansierats med eget kapital, 

vanligtvis kapital från grundarna själva eller upparbetade medel från verksamheten. Riktigt 

stora fastighetsföretag har kunnat finansiera sig över börsen och andra stora kapitalmarknader, 
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och därigenom kunnat ta in såväl eget kapital som lånat kapital från en bredare krets aktörer. 

Vidare har även fastighetsinvesteringar gjorts för att ombesörja den egna verksamhetens 

lokalbehov. Det egna kapitalet i dessa investeringar har ofta kommit från andra delar av 

koncernens verksamhet. 

Att finansiera ett företag genom att låna ut pengar till företaget ses vanligtvis som en säkrare 

position, än att finansiera företaget med samma mängd kapital, men i form av eget kapital. 

Detta kommer sig av att man som långivare har rätt till en förutbestämd avkastning på sina 

medel (ränta), som blir en kostnad ur företagets perspektiv. Ägare av företagets egna kapital 

är istället residualtagare; som ägare till företaget har man i princip en rätt till företagets vinst 

efter att alla kostnader har betalats (exempelvis räntor), och till företagets aktiekapital när alla 

skulder har reglerats. Således är det egna kapitalet efterställt utlånat kapital i ordningen av när 

finansiärerna får sina medel åter. Samtidigt är i förväntansläget avkastningspotentialen större 

för finansiärer av eget kapital än för långivare. Anledningen till detta är att ägarna vill ha 

betalt för den större risk man tar i jämförelse med företagets långivare. 

Förhållandet mellan hur mycket av företagets tillgångar som finansieras med eget kapital 

respektive skulder varierar mellan olika företag och branscher. Vissa typer av företag kan ha 

en stor andel av sitt kapital finansierat av olika långivare, och en mindre andel finansierat med 

eget kapital, medan förhållandet kan vara det motsatta bland andra typer av företag.  

Den svenska kapitalmarknaden är bland annat influerad av det ekonomiska läget i andra 

länder, och av makroekonomiska faktorer i Sverige. Detta har inneburit att utbudet av risk-

villigt kapital i form av eget kapital, samt utbudet av kapital som bankerna har kunnat låna ut 

till fastighetsinvesteringar från tid till annan har varierat. Det har funnits tidsperioder då 

långivare har kunnat låna ut drygt hundra procent av köpeskillingen i fastighetstransaktioner, 

samtidigt som det också funnits perioder då de traditionella bankerna inte lånat ut pengar till 

nya kunder i branschen alls. Från tid till annan har olika alternativ till normal eget kapitals-

finansiering och banklånefinansiering använts.  

Även ändrade regleringar kan innebära att utbudet av riskvilligt kapital i olika former ändras. 

Detta har varit en stor bidragande orsak till att svenska banker strävat mot att ändra sin 

utlånings- och kapitalstruktur under senare år, på grund av det förväntat kommande 

regelverket i Basel III. För fastighetsbranschen har det inneburit att det under en period varit 

svårt att få finansiering för fastighetsinvesteringar i de traditionella bankerna, särskilt till 

högre belåningsgrader. Av den anledningen har exempelvis preferensaktier och obligationer, 
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där andra aktörer än affärsbankerna agerar finansiärer, fått ett rejält uppsving i branschen 

under senare år. Efterfrågan på alternativa finansieringsformer har ökat. 

 

1.5 DISPOSITION 
I detta första kapitel av studien har en bakgrund till ämnet redovisats, och problemsituationen 

samt studiens syfte presenterats. Vidare har arbetets frågeställning samt arbetets avgränsning 

framlagts. I nästkommande kapitlet redogör vi för den metod som vi genomför vår studie 

med. I det tredje kapitlet redogörs för teori som behandlar ämnen relevanta för vår studie. 

Detta innefattar främst tidigare forskning inom områdena finansiering och fastighets-

investeringar. Fjärde kapitlet redovisar det empiriska underlag som vi samlat in genom 

huvudsakligen samtal med personer verksamma i fastighetsbranschen samt experter på 

området. Denna empiri analyseras i det femte kapitlet. I det sjätte och avslutande kapitlet blir 

studiens analysresultat föremål för en slutsats. Slutsatsen följs i samma kapitel av en bredare 

diskussion kring arbetet. 
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2 METOD 

I denna del av studien beskrivs den metod som vi arbetat utefter. Metoden är vald för att på 

ett bra sätt kunna besvara arbetets frågeställning. Vi motiverar vidare de tillvägagångssätt vi 

valt, samt redovisar vilket urval av informationskällor som vi arbetat med i studien. 

 

2.1 UNDERSÖKNINGSMETOD 
För att besvara studiens frågeställning har vi att arbetat utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt. 

Vi har samlat information om finansieringsformerna som vi identifierat som relevanta utifrån 

studiens avgränsning, det vill säga finansieringsformer som lämpar sig för att användas av 

små och medelstora företag, för finansiering av fastighetsinvesteringar till höga belånings-

grader. Vidare har vi genomfört intervjuer med personer som vi bedömt kunnat bidra med 

värdefulla tankar och åsikter om detta ämne, för att tillskansa oss en djupare förståelse för hur 

finansieringssituationen och kapitalmarknaden ser ut för den typ av företag som vår studie 

riktar sig mot. 

Utifrån den information som vi samlat genom vår kartläggning av finansieringsformerna som 

finns på marknaden, samt åsikterna och uppfattningarna som våra intervjuobjekt delat med sig 

av till oss, analyseras de respektive finansieringsformerna vi identifierat.  

Vi jämför vidare finansieringsformerna mot varandra, och utifrån resultaten av jämförelsen 

identifieras luckor i kapitalmarknaden, eller utvecklingsmöjligheter för finansieringslösningar 

på marknaden. 

Metoden för vår studie kan således klassas som delvis förklarande, men framförallt explorativ 

(Dahmström, 2011). Studien skall bidra med en förståelse för varför företag väljer olika typer 

av finansieringslösningar, utifrån deras respektive förhållanden, och således kartlägga 

samband mellan företags förhållanden och lämpliga finansieringsformer. Finansierings-

formerna på dagens kapitalmarknad analyseras vidare utifrån ett utvecklingsperspektiv.  
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2.2 URVALSMETOD 
Intervjuerna genomförda inom detta arbete är med personer som bedömts kunna tillföra 

relevant information till studien. I denna grupp ingår dels personer inom akademin, som 

forskat om finansieringsrelaterade frågeställningar och dels personer aktiva i fastighets-

branschen, främst inom fastighetsfinansieringsområdet.  

Personerna från branschen som intervjuats kommer från finansieringssidan, från fastighets-

ägarsidan, samt från fastighetsrådgivningsföretag, med specialitet mot rådgivning kring 

corporate finance, samt alternativa finansieringsformer för fastighetsföretag. 

 

2.3 PRESENTATION AV INTERVJUOBJEKT 
Nedan presenteras kort personerna vi talat med inom ramen för detta arbete. Intervjuobjekten 

är grupperade utifrån deras roll i fastighetsbranschen eller akademin. 

 

2.3.1 PERSONER VERKSAMMA INOM AKADEMIN 

Lars Silver 

Lars Silver är professor på den företagsekonomiska avdelningen på Handelshögskolan vid 

Umeå universitet (Umeå universitet, 2012). Silver har bland annat forskat om bankers 

finansiering av små och medelstora företag, om kreditgivning och obestånd, och om det 

finansiella systemets utveckling, samt utvecklingens konsekvenser för små och medelstora 

företag i Sverige. Silver har även skrivit flera böcker, bland andra boken Regelverkens 

inverkan på mindre företags möjligheter att få finansiering tillsammans med Björn Berggren 

(Silver, 2012), (Silver, 2013). 

 

Håkan Thorsell 

Håkan Thorsell är assistant professor på Handelshögskolan i Stockholm. Thorsell har även 

under en period varit verksam på finans- och fastighetsrådgivningsföretaget Catella. Bland 

annat har Thorsell forskat om obligationsprissättning och kapitalstrukturer (Thorsell, 2013). 

Thorsell doktorerade 2008 med avhandlingen The Pricing of Corporate Bonds and 

Determinants of Financial Structure (Handelshögskolan, 2013). 
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2.3.2 PERSONER VERKSAMMA INOM FASTIGHETSFINANSIERING 

Peter Gönczi 

Peter Gönczi blev 2011 VD på Aktietorget då han tog över efter grundaren Patrik Engellau. 

Aktietorget erbjuder en aktiehandelsplats och har fokus på växande, entreprenörsledda 

företag. Aktietorget har nyligen skapat Räntetorget, som är en ny handelsplats för 

obligationer. Räntetorget riktar sig till mindre företag än de företag som hittills har emitterat 

obligationer och sålt dessa på den svenska kapitalmarknaden, och som vill låna mellan 20 och 

400 Mkr (Gönczi, 2013). 

 

Karl Lundberg 

Karl Lundberg arbetar på Swedbank Corporate Finance med emissioner av högavkastande 

obligationer (high yield bonds). Swedbanks corporate financeavdelning har varit delaktiga i 

flera obligations- och preferensaktieemissioner för fastighetsbolag, och är en av de mest 

aktiva aktörerna i Sverige. Under 2012 hade Swedbank 56 procent av den totala emissions-

marknaden för icke säkerställda obligationer i svenska fastighetsföretag (Lundberg, 2013).  

 

Johannes Nyberg 

Johannes Nyberg är VD på fastighetsföretaget Skandrenting, som ägs till fullo av Erik Selin 

(Skandrenting, 2013). Nyberg sitter även i styrelsen för finansföretaget Collector, som bland 

annat erbjuder mezzaninlån för fastighetsinvesteringar. Nyberg har lång erfarenhet av kredit-

givning och bankverksamhet, både nationellt och internationellt (Collector, 2013). 

 

Jonas Olsson 

Jonas Olsson är företagsrådgivare och kundansvarig på Swedbanks kontor vid Östermalms-

torg i Stockholm. Olsson har tidigare även arbetat på bankens corporate financeavdelning, 

med bland annat obligationsemissioner av typen high yield, främst inom fastighetssektorn. 

Under Olssons tid på corporate financeavdelningen jobbade han bland annat med obligations-

emittenter som Klövern, Akelius och FastPartner (Olsson, 2013). 
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Anders Thelin 

Anders Thelin är investment director på Proventus Capital AB (Thelin, 2013). Proventus 

driver en mezzaninfond, som bland annat varit med som finansiär till fastighetsinvesteringar 

hos Sagax (Gärdén, 2013) (Mindus, 2013). Thelin är bland annat ansvarig för Proventus 

fastighetsinvesteringar (Thelin, 2013). 

 

2.3.3 PERSONER VERKSAMMA INOM FASTIGHETSÄGANDE 

Peder Johnson 

Peder Johnson arbetar bland annat med fastighetsutveckling och fastighetsfinansiering på 

fastighetsföretaget Stendörren. Stendörren är ett privatägt företag med stort fokus på 

fastighetsutveckling, och har bland annat förädlat bostadsområden i stockholmsförorter. 

Företagets fastigheter har ett marknadsvärde av cirka 3 500 Mkr (Johnson, 2013) 

 

Fredrik Lindberg 

Fredrik Lindberg äger och driver fastighetsföretaget FL Properties AB. FL Properties är 

delägare i Mustard Holding AB som tidigare i år köpte utvecklingsfastigheten Kungsängen 

25:1 i Uppsala, i folkmun kallad Senapsfabriken. Förvärvet av Senapsfabriken skedde bland 

annat med juniorfinansiering från Collector. Lånet förmedlades av fastighetsrådgivnings-

företaget Tenzing (Fastighetsvärlden, 2013).  

 

David Mindus 

David Mindus är VD för, storägare i och grundare av AB Sagax, noterade på Nasdaq OMX 

Nordics Mid cap-lista. Sagax äger kommersiella fastigheter med inriktning mot lager och lätt 

industri. Cirka halva beståndet finns i Storstockholm. Sagax har länge arbetat med många 

olika former av finansiering, och var bland annat först bland de svenska fastighetsföretagen 

med att börsnotera preferensaktier under 2000-talet (Mindus, 2013). 
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Harald Pousette 

Harald Pousette arbetar liksom Peder Johnson på fastighetsföretaget Stendörren. Pousette har 

bland annat arbetat med en obligationsemission som Stendörren genomförde tidigare i år, där 

de totalt tog in 350 Mkr (Pousette, 2013). 

 

2.3.4 PERSONER VERKSAMMA INOM RÅDGIVNINGSFÖRETAG  

Niclas Forsman 

Niclas Forsman är analytiker på fastighetsrådgivningsföretaget Catella, där han arbetat sedan 

2010. Forsman har bland annat arbetat med finansieringsfrågor för fastighetsföretag 

(Forsman, 2013). Forsman utsågs under 2012 av Veckans Affärer till en av Sveriges 101 

supertalanger, bland annat för ett bonussystem som han under en utbytestermin utvecklat för 

ett företag i Sydamerika (Veckans Affärer, 2012). 

 

Christian Fredrixon 

Christian Fredrixon är partner på Catella, och har varit verksam inom företaget sedan 2006. 

Fredrixon har en gedigen erfarenhet av corporate finance och företagsaffärer såväl inom 

Sverige som internationellt (Fredrixon, 2013). 

 

Erik Gärdén 

Erik Gärdén är senior partner på fastighetsrådgivningsföretaget Leimdörfer och har arbetat 

mycket med olika former av fastighetsfinansiering. Bland annat har han lett en av de två 

värdepapperiseringsprocesser av hyresflöden som genomförts i Sverige. Tidigare har Gärdén 

bland annat arbetat med obligationsemissioner på Öhman Fondkommission (Gärdén, 2013). 

 

Magnus Sundell 

Magnus Sundell är projektledare inom fastighetsfinansiering på fastighetsrådgivningsföretaget 

Tenzing, och arbetar nu med att marknadsföra ett juniort lån från Collector, som Tenzing 

förmedlar till fastighetsföretag som söker finansiering till högre belåningsgrader än vad 
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traditionella banklån i dagsläget tillåter. Sundell har tidigare bland annat arbetat på GE 

Capital, med liknande typer av finansieringslösningar för fastighetsföretag (Sundell, 2013). 

 

2.4 INTERVJUMETOD 
I studien har intervjuerna varit strukturerade i enlighet med en semistrukturerad form, där 

intervjuobjekten givits stort utrymme att tala fritt kring ämnet fastighetsfinansiering. 

Därigenom har de tillåtits att styra samtalet åt det håll som deras intresse- och kompetens-

område är fokuserat mot, och som intervjuobjekten själva ser som viktiga för ämnesområdet. 

En intervjumall med ett antal frågeställningar som vi önskat diskutera under samtalet har dock 

säkerställt att vi fått fram intervjuobjektens åsikter om aspekter som vi ansett vara viktiga 

utifrån vår studie. Denna lista av frågeställningar redovisas i Bilaga 1, Intervjumall, i 

Appendix.   
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel redogörs för den teoretiska bakgrund som behandlar ämnen relevanta för vår 

studie. Detta innefattar främst tidigare forskning inom områdena finansiering och fastighets-

investeringar. 

 

3.1 FINANSIELL TEORI 
Företag kan vara finansierade på olika sätt, och mixen mellan hur stor andel ägarkapital och 

hur stor andel lånat kapital som företagen finansierar sig med varierar således mycket. Den 

valda blandningen av finansieringskällor kallas företagets kapitalstruktur.  

Ur ett akademiskt perspektiv har det framhållits att ett företags kapitalstruktur är av 

underordnad vikt ur ett avkastningsperspektiv för ägarna. Hög avkastning på eget kapital kan 

uppnås med hjälp av att företaget upptar skulder, där räntan understiger den ursprungliga 

avkastningen på eget kapital i företaget. Genom lånefinansiering ökar den finansiella risken i 

företaget, då företaget ikläder sig en skyldighet att betala räntor, och således ökar 

kostnadsmassan i företaget. Samtidigt skapas en finansiell hävstång. Med skulder blir 

avkastningen på eget kapital i förväntansläget högre, än om hela företaget hade finansierats 

med eget kapital. Modigliani och Miller lanserade med sin artikel The Cost of Capital, 

Corporation Finance and the Theory of Investment ett finansiellt teorem som argumenterade 

för att det totala värdet av företaget var detsamma oavsett hur det finansierades. Således stiger 

avkastningen på eget kapital om företaget tar upp skulder som de behöver betala mindre i 

ränta för än vad avkastningen på eget kapital ursprungligen är i företaget. Detta är dock enbart 

en funktion av att risken för det egna kapitalet blivit högre (Modigliani & Miller, 1958). 

Modigliani och Millers teorem har ibland åskådliggjorts genom att likna företaget med en 

pizza; oavsett hur pizzan delas upp är summan av arean i de olika delarna lika stor. På samma 

sätt beror inte värdet av företagets tillgångar på hur stor del som är lånefinansierad. 

Då det totala värdet av företagets tillgångar är detsamma oavsett hur företagets tillgångar 

finansierats, behöver en investerare inte fokusera på företagets kapitalstruktur. Investeraren 

kan själv skapa önskad avkastning genom att köpa en ägarandel i företaget, och ifall denne 

önskar en högre förväntad avkastning kan innehavet i företaget belånas, och lånebeloppet 

användas för att köpa ytterligare aktier i företaget, så att önskad förväntad avkastningsnivå på 

eget kapital uppnås. Ifall investeraren istället tycker att företaget har för hög risk, kan denne 
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välja att allokera delar av sin investering till mindre riskfyllda investeringar, och därigenom 

själv sänka risknivån i sin investeringsverksamhet. 

Modiglianis och Millers teorem beskriver i grunden en situation utan skatter. Eftersom räntor 

är avdragsgilla kostnader i företagens verksamheter (med ett fåtal undantag), medan 

utdelningar görs av vinster som beskattats i företaget uppnås en skattesköld när företaget 

finansierar sig med skulder. Räntorna sänker företagets beskattningsbara resultat, varför de 

sänker skatten och gör att det fria kassaflödet till ägarna blir relativt sett större. I ett samhälle 

med skatter kan således värdet av företaget ökas genom lånefinansiering. Modigliani och 

Miller presenterade följande beräkningsmodell över hur den förväntade avkastningen på eget 

kapital förhåller sig till företagets kapitalstruktur: 

𝑟! = 𝑟! +
𝐷
𝐸 𝑟! − 𝑟! 1− 𝑇!  

där rE är avkastningen på eget kapital, rA är avkastningen på totalt kapital, D är summan av 

företagets skulder, E är summan av företagets egna kapital, rD är företagets genomsnittliga 

skuldränta och TC är företagets effektiva skattesats (Modigliano & Miller, 1963). 

Modigliani och Millers teorem kan ställas i relation till teorin i finansiell forskning som kallas 

lagen om ett pris, som stipulerar att det i en effektiv marknad inte skall kunna göras 

arbitragevinster genom att identiska varor eller finansiella instrument handlas till olika priser 

på olika marknader. På samma sätt skall företag inte prissättas olika, oavsett hur en given 

risknivå i en investering uppnåtts. 

Modigliani och Millers teorem bygger på en marknad där informationsasymmetrierna är 

obefintliga – alla investerare har precis samma information om företagen, och riskerna i 

företagen är synliga för alla. Vidare bygger det på att en lånefinansiär bedömer risken i 

utlåningen på samma sätt om det är investeraren själv i egenskap av ägare som tar upp lånet, 

eller om lånet tas inom ramen för företaget, och att företaget och investeraren lånar till samma 

villkor (Modigliani & Miller, 1958). Dessa antaganden är starka, och det är troligt att det inte 

finns någon reell marknad som uppfyller dessa kriterier till fullo. 
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3.1.1 TEORIER OM OPTIMAL KAPITALSTRUKTUR 

Då Modigliani och Millers teorem av många anses beskriva en allt för perfekt 

kapitalmarknad, har ett flertal ytterligare teorier uppkommit, som beskriver en mindre 

teoretisk och en mer verklighetsförankrad situation.  

 

Trade-off-teorin 

Trade-off-teorin grundar sig i Modigliani och Millers teorem, och beskriver företagets val av 

kapitalstruktur som en avvägning mellan de kostnader som en hög skuldsättning för med sig, 

och de fördelar som skuldsättning leder till. Fördelarna med skuldsättning är främst 

skatteskölden som uppstår på grund av att räntekostnader är skattemässigt avdragsgilla, och 

således sänker företagets skattekostnad. Nackdelarna av skuldsättningen består i huvudsak av 

högre finansiella kostnader som en följd av en högre finansiell risk i företaget samt en högre 

osäkerhet kring företaget på aktiemarknaden (Shyam-Sunder & Myers, 1999). Enligt denna 

teori kan en optimal skuldsättningsgrad för varje företag beräknas, om finansierings-

kostnaderna och samtliga kostnader som är förknippade med höga belåningsgrader, samt hur 

de utvecklas med skuldsättningsgraden, är kända. Optimal kapitalstruktur är här definierad 

som den kapitalstruktur som maximerar värdet av företaget (Campbell & Kelly, 1994). 

De ökade finansiella kostnaderna som uppkommer av företagens skuldsättning grundar sig i 

en högre risk i företagen på grund av skuldsättningen. Företag vars verksamhet är av högrisk-

karaktär har därigenom mindre utrymme att finansiera sig med lånat kapital, medan företag 

vars kassaflöden är tämligen säkra har större möjligheter att lånefinansiera sig, utan att låne-

kostnaderna blir allt för höga (Brealey, Myers, & Allen, 2006). 

 

Signaleringsteorin 

Signaleringsteorin, (på engelska: Signaling Theory eller Pecking Order Theory) tar avstamp i 

att det kring ett företag finns informationsasymmetrier mellan företagsledningen och 

nuvarande och potentiella ägare till företaget. Informationsasymmetrierna grundar sig i att 

företagsledningen har större möjligheter att bedöma vilka risker och vilken potential för 

framtida vinster som företaget står inför, än vad externa aktörer har. Ur företagsledningens 

perspektiv är olika typer av finansiering olika kostsamma. Lånefinansiering är billigare än 

finansiering med eget kapital, varför en hackordning mellan de olika finansieringsalternativen 
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uppstår. I första hand vill ledningen finansiera företaget med interna medel. Efter interna 

medel kommer nyupptagna skulder, och som sista alternativ kommer finansiering med nytt 

eget kapital genom exempelvis en nyemission (Myers & Majluf, 1984). Då investerarna 

betraktas som rationella, känner även de till denna hackordningsprincip, och således sänder ett 

förslag om en nyemission från företagsledningens sida ut signaler till investerarna om i vilket 

skick företaget är. Företag som redovisar negativa resultat tenderar att i högre utsträckning 

söka kapital från ägarna (Shyam-Sunder & Myers, 1999). 

I signaleringsteorin finns ingen optimal kapitalstruktur definierad. Både det första och det 

sista alternativet i hackordningen av finansieringsalternativ består av eget kapital. Företagens 

kapitalstruktur och skuldsättningsgrad är snarast en funktion av nyttomaximerande beslut över 

tiden (Brealey, Myers, & Allen, 2006). 

 

Marknadstimingsteorin 

I likhet med signaleringsteorin grundar sig marknadstimingsteorin i att det finns informations-

asymmetrier mellan företagsledningen och företagets ägare. I marknadstimingsteorin 

argumenteras för att företagsledningen, när den bedömer att värderingen av företaget är hög, 

ser det som gynnsamt att emittera nya aktier. Anledningen till det är att man vid en hög 

värdering av företaget behöver emittera få aktier för varje enhet kapital som företaget behöver 

ta in. När företaget är lågt värderat skulle en nyemission av eget kapital innebära att många 

nya aktier behöver ges ut för att få in den mängd kapital som behövs, varför lånefinansiering 

ter sig relativt sett billigare. I likhet med signaleringsteorin stipulerar inte marknadstimings-

teorin någon optimal kapitalstruktur (Baker & Wurgler, 2002). 

 

3.1.2 KAPITALSTRUKTURER FÖR FASTIGHETSINVESTERINGAR 

Ingen av teorierna i föregående avsnitt behandlar specifikt fastighetsinvesteringar eller 

fastighetsföretag. Samtliga teorier kan dock användas för analys av kapitalstrukturer i 

fastighetsföretag. Framförallt Trade-off-teorin ser vi som relevant för vår fortsatta studie, då 

den kan användas som analysmodell för hur företag bör resonera när de söker sin optimala 

kapitalstruktur.   
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3.2 FASTIGHETSFINANSIERING 
Det finns ett flertal alternativa finansieringskällor för fastighetsföretag vid sidan om normal 

bankfinansiering och traditionellt eget kapital. Nedanstående figur avser att åskådliggöra hur 

en traditionell kapitalstruktur i ett fastighetsföretag kan förhålla sig till en alternativ 

kapitalstruktur, med fler typer av finansieringsformer. 

 

 

Figur 1, Illustrativ bild om hur en traditionell kapitalstruktur kan förhålla sig till en alternativ finansieringsstruktur hos ett 
fastighetsföretag. 

 

I avsnitten nedan presenteras alternativa finansieringsformer som förekommer på den svenska 

kapitalmarknaden för fastighetsfinansiering.  

 

3.2.1 OBLIGATIONER  

Obligationer är finansiella instrument som tillåter länder, institutioner och företag att låna 

pengar på kapitalmarknaden. Detta gör man genom att organisationen som söker finansiering 

skapar ett finansiellt instrument som säljs till aktörer på kapitalmarknaden. Instrumentet som 
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skapas är ett skuldebrev, där utfärdaren vanligtvis förbinder sig att betala en i förväg avtalad 

ränta, samt att återbetala lånet efter viss tid.  

Det finns olika typer av obligationer. Huvudtyperna är kupongobligationer, nollkupong-

obligationer och annuitetsobligationer. De som varit vanligast förekommande i Sverige är 

kupongobligationer och nollkupongobligationer (Skatteverket, 2013). Kupongobligationer 

berättigar till ränteutbetalningar, ofta årsvis i efterskott (förr mot inlösen av en kupong, därav 

namnet kupongobligation) samt återbetalning av skulden vid löptidens slut. Nollkupong-

obligationer är obligationer som inte berättigar till ränta under löptidens gång. Istället köper 

aktörerna på kapitalmarknaden en nollkupongobligation för ett lägre belopp än den nominella 

skulden som obligationsemittenten förbinder sig att återbetala vid löptidens slut. Således ges 

innehavaren av obligationen en avkastning ändå, när obligationsemittenten återbetalar 

skulden. Normalt sett har obligationerna haft en löptid på 2 till 10 år. För annuitets-

obligationer betalar obligationsemittenten ränta och amortering av skulden över löptiden. 

Amorteringen vid respektive utbetalning är anpassad så att summan av amorteringsbeloppet 

och räntebetalningen är lika stor vid varje utbetalning. Således minskar skulden successivt 

under obligationens löptid (Swedbank, 2013). 

Man skiljer på säkerställda och icke säkerställda obligationer. Vanligast i Sverige för 

fastighetsbolagen är icke säkerställda obligationer (Gärdén, 2013). För icke säkerställda 

obligationer har obligationsemittenten inte ställt någon säkerhet för sitt obligationsåtagande. 

Det innebär att man som obligationsinnehavare innehar en oprioriterad fordran i företaget, 

vilket kan spela roll i händelse av exempelvis utmätning eller konkurs. För säkerställda 

obligationer har emittenten ställt säkerhet för sitt åtagande, det vill säga en tillgång ägd av 

företaget som garanterar obligationsemittentens fullgörande av obligationsåtagandet. För 

fastighetsföretag används vanligtvis pant i en eller flera fastigheter som säkerhet.  

Obligationer kan noteras på börser och handlas under löptidens gång. Värdet av en obligation 

är beroende av det allmänna ränteläget, samt hur stor risken i obligationsemittenten bedöms 

vara, det vill säga hur sannolikt som det bedöms vara att utgivaren av obligationen skall 

kunna fullgöra sina förpliktelser enligt obligationsåtagandet (Ölands Bank, 2013) (Gärdén, 

2013). Om det allmänna ränteläget faller (och marknaden inte väntat sig detta) stiger värdet på 

utestående obligationer. Det kommer sig av att dessa då vid det ursprungliga priset avkastar 

mer än vad övriga tillgångar med motsvarande risknivå avkastar. Genom en prisuppgång 

anpassas den förväntade avkastningen för obligationen till marknaden i övrigt. På samma sätt 
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stiger värdet av obligationen ifall obligationsemittenten presenterar information som innebär 

att marknaden uppfattar risken i emittenten som mindre än tidigare. 

I Sverige har historiskt sett i huvudsak större företag finansierat sig genom att ställa ut 

obligationer, och sålt dessa till aktörer på kapitalmarknaden. Detta kommer sig av att 

upptagande av obligationslån har varit förknippat med stora fasta kostnader, varför låne-

beloppen behöver vara stora. Vidare har det i princip krävts att företagen som emitterar 

obligationerna varit välkända för kapitalmarknadens aktörer, vilket i princip begränsat 

obligationsemittenterna till börsnoterade företag, stater eller kommuner (Gärdén, 2013). 

Jämfört med banklån är det ofta svårare för obligationsinnehavarna att återkalla obligations-

lånet, än vad det är för banker att dra in finansieringen (Gärdén, 2013).  

 

3.2.2 PREFERENSAKTIER  

Preferensaktier är en form av eget kapital i aktiebolag, som i många avseenden har stora 

likheter med en evighetslång obligation. Således kan de snarast betraktas som en hybrid av 

eget kapitalsfinansiering och lånefinansiering. Preferensaktieägaren har rösträtt i företaget, 

men dock ofta till lägre grad än stamaktieägare. Utdelningen är vanligtvis avtalad och fast.  

All avtalad utdelning på preferensaktier, inklusive eventuella avtalade utdelningar från 

tidigare år som inte infriats, ska vara utdelad innan stamaktieägare kan få någon utdelning. 

Dock är utdelningen på preferensaktier i juridisk mening en form av aktieutdelning, varför 

preferensaktieägare inte kan begära exempelvis utmätning av företagets tillgångar för att få 

del av utdelningen (vilket en obligationsinnehavare hade kunnat göra för att få sin ränta 

utbetald) (Leimdörfer, 2011). Företaget kan således välja att inte ge någon utdelning, vilket 

skapar en ackumulerad utdelningsrätt för preferensaktieägarna i förhållande till stamaktie-

ägarna. I många fall finns bestämmelser om uppräkning av ej utbetalade, avtalade utdelningar 

till preferensaktieägare, vilket i praktiken blir en slags straffränta på preferensaktieutdelningar 

som inte utbetalats. Detta förfarande används bland annat för AB Sagaxs preferensaktier (AB 

Sagax, 2013).  

Preferensaktier var vanlig förekommande under 1900-talets första hälft (Graham, 2003). 

Vissa investerare har varit tämligen negativa till preferensaktier. Benjamin Graham menade 

exempelvis i sin bok The Intelligent Investor att preferensaktier endast skulle övervägas att 

köpas om de handlades under sitt nominella värde (Graham, 2003). I Sverige var preferens-
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aktier länge bortglömt (Elofsson, 2011). Först 2006, när fastighetsbolaget Sagax med VD och 

storägare David Mindus i februari emitterade och noterade en ny serie preferensaktier fick den 

svenska marknaden upp ögonen för preferensaktier igen (Fastighetsvärlden, 2006). 

Att finansiera fastighetsaffärer med hjälp av preferensaktier har sedan dess blivit vanligare 

(Ericson, 2012). Fastighetsinvesteringar kan finansieras med hjälp av preferensaktier på två 

sätt. Dels kan preferensaktier emitteras och säljas på marknaden, varefter kapitalet som fås in 

används för fastighetsköp. Dels kan man som likvid eller dellikvid vid ett fastighetsköp ge 

säljaren nyemitterade preferensaktier. Ett exempel på den andra av varianterna var när Balder 

köpte fastigheten Spårvagnen 4 på Birger Jarlsgatan i Stockholm, bestående av bland annat 

byggnaden kallad Spårvagnshallarna. Köpeskillingen var 1,1 miljarder kr varav 300 Mkr 

betalades genom en emission av preferensaktier till säljaren (Fastighetsvärlden (2), 2012). I 

mitten av 2012 gjorde Klövern ett förvärv i Kista som finansierades till 65 procent av en 

preferensaktieemission (Fastighetsvärlden (1), 2012). 

 

3.2.3 MEZZANINFINANSIERING 

Begreppet mezzaninfinansiering syftade från början till att det var ett mellanting mellan eget 

kapital och en skuld. Ordet mezzanin härstammar från italienskans mezzano, som betyder 

mitten. I finansieringssammanhang syftade man på att mezzaninfinansieringen åtminstone 

filosofiskt i företagens balansräkningar borde hamna mitt emellan eget kapital och skulder. 

Mezzaninfinansiering har historiskt sett varit en blandning av tillskjutande av eget kapital och 

utlånat kapital till låntagaren. Ett flertal olika finansieringsupplägg har klassats som 

mezzaninfinansiering, inklusive upplägg som inte innehållit något tillskjutande av eget 

kapital. Definitionen har stegvis ändrats till att idag syfta på finansiering som har lägre 

prioritet än normal bankfinansiering vid exempelvis en konkurs, och således täcker in 

skuldsättningsgrader som banker vanligtvis inte täcker in. 

Mezzaninskulder är juniora skulder, vilket innebär att de i relation till exempelvis traditionella 

banklån har en låg prioritet vid en konkurs eller vid utmätning av gäldenären. Detta sämre 

säkerhetsläge gör att långivaren vanligtvis kräver högre ränta för sina utlånade medel, som 

kompensation för den i vissa fall avsevärda risk som långivaren tar. Räntan är främst en 

funktion av långivarens kapitalkostnad och risken i utlåningen, och beroende på belånings-

grad kan den ibland uppgå till upp emot 15 procent på årsbasis för fastighetsinvesteringar, om 

belåningsgraden uppgår till cirka 80 procent (Sundell, 2013). 
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Långivarens avkastning i mezzaninutlåning består ofta av ett flertal olika delar. Dels löper en 

traditionell ränta på det utlånade beloppet, och dels kan så kallad PIK-ränta tillämpas (Thelin, 

2013), (Hansson & Sundell, 2006). En PIK-ränta är en ränta som ackumuleras över 

låneperioden och betalas i klump vid en förutbestämd tids slut. Således belastas inte företagets 

likviditet löpande av räntan, och när sedan räntan slutligen skall betalas är tanken att 

låntagaren skall kunna hantera likviditetsbehovet genom att exempelvis sälja eller refinansiera 

tillgången man tagit lånet för, och därigenom frigöra kapital. PIK-räntor kan vara bra för 

finansiering av exempelvis utvecklingsfastigheter, som förväntas öka i värde under 

utvecklingsperiodens gång (Sundell, 2013). Vidare tas ofta även uppläggningsavgifter för 

mezzaninlån, som vanligtvis är högre än uppläggningsavgifter som traditionella banker tar 

(Sundell, 2013). 

Mezzaninlån som har inslag av eget kapitalsfinansiering använder sig ibland av konvertibler i 

sin finansiering av företag. Konvertibler, som behandlas under avsnitt 3.2.5 Övriga 

finansieringsalternativ, ger mezzaninfinansiären en möjlighet till god avkastning om det 

finansierade företaget går bra. 

 

3.2.4 VÄRDEPAPPERISERING AV INTÄKTSFLÖDEN 

En relativt ny form av fastighetsfinansiering är värdepapperisering av intäktsströmmar, i 

fastighetssammanhang hyror. Denna finansieringsform har endast använts två gånger i 

Sverige hittills (Gärdén, 2013). Tanken med denna finansieringsform är att hyresgäster med 

mycket hög kreditvärdighet ger upphov till mycket säkra hyresbetalningar, och att 

kapitalmarknaden skulle värdera betalningsåtaganden från denna hyresgäst som mycket säkra. 

Genom att avskilja och minimera fastighetsrelaterade risker från hyresbetalandet, kan de 

förväntade intäkterna från hyresbetalningsåtagandet beräknas med mycket stor säkerhet, och 

om rätten till dessa intäkter säljs skulle de på kapitalmarknaden värderas till motsvarande 

nivåer som en obligation som hyrestagaren ställer ut skulle värderas till. Om hyresgästen då 

exempelvis är svenska staten, skulle hyresströmmarna diskonteras med en mycket låg ränta, 

vilket gör nuvärdet av hyresbetalningarna mycket högt, och ofta högre än vad hyres-

betalningsåtagandet skulle värderas till om man gjorde en värdering av fastigheten (Gärdén, 

2013).  

De fall av värdepapperisering av hyresströmmar som förekommit i Sverige hittills har byggt 

på att såväl hyresavtal som ägarstruktur för den aktuella fastigheten har kunnat skräddarsys. 
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Modellen som använts är att ett nystartat företag, ägt av en stiftelse köper fastigheten. 

Köpeskillingen betalas genom att det nystartade företaget ställer ut obligationer. Hyran som 

hyresgästen betalar sätts så att den exakt motsvarar en annuitet av amortering till en viss grad 

av obligationen och räntebetalning. Dessa kassaflöden går direkt vidare till obligations-

innehavarna. Fastigheten förvaltas av ett särskilt förvaltningsföretag, och förvaltning, 

underhåll och övriga fastighetsrelaterade kostnader bekostas av hyresgästen genom fristående 

avtal, mellan förvaltningsföretaget och hyresgästen. Således finns inga kostnader eller 

betalningsskyldigheter i företaget som äger fastigheten, bortsett från åtagandena gentemot 

obligationsinnehavarna. Då företagets intäkter respektive inbetalningar exakt motsvarar 

företagets kostnader respektive utbetalningar, uppstår inget resultat i företaget, och kassa-

flödet över en period summerar till noll (Gärdén, 2013).  

De värdepapperiseringar av hyresflöden som genomförts har varit upplagda så att hyresgästen 

haft en option att köpa fastigheten vid en bestämd tidpunkt i den avtalade hyrestidens 

slutskede. Optionen ger mycket stora incitament för hyresgästen att köpa fastigheten. Skulle 

hyresgästen välja att inte utnyttja sin rätt att köpa fastigheten har istället hyran ökats så att 

hela obligationsskulden betalas under den återstående hyresperioden, varefter företaget efter 

hyrestidens slut äger en obelånad fastighet (Gärdén, 2013). 

För att göra en lyckad värdepapperisering idag krävs det i princip att man har en stark 

hyresgäst som är villig att teckna ett nytt avtal som är anpassat för att kunna värde-

papperiseras (Gärdén, 2013). 

 

3.2.5 ÖVRIGA FINANSIERINGSALTERNATIV  

Utöver ovan beskrivna finansieringskällor finns det ett antal andra finansieringslösningar som 

företag kan använda sig av vid finansiering av fastighetsinvesteringar. Två vanliga 

finansieringslösningar för fastighetsaffärer är säljarreverser och tilläggsköpeskilling. Säljar-

reverser som dellikvid har varit vanligt från tid till annan, särskilt i tider då det varit svårare 

för köpare att få finansiering från exempelvis banker. Detsamma gäller tilläggsköpeskilling. 

För båda dessa alternativ krävs att säljaren kan och är villig att vänta en period med en del av 

den kontanta betalningen. En säljarrevers är en fordran som säljaren har på köparen, som 

uppkommer som en dellikvid i exempelvis en fastighetsaffär (Ekberg, 2008). Tilläggs-

köpeskilling är en överenskommelse mellan köparen och säljaren om att köparen någon gång i 

framtiden ska erlägga ytterligare betalning. Den ytterligare betalningen är ofta villkorad, 
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exempelvis av en detaljplaneändring, och används exempelvis ibland av kommuner vid 

markförsäljning (Fastighetsnämnden, 2010). 

Också konvertibler kan användas vid fastighetsfinansiering. Konvertibler är instrument som 

emitteras som fordringar i emittenten, vanligtvis med lägre prioritet än obligationer vid 

exempelvis en konkurssituation. Vid en inledningsvis fastställd tid och till förutbestämda 

villkor kan innehavaren av konvertibeln konvertera fordran till eget kapital i företaget. På 

grund av denna möjlighet är ofta räntan för en konvertibel lägre än vad den skulle varit för ett 

vanligt lån i samma säkerhetsläge, eftersom innehavaren har en möjlighet att ta del av en 

värdeutveckling i emittenten (Leimdörfer, 2011).  

Konvertibler har används av företag som är finansiellt pressade, där varken banklån eller 

obligationslån är möjliga att genomföra. I dessa företag kan det finnas en stor avkastnings-

potential om företaget väl blir lönsamt igen (Leimdörfer, 2011).  

En annan typ av finansiering är förlagslån. Förlagslån är väldig lika icke säkerställda 

obligationer. Förlagslån är oftast noterade och har vanligtvis en löptid på 2 till 15 år. Det som 

skiljer förlagslån mot icke säkerställda obligationer är att förlagslån har lägre prioritet än 

obligationer, vilket gör den till en mer junior finansieringsform. Investerare kräver därför 

högre ränta vid investeringar genom förlagslån än genom obligationsfinansiering, ceteris 

paribus (SEB, 2013).  
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4 EMPIRI 

I detta kapitel sammanställer vi resultaten från våra intervjuer. Intervjuobjektens upp-

fattningar och åsikter är sammanställda ämnesvis, för att ge en tydlig överblick av empirin 

inför analysen av denna i nästföljande kapitel. 

 

4.1 KAPITALSTRUKTURER OCH FINANSIERINGSFORMER I 

FASTIGHETSFÖRETAG 
I våra intervjuer har samtliga vi talat med varit överens om att börsnoterade företag har haft 

stora möjligheter att påverka sin kapitalstruktur, genom exempelvis obligationsemissioner 

riktade mot kapitalmarknadens aktörer eller emissioner av preferensaktier. Många har uttryckt 

att situationen har varit mycket annorlunda för företagen utanför börsen. Alla vi talat med har 

känt igen sig i att banken, i egenskap av traditionell seniorlångivare under senare år varit 

mindre benägen att låna ut kapital till höga belåningsgrader, jämfört med situationen för ett 

par år sedan. Företagen utanför börsen har inte haft det lätt att fylla detta gap med nytt kapital. 

I intervjuerna har olika uppfattningar om hur bankens framtida utlåningsgrader mot 

fastighetsbranschen kommer att se ut. Gärdén och Sundell ser få tecken som tyder på att 

seniorlångivarna kommer att vilja gå upp särskilt mycket i belåningsgrader för nya 

fastighetsinvesteringar, jämfört med dagens nivå. Silver däremot menar att bankerna gärna 

skulle vilja låna ut mer i många lägen, och att det huvudsakligen är regelverk som begränsar 

dem. Nyberg menar att för höga belåningsgrader absolut inte är önskvärt, det minskar 

låntagarens egna incitament att arbeta hårt för att investeringen skall bli lyckosam. 

Incitamenten minskar eftersom låntagaren personligen har lite att förlora om lånefinansiärer 

finansierat i stort sett hela investeringen. Dock tror Nyberg att vi kommer att komma till ett 

läge där det går att låna upp emot 100 procent av en investering igen. Om bara någon 

finansiär börjar så kommer flockbeteendet leda till att övriga i branschen följer på. 

Thorsell tycker att en belåningsgrad runt 65 procent kan vara långsiktigt rimlig för 

fastighetsbranschen som helhet. Huvuddelen av aktörerna menar dock att fastighetsföretagen 

själva ofta vill komma upp högre i belåningsgrad.  

Huvuddelen av de intervjuade menar att små och medelstora fastighetsföretag idag 

huvudsakligen har banken som långivare, samt eget kapital tillskjutet i form av stamaktier 
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från ägarna, som finansieringskällor. Vissa har bekanta som delfinansiärer. Majoriteten av de 

små och medelstora företagen arbetar idag inte med alternativa finansieringsformer. 

 

4.2 ALTERNATIVA FINANSIERINGSFORMER 

4.2.1 OBLIGATIONSFINANSIERING 

Som en finansieringsform för fastighetsinvesteringar nämner samtliga intervjuade obligations-

finansiering, och flertalet ser det som ett komplement till bankfinansiering. Thorsell 

framhävde dock att obligationsmarknaden framöver skulle kunna ersätta bankfinansiering helt 

i vissa fall. Även Gönczi är inne på samma spår och menar att konsumenter idag får dålig 

ränta på sina sparmedel, och därigenom skulle kunna tänkas ha ett intresse av att öka sin ränta 

något genom att låna ut sina pengar till företag istället för till banken, vilket då skulle 

konkurrensutsätta banken och sänka priset på seniorfinansiering. Pousette jämför med den 

amerikanska marknaden, och menar att andelen bankfinansiering i relation till exempelvis 

obligationsfinansiering är mycket mindre i USA, och att således marknaden för obligations-

finansiering har en stor utvecklingspotential i Sverige. 

Samtliga intervjuade är överens om att obligationsmarknaden hittills endast har varit öppen 

för större företag, företrädelsevis börsnoterade, med ett fåtal undantag. Många förklarar detta 

delvis som en följd av höga fasta kostnader samt transparensen som skapas kring börsnoterade 

företag, då de övervakas av många aktieanalytiker.  

Olsson och Lundberg menar att det finns en stor grupp institutionella placerare som inte vill 

investera i mindre poster än cirka 20 Mkr, och som har regelverk som fastslår att de inte skall 

ta en större del av den totala emissionsvolymen än 10 procent. Detta har resulterat i att 

Swedbank har satt som indikativ gräns att en obligationsemission i normalfallet inte bör 

understiga 200 Mkr. 

Lundberg berättade vidare att investerare på obligationsmarknaden är kreditfonder, stiftelser, 

förmögenhetsförvaltare, privatpersoner samt företag med överlikviditet. Vid riktigt stora 

emissioner kan företag som AMF och AP-fonderna finnas bland obligationsköparna. Många 

av dessa aktörer har krav på att obligationerna skall vara noterade, varför alla obligationer 

emitterade med hjälp av Swedbank marknadsnoteras. 
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Gärdén nämner att ett problem på obligationsmarknaden idag är att det ofta är stora skillnader 

i obligationsvillkor mellan olika obligationer, varvid det blir komplicerat att sätta sig in i varje 

enskild obligation. Gönczi uttrycker att de på Räntetorget arbetat med att ta fram standard-

villkor för obligationer, men att detta visat sig vara svårgenomförbart på grund av varje 

enskilt företags unika behov och förhållanden. Lundberg menar, i likhet med Gönczi att 

företagens inbördes förhållanden måste ges utrymme att påverka obligationsvillkor, varför en 

total standardisering av villkor inte är önskvärd. Dock påpekar Lundberg att emittenterna vill 

att investerarna skall känna igen obligationsvillkoren från kapitalmarknaden i övrigt, varför 

skillnaderna ofta är tämligen små. Mindus framhåller att det ur företagens perspektiv är 

viktigt att investeringsmöjligheterna är lätta att förstå och sätta sig in i för investerarna. Detta 

tydliggör han med att aktieanalytiker allokerar förhållandevis lite tid till medelstora företag på 

börsen, varvid det måste vara enkelt för analytikern att sätta sig in i investeringsmöjligheten 

om företag vill kunna ta del av kapitalet som finns bland börsens aktörer.  

Fredrixon framhåller att en rating av obligationer skulle kunna innebära att institutionella 

placerare kunde gå ner i investeringsvolym, då de därigenom inte skulle behöva lägga ett lika 

stort eget analysarbete inför varje investering. Detta skulle även gynna företag som inte är lika 

välkända och som inte har en lika lång historia av goda affärer att påvisa. Gärdén menar dock 

att många svenska fastighetsföretag skulle få dålig rating, i och med att den svenska 

fastighetssektorn generellt är högt belånad i jämförelse med många andra europeiska länders 

fastighetssektorer. 

Lundberg framhåller också att okända företag på kapitalmarknaden får betala en premie för 

detta. Han exemplifierar det med att Akelius Fastigheter AB vid sin första emission fick 

betala en marginal från Stibor på 475 punkter, och endast en marginal på 300 punkter vid sin 

andra emission, ett år senare. Marknaden hade då en större erfarenhet av företaget. Pousette 

beskriver situationen för Stendörren på liknande sätt. Stendörren emitterade en obligation och 

fick därigenom in 350 Mkr tidigare i år. Pousette menar att finansieringskostnaden beror 

mycket på hur pass välkänt företaget är. Av den anledningen tror han att Stendörren skulle 

komma att behöva betala mindre för obligationskapital om det skulle emittera ytterligare en 

obligation nu, då de blivit mer kända för aktörerna på marknaden. Okända företag får betala 

en premie för att de är just okända. Gönczi är inne på samma spår, och liknar välkända 

respektive okända företag med andra varor i samhället: 
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”Det är som när du ska sälja skor, jag tror inte att man ska göra det så mycket 

mer komplicerat än så. Om du ska köpa en sko, så ser du ett okänt märke och 

ett par Adidas eller Nike, det är samma grej.” (Gönczi, 2013) 

Gärdén framhåller vidare att obligationsmarknaden idag generellt är tämligen outvecklad, och 

att flera investerare är okunniga om fastighetsinvesteringar och obligationernas risknivåer. 

Detta menar han avspeglas i prissättningen av obligationerna. Ibland är skillnaden i räntenivå 

mellan obligationer från finansiellt starka företag och svagare företag, samt mellan 

säkerställda och icke säkerställda obligationer uppseendeväckande liten. Gärdén ser stor 

utvecklingspotential för obligationsmarknaden. 

Forsman och Lundberg framhåller att det är vanligast bland fastighetsföretagen att emittera 

icke säkerställda obligationer.  

Många betonar att en viktig aspekt vid obligationsfinansiering, om obligationen skall noteras, 

är att företaget måste vara publikt. Det ställer högre krav på redovisning. Vidare gäller 

redovisningsregelverket International Financial Reporting Standards, IFRS för noterade 

företag. Processen att byta redovisningsformat kan vara kostsam och komplicerad. Pousette 

menar att det efter Stendörrens obligationsemission ställs markant högre krav på 

redovisningen från företaget. När övergången till redovisning i enlighet med IFRS nu väl är 

gjord, är dock steget till att göra ytterligare obligationsemissioner mindre. 

Mindus framhåller transparensen i de noterade företagens finansiella redovisning som ett 

delskäl till att stora, välkända företag lättare har möjlighet att hitta avsättning för obligationer 

på kapitalmarknaden. Även informationsgivningen från noterade företag är tydligare reglerad. 

Detta menar Mindus minskar risken för investerarna. 

Huvuddelen av de vi talat med har varit positiva till obligationshandel på marknadsplatser 

riktade mot allmänheten. Lundberg och Gönczi framhåller att detta skulle kunna göra det 

möjligt att ta in obligationskapital i mindre skalor än i storleksordningen 200 Mkr och uppåt. 

Thorsell bedömer att det bör finnas en stor efterfrågan av denna typ av placeringsmöjligheter 

bland privatpersoner. Gärdén betonar dock att det länge talats om elektroniska marknads-

platser för obligationer, men att det hittills har hänt väldigt lite på området.  

Gönczi poängterar att allmänheten har mycket kapital totalt och således är en potentiellt stor 

kapitalkälla för företag, och att denna källa idag utnyttjas dåligt. Lundberg framhåller att det 

för ej professionella investerare är av extra intresse att obligationsvillkoren är mer likartade, 
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så att investerarna kan ha en god uppfattning av risknivån och den förväntade avkastningen av 

obligationen de lägger pengar i. 

Thorsell framhåller att en god uppfattning om vilken risknivå obligationsinvesteringen 

innebär är viktig, och att obligationsinvesterare ofta är attraherade av låg risk. Han uttrycker 

det enligt följande: 

”Man säljer aktier på growth och obligationer på säkerhet.” (Thorsell, 2013) 

Gönczi beskriver Aktietorgets nya marknadsplats för obligationshandel, Räntetorget, som en 

marknadsplats särskilt anpassad för entreprenörer. Investerarkategorierna tror han kommer att 

innefatta en kunnig och intresserad publik, bestående av bland andra företagare som tjänat 

pengar, löntagare som vill placera pengar, stiftelser och pensionsförsäkringar. Gönczi tror att 

obligationsemissionerna kommer att vara i storleksordningen från 20 Mkr till 400 Mkr. 

Noterings- och emissionsprocessen skall vara enkel och kostnadseffektiv.  

Såväl Lundberg som Olsson ser obligationsmarknaden som ett komplement till 

bankfinansiering och de uttrycker båda att banken i många fall gärna hjälper befintliga 

låntagare, och låntagare i andra banker att emittera obligationer. 

 

4.2.2 FINANSIERING MED PREFERENSAKTIER 

Preferensaktier anser samtliga intervjuade är en finansieringsform som kan lämpa sig för 

börsnoterade företag. Ingen har lyft fram det som ett finansieringsalternativ för små och 

medelstora företag. Flera uttrycker att det för en preferensaktie är väldigt viktigt att den går att 

omsätta. Detta blir viktigt eftersom en preferensaktie normalt inte löper ut, utan berättigar till 

en fastställd avkastning i all framtid. 

Thelin och Nyberg betonade dock att preferensaktier kan användas som instrument för 

finansiering liknande obligationsfinansiering, om man i företagets bolagsordning skriver in ett 

inlösentillfälle av preferensaktierna. De båda berättade om att detta förfarande använts inom 

Oscar Properties Holding AB. Nyberg menar att Oscar Properties Holding AB säkert skulle 

kunna börsnotera sina preferensaktier. 
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4.2.3 MEZZANINFINANSIERING 

Både Sundell, som för Tenzings räkning förmedlar Collectors mezzaninfinansiering, Nyberg, 

som sitter i Collectors styrelse och Fredrixon, som kan erbjuda fastighetsägare junior-

finansiering genom Catella Bank beskriver att efterfrågan på mezzaninfinansiering för 

fastighetsinvesteringar är mycket hög. De menar att i och med att bankerna blivit mer 

restriktiva med utlåningen har ett debt gap, det vill säga ett gap mellan tidigare belåningsgrad 

och aktuell belåningsgrad uppstått, som företagen inte vill fylla med traditionellt eget kapital. 

Fredrixon beskriver att företag som står utanför börsen har haft svårt att fylla detta gap. 

Juniora lån har varit en tillgänglig finansieringsform för denna kategori av företag, varför 

efterfrågan har varit hög. 

Sundell menar att företagen som överväger mezzaninfinansiering kan delas in i två kategorier: 

en kategori som ser mezzaninkapitalet som ett väldigt dyrt lån, samt en kategori som ser lånet 

som ett sätt att ersätta eget kapitalsfinansiering, och således som relativt billigt. Prissättningen 

av kapitalet beskriver han som mycket beroende av vilken risk utlåningen medför, och att 

detta inte är helt lätt att avgöra. För låntagarna är dock priset viktigt och kan i vissa lägen vara 

avgörande för huruvida låntagarna kommer att kunna genomföra en fastighetsinvestering eller 

ej. 

Fredrixon menar att efterfrågan för mezzaninlån är särskilt stor bland utvecklingsföretag, 

särskilt om de har svårt att få byggnadskreditiv. Johnson vittnar också om att det kan vara 

svårt att få byggnadskreditiv, varvid mezzaninfinansiering av olika slag har används mycket 

av Stendörren i olika utvecklingsprojekt. 

En förklaring till att prisbilden för juniorfinansiering är oklar menar Sundell kan vara att 

antalet juniorfinansiärer på marknaden är begränsat. Sundell menar att det finns utrymme för 

många fler aktörer på marknaden. 

”Vissa hävdar att tumregeln är att det finns plats för lika många juniora 

långivare som det finns seniora långivare.” (Sundell, 2013) 

Sundell och Gärdén menar även att den generella prisnivån för juniorfinansiering påverkas av 

den bristande konkurrensen på marknaden. Thelin menar att snabba förändringar i bankernas 

utlåningsvilja gör att mezzaninfinansiering kan vara en bättre eller sämre affär. Thelin 

beskriver att det var många företag som sökte sig till Proventus när bankernas utlåningsgrader 
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i nyutlåningen föll, vilket gav mezzaninfinansiärerna mycket väl betalt i förhållande till den 

risknivå de tog, men att ett inflöde av aktörer i branschen påverkat prissättningen. 

Lindberg, som är mezzaninlåntagare med lån från Collector för fastigheten Senapsfabriken i 

Uppsala, menar att han ser att det finns en anledning till att Collector gick in i marknaden, 

nämligen en hög avkastningspotential, och att det egentligen borde finnas fler aktörer. 

Lindberg menar att om bra säkerheter kan erbjudas blir risken begränsad, och att mezzaninlån 

således är förhållandevis dyra. Även Johnson är av liknande uppfattning. Också han menar att 

kostnaden för mezzaninkapital i många lägen är tämligen hög ställt i relation till den risknivå 

som föreligger för utlåningen. 

Både Thelin, Sundell, Gärdén, Fredrixon och Nyberg har uttryckt att marknaden för 

mezzaninfinansiering till stor del är beroende av hur seniorlånemarknaden utvecklar sig. Om 

seniorlångivarna blir mer utlåningsvilliga kommer efterfrågan av mezzaninfinansiering 

minska. Historiskt sett har seniorlångivarna inte differentierat sina utlåningsräntor i större 

utsträckning beroende av till vilken belåningsgrad de lånar ut, varför en utökad 

seniorfinansiering varit förhållandevis billig. Sundell och Gärden ställer sig tveksamma till 

om bankernas utlåningsvilja för seniorlånefinansiering kommer att öka märkvärt framöver, 

medan Silver menar att bankerna gärna skulle vilja gå högre i belåningsgrad än idag, och att 

det främst är regelverk som sätter stopp för detta. 

Sundell bedömer att det även finns ett intresse för finansiering till belåningsgrader upp mot 90 

procent, men att risken i denna utlåning blir så pass hög, att institutionella placerare som 

exempelvis pensionsfonder har svårt att allokera kapital till mezzaninutlåning till dessa 

belåningsgrader. Antagligen skulle ett avkastningskrav på mellan 15 och 20 procent krävas 

för en sådan utlåning, menar Sundell. Idag går få mezzaninlångivare över 80 procent i 

belåningsgrad. Nyberg menar att det inte kommer bli aktuellt för Collector att gå upp till 

närmare 100-procentiga belåningsgrader annat än i extrema undantagsfall. Nyberg menar att 

det är tveksamt om det är förenligt med god kreditgivningssed att låna ut hela investerings-

beloppet, i och med att ägarens kapitalinsats således blir noll, varvid investeringen närmast 

blir jämförbar med en option ur investerarens ögon.  

”Det ska göra ont om man gör fel, så att låntagaren verkligen gör sitt yttersta 

för att investeringen går bra.” (Nyberg, 2013) 
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Att marknaden kommer att komma tillbaka till 100-procentiga belåningsgrader någon gång 

framöver är Nyberg dock övertygad om, även om han själv inte skulle uppskatta det. 

Johnson och Pousette skulle gärna se att marknaden för mezzaninfinansiering utvecklades 

ytterligare och att möjligheter för att uppnå högre belåningsgrader skapades. De menar att ett 

bra inslag skulle vara en utveckling mot att avkastningen för finansiären i högre grad blev 

beroende av hur investeringen utvecklade sig, och att en kicker, baserad på utvecklingen av 

investeringen, betalades när lånet löper ut. 

Gärdén har en mindre positiv syn på mezzaninmarknaden för fastighetsutlåning. Han 

framhåller att mezzanin är en i teorin bra produkt, men att den sällan fungerat väl i Sverige 

under någon längre tid.  

”…när tillgången på bottenlån är tillräckligt god, då kan man låna upp till 

önskade nivåer utan att betala så mycket, och när tillgången på bottenlån är på 

tok för dålig, då har man nästan samma avkastningskrav som räntan på 

mezzaninlånen, så då kan man lika gärna kasta in eget kapital.” (Gärdén, 

2013) 

Gärdén menar dock att om exempelvis Tenzing och Collector lyckas väl så kommer flera 

aktörer att söka sig till marknaden. 

Johnson och Pousette är positiva till att fastighetsrådgivningsföretag startar samarbeten med 

olika finansiärer, och menar att det är en stor fördel om finansiären har en god förståelse för 

fastighetsbranschen. Av den anledningen ser de det som gynnsamt om fler personer med 

bakgrund inom fastighetsbranschen började arbeta med fastighetsfinansiering. 

Mindus beskriver mezzaninfinansiering som en finansieringsform som kan lämpa sig bra för 

finansiering av objekt som inte passar helt in i banksystemet. Ett exempel är en produktions-

anläggning som hyresgästen investerat mycket stora summor i, och som hyresgästen är i stort 

behov av, som Sagax köpt. I banksystemet föll fastigheten in i en kategori av fastigheter där 

bankens önskade belåningsgrad var förhållandevis låg. Då hyresgästen bedömdes som mycket 

säker, med ett långt återstående kontrakt kunde investeringen delfinansieras med ett 

mezzaninlån från Proventus. Lånet amorterades under hyreskontraktets löptid, varvid 

Proventus risk till mycket stor del i praktiken låg på hyresgästen, som såväl Sagax som 

Proventus bedömde som mycket säker. Mezzaninfinansiären kan se risken på ett annat sätt än 

banken, menar Mindus. 
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Thelin förklarar bristen på mezzaninfinansiärer inom fastighetsbranschen med att det för ett 

par år sedan var en hel del finansiärer som förlorade mycket pengar. Han menar dock att det 

finns fler aktörer nu än det fanns för något år sedan. 

Samtliga intervjuade har framfört att det är av mycket stor vikt att ha en god relation till sin 

seniorlångivare, och att detta är särskilt viktigt vid upptagande av juniora skulder. Detta då det 

ofta krävs att seniorlångivaren ger juniorlångivaren andrahandspant i fastigheten eller att 

seniorlångivaren godkänner att fastighetsägaren tar upp ytterligare pantbrev i fastigheten. De 

flesta menar dock att seniorlångivare vanligtvis är samarbetsvilliga. Sundell menar att 

seniorlångivaren ofta vill vara kunden till lags om de inte har väldigt goda skäl till att inte 

vara det, i annat fall riskerar de att förlora en kund. 

Sundell och Thelin framförde dock att de flesta banker sällan vill släppa sina säkerheter, eller 

ha en annan långivare ovanför, om än med sämre rätt till panten vid exempelvis en konkurs. 

Om exempelvis mezzaninlångivaren inte får betalt som låneavtalet stadgar så kan mezzanin-

långivaren ha ett intresse att lösa in panten, vilket kanske inte seniorlångivaren har alls, om 

dennes lån betalas enligt avtalet. Thelin framhävde dock att Proventus sällan hamnar i 

problem i relationen till seniorlångivare. Eftersom marknaden är så pass liten i Sverige vill 

båda kategorierna av långivare agera samarbetsvilligt. 

Thelin beskriver att ett sätt att komma runt problematiken med pantsäkerhet är att ta aktiepant 

i ett holdingbolag som äger företaget som äger tillgången som man vill ha som säkerhet. 

Genom detta förfarande behöver inte seniorlångivaren uppleva att dennes panträtt försämras 

av juniorlångivarens panträtt. Nyberg berättar att Collector däremot helst vill ha säkerhet i 

fastigheten, men att aktiepant kan vara aktuellt i undantagsfall. Sundell menar att en fördel 

med aktiepant är att man som långivare ibland kan agera snabbare än om man skulle ha pant i 

en fastighet som säkerhet. 

Sundell menar att det är lättare att övertyga seniorlångivaren att släppa in fler panthavare i 

samma säkerhet, om seniorlångivaren har något att vinna på detta. Exempelvis vid 

upptagande av nya lån, för en helt ny fastighetsinvestering, eller vid en refinansiering, där 

banken vill gå ner i belåningsgrad är möjligheten att nå framgång större. Olsson beskriver att 

Swedbank bedömer affärsmöjligheter genom att se till total intjäning på den specifika kunden, 

samt raroc, riskjusterad avkastning på utlånat kapital.  
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Sundell beskriver att mezzaninlångivare idag jobbar med ett spektrum av olika låneupplägg. 

Långivaren kan få betalt genom en uppläggningsavgift, en löpande ränta och en kapitaliserad 

ränta, så kallad PIK-ränta. Nyberg berättar att Collector vill uppnå en årlig avkastning på 

mellan 8 och 15 procent, med alla avgifter inräknade, över ett mezzaninlåns löptid. Johnson 

framhåller att kapitaliserade räntor ofta är bra i utvecklingsprojekt, då likviditeten ofta är 

ansträngd i projektens tidiga skeden. Vidare efterlyser Pousette och Johnson mezzanin-

finansieringslösningar med längre löptider. Idag erbjuder många av finansiärerna lån i upp till 

tre år, men att det finns ett stort behov av finansiering till längre löptider än så i många 

utvecklingsprojekt. 

 

4.2.4 VÄRDEPAPPERISERING AV INTÄKTSFLÖDEN 

Värdepapperisering av hyresflöden är en relativt komplex process idag. Hittills har endast två 

värdepapperiseringsprocesser genomförts i Sverige, och båda har innefattat stora objekt där 

det funnits möjlighet att anpassa såväl hyreskontrakt som villkor för de värdepapper som 

tagits fram i mycket hög grad, berättar Gärdén. Gamla Fysikcentrum, nuvarande Alba Nova, 

som hyrs av Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet, är den senaste av 

värdepapperiseringar som genomförts. Gärdén var projektledare för denna process, och 

beskriver värdepapperiseringen som ett skolboksexempel för hur denna finansieringsmetod 

kan användas. Det fanns möjligheter att styra allt, från garantiavtal till förvaltningsavtal, 

menar Gärdén. Resultatet beskriver han som mycket enkelt: i det företag som skapades för 

detta syfte fanns enbart två kassaflöden. Inbetalningarna var en hyra, som var fastställd så att 

den exakt motsvarade ränta och amortering av obligationsskulden, för de obligationer som 

ställdes ut för att finansiera projektet. Eftersom staten var hyresgäst bedömdes hyres-

betalningsrisken under kontraktsperioden som väldigt låg. 

Gärdén berättar att de med detta upplägg kunde erbjuda hyresgästen en hyra som var ungefär 

50 procent lägre än vad konkurrenterna kunde erbjuda. 

Gärdén berättar vidare att det numer är vanligt att fastighetsägare kommer till honom med 

hyresavtal, och frågar om han kan värdepapperisera det. I dagsläget är detta inte möjligt, 

oavsett om hyresavtalen är långa och hyresgästerna säkra. Det finns många luckor som måste 

överbyggas i dagens system för värdepapperisering av hyresflöden, varför det krävs att 

hyresavtalet kan anpassas. En av de svåraste punkterna att lösa är hyresgästens möjlighet att 

deponera hyran hos länsstyrelsen vid en hyrestvist. Detta skulle vara ett stort problem, då ett 
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bortfall av inbetalningar till företaget som äger fastigheten skulle innebära att obligations-

innehavarna inte skulle kunna få ut sina löpande kassaflöden i enlighet med obligations-

villkoren. Risker som denna innebär att risken i obligationen ses som högre, varför man inte 

på samma sätt kan dra nytta av hyresgästens höga kreditvärdighet som fastighetsägare, menar 

Gärdén. 

Gärdén förklarar att det idag krävs att obligationsvolymen är stor, för att man skall kunna få 

avsättning för obligationerna på kapitalmarknaden. Vidare har det hittills krävts att den 

ursprunglige fastighetsägaren säljer fastigheten till ett fristående ägarbolag. För att minimera 

risken för obligationsinnehavarna har företaget som ställt ut obligationerna ägts av en 

nybildad stiftelse, vars enda syfte är att genom dotterbolaget äga den aktuella fastigheten. 

Genom att göra så, säkerställs att företaget som äger fastigheten inte ges någon möjlighet att 

sälja fastigheten under obligationslånets löptid, om inte annat avtalats i obligationsvillkoren. 

 

4.2.5 ÖVRIGA FINANSIERINGSFORMER 

Under intervjuerna har även ett antal ytterligare finansieringsformer omnämnts, som kan 

lämpa sig i vissa lägen. Dessa redovisas nedan. 

 

Säljarrevers 

Sundell beskriver att säljarreverser kan vara väldigt användbara i lägen där det är svårt att 

finansiera fastighetsköp hos exempelvis banker. Detta blir då egentligen en form av junior-

finansiering, som säljaren står för. 

Fredrixon och Forsman menar också att säljarreverser är ett bra sätt att få en affär till stånd. 

Fredrixon hävdar att säljarreverser är vanliga i marknaden idag. 

Gärdén menar dock att säljarreverser inte är särskilt vanliga i marknaden idag. Dock 

framhåller han att denna typ av finansiering är mindre vanlig i stora affärer, och menar att då 

Leimdörfer huvudsakligen arbetar med större objekt, kan detta spela in i hans uppfattning av 

hur marknaden ser på säljarreverser. Gärdén framhäver vidare att säljarreverser kan vara en 

bra form av finansiering när marknaden för finansiering i övrigt är haltande, samt att säljar-

reverser kan ses som ett tecken på att parten som säljer verkligen tror på fastighetens värde. 
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”Båda parterna lär ju känna till transaktionen … man skulle till och med som 

köpare kunna tycka att det var ett litet prof. of confident av säljaren att skicka 

med pengar, för då tror man ju uppenbarligen på tillgången.” (Gärdén, 2013) 

 

Tilläggsköpeskilling 

Lindberg anser att tilläggsköpeskilling kan vara en bra metod för delar av köpeskillingens 

erläggande, särskilt vid köp av utvecklingsfastigheter. Vid köpet av Senapsfabriken, från 

säljaren Stendörren, erlades ett visst belopp vid tillträdet av fastigheten. Därutöver skall 

tilläggsköpeskilling erläggas vid lagakraftvunnen detaljplan. Tilläggsköpeskillingens storlek 

är beroende av vilka byggrätter som tillåts på fastigheten. 

Lindberg menar att detta är en bra metod för de båda parterna. För fastigheten Senapsfabriken 

kan delar av marken avskiljas och säljas till ett byggföretag när detaljplanen vunnit laga kraft, 

varvid dessa medel kan användas för att betala tilläggsköpeskillingen. 

 

Bankfinansiering med hög amorteringstakt 

Olsson menar att det från seniorlångivarens sida, i vissa specifika fall, finns möjligheter att 

tillåta utlåning till högre belåningsgrader än vad bankens generella riktlinjer indikerar. Total 

intjäning genereras av kundens totala engagemang, varför man som låntagare kan ha fördel av 

att ha ett stort engagemang hos banken. Även kundens historik kan påverka framtida kredit-

beslut, även om huvudfokus alltid ligger på den aktuella utlåningen och att kreditanalysen 

indikerar att krediten ser ut att kunna bära sig självt. 

En fastighet med säkra och goda kassaflöden kan vara lämplig för högre belåningsgrad, 

särskilt om dessa extra lån betalas av under hyresavtalens löptid, menar Olsson. 

Olsson menar att det ibland inte behöver skilja så mycket i ränta på utlåningen till den lång-

siktigt hållbara belåningsgraden och den extra utlåningen som amorteras under kortare tid. 

Vidare menar Olsson att ett bra sätt att säkerställa bankens intresse är att ägaren till företaget 

får gå i personlig borgen för den extra utlåningen. 
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Johnson menar att det för utvecklingsföretag i många lägen kan vara svårt att hålla en hög 

amorteringstakt då det skulle påverka projektets kassaflöde starkt, och att det därför sällan är 

intressant med denna typ av finansieringsupplägg för Stendörren.  

Gärdén beskriver att det är viktigt ur fastighetsägarens perspektiv att ha en lokal närvaro på 

bankkontoren. Han menar att det inte sällan går att få bättre villkor för utlåningen om man går 

till ett bankkontor ute i landet nära den aktuella fastigheten, än om man går till exempelvis 

huvudkontoret i Stockholm. Av hög vikt är även den tidigare relationen man har, varför det är 

viktigt att vårda den väl. 

Silver beskriver, i likhet med det Gärdén nämner, att det särskilt i mindre orter ute i landet är 

viktigt att ha en god bankkontakt, och en historia av att ha gjort goda affärer. Detta påverkar 

exempelvis vilken belåningsgrad man kan få för sina fastighetsinvesteringar. Silver betonar 

även att fastighetens läge är mycket viktigt. Banker finns representerade i storstäder och 

medelstora städer, och där kan de även finansiera fastighetsinvesteringar, men utanför städer, 

särskilt i Norrland, är det ofta mycket svårt att få bankfinansiering. 

 

Konvertibler 

Ingen av de vi talat med lyfter fram konvertibler som ett lämpligt instrument att finansiera 

fastighetsinvesteringar med i små eller medelstora företag. Olssons uppfattning är att 

investerarna på kapitalmarknaden kan ha svårt att sätta konvertibler i ett sammanhang som 

passar regelverket som deras investeringar har att förhålla sig till, då det ibland kan råda 

tvivelaktigheter om huruvida en konvertibel är ett eget kapitalinstrument eller ett skuld-

instrument.  

 

Forward Funding 

En metod för finansiering av fastighetsprojekt kan vara Forward Funding, menar Fredrixon. 

Denna finansieringsform är vanlig, och bygger på att köparen finansierar byggnationen. När 

byggnationen är klar, blir köparen ägare till fastigheten till en förutbestämd köpeskilling. 

Forsman menar att dessa projekt ofta är större, men att Forward Funding går att använda sig 

av för mindre projekt också. 
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Fredrixon framhåller att detta huvudsakligen är en metod som fungerar om ett längre 

hyresavtal redan finns klart innan byggnationen påbörjats, eller om risken att inte få 

fastigheten uthyrd är låg, samtidigt som den framtida hyresintäkten är tämligen lätt att 

bedöma. Exempelvis kan detta vara fallet vid byggnation av bostäder i centrala och attraktiva 

områden i storstäder.  

 

Medinvesterare 

Mindus, Gärdén, Thelin, Lindberg och Fredrixon lyfter fram medinvesterare som ett sätt för 

mindre och medelstora företag att hitta finansiering. Gärdén menar att medinvesterare ofta 

tillskjuter eget kapital till företaget, och Mindus menar att medinvesteringar ofta kan vara 

uppbyggda så att den ursprunglige ägaren får ta en större del av den framtida avkastningen, 

mot en mindre egen kapitalinsats. Mindus menar vidare att medinvesterare som själva har ett 

gott namn i branschen kan göra att andra finansiärer känner sig säkrare, i och med med-

investeraren uppenbarligen har bedömt affären som god. 

Pousette och Johnson beskriver att Stendörren arbetat mycket med denna typ av finansiering, 

och att det har fungerat mycket bra för dem. Ofta har de innehållit både fasta räntor och delar 

som beror av hur investeringen utvecklar sig.  

Thelin menar att små företag ofta söker kapital från bekantskapskretsen, och att detta kan vara 

den enda möjliga metoden att samla ihop kapital för vissa företag. Lindberg berättar att han i 

flera projekt arbetat med medinvesterare. Dessa har han kunnat attrahera på grund av att han 

byggt upp ett gott namn i sin omgivning. Lindberg menar att det ofta kan handla om tämligen 

höga avtalade räntor till medinvesterarna, exempelvis en löpande ränta om 300 punkters 

marginal mot Stibor, samt dubbla kapitalbeloppet åter när lånet löper ut efter 5 år. 

Fredrixon poängterar att det för passiva fastighetsinvesterare kan vara en väldigt bra lösning 

att bli medinvesterare till en duktig aktör i branschen. Forsman menar att det är viktigt att 

medinvesterarna är tämligen lika varandra och att de har ungefär samma mål med 

investeringen. I annat fall kan det lätt bli problem.  
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5 ANALYS 

I detta kapitel kommer vårt empiriska underlag att analyseras, mot bakgrund av syftet och 

frågeställningen i detta arbete. Kapitlet är indelat i analysavsnitt för respektive finansierings-

form och avslutas med en sammanfattande analys av de finansieringsformer som står till buds 

för den aktuella gruppen av företag. 

 

5.1 KAPITALSTRUKTURER OCH FINANSIERINGSFORMER I 

FASTIGHETSFÖRETAG 
Majoriteten av svenska fastighetsföretag som står utanför börsen, har idag finansierat sig med 

huvudsakligen eget kapital i form av kapital tillskjutet från ägarna, eller upparbetade medel i 

företaget, samt med banklån, i form av traditionell seniorbelåning. Nyutlåningen till 

fastighetsinvesterare menar flera vi talat med, har gått ner, från upp emot 85 procents 

belåningsgrad från traditionella banker, till som lägst för något år sedan cirka 55 procent (med 

variation beroende på bland annat fastighetstyp). Denna utveckling bedömer vi till stor del 

förklaras av det nya regelverket Basel III, som förväntas träda i kraft framöver. Basel III 

förväntas reglera riskvärderingen av bankers utlåning tydligare, och genom högre kapital-

täckningskrav göra det dyrare för banker att låna ut kapital till riskfyllda investeringar. De 

lägre belåningsgraderna skapar ett problem för företag som varit vana att kunna finansiera 

större delar av investeringar hos banken, varvid efterfrågan på alternativ finansiering har ökat. 

Utbudet av juniorfinansieringslösningar har dock inte hängt med. 

Flera företag anser dock att junior finansiering av olika slag blir förhållandevis dyrt. I linje 

med Trade-off-teorin är det rimligt, både att mer riskfyllt kapital är dyrare, samt att det i 

företagen krävs en tydlig avvägning av om de vill ikläda sig mer och dyrare skulder, då risken 

i företaget i många lägen markant ökas. Beroende av hur dyr den ytterligare finansieringen 

skulle vara, samt hur mycket den förväntade avkastningen förbättras och hur mycket risken i 

företaget ökar, på grund av den ökade finansiella risken, kan det vara fördelaktigt eller 

negativt att ta upp ytterligare skulder.  

Ur företagens perspektiv innebär det att det ofta i slutändan är en fråga om hur mycket den 

ytterligare finansieringen skulle kosta. Trade-off-teorin menar att företagets optimala skuld-

sättningsgrad är den skuldsättningsgrad som maximerar företagets värde. Detta innebär att det 

totala kassaflöde som genereras efter att skatten, men innan finansieringskostnaderna betalts, 
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skall ställas i relation till företagets vägda kapitalkostnad. Höga kostnader för lånefinansiering 

kan i många lägen öka den vägda kapitalkostnaden, varvid totalvärdet av företaget kan 

minska. 

Vår bedömning är att små och medelstora företag idag inte gör denna typ av explicita analys, 

där de ställer upp kapitalstrukturen i företaget som ett matematiskt maximeringsproblem. 

Dock bedömer vi att låntagare gör en analys liknande denna implicit, genom att studera vilken 

effekt ett ytterligare lån skulle ge företagets finansiella ställning, och således innebära för den 

totala risknivån samt avkastningsnivån på huvudsakligen eget kapital. 

En stor anledning till att antalet juniorfinansiärer på marknaden varit begränsat, bedömer vi är 

att vi haft en marknad som varit väldigt bankorienterad, där de traditionella bankerna erbjudit 

seniorlån till förhållandevis höga belåningsgrader från tid till annan. Marknaden för en 

juniorfinansiär är inte särskilt god, om låntagarna ofta kan låna markant billigare hos sin 

traditionella bank, än vad juniorfinansiären kan erbjuda finansiering till för kostnad. Vidare 

har företagen dessutom vanligtvis en lång relation till den traditionella banken. Att bankerna 

inte gjort större skillnader i utlåningsräntor för lån med olika höga belåningsgrader är inte i 

linje med teori, och vår bedömning är att bankerna framöver kommer att bli bättre på att 

prissätta sitt kapital i förhållande till den risk de tar. 

 

5.2 FINANSIERINGSFORMER INOM FASTIGHETSBRANSCHEN 
I detta avsnitt analyseras de förekommande finansieringsformerna som vi identifierat ur ett 

utvecklingsperspektiv. Analysen är grupperad efter finansieringsform. 

 

5.2.1 OBLIGATIONSFINANSIERING 

Obligationsfinansiering har hittills varit en finansieringsform som i stort sett har varit 

förbehållen börsnoterade företag, med ett fåtal undantag av större, ej börsnoterade företag. 

Detta har kunnat förklaras dels av att en obligationsemission för med sig stora fasta kostnader, 

vilket gjort att emissionen måste upp i stor volym för att vara genomförbar till ett rimligt pris. 

Dels har även emittenterna varit välkända och väl analyserade av analytikerkåren, vilket har 

ökat möjligheterna för företagen att få avsättning för sina obligationer bland kapital-

marknadens aktörer.  
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Investerarna i obligationer har i dagsläget varit större institutionella placerare, stiftelser, 

förmögenhetsförvaltare, större företag som vill placera överskottslikviditet samt förmögna 

privatpersoner. Obligationerna har handlats i stora poster, och poster om 3-4 miljoner kr har 

ansetts som små. Många av de institutionella investerarna vill inte köpa allt för små poster i 

respektive obligationsemission. Vissa har även regelverk om att de maximalt får köpa an viss 

andel av den totala emissionsvolymen, exempelvis 10 procent. Dessa begränsningar innebär 

således att emissioner måste vara förhållandevis stora, mätt i emissionsvolym, för att dessa 

investerare skall kunna attraheras. 

Genom en utveckling mot en mer förenklad handel, kan kretsen av investerare i denna typ av 

värdepapper öka. I flera intervjuer har det uttryckts att det idag är försvårande för förståelsen 

för denna typ av instrument, att villkoren skiljer mycket från obligation till obligation. Genom 

en standardisering, eller åtminstone likriktning av obligationsvillkoren för de olika 

obligationerna som finns på marknaden, skulle svårigheten att sätta sig in i riskerna för 

respektive obligation minska. Detta skulle förenkla för mindre aktörer att gå in i obligations-

handelsmarknaden. 

Genom bland andra Aktietorgets öppning för obligationshandel, i deras fall på deras nya 

marknadsplats Räntetorget, så tas steg mot att öppna upp obligationsmarknaden för mindre 

aktörer. Privatsparare kan härigenom komma åt en investeringsform som hittills för de flesta 

endast kunnat nås via andra produkter från bland annat banker, som räntefonder och dylikt. 

För privatspararen är vår bedömning att den förväntade avkastningen vid investeringar i 

räntebärande värdepapper med risk mot svenska företag kan te sig lockande. Denna 

investeringsform kan bli ett alternativ till att placera pengarna på räntebärande konton i 

hembanken, eller på räntekonton hos nischaktörer som erbjuder inlåning med eller utan 

insättningsgaranti. 

Det är dock av vikt att privatspararna förstår risken i sina placeringar väl. Vår bedömning är 

att detta kan förenklas genom en likriktning av obligationsvillkoren, men att de kommersiella 

villkoren för obligationerna kommer att behöva variera. Vidare kommer risken mellan olika 

företag fortsättningsvis att variera, varför även risken mellan olika obligationer kommer att 

göra det. Således finns det ett behov av extern granskning för obligationsmarknaden av 

professionella aktörer. En rating av obligationerna på marknaden skulle förenkla för mindre 

investerare att förstå sig på risken i sina investeringar. 
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Om denna typ av marknadsplats kan komma att fungera bedömer vi att obligationsmarknaden 

kan bli mer tillgänglig för mindre företag än vad den har varit hittills. Hinder, som att 

företagen kommer att behöva bli mer transparenta vad gäller exempelvis sin finansiella 

situation, och att informationsgivningen bland annat i form av finansiell rapportering från 

aktörerna behöver vara säkrare och mer avancerad återstår dock. I intervjuer har det framförts 

att transparensen i företag värderas in i företagens obligationer idag. Företag som följs av flera 

analytiker, och således blir mer genomlysta kan idag lättare sälja sina obligationer, och 

behöver betala en lägre ränta än vad mindre kända aktörer på marknaden behöver göra, även 

om den materiella risken i företagen skulle vara densamma. 

Det har poängterats att långivare lägger ett större fokus vid återbetalningsförmåga, snarare än 

säkerheters värde vid långivning idag, jämfört med hur det sett ut historiskt. Denna utveckling 

bedömer vi kan vara en delförklaring till om det ibland inte är så stora skillnader mellan 

prissättningen av en icke säkerställd obligation och en säkerställd obligation. Företag med 

goda löpande kassaflöden från verksamheten kan i många lägen bedömas utgöra en låg risk, 

och en säkerhet i en specifik tillgång behöver inte alltid sänka risken nämnvärt, om risken 

redan utan säkerheten ansetts låg. 

Sammanfattningsvis bedömer vi att obligationsmarknaden kan komma att utvecklas, och 

därigenom kunna bli en finansieringskälla även för små och medelstora fastighetsföretag. På 

sikt kan utvecklingen av flera alternativa investerargrupper för obligationsfinansiering 

innebära att konkurrensen mellan investerarna ökar, och priset på kapital från dessa källor kan 

minska. 

 

5.2.2 FINANSIERING MED PREFERENSAKTIEKAPITAL 

Finansiering med preferensaktier har inte av något av intervjuobjekten lyfts fram som en 

alternativ finansieringsform för små och medelstora företag. För att framgångsrikt kunna 

finansiera sig med preferensaktiekapital bedöms att en hög grad av likviditet i aktien är 

önskvärd, varför en börsnotering av preferensaktien ofta skulle krävas. En preferensaktie kan 

jämföras med en evighetslång obligation. I och med att kapitaltillförseln är evighetslång måste 

innehavaren av preferensaktien kunna sälja sin aktie för att få tillbaka sin insats. Eftersom den 

maximala utdelningen är begränsad, är värdetillväxtmöjligheterna kraftigt begränsade, och i 

likhet med en obligationsinvestering, är det viktigare att risken är låg än att företaget står inför 

en möjlig men osäker positiv utveckling av framtida vinster.  
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I och med att osäkerhet i framtida avkastningsnivåer minskar obligationsinvesterarnas 

betalningsvilja, medan säkerhet och stabilitet värderas högt av investerarna i detta tillgångs-

slag, bedömer vi att möjligheterna för mindre eller medelstora företag, som inte är lika väl-

kända och genomanalyserade som börsnoterade företag generellt är, skulle ha svårt att få 

avsättning för preferensaktier på en marknad. Företag vars stamaktie inte är noterad kan i 

teorin välja att notera enbart preferensaktien, men detta ser vi således inte som ett 

finansieringsalternativ som små och medelstora fastighetsföretag skulle kunna utnyttja med 

framgång. 

Undantagsfall, där preferensaktiekapital kan vara en finansieringskälla, är om det kan 

användas som medel vid upptagning av kapital från en närmare krets investerare. Denna typ 

av finansiering behandla närmare nedan, i avsnittet 5.2.5 Övriga finansieringsformer. 

 

5.2.3 MEZZANINFINANSIERING 

I våra intervjuer har det, som nämnts ovan, uttryckts olika uppfattningar om hur mezzanin-

marknaden i Sverige kommer att utvecklas. Vissa anser att det är naturligt att det på en 

marknad finns juniora långivare som tar vid och erbjuder finansiering till belåningsgrader som 

ligger högre än hos den traditionella banken, medan andra har framhållit att det från tid till 

annan funnits denna typ av aktörer, särskilt när bankerna varit begränsat utlåningsvilliga och 

stannat vid jämförelsevis låga finansieringsnivåer. Dessa menar att i och med att bankernas 

utlåningsvilja varierat över tid, har marknaden för mezzaninfinansiering haft svårt att etablera 

sig, och att marknaden av den anledningen aldrig kunnat utvecklas en fullt fungerande 

kommersiell marknad. 

Majoriteten av de vi talat med har uttryckt att de ställt sig tveksamma till om bankerna 

framöver kommer att erbjuda särskilt mycket högre belåningsgrader än vad de gör idag. Detta 

skulle i så fall tala för att utrymmet för junior finansiering, till sämre säkerhetslägen än 

banken kvarstår, och att marknaden som finns idag kan fortsätta att utvecklas. Från mezzanin-

långivarna framhålls att efterfrågan är stor och flera uttrycker också att konkurrensen i 

branschen idag kan upplevas som begränsad. Detta talar således för att marknaden har 

utvecklingspotential. 

Vissa har dock uttryckt att bankfinansieringen kan vara på väg tillbaka till högre 

belåningsgrader, alternativt att bankerna egentligen skulle vilja låna ut till högre belånings-
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grader i många fall, men att regleringar idag begränsar dem. Om utvecklingen mot högre 

belåningsgrader tar fart, kan enligt ovan, utrymmet för mezzaninfinansiering minska, varvid 

också marknaden minskar. 

Ifall bankernas belåningsgrader idag i huvudsak är en följd av dagens regleringar, och att 

bankerna egentligen skulle se det som lönsamt att gå upp i belåningsgrad för fastighets-

belåningar, kan man ställa sig frågande till hur länge marknaden för junior finansiering i 

mezzaninlåneform kommer att finnas kvar, och i vilken utsträckning. Regleringar varierar 

över tid. Ifall regleringen skulle ändras, och bankerna återigen kan fä möjlighet att låna ut en 

större andel av investeringen, och dessutom skulle vara intresserade av att göra det, så kan 

mezzaninlånemarknaden förändras rejält. Detta gäller framförallt om banken även fort-

sättningsvis kommer att vara förhållandevis lite benägen att differentiera sina räntor med 

avseende på risknivå i utlåningen. 

Fördelarna med mezzaninlånefinansiering idag är att det är en relativt enkel process att ta upp 

ett lån från en aktör, varför mezzaninlån kan användas för mindre investeringar såväl som 

större. I förhållande till normal bankfinansiering kan dock mezzaninlån framstå som dyrt.  

Trots att mezzaninlån är dyrare än bottenfinansiering från bank kan det ofta ändå användas för 

att öka hävstången i en fastighetsinvestering, då det kan ersätta eget kapital i investeringen till 

viss del. Detta är många aktörer intresserade av. 

Om mezzaninlånemarknaden idag präglas av begränsad konkurrens ser vi det som rimligt att 

priserna på mezzaninkapital har påverkats av detta. Utvecklas marknaden, och fler aktörer 

kommer in bedömer vi att det finns en stor sannolikhet för att kapitalkostnaden kan komma att 

minska. Idag väljer troligtvis många aktörer bort mezzaninlånet som finansieringsform då 

man anser att kostnaden i förhållande till den risk som långivaren tar är mycket hög. Om 

låntagaren dessutom tidigare kunnat finansiera motsvarande fastighetsaffär till motsvarande 

belåningsgrader med banklån framstår mezzaninlånet som ännu dyrare. 

Vissa aktörer pekar också på att eftersom marknaden för denna typ av finansiering idag är 

relativt liten, så är osäkerheten om vad denna finansiering ska kosta mycket stor. Det finns 

inget tydligt marknadspris för mezzaninkapital idag.  

Som ytterligare en möjlig utveckling av marknaden, för att i högre grad anpassa 

finansieringen till vad fastighetsinvesterarna önskar, kan längre lånetider nämnas. Idag 

förfaller lånen ofta efter 3 år, varvid fastigheten behöver refinansieras. I utvecklingsprojekt 
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finns ofta ett behov av finansiering under längre tid än så. Länge kapitalbindning är dock inte 

i alla lägen önskvärt ur långivarens perspektiv, varför en högre ränta kan bli aktuell för 

mezzaninutlåning på längre löptider. 

Även önskemål om mezzaninfinansiering med kostnader mer beroende av hur investeringen 

utvecklar sig har framförts. I utvecklingsprojekt skulle detta kunna lämpa sig väl, om man 

exempelvis kombinerade en löpande ränta, en kapitaliserad ränta och en utvecklingsbaserad 

lånekostnad som betalades vid lånets återbetalningsskede. Med dessa medel skulle säkerligen 

finansieringsgraden som utgörs av andra medel än rent eget kapital kunna ökas ytterligare. 

Vid en högre belåningsgrad bör dock även den totala förväntade avkastningen för långivaren 

öka, på grund av finansiärens högre risknivå i utlåningen.  

Samtliga vi talat med lyfter fram att en god bankkontakt är mycket fördelaktigt för att 

framgångsrikt kunna finansiera sina investeringar. Många av de som arbetar med mezzaninlån 

framhåller även att det även i dessa fall är viktigt att den seniora långivaren, banken i många 

lägen, och låntagaren har en god relation sinsemellan. Om banken självt har något att vinna på 

affären, är sannolikheten större att den kommer att lyckas, då mezzaninlångivaren ofta tar 

säkerhet i samma objekt som seniorlångivaren. Således kan en bank som önskar minska sin 

belåningsgrad vid en refinansiering vara en god ingång för mezzaninlångivare. Både banken, 

mezzaninlångivaren och låntagaren kan således dra nytta av ett samarbete mellan banker och 

mezzaninlångivare. 

Sammanfattningsvis kan sägas att mezzaninlånemarknaden kan komma att fylla en viktig 

funktion som finansiär till små och medelstora företag, som önskar finansiering till högre 

belåningsgrader, om inte banken vill låna ut i motsvarande grad. I dagens läge finns ett 

utrymme för fler aktörer på marknaden, vilket skulle leda till en tydligare prisbild för 

kapitalet. 

 

5.2.4 VÄRDEPAPPERISERING AV INTÄKTSFLÖDEN 

Värdepapperisering av hyresflöden är en mycket ovanlig form av finansiering i Sverige, och 

marknaden för detta är därav väldigt outvecklad. Det innebär att varje värdepapperiserings-

process kräver en stor arbetsinsats. Vår bedömning är att värdepapperisering vid rätt 

omständigheter är en mycket bra lösning för alla parter. Problemen med att värdepapperisera 
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intäkter är dock många, och idag går en värdepapperisering inte att genomföra om inte både 

hyresavtal och värdepapprets villkor, obligationsvillkoren, kan anpassas till varandra.  

Från hyresgästens sida har åtagandena blivit betydligt större än vid ett normalt hyres-

förhållande i de värdepapperiseringsprocesser som genomförts i Sverige hittills.  

Genom att en liten del av hyresbetalningen läggs som amortering och en stor del går till 

räntebetalning, och obligationen till stor del återbetalas i slutet av löptiden ökas värdet på 

obligationen, och således köpeskillingen som hyresflödena betingar. Dock ökar samtidigt 

totalkostnaden för hyresgästen, samt sannolikheten att man vid slutet av perioden måste betala 

mer för att lösa obligationsskulden, än vad fastigheten är värd på marknaden.  

Återbetalningen av obligationen i de värdepapperiseringsprocesser som genomförts har byggt 

på att hyresgästen skall ha starka incitament att utnyttja en option om att köpa fastigheten vid 

löptidens slutskede, och därigenom återbetala skulden till obligationsinnehavarna. 

Fastigheten skall helst i tomställt läge vara värd ungefär lika mycket som beloppet hyres-

gästen får köpa den för. Att man bör utgå från fastighetens värde tomställd beror på att det 

annars påverkar hyresgästens flyttmöjligheter.  

Värdepapperiseringar genomförs eftersom den ursprunglige ägaren får mer betalt med denna 

försäljningsmetod, än vad han skulle få om fastigheten såldes som en fastighet, till någon av 

fastighetsmarknadens aktörer. Detta bör man ta i beaktande när man anpassar hur mycket av 

det reala värdet av den ursprungliga obligationsskulden som återbetalas under obligationens 

löptid. Om ett för litet belopp återbetalas, finns risken att fastigheten inte vid löptidens slut på 

den ordinarie fastighetsmarknaden skulle betinga ett värde uppgående till den fulla, 

återstående obligationsskulden. Risken förknippad med detta har i de värdepapperiserings-

processer som genomförts lagts på hyresgästen. 

En tänkbar utveckling är att man avskiljer rätten och skyldigheten att köpa fastigheten till det i 

förväg bestämda priset, och lägger denna på en annan aktör. Denna skyldighet kan både bli 

värdefull och dyrbar, beroende av hur mycket av obligationen som återbetalats, och hur 

fastighetsmarknaden utvecklats under obligationens löptid. Dock skulle detta innebära att 

obligationsinnehavarna skulle behöva analysera risken i såväl hyresgästen som parten som 

åtagit sig att köpa fastigheten till det i förväg avtalade priset. Obligationens risknivå blir då 

avhängig båda dessa aktörers risk. Ur obligationsinnehavarnas synvinkel är det således 

sannolikt mest fördelaktigt om endast en aktör blir motpart till dem.  
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Således bör rättigheten och skyldigheten även fortsättningsvis ur obligationshavarnas 

perspektiv åligga hyresgästen. Hyresgästen kan dock tänkas kunna överlåta en sekundär 

skyldighet respektive rättighet på en annan part, att köpa fastigheten av hyresgästen till 

samma villkor som hyresgästen åtagit sig att köpa fastigheten för. Detta skulle förbättra 

hyresgästens reella flyttmöjligheter avsevärt, och minska sannolikheten att hyresgästen 

tvingas köpa fastigheten till ett pris högre än fastighetens marknadspris. 

 

5.2.5 ÖVRIGA FINANSIERINGSFORMER 

Under intervjuerna har ett flertal ytterligare alternativa finansieringsalternativ nämnts. 

Finansieringsformer som antingen kan vara beroende av de respektive parterna vid en 

fastighetstransaktion, former som personerna vi talat med av olika skäl inte tyckt varit väl 

lämpade för denna typ av företag, former som snarast kan klassificeras som eget 

kapitalsfinansiering, samt finansiering som i hög grad beror av speciella omständigheter 

analyseras i detta avsnitt. 

 

Säljarrevers 

Många intervjuobjekt har uttryckt att säljarreverser kan vara en lämplig finansieringsform för 

att lyckas genomföra en transaktion, om köparen har svårt att finansiera hela köpeskillingen, 

exempelvis på grund av ett dåligt klimat på finansieringsmarknaden. Denna finansieringsform 

är dock starkt knuten till de respektive parterna i affären och är således exempelvis inte alls 

aktuell för refinansiering av en fastighet, om refinansieringen inte innebär att fastigheten säljs.  

Vid finansiering med säljarreverser krävs att säljaren, i egenskap av långivare, bedömer att 

sannolikheten att köparen, i egenskap av låntagare, kommer att kunna fullgöra sina 

förpliktelser som goda i förhållande till det mervärde som denna finansieringsform innebär för 

säljaren. I många lägen kan en affär stå och falla med köparens finansiering, varför säljarens 

mervärde kan innefatta att en högre total köpeskilling kan uppnås, eller i vissa fall att affären 

över huvud taget går att genomföra. Då båda parterna har god insikt i den aktuella fastigheten 

torde även båda parterna kunna bedöma fastighetsriskerna förhållandevis väl. Sammantaget är 

säljarreversen en attraktiv finansieringsform i vissa lägen, och trots att säljaren tar på sig 

rollen som juniorfinansiär kan riskerna för långivaren vara hanterbara. 
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Tilläggsköpeskilling 

Tilläggsköpeskilling förekommer regelbundet i finansiering av bland annat utvecklings-

projekt, där delar av fastighetens värde är beroende av exempelvis att en detaljplan kan 

ändras, och byggrätter tillskapas eller användningsområde för fastigheten ändras. Genom 

tilläggsköpeskillingen behåller säljaren i dessa exempel en del av planrisken för projekten, 

varigenom säljaren får mer betalt än vad en ren försäljning utan tilläggsköpeskilling skulle 

inbringa i de fall detaljplanen kan ändras på ett fördelaktigt sätt, men samtidigt kanske även 

något mindre betalt om en plan som vid som försäljningstillfället med stor sannolikhet antogs 

skulle komma att antas, sedermera inte gjorde det.  

I likhet med säljarreverser, kan tilläggsköpeskilling innebära att affärer som i normalfallet inte 

skulle kunna genomföras till ett för säljaren fördelaktigt pris, med avtal om tilläggsköpe-

skilling faktiskt kan göras aktuella, då köparens risk minskar. Således anser vi att 

tilläggsköpeskilling kan ses som en finansieringsform, då den innebär att betalning skjuts på 

framtiden. Vidare anser vi att denna form av finansiering kan vara mycket lämplig i vissa fall, 

exempelvis för utvecklingsfastigheter. Till skillnad från säljarreversen, som i många 

avseenden är en finansieringsform som är väldigt lik tilläggsköpeskillingen, betalas ingen 

löpande ränta på tilläggsköpeskillingen. 

 

Bankfinansiering med hög amorteringstakt 

Utöver normal bottenfinansiering kan banker även låna ut medel för belåning till högre grad 

än vad deras långsiktigt önskade belåningsgrad uppgår till. Det krävs ofta att dessa lån 

amorteras förhållandevis snabbt. Exempelvis om den aktuella fastighetsinvesteringen har ett 

säkert hyresflöde, kan banken bedöma risken i en högre utlåningsgrad än normalt som 

begränsad. Hyresflödet kan bedömas som säkert om hyresgästen är stabil och den återstående 

kontraktstiden är förhållandevis lång. Finansieringen utöver normal belåningsgrad bör 

amorteras under hyresperiodens löptid. 

Fastigheter som genererar goda och säkra kassaflöden efter att räntor för bottenfinansieringen 

betalts, kan således vara lämpade för ytterligare belåning i banken, med snabbare 

amorteringstakt. Om banken kan tänka sig ett finansieringsupplägg i enlighet med detta, är det 

ofta attraktivt för låntagaren, då banken sällan gör en större åtskillnad i räntenivå mellan 

belåning till lägre belåningsgrad, och belåning till högre. Således blir denna finansieringsform 



 

 49 

ofta förhållandevis billig. Den höga amorteringstakten innebär dock att det fria kassaflödet 

från investeringen till ägarna av det egna kapitalet minskas.  

I vissa utlåningsfall kan även ägarborgen vara ett sätt att minska bankens risk i finansierings-

åtagandet. Dock innebär detta ofta i praktiken att belåningsgraden för investeringen ur 

bankens synvinkel sänks, då tillgångsmassan som banken har säkerhet i ökas, trots att det 

redovisade egna kapitalet i företaget är mindre än vad som egentligen önskas. Detta kan vara 

ett alternativ särskilt attraktivt för nystartade företag, då det för förtagets skull innebär att 

belåningsgraden i företaget kan ökas. Samtidigt kan banken vara tämligen säker på att ägaren 

har goda incitament att sköta företaget väl, då det annars skulle påverka ägarens privat-

ekonomi. 

 

Konvertibler 

Några intervjuobjekt har nämnt konvertibler som en tänkbar finansieringsform. 

Konvertiblernas karaktär av en skuld som kan konverteras till eget kapital innebär dock att 

instrumentet inte passat i vissa investerares tillgångsallokeringsregelverk särskilt väl. I 

praktiken kan konvertibeln ses som en skuld med en option att lösas in mot eget kapital i 

företaget. Då optionen har ett värde återspeglas det i räntan för den ursprungliga utlåningen, 

som därigenom blir något lägre. 

Då exempelvis institutionella investerare ofta har haft svårt att få konvertiblerna att passa in i 

deras portfölj, tror vi inte att konvertibler är särskilt lämpligt för finansiering av fastighets-

investeringar, särskilt inte för små och medelstora företag. Konvertibeln är en komplex 

produkt som professionella investerare bör kunna sätta sig in i väl, men om institutioners 

intresse för denna finansieringsform är litet bedömer vi att konvertibler inte är en 

finansieringsform lämplig i fastighetsbranschen.  

Konvertibeln kan dock tänkas vara ett instrument som kan lämpa sig om fastighets-

investeraren tar in finansiering från medinvesterare från det egna kontaktnätet, som har gott 

förtroende för fastighetsinvesterarens förmåga att göra goda investeringar. 
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Forward Funding 

Forward funding är en metod för finansiärer att köpa byggprojekt innan de är färdigställda, 

utan att ta på sig projektrisken. I forward fundingprojekt bestäms en köpeskilling för 

fastigheten med en färdigställd byggnation innan byggnationen påbörjats, och köparen står för 

finansiering av byggprojektet. För att säljaren skall kunna göra detta på ett fördelaktigt sätt 

krävs ofta en färdig hyresgäst med ett hyresavtal. Vidare bör det säljande företaget vara 

tämligen kända för köparen, och kunna visa på erfarenhet från tidigare projekt för att köpare 

skall kunna attraheras. 

Denna finansieringsform kan tänkas passa utvecklings- och byggföretag som tidigare visat att 

de med framgång kan slutföra byggprojekt. Det är dock en finansieringsform som bygger på 

att fastigheten säljs, och är således inte en finansieringsform som en fastighetsägare kan 

använda sig av över tiden. 

 

Medinvesterare 

Många intervjuobjekt har framfört att ett lämpligt sätt för små och medelstora företag att öka 

sin storlek, är att ta in medinvesterare som ägare eller att slå sig samman med andra 

fastighetsföretag. Detta är inte en form av lånefinansiering, varför denna metod inte faller 

inom ramen för denna uppsats att analysera. Beroende av hur investeringen görs, har vi ändå 

valt att analysera vissa typer av finansiering från medinvesterare.  

Avhängigt av hur medinvesteraren går in som finansiär kan medinvesterarens investering mer 

eller mindre ha karaktären av lånefinansiering respektive eget kapital. En metod för mindre 

och medelstora företag är således att söka lånefinansiering, eget kapitalsfinansiering eller en 

kombination av dessa finansieringsformer inom ägarens eller entreprenörens egen 

bekantskapskrets. 

I utvecklingsprojekt har flera av intervjuobjekten framfört att det förekommer att 

medinvesterare kan gå in med en viss andel av kapitalet som behövs i ett projekt, mot att få en 

något mindre andel av vinsten. Exempelvis kan den ursprunglige ägaren erlägga 20 procent av 

kapitalet mot att få 30 procent av avkastningen från projektet, varvid medinvesteraren 

finansierar 80 procent av kapitalet mot att få 70 procent av avkastningen. Om ett projekt gav 

en avkastning på eget kapital på 20 procent, skulle det i detta exempel ge den ursprunglige 

ägaren en avkastning på 30 procent på sin kapitalinsats, medan medinvesteraren får 17,5 
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procent. Således minskar medinvesterarens avkastning något, från vad den fått om 

fördelningen av avkastningen motsvarade fördelningen av investerat kapital (då avkastningen 

för båda parterna blivit 20 procent), medan den ursprungliga ägarens avkastning ökar kraftigt. 

Detta kan ses som en ersättning för att den ursprungliga ägaren hittat projektet, som 

medinvesteraren anser att det finns ett övervärde i.  

Flera intervjuobjekt har även framfört att personerna bakom företaget är av stor vikt för att nå 

olika finansieringskällor, särskilt finansiering från bekanta och övriga medinvesterare som 

finansierar företaget till högre belåningsgrader. För finansiärerna är det av hög vikt att de har 

gott förtroende för personen bakom investeringen. Personer som utfört flera projekt med gott 

resultat, eller som finansiärerna av andra anledningar har gott förtroende för har således större 

möjligheter att få finansiering, särskilt till högre belånings- eller finansieringsgrader.  

 

5.3 SAMMANFATTANDE ANALYS 
Av de finansieringsformer vi analyserat ovan, bedömer vi att mezzaninfinansiering är den 

form av finansieringsalternativen på marknaden som i dagsläget passar små och medelstora 

företag bäst. Denna finansieringsform marknadsförs av flera aktörer idag, och har använts vid 

flera finansieringar av fastighetsinvesteringar. Det finns således en fungerande struktur för 

denna typ av fastighetsfinansiering i dagsläget. Den höga efterfrågan, i kombination av den 

förhållandevis dåligt utvecklade marknaden, gör dock att prisnivån för denna finansiering 

sannolikt är högre idag än vad den skulle behöva vara på sikt, om marknaden fortsatte att 

utvecklas med fler aktörers inträde och en större pristransparens.  

Obligationer tycks idag vara den finansieringsform av de alternativa, som kan ske billigast, 

dock är det i dagsläget svårt för små och medelstora företag att nå denna marknad, på grund 

av att det hittills krävts att företaget behöver vara välkänt samt att det totala emissions-

beloppet måste vara stort för att attrahera institutionella investerare. Således är det svårt att 

jämföra prisnivåerna mellan exempelvis mezzaninfinansiering och obligationsfinansiering, 

eftersom det ofta är olika typer av företag som arbetar med de olika finansieringsformerna. 

Om obligationsmarknaden kan utvecklas, genom exempelvis en ökad möjlighet för 

allmänheten att placera i obligationer, kan fler företag komma åt finansieringsformen 

obligationsfinansiering. Hittills är den dock inte helt lättillgänglig, och marknadsplatser som 

Räntetorget skulle behöva visa att de fungerar innan en större grupp företag kommer att lägga 

ner energi på att försöka nå kapital den vägen. 
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Gällande bankfinansiering bedömer vi att företag även framöver i vissa lägen kommer ha 

möjlighet att höja sina initiala belåningsgrader, men att bankens långsiktigt önskade 

belåningsgrad på fastigheten kommer att innebära att lånet behöver amorteras tämligen 

snabbt. Denna möjlighet kommer således att finnas för fastigheter som kan visa starka 

kassaflöden efter att kostnader för seniorlånefinansieringen är betald. För denna typ av 

finansiering är goda kontakter med banken, samt en god historik för företaget eller personen 

mycket viktigt. 

För små och medelstora företag kan ofta finansiering utanför marknaden, från medinvesterare 

ur det egna kontaktnätet, eller genom säljarrevers eller tilläggsköpeskilling vara en bra 

lösningar. På samma sätt som vid ytterligare bankfinansiering än normalt, är det viktiga här 

att investeraren har ett gott rykte och att medinvesterarna eller säljaren har gott förtroende för 

fastighetsinvesteraren och dennes förmåga att göra goda investeringar.  
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6 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras de slutsatser vi drar av denna studie, samt de svar studien givit till 

arbetets frågeställning. Vidare presenteras förslag till fortsatt forskning inom detta område, 

varefter kapitlet avslutas med en allmän diskussion om studiens reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet.  

 

Syftet med denna studie var att presentera de finansieringsformer som finns för små och 

medelstora fastighetsföretag på den svenska kapitalmarknaden idag, samt kartlägga för och 

nackdelar med de respektive finansieringsalternativen. Studien skulle vidare undersöka vilka 

av dagens finansieringsformer som passar vilka fastighetsinvesteringar, och om det finns 

utrymme för utveckling av dagens finansieringsformer.  

Mot bakgrund av framlagd empiri kan vi dra slutsatsen att marknaden för alternativ 

finansiering av små och medelstora fastighetsföretag idag är begränsad. Olika former av 

junior lånefinansiering, exempelvis mezzaninfinansiering, blir dock vanligare, och efterfrågan 

av denna finansieringsform är stor. Marknaden för finansiering med obligationskapital ser i 

dagsläget ut att utvecklas mot att fler företag kan finansiera sig därigenom, genom att 

marknadsplatser för obligationer riktade mot investeringar från privatpersoner utvecklas. 

Denna finansieringskälla har dock hittills inte använts av små och medelstora fastighets-

företag i bredare utsträckning. Senior bankfinansiering är idag fortsatt den viktigaste 

finansieringskällan för små och medelstora företag och en god relation till banker är ofta 

avgörande för företags möjligheter att framgångsrikt finansiera fastighetsinvesteringar. För 

många små och medelstora fastighetsföretag är alternativet att ta in medinvesterare ett gott 

alternativ för att företaget skall ges möjlighet att växa. 

Vi ser stora utvecklingsmöjligheter för marknaden för mezzaninfinansiering i Sverige. Idag är 

konkurrensen begränsad, och prisbilden för mezzaninkapital till fastighetsinvesteringar är 

otydlig. Om banker även fortsättningsvis kommer att vara restriktiva med sin utlåning mot 

fastigheter kommer denna marknad att kunna utvecklas kraftigt.  

Vidare ser vi stor utvecklingspotential i obligationsmarknaden. Om små och medelstora 

företag kunde få avsättning för obligationer på en marknad riktad mot privatpersoner, skulle 

såväl företagens finansieringssituation och privatpersoners placeringsmöjligheter öka. Vi 
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bedömer att intresset för förhållandevis säkra obligationsplaceringar kan vara stort, särskilt 

när inlåningsräntorna hos banken är låga. 

Trots studiens begränsade omfattning bedömer vi att den ger ett viktigt tillskott till analysen 

av marknaden för alternativa former för fastighetsfinansiering i Sverige för små och medel-

stora företag. Detta särskilt då området tidigare inte varit föremål för systematiska och djup-

lodande studier.  

 

6.1 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Som förslag till fortsatt forskning inom näraliggande områden till denna studie, kan en mer 

kvantitativ undersökning inom området fastighetsföretags finansieringsval nämnas. Bland 

annat kan fastighetsföretags nuvarande och önskade belåningsgrader kartläggas, för att ge en 

tydligare bild av hur stor efterfrågan av finansiering till belåningsgrader som ligger över de 

som banken erbjuder är, samt vilken typ av företag som söker denna typ av finansiering. 

Vidare skulle företagens uppfattningar om vad det skulle vara värt att betala för kapital för 

fastighetsinvesteringar i olika intervall av belåningsgrader kunna undersökas, varvid pris-

bilden för exempelvis juniorfinansiering skulle kunna kartläggas bättre. 

Även marknaden för senior finansiering av fastighetsinvesteringar kan undersökas. Flera 

intervjuobjekt har framfört att de arbetar med att undersöka möjligheterna för att skapa fler 

alternativ till traditionell bankfinansiering som bottenfinansiering för fastighetsinvesteringar, 

främst genom obligationslån upptagna bland kapitalmarknadens aktörer, eller genom en 

seniorlånefond, där investerare ges möjligheten att allokera kapital direkt mot tämligen säkra 

fastighetskrediter. Vår uppfattning är att denna marknad kan växa sig större, varför en studie 

om detta skulle vara av intresse. 

 

6.2 RELIABILITET 
Reliabiliteten i en studie beskriver studiens tillförlitlighet, och beror av sannolikheten att man 

vid en upprepning av studien skulle komma fram till samma resultat, oavsett vem som utför 

undersökningen. Reliabiliteten är hög om sannolikheten för att likartade resultat uppnås är 

hög, och låg om resultaten i hög grad är beroende av vem som utfört undersökningen.  
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Reliabiliteten i en studie som till största del bygger på information insamlad genom intervjuer, 

är av naturliga skäl i hög grad beroende av vilken information som intervjuobjekten delger, 

och således intervjuobjektens egna uppfattningar. Dessa uppfattningar kan vara subjektiva och 

det är således inte säkert att man skulle få samma svar om man talade med en annan person, 

även om båda intervjuobjekten skulle besitta stor kompetens om ämnesområdet.  

Vi bedömer dock att reliabiliteten i vår studie, och stödet för vår analys och våra slutsatser är 

högt. Detta baseras på att antalet intervjuer är förhållandevis stort och att många av våra 

intervjuobjekt uttryckt liknande åsikter och uppfattningar i flera av studiens vitala områden. 

Vi bedömer således att resultaten vid en upprepning av studien med stor sannolikhet skulle 

vara likartade de resultat som vi presenterat. 

 

6.3 VALIDITET 
Validitet beskriver huruvida en studie utifrån sitt empiriska underlag besvarar de fråge-

ställningar som den är avsedd att besvara.  

Vi anser att validiteten i vår studie är hög. Studien beskriver tydligt vilka finansieringsformer 

som finns på den svenska kapitalmarknaden, och vilka av dessa som lämpar sig för små och 

medelstora företag. Vidare analyseras dessa finansieringsformer utifrån ett utvecklings-

perspektiv, vilket även är ett delsyfte med studien.  

Då vi bedömer att analysen besvarar studiens frågeställningar väl anser vi att validiteten i 

denna studie är hög. 

 

6.4 GENERALISERBARHET 
Denna studie beskriver situationen och utbudet av alternativa finansieringsformer för små och 

medelstora fastighetsföretag på den svenska marknaden. Analysen utgår från hur kapital-

marknaden fungerar i Sverige idag, och hur den svenska kapitalmarknaden kan utvecklas 

inom området alternativa finansieringsformer för denna grupp företag.  

Analysen skall inte tas ur sitt sammanhang. Vi bedömer att finansieringsalternativen för 

fastighetsföretag varierar mycket från land till land och mellan storleksgrupper av företag. 

Således bedömer vi att generaliserbarheten av denna studie är låg. 
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APPENDIX 

 

Bilaga 1, Intervjumall 

 

Allmänna frågor 

Vad är din uppfattning om marknaden för alternativa finansieringsformer för 

fastighetsinvesteringar? 

Ser du några lämpliga finansieringsformer för små och medelstora företag som vill öka sin 

belåning jämfört med belåningsgraderna som banken är villig att låna ut till? 

 

Frågor till personer inom akademin 

Hur ser du på marknaden för finansiering av små och medelstora fastighetsföretag? 

Vilka belåningsgrader tycker du att fastighetsföretag bör ha? 

Bedömer du att det finns utrymme för alternativa finansieringsformer för små och medelstora 

fastighetsföretag? 

 

Frågor till finansiärer 

Vilken typ av finansiering erbjuder ni? 

Vilken typ av investeringar kan ni finansiera? 

Inom vilket intervall av belåningsgrader kan ni låna ut kapital för fastighetsinvesteringar? 

Vilken ränta får låntagare hos er betala? 

Hur upplever du konkurrenssituationen på er marknad? 

Hur upplever du efterfrågan av finansiering från er? 



 

 64 

Finns det några begränsningar avseende storlek på finansieringssumman, finansiären eller 

liknande? 

Vilka är de största hindren för små och medelstora företagen att nå samma kapitalkällor som 

större företag? 

 

Frågor till fastighetsföretag 

Har ni arbetat med alternativ till bankfinansiering eller traditionell eget kapitalsfinansiering i 

er verksamhet? 

Vilka alternativa finansieringsformer har ni identifierat på marknaden, och hur tilltalande 

tycker ni att de respektive finansieringsformerna är? 

Tycker du att utbudet av alternativa finansieringsformer för er typ av företag är 

tillfredsställande? 

 

Frågor till konsultföretag 

Hur upplever du att marknaden för fastighetsfinansiering ser ut för små och medelstora 

företag generellt idag, är det lätt för små och medelstora företag att få banklån och annan 

finansiering? 

Vilka är de största hindren för små och medelstora företagen att nå samma kapitalkällor som 

större företag? 

Vilken typ av finansiering tror du kan ersätta en minskad utlåningsvilja hos bankerna? 


