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Abstract 
The purpose of this thesis is to investigate whether a specific method of financing, so called Crowd 
Funding, CF, can be applied on the Swedish housing market. Limitations are made to the housing 
market of Stockholm since it is different in many ways from the housing market in the rest of the 
country. Real estate is only mentioned as examples of items in different funding methods when the 
new solution is aimed primarily for the condominium market. 
 
Problems are identified and investigated through interviews with officials involved in funding. 
Preliminary there is a historical background to the proposal, various needs that have arisen and why. 
The background includes the concept of CF as a method, its application and what it is that makes it so 
successful. This is followed by an overview of the conventional lending market in Sweden and an 
overview of a range of alternative financing methods that could be applied to the condominium 
property today. A solution based on a combination of CF and conventional mortgages is presented. It 
also follows issues that must be investigated and resolved in connection with the use of CF in 
combination with conventional mortgages. The problems are discussed in interviews with relevant 
officials and presented under the heading Results of the investigations. A brief overview of client 
funds and client accounts is provided as background for the reader to follow the reasoning that 
follows. Finally, there is a draft legally tenable agreement that could be applied to the presented 
solution. 
 
The thesis discusses legal parties and concepts in situations that might arise. Under alternative 
financing methods situations are discussed between lenders and borrowers. Lenders are usually 
institutional lenders, but may include private lenders as well. Borrowers are generally individuals. 
The whole relationship is built up as a form of credit where the risk premium is paid in a form of an 
option. This means that the funding schemes are mixed in a new form of financing, why the parties' 
names also may be mixed. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om en specifik finansieringsmetod, så kallad Crowd 
Funding, CF, går att tillämpa på den svenska bostadsrättsmarknaden. Avgränsningar görs till 
Stockholms bostadsrättsmarknad då denna skiljer sig på många sätt från bostadsmarknaden i resten av 
landet. Fastigheter tas endast upp som exempel på objekt inom finansieringsmetoder då den nya 
lösningen i första hand riktar sig till bostadsrättsobjekt. 
 
Problem identifieras och utreds genom intervjuer med funktionärer som arbetar med finansiering. 
Inledande presenteras bakgrunden till förslaget, olika behov som har uppstått och varför. Bakgrunden 
innefattar begreppet CF som metod, hur den tillämpats och vad det är som gör den så framgångsrik. 
Därefter ges en översikt över den konventionella lånemarknaden i Sverige och en översikt över en rad 
alternativa finansieringar som skulle kunna tillämpas på bostadsrättsobjekt idag. . En potentiell lösning 
av finansieringsproblematiken presenteras i form av ett förslag som innebär en kombination av CF och 
konventionella lån. Vidare följer problem som måste undersökas och lösas i samband med användning 
av CF och konventionella lån. Problemen diskuteras i intervjuer med relevanta funktionärer och 
presenteras under rubriken ”Resultat från undersökningar” En kort översikt om klientmedel och 
klientmedelskonton ges som bakgrund till läsaren för att kunna följa resonemanget som följer.  
Slutligen presenteras ett utkast till juridiskt hållbart avtal som skulle kunna tillämpas på CF.  
I uppsatsen diskuteras juridiska parter och begrepp i situation som kan tänkas uppstå. Under 
alternativa finansieringsmetoder diskuteras situationer mellan långivare och låntagare. Långivare är 
normalt institutionella kreditgivare men kan även innefatta mer privata kreditgivare. Låntagare är 
generellt endast privatpersoner. 
 
Under avsnittet där CF helt eller delvis tillämpas på bostäder, benämns kreditgivare som investerare 
eller finansiär beroende på finansieringsform. Låntagaren, köpare av bostaden, benämns kredittagaren. 
Hela förhållandet är uppbyggt som en form av kreditgivning där riskpremien betalas ut i en form av 
option. Detta innebär att finansieringsmetoderna blandas i en ny form av finansiering, varför parternas 
benämningar också kan komma att blandas.  
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1 Inledning 

1.1 Inledning 
Efter ett svajigt slut på 2000-talet trädde bolånetaket i kraft 1 oktober 2010 genom 
Finansinspektionens allmänna råd.1 Här angavs att en bostad inte får pantsättas högre än till 85 % av 
dess värde. Tidigare har bolån beviljats upp till 100 % av värdet vilket för vissa länder har åsamkat 
enorm skada på samhällsekonomin. I USA har, som bekant, flera banker och finansbolag gått i 
konkurs på grund av värdeförändringarna vilket har spridit ringar på vattnet i, i stort sett, hela världen. 
Den internationella Baselkommittén jobbar hela tiden för att förutse problem och ramverk såsom 
Basel I, II och III har införts för att ställa högre krav på bankernas kapitaltäckning.2 
I Sverige domineras privatmarknaden av fyra storbanker. Tack vare Baselreglerna har bankerna 
tvingats ställa högre säkerhet för sina krediter. Även om räntorna historiskt är relativt låga har de inte 
sänkts ytterligare i och med den högre säkerheten vilket har resulterat i större marginaler för bankerna. 
I de allra flesta fall finns möjlighet att pruta på bolåneräntan, vilket ytterst få faktiskt utnyttjar eller ens 
vet om. Bankerna ställer även hög säkerhet på bolån idag då en fastighet eller bostadsrätt endast 
beviljas lån upp till bolånetaket. Detta är dock ofta bara ett spel för gallerierna då många fastigheter 
och bostadsrätter efter ett köp kan värderas upp och därmed öka bottenlånet med den lägre räntan.  
 
En av intervjupersonerna, kreditchef på en av de fyra storbankerna, menar dock att riskbedömningen 
nästan mer görs med utgångspunkt ut kundens kreditvärdighet. Detta indikerar att man inom 
bankväsendet inte hyser mycket oro till fastighetsmarknadens utveckling, utan att bolånetaket endast 
är en ytterligare säkerhet för att inte skapa oro på marknaden. 
 
Bolånetaket har inneburit att privatpersoner krävts på större kontantinsatser eller dyrare lån för att 
kompensera för den omtalade risken på bostadsmarknaden. Detta stänger ute stora delar av samhället 
som inte har möjlighet att låna till höga räntor eller inte har kontantinsatsen som krävs. En stor del av 
dessa är förstagångsköpare som inte har hunnit bygga upp kapital från tidigare bostadsaffärer. 
Samtidigt gynnas de som har tagit sig in och tagit del av marknadsuppgången under det senaste 
decenniet. De har kunnat verka under andra spelregler som gjort det möjligt att ta sig in. Samtidigt 
som allt högre krav ställs säkerhet för kreditgivning på bostäder betraktas fastigheter generellt som en 
säker placering av kapital vilket borde locka investerare. En riskdiversifiering av detta slag skulle även 
kunna tänkas skapa en större trygghet på marknaden generellt. 
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1.2 Metod 
Undersökningen genomförs genom intervjuer med ett urval av berörda parter i processen. Varje part 
får specifika frågor kring de områden som de berörs av. 
Parter som intervjuas är följande: 

• Fastighetsmäklare 
• Kredithandläggare/kreditchef 
• Avtalsjurist 
• Fastighetsförvaltare (ska representera bostadsrättsföreningarna) 

Samtliga intervjupersoner har önskat få vara anonyma då de representerar ett företag och ibland inte är 
100 % säkra på företagens ställning i frågan. För att möjliggöra personliga uppfattningar och 
uppmuntra till egna svar är därför alla intervjupersoner anonyma i undersökningen. 
 

1.3  Frågeställning 
Kan Crowdfundingmodellen kombineras med dagens konventionella belåningssystem vid köp av 
bostadsrätter i Stockholm? 
 

1.4 Disposition 
Inledningsvis ges väsentligt bakgrundsmaterial för läsaren. Bakgrundsmaterialet återfinns i kapitel 2,3 
och 4. I Kapitel 2 ges bakgrund till greppet ”Crowdfunding”, exempel på befintliga företag och dess 
funktioner. Kapitel 3 är en översikt över dagens konventionella belåningssystem och alternativa 
finansieringar och Kapitel 4 är en kortare introduktion till klientmedel och klientmedelskonton. Allt 
detta för att läsaren ska få tillräckligt med information för att förstå resonemanget senare. I kapitel 5 
presenteras den potentiella lösningen som senare ska utredas. Lösningen presenteras som en affärsidé 
med följande frågeställningar kring kritiska moment i processen. Därefter följer resultaten från 
intervjuerna och svar på frågor som uppkommit i processen. Sist ges en analys över ett potentiellt 
investeringsavtal samt analys över processen samt en slutsats. 
 
  



 

4 
 

2 Crowdfunding 

2.1 Allmänt 
Begreppet ”crowdfunding”, eller gräsrotsfinansiering har funnits länge. Det är en metod för att 
finansiera projekt eller företag genom att söka utomstående finansiärer, ofta i större mängder. 
Börsnoterade aktier är en typ av crowdfunding där man avyttrar andelar i företaget för att få in kapital. 
Crowdfunding har kommit att bli allt större sedan Internets utveckling och metoden är brett utvecklad 
inom miljöprojekt, välgörenhetsprojekt men framförallt inom nystartande av företag. 
Crowd funding kan delas in i olika kategorier som baseras på deras upplägg och syfte. 3 
 

• Equity-based crowdfunding, eller kapitalbaserad gräsrotsfinansiering, är form av 
finansiering där finansiärer får ekonomisk kompensation i form av aktieutdelning eller del av 
vinst på annat sätt. Equity-based crowdfunding präglas som oftast av ett delägarskap på något 
sätt, till skillnad från de övriga alternativen.  

• Lending-based crowdfunding, eller lånebaserad gräsrotsfinansiering, innebär att finansiärer 
lånar ut kapital mot räntekompensation. Denna kan kombineras med den förstnämnda. 

Dessa två finansieringar betecknas som investeringsfinansieringar och innebär alltså att finansiärerna 
kräver någon form av ekonomisk kompensation 
Crowdfunding har, som tidigare nämnts, även kommit att bli populärt inom välgörenhetsprojekt. Hit 
räknas dessa två finansieringstyper: 

• Reward-based crowdfunding innebär att finansiärerna kompenseras på annat sätt än 
ekonomiskt. Det kan röra sig om ett sponsorskap där finansiärerna får sitt företagsnamn 
publicerat eller omnämnt på något sätt.  

• Donation-based crowdfunding har, till skillnad från reward-based crowdfunding, inga 
förväntningar på ekonomisk eller annan kompensation. Vid donationsbaserad 
gräsrotsfinansiering är istället finansiärens incitament att stödja företag, projekt eller annat 
som kan gynna dem på annat sätt eller på längre sikt. Det kan till exempel röra sig om att ett 
storföretag donerar kapital för att bygga bostäder för att människor på längre sikt ska kunna bo 
kvar och på så sätt köpa varor eller tjänster från det donerande företaget. 

Som tidigare nämnts har Crowdfunding funnits i olika former under en lång tid tillbaka. Projekt och 
företag har finansierats genom vänner, bekanta, familj eller andelsägare i form av aktieemission. Som 
bekant har aktiemarknaden varit aktiv långt innan Internets uppkomst, dock med något primitiva 
rutiner jämfört med idag. Internets uppkomst har skapat en smidigare och snabbare handelsplattform 
för den typen av produkter. De snabba affärerna har dock gett upphov till såväl större som mindre 
krascher inom samhällsekonomin såväl lokalt som globalt varför ett stramare regelverk kring handeln 
hela tiden utformas. De stora handelsplattformar som finns att tillgå idag kan därför anses som relativt 
säkra historiskt sett.  
 
För crowdfunding finns rent praktiskt olika sett att gå till väga beroende på syfte och belopp. Enklaste 
exemplet är vid välgörenhetsprojekt där pengar helt enkelt sätts in på ett konto som tillhör 
bidragstagaren varpå finansiären får sitt namn publicerat i form i samband med projektet som 
bidragstagaren utför. Samma princip tillämpas ofta inom filmindustrin. Filmproducenter söker 
finansiärer till sina filmer som sedan antingen visas som titlar i för- eller eftertexterna alternativt 
                                                 
3

 Crowdfund Insider, 2014 



 

5 
 

exponeras med sitt varumärke i lämpligt sammanhang i filmen. Ett av de kanske vanligaste exemplen 
är bilvarumärken. Ofta utformas finansieringen på samma sätt som när en vanlig tjänst köps kopplade 
till villkor. Ett belopp betalas ut mot att företagets logga exponeras eller att företagsnamnet på annat 
sätt ges uppmärksamhet för donationen. Inom sportindustrin talas det ofta om sponsorer, som alltså är 
en form av crowdfunding för ett lag eller idrottsman. Detta är allstå ett typiskt exempel på Reward-
Based crowdfunding. 
 

2.2 Crowdcube 
När det kommer till equity-based och lending-based crowdfunding krävs lite mer avancerade 
plattformar för att kunna genomföra transaktionerna och utforma avtalen på ett säkert sätt. Det har 
hittills ofta rört sig om investeringar i småföretag som inte har tillräcklig kreditvärdighet hos 
storbankerna för att få låna pengar till förmånlig ränta. De söker då externa investerare via särskilda 
crowdfundingplattformar där investeringarna mer eller mindre formaliseras. Crowdcube.se är ett 
exempel på en engelsk crowdfundingplattform som etablerats väl i Sverige. Även om begreppet har 
funnits sedan 2007 var Crowdcube först i världen att registrera en affär. Detta skedde så sent som i 
november 2011.4  
 
För att nå ut till potentiella investerare krävs att projekten eller företagen exponeras på lämpliga 
ställen. Marknadsföringen sköter sig, för crowdcube.se s del, självt genom hemsidan då dess aktivitet 
är förhållandevis hög. I Sverige har de cirka 50 000 registrerade användare och närmare 150 000 i 
England. 5 Utöver det använder de sig av sociala medier såsom Facebook och LinkedIn för att nå ut till 
potentiella användare och investerare. Det torde vara förhållandevis ogynnsamt att marknadsföra 
enskilda projekt var för sig varför en plattform som denna är nödvändig. Detta kan jämföras som 
hemnet.se. Att marknadsföra varje enskild lägenhet var för sig i annonser med mera kostar tusentals 
kronor och blåser förbi relativt snabbt. Hemnet.se fungerar som en samlingsplats för att objekt även 
om det på senare tid har dykt upp mindre konkurrenter såsom blocket.se och booli.se.  
 
Varje potentiell investerare kan sedan registrera sig på hemsidan och bläddra mellan olika 
investeringsprojekt eller företag som är i behov av investerare. Här registreras sedan 
intresseanmälningar för de projekt eller företag som man önskar investera i. Företagen eller 
bidragstagarna reserverar ett minimibelopp som krävs för att investeringen ska kunna genomföras. Om 
minimibeloppet uppnås skickas mer formella anmälningar ut varpå transaktionerna genomförs genom 
klientmedelskonton hos ett särskilt fondkommissionsbolag enligt Fondkommissionslagen (1979:748). 
Ett sådant bolag måste enligt angiven lag § 3 ha tillstånd från Finansinspektionen då de handlar med 
värdepapper.  
 
Crowdcube har en rad framgångsexempel publicerade på sin hemsida. The Ruchmore group är en av 
Londons mest framgångsrika företag inom medlemsbarer och klubbar. De satte med sin crowdfunding 
världsrekord i november 2011 då de inom loppet av 32 dagar emitterade 10 % eget kapital för 
motsvarade cirka 10 miljoner kronor till 143 investerare. Då crowdfunding var precis nytt vid den 
tiden kan det antas att rekordet är slaget i skrivande stund. 
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2.3 Crowdfunding av fastigheter 
Så sent som den 17 maj 2014 lanserades en typ av crowdfunding för fastigheter. En ekonom och en 
affärsjurist har sedan cirka ett år tillbaka tagit fram lösningen som resulterat i Tessin.se. Tessins 
kunder är väletablerade fastighetsutvecklare som söker investerare, och därmed även delägare, i olika 
fastighetsutvecklingsprojekt. Än så länge (en dryg vecka efter lansering) finns ett potentiellt 
investeringsobjekt publicerat på hemsidan. På hemsidan kan man läsa om projektet och följa 
utvecklingen där fastighetsutvecklarna själva informerar och projektets gång. När ett projekt lanseras 
publiceras informationen under en flik om aktuella fastighetsprojekt. Där visas kortfattad information 
om projektet, investeringsmål och hur mycket av detta som uppnåtts, dagar kvar att ta beslut om 
investeringen samt ett årligt avkastningsmål. Här sätts en typisk minimigräns för att projektet ska 
kunna genomföras. För investerarnas del är minimibeloppet för investeringen 10 000 kr. Detta är satt 
som en minimigräns generellt för Tessin för att kunna motivera alla transaktionskostnader. 
 

 
Figur 16 
 
Tessin alltså har tillämpat den konventionella crowdfundingmodellen där man samlar 
investerare genom intresseanmälningar på nätet. Genom att klicka in på projektet kan man 
reservera andelar om det rör sig om ett aktieförfarande. I och med att det bara finns ett projekt 
på hemsidan är svårt att säga hur förfarandet skulle bli vid någon annan typ av 
investeringsform, men enligt Tessin själva är det mest i denna form som investeringarna 
kommer att ske. När investeringsmålet är uppnått skickas mer formella anmälningar ut till 
investerarna där själva investeringen och ägarförhållandet definieras och spikas. 
 
Tessin har även en form av rådgivarföretag vid sidan av verksamheten för att opartiskt kunna 
guida sina kunder i sina beslut.  Själva transaktionen sker sedan genom ett 
fondkommissionsbolag som alltså också är frånställt Tessin som företag. 
 
Den modell som idag tillämpas är mer av ett pilotprojekt och ska testas under en period. Fler 
och större projekt kan komma att behöva en annan typ av hantering och modellen kan då 
komma att utvecklas.78 
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3 Dagens konventionella belåningssystem och alternativa 
finansieringar 

3.1 Dagens konventionella belåningssystem 
Normalt kan man belåna minst 75 % av marknadsvärdet av en fastighet eller bostadsrätt. Om 
långivaren bedömer risken som är behäftad med säkerheten som högre än normalt belånas en lägre 
grad av marknadsvärdet. I oktober 2010 infördes bolånetaket av Finansinspektionen vilket innebar att 
nya bolån inte bör överstiga 85 % av marknadsvärdet. Detta har i praktiken inneburit att de flesta 
långivare beviljar så kallat bottenlån till en lägre ränta upp till 75 % av marknadsvärdet och därutöver 
ett så kallat topplån upp till 85 % med en högre ränta och ett amorteringskrav. Bankföreningen kom 
nyligen även med rekommendation på amorteringskrav på alla lån med en belåningsgrad på över 70 
%. I deras uttalande på hemsidan meddelar de även att alla nya bolånekunder kommer att få en 
individuell amorteringsplan efter halvårsskiftet. Det har dock tidigare kommit uttalandes om 
amorteringskrav som dragits tillbaka, varför det är för tidigt att utvärdera ett sådant uttalande. Enligt 
Dagens Industris beräkningsmodell skulle förslaget kunna innebära en ökad månadskostnad på upp till 
2000 kronor per månad. (Se figur 1) 
 

 
Figur 29 
 
Denna ekvation ger en kontantinsats på minst 15 % av marknadsvärdet som konsumenten själv måste 
inneha, eller låna till mycket höga räntor, för att ha rån med en bostad. Under det senaste decenniet har 
bostadspriserna i Sverige ökat kraftigt. Medelpris för en bostadsrätt i Stockholm var 2012 2 316 000kr. 
Det ger en kontantinsats på knappt 350 000 kr. Man inser snart att förstagångsköpare har en tuff 
situation att starta en bostadskarriär. 
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Figur 3

10
 

 
Detta är ett problem ur en samhällssocial aspekt. De förstagångsköpare som kommer från kapitalstarka 
familjer har troligtvis möjlighet att slussas in på bostadsmarknaden genom att belåna föräldrarnas 
villor, radhus och lägenheter. Den grupp som återstår är alltså förstagångsköpare utan kapitalstarka 
föräldrar. Detta projekt öppnar en möjlighet för denna grupp att hitta ”föräldrar” på annat håll.  
Samtidigt som bostadsrätter i Stockholm är alldeles för dyra för förstagångsköpare under rådande 
villkor, är bostadsmarknaden i Stockholm en het investering för den som har råd. Runt om i Sverige 
sitter investerare på kapital som investeras i olika typer av företag, aktier, fastigheter eller andra 
sparformer. Fastigheter anses som en relativt säker investering. Olika fonder gör det möjligt att 
diversifiera risken genom att fonden baseras på investeringar i flera fastigheter. Här delas dock vinsten 
upp på ett stort antal investerare och utdelningen torde bli stabilt uppåt men relativt låg.  
 
  

                                                 
10 Statistiska Centralbyrån, 2014 
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3.2 Alternativa finansieringar 
Det fanns redan under tidigt 1990-tal en mängd utvecklade alternativa finansieringar. Göran Råckle 
har i sin avhandling från 1994 beskrivit några av dem och vilka problem de löser. Nedan följer en 
sammanfattning. Även om avhandlingen är 20 år gammal illustrerar den väl kreativiteten på 
marknaden när det kommer till alternativa finansieringar. I avhandlingen återfinns en rad alternativa 
finansieringar som råder bot på problem som hög inflation, något som inte är ett problem idag. Dock 
kan vissa av den vara till hjälp vid utformningen av den nya finansieringslösningen. 
 

3.2.1 Värdestegringslån 
Värdestegringslån, eller Shared-Appreciation Mortgage, var en av alla kreativa finansieringslösningar 
som uppfanns under en tid med högre inflationsnivåer än idag. Värdestegringslånet innebär i korthet 
att finansiären sänker sitt räntekrav och ersätter detta med ett anspråk på en eventuell värdeökning i 
fastigheten. Under perioden då denna lösning utvecklades var räntenivåerna i storleksordningen runt 
15 % och kunde alltså utgöra en väsentlig räntereducering.  
 

3.2.2 Delägarlån 
Delägarlån, eller Shared Equity Mortgage, innebär att utomstående investerare hjälper en 
fastighetsköpare med kapitalutbetalningarna och/eller det egna kapitalet i fastigheten mot en 
minimiavkastning och ett eventuellt inflationsskydd. Avtalet kan till exempel utformas så att alla 
skatter, ränteutbetalningar med mera delas utefter parternas andelar. Även avkastningen på vinsten vid 
en försäljning beräknas utefter andelar. Dock kan investeraren då ha rätt att göra avdrag för 
ränteutgifter och liknande medan fastighetsköparen inte har det.  
Ett annat exempel är att hela det egna kapitalet betalas av investeraren medan fastighetsköparen står 
för alla löpande utgifter. Vinsten delas sedan mellan parterna utifrån ett tidigare avtalat förhållande.  
 

3.2.3 Räntejusteringslån 
Räntejusteringslånet uppkom för att attrahera långivare i tider med hög inflation. Den höga inflationen 
gjorde att de konventionella sparformerna inte blev gynnsamma då inflationen fluktuerande alltför 
mycket och det blev då alltför riskabelt att binda kapital på låga, stabila räntor under längre perioder. 
Detta innebar dyrare krediter till låntagare och personer med fastighetslån missgynnades allra mest då 
deras avkastning var långsiktig men låg. Räntejusteringslån innebär att räntan bestäms som rörlig med 
utgångspunkt i något enligt samhället accepterat index såsom inflation, statsobligationsräntan eller 
liknande. Räntan bestämdes ofta inte kunna fluktuera mer än en viss procent för att inte missgynna 
låntagaren alltför mycket, till exempel 1 %. Räntan justerades dock med jämna mellanrum upp eller 
ner till marknadens nivå och man gick på så vis in i en ny bindningstid.  
 

3.2.4 Refinansieringslån 
Om en fastighet eller bostadsrätt stiger i värde minskar belåningsgraden naturligt. Om man till följd av 
till exempel en renovering behöver kapital kan då fastigheten eller bostadsrätten belånas genom ett så 
kallat refinansieringslån. Det nya lånet tas upp med sämre förmånsrätt än den ursprungliga 
institutionella kreditgivaren eller kan med fördel bakas ihop till ett ända nytt lån om belåningsgraden 
inte överstiger bottenlånandelen. Denna finansieringsform är vanlig idag då bostadspriserna har skjutit 
i höjden. Det är vanligt att man gör en ny värdering på sin bostad endast en kort tid efter förvärvet. 
Ofta värderas bostaden upp och en del av topplånet kan således bakas in i bottenlånet. 
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3.2.5 Nollräntelån 
En köpare går in med en relativt stor kontantinsats, till exempel 30 %, och betalar sedan av lånet med 
ett visst antal lika stora summor under en viss tid. Denna finansieringsform kan liknas vid att köpa 
något räntefritt på avbetalning och erbjuds endast av vissa byggherrar eller samarbetspartners då 
incitamentet för långivaren endast är att sälja objektet. Läggs avbetalningen på för lång tid minskar 
långivarens incitament då denne inte får avkastning på sina pengar. Istället kan avkastningen bakas in i 
den ursprungliga köpeskillingen. 
 

3.2.6 Räntelån 
I tider med mycket höga inflationstakter kan situationer uppstå där låntagare inte har råd att betala sina 
räntor. Detta har lösts med så kallade räntelån som innebär att kapitalutbetalningarna i perioder består 
av en viss andel räntebetalning och resterande i en skulduppbyggnad. Denna finansieringsform är, som 
man förstår, inte hållbar eller optimal utan fungerar som en nödlösning.  
 

3.2.7 Lån i utländsk valuta 
Lån kan upptas i en annan valuta och skapa bättre förutsättningar. För att sprida risken kan ett så kallat 
korglån upptas där lånet sprids ut på flera olika valutor. En stor risk är dock det egna landets egen 
valuta som i vissa fall kan svänga kraftigt och innebära ökade kapitalkostnader för låntagaren. På den 
senare tiden har dock kronans värde stärkts och ett lån i utländsk valuta skulle därför kunna tänkas 
vara intressant för de svenska låntagarna. 
 

3.2.8 Uppskjuten amortering 
Dessa lån utvecklades för att minska de initialt höga kostnaderna för lån genom att tillämpa några 
amorteringsfria år. I praktiken har detta tillämpats på bottenlån rakt av under det senaste decenniet 
fram till nu då amorteringskrav kommer att införas.  
 

3.2.9 Löneindexlån 
Denna lånemodell anpassas, precis som namnet antyder, efter låntagarens löneutveckling. Den innebär 
att kapitalutbetalningarna, dvs. ränta och amorteringar tillsammans, ska följa låntagarens 
löneutveckling som räknas ut med index av en viss lönetagargrupps löneutvecklingsnivå. 
 

3.2.10 Nedköpt ränta 
Även här antyder namnet precis vad finansieringslösningen innebär. Räntan på ett lån kan initialt 
köpas ner med hjälp av till exempel ett påslag på kapitalskulden. Denna metod lämpar sig bäst för 
förstagångsköpare eller hushåll som inte är tillräckligt likvida initial, men som förväntas öka sin 
likviditet med tiden. 
 

3.2.11 Hyr-köp av egna hem 
Denna finansieringsmetod har visat sig vara framgångsrik för fastighetsägarna i USA. Den innebär att 
en fastighetsägare hyr ut en bostad med en option att i framtiden få köpa bostaden. Detta gör man dels 
för att få långsiktig och låg avkastning på investerat kapital men samtidigt förutspår en värdeökning i 
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framtiden. Anledningen till att det har varit framgångsrikt för fastighetsägarna i USA är att de 
potentiella köparna tar mycket väl hand om sina bostäder, som om det vore deras egna, vilket leder till 
låga driftskostnader för fastighetsägarna. Råckle hänvisar i sin avhandling till undersökningar som 
visar på att få faktiskt köper sina bostäder i slutändan vid sådana avtal. Det har visat sig bekvämt att 
hyra på detta sätt. Anledningen till detta kan ha varit fastighetsmarknadens osäkerhet. Undersökningen 
gjordes dock 1988 och kan eventuellt ses som något inaktuell idag.11 
 

3.2.12 Säljarfinansiering 
Säljarfinansiering är en form av avbetalningsplan som läggs upp mot säljaren. Köparen får då betala 
av fastigheten/bostadsrätten med ett antal lika stora betalningar under en viss tid. Ett 
pantsättningsförhållande skrivs in där säljaren till exempel har en pantsättning med sämre förmånsrätt 
än bankens bottenlån (om det finns ett sådant) som säljaren lyfter med lika stor del varje gång en 
inbetalning, och där med alltså avbetalning, sker. Incitamenten finns här för säljaren att få bättre betalt 
för objektet och få ett mer jämnt flöde av pengar istället för en stor inbetalning. Rent skattemässigt 
skulle även detta kunna vara förmånligt för säljaren om det skulle finnas ett andelsägande kvar. På så 
vis kan säljaren avyttra en liten del varje år och genom skatteplanering jämka mot eventuella 
kapitalförluster över tid. För köparna är det naturligt förmånligt då man med en jämn ström har chans 
att betala av objektet. Kompensationen är medräknad i försäljningspriset alternativt i kombination med 
räntebetalningar.  Denna typ av finansiering skulle kunna tänkas vara intressant ur ett 
kontantinsatsperspektiv och ett alternativ för att finansiera kontantinsatsen. 
 

3.2.13 Bosparande 
Under 1990-talet blev det populärt med så kallat bosparande. Bosparandet innebar att låntagaren först 
fick spara ihop ett kapital under en viss tid i den bank man önskade låna kapital. Det man sparat ihop 
under tiden låg sedan till grund för hur mycket man fick låna och vilken ränta man skulle få. Detta var 
fördelaktigt för låntagaren därför att de slapp dyra topplån på bostäderna. Nackdelen var att de inte 
kunde låna med kort varsel utan blev tvungna att spara under en lång tid.  Metoden uppmuntrades runt 
om i världen genom förmåner från kreditinstitut i form av mer förmånliga lån ju mer man sparat men 
även statliga förmåner genom skattebefrielser för denna typ av sparkonton. HSB är exempel på företag 
i Sverige som har skapat en sådan modell.  
 

3.2.14 Likviditetslån 
Likviditetslån används för att bryta loss kapital ur en lågt eller helt obelånad bostad eller fastighet. 
Likviditetslån har fått ett litet uppsving det senaste året där marknadsföring riktas framförallt mot 
pensionärer som ofta är solida och sitter på värdefulla tillgångar i form av fastigheter, men på grund av 
sin låga pension har låg likviditet. Likviditetslånet gör det då möjligt för låntagarna att låna upp 
fastigheten/bostadsrätten till en låg ränta för att kunna konsumera. Denna finansieringsform torde vara 
relativt ointressant ur kontantinsatssynpunkt där det förutsätts att fastigheten/bostadsrätten är så gott 
som maximalt belånad. 
 

                                                 
11 Blount och Sirmans, 1988 (Genom Råckle, 1994) 
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3.2.15 JAK-lån 
En kreativ finansieringsmodell utvecklades av en förening JAK-Jord arbete kapital 1965. Föreningen 
gör det möjligt för medlemmar att spara utan ränta och sedan låna utan ränta. Däremot betalas en del 
administrativa avgifter som är avdragsgilla i deklarationen. Hur mycket man får låna beror på hur 
mycket man har sparat.  En sparad krona innebär i princip att man får låna en krona. 12 
 

3.2.16 Delat ägarskap – Joint-ventures 
I tider med höga räntor kan det vara svårt för fastighetsinvesterare att finansiera sina 
nybyggnadsprojekt. Ett samarbete kan då utvecklas mellan investerare, dvs. byggherren, och en 
finansiär. Finansiären kan utgöras av en kapitalplacerare eller en långivare/borgensman. En 
kapitalplacerare har historiskt ofta utgjorts av försäkringsbolag eller pensionsbolag då dessa är 
tillräckliga kapitalstarka bolag och därmed kan finansiera stora byggnadsprojekt. En 
långivare/borgensman kan också utgöras av ett större, kapitalsstarkt företag som lånar ut pengar till 
projektet eller går i god för lånen till ett institutionellt kreditinstitut. 
Avkastningen kan regleras genom komplexa avtal där man dels kan reglera ränteutbetalningar över tid, 
andel av vinst över tid (vid positiva driftnetton) eller uppdelning av vinst vid en framtida försäljning. 
 

3.2.17 Sale-Lease-Back 
Sale-Lease-Back (SLB) är en finansieringsform som innebär att en fastighetsägare avyttrar sin 
fastighet till ett annat företag eller person med option att hyra den på bestämda villkor. Syftet med 
detta är ofta att frigöra kapital till andra investeringar men samtidigt nyttja fastigheten till rimliga 
kostnader. Priset på fastigheten kan eventuellt vara relativt lågt för att kompensera för en låg hyra. 
  

                                                 
12 JAK, 2014 
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4 Klientmedel och klientmedelskonton 
 
Klientmedelskonton används inom branscher där man på ett eller annat sätt förvaltar klienters medel. 
Klientmedelskonton är vanliga inom fastighetsmäklarbranschen där man förvaltar och förmedlar 
kapital. Klientmedelskonton är även vanligt förekommande inom advokatbranschen. Hur klientmedlen 
ska hanteras regleras på olika ställen beroende på bransch men säger i stort sätt samma sak. 
Advokaternas regler kring klientmedel regleras bland annat i 8 kap. 4 § tredje stycket 
rättegångsbalken; ”En advokat är skyldig att hålla sina huvudmäns pengar och andra tillgångar 
avskilda från det som tillhör honom själv. Lag (2000:172).” Advokaterna har även sin reglering kring 
klientmedel branschgemensamt i olika föreskrifter såsom Bokföringsreglementet. Här specificeras att 

medel får innestå på konton om de tillhör en klient.
13

 
 
Fastighetsmäklare har på samma sätt egna, branschgemensamma regler kring klientmedel. 
Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) förtydligar Fastighetsmäklarlagens krav på klientmedel. 
Fastighetsmäklare är även ansvarsförsäkrade genom sin branschorganisation i och med sin 

registrering. 
14

 
 
Ett klientmedelskonto kan öppnas för varje enskild klient eller gemensamt för alla klienter. Viktigt är 
dock att alla transaktioner tydligt kan följas genom processen och medlen lätt kan spåras till rätt klient. 
  

                                                 
13

 Advokatsamfundet, 2014 

14
 Fastighetsmäklarinspektionen, 2014 
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5 Modell för crowdfunding på bostadsrättsmarknaden 
 
I likhet med finansieringformen som beskrivs under ”Delat ägarskap” bygger crowdfunding av 
bostadsrätter på att investerare och finansiär går ihop och samarbetar. Skillnaden är dock att 
finansiären inte har något delägande i bostadsrätten då detta ofta inte godkänns av 
bostadsrättsföreningar. 15 Detta på grund av att finansiärens syfte ligger i linje med 
bostadsrättsföreningars syfte om att förse medlemmarna med bostäder, och inte kapital.  

5.1 En beskrivning av processen 
En hemsida i likhet med crowdfundingplattformarna ska öppna möjligheter för investerare och 
förstagångsköpare att hitta varandra. Grundidén är att investeraren ska fungera som långivare på 
samma sätt som ett kreditinstitut. Detta medför en pantsättning i bostadsrättsföreningen alternativt att 
ett skuldebrev utfärdas. För att detta ska godkännas av banken krävs att pantsättningen är av sämre 
förmånsrätt än bankens. Villkoren gör även att investerarna endast har rätt att få tillbaka sina pengar i 
den utsträckning det finns täckning vid en framtida försäljning. Investeraren går normalt in med 20 % 
av marknadsvärdet. Därutöver tillkommer bottenlån från banken på 75 % samt en kontantinsats från 
köparen som fungerar som säkerhetsmarginal. Kontantinsatsen täcker alltså de resterande 5 % av 
inköpspriset. Köparen står alltså den yttersta risken vid ett eventuellt prisfall. Därutöver kommer 
investeraren, som alltså vid ett potentiellt prisfall endast får tillbaka så mycket som det finns täckning 
för vid försäljningen. I kompensation för detta råder ett 1:3 förhållande för den potentiella vinsten. En 
investerare som går in med 20 % av marknadsvärdet har således rätt till 60 % av den potentiella 
vinsten av bostadsrätten. Avtalen är standardiserade och skrivs mellan köpare och investerare. 
 
Det kan även vara så att flera investerare investerar på samma objekt. För att detta ska vara praktiskt 
möjligt krävs ett så lågt antal som möjligt, till exempel fyra stycken. 
 
Avtalen skrivs på ett sådant sätt att en försäljning av bostaden skall aktualiseras efter en viss tid. 
Denna tid kan man själv ha preferenser om när man söker sig fram på hemsidan. En försäljning kan av 
praktiska skäl inte bestämmas till en viss dag. En startgräns och en stoppgräns bestäms således. 
Bestäms avtalet till 3 år kan bostaden därför säljas mellan till exempel 2 år och 9 månader samt 3 år 
och 3 månader. Har inte lägenheten sålts inom denna tid har investerarna rätt att få tillbaka sina pengar 
samt en ränta om köparen vill bo kvar. 
 
Som investerare registrerar man en profil där man anger att man är just investerare. Som investerare 
sätter man redan från början in ett belopp på hemsidans klientmedelskonto som reserveras för 
kommande investeringar. Man kan när som helst ta ut pengarna från kontot om man väljer att inte 
investera. Syftet med detta är att minimera handläggningstiden vid investering av en bostadsrätt då 
processen ofta går väldigt fort. På hemsidan finns en sökmotor där sökkriterierna liknar dem som finns 
på hemnet.se. Geografisk placering, antal rum, balkong eller andra kriterier kan anges utifrån vad man 
tror är lönsamt som investerare. Om man istället vill vända sig till individen kan köpare sökas utifrån 
andra kriterier. Det kan röra sig om till exempel utbildning, inkomst eller liknande. På hemsidan kan 
det även finnas en ”sista-minuten-satsning”. Där ligger objekt som är till salu som antingen köpare 
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redan har intresseanmält sig på eller andra investerare har lagt upp. När man hittar ett intressant objekt 
kan du intresseanmäla detta, precis som på en vanlig Crowdfundingplattform.  
Som köpare registreras också en profil. Som köpare måste anges ett maximalt belopp som kan 
investeras för. Om en köpare har en kontantinsats på 100 000 kr kan hen således köpa bostad för 
maximalt 2 Mkr. Som köpare lägger man ut intressanta objekt på hemsidan under ”sista-minuten-
satsning”. Det gör man när man har för avsikt att lägga ett bud på en bostadsrätt. En köpare reserverar 
sig för ett minimibelopp måste uppnås innan en affär genomförs. Investerare kan då officiellt anmäla 
sig som investerare på objektet. I och med detta förbinder de sig genom ett avtal att investera i 
bostadsrätten med allt vad det innebär. Så fort köparen har tillräckligt med investerare har hen 
möjlighet att skriva överlåtelseavtal. Som köpare är man skyldig att fullfölja affären då kontraktet med 
säljaren är påskrivet. Det är således viktigt att finansieringen av både bank och investerare är klara 
innan påskrift. Om affären inte kan genomföras vid tillträdet har säljaren rätt till skadestånd. 
 
Efter kontraktskrivning sätts hela investeringssumman in i sin helhet på mäklarens klientmedelskonto. 
Detta för att säkerställa att någon köpare inte kan bedra en investerare. Mäklarens arvode dras av och 
resterande belopp betalas ut direkt till säljaren. På det här viset får säljarna mer handpenning än 
normalt vilket är positivt för dem. 
Vid tillträdesdagen är det endast köparens 5 % och bankens bottenlån som ska betalas ut till säljaren.  
 

5.2 Frågeställningar kring processen 
1. Kan ett klientmedelskonto disponeras av ett företag eller måste en individ vara personligt 

ansvarig? (FMI) 
2. Är banken villig att bevilja ett bostadslån om det finns ytterligare pantsättningar i säkerheten 

så länge de har bästa förmånsrätt? 
3. Har banken andra invändningar mot en sådan investering? 
4. Hur kan avtalen utformas mellan investerare och köpare för att minimera konflikter? 
5. Är mäklarkåren villig att disponera mer klientmedel än normalt för att underlätta en sådan här 

process? 
6. Hur ställer sig bostadsrättsföreningar till en sådan här finansieringslösning? 
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6 Resultat från intervjuundersökningen 

6.1 Fastighetsmäklare 
Från fastighetsmäklarnas sida handlar det egentligen om att se till att processen inte försvåras i och 
med den här finansieringsformen. En fråga är huruvida parternas säkerhet påverkas när större mängd 
klientmedel deponeras på fastighetsmäklarens klientmedelskonto. En fastighetsmäklare är normalt sätt 
ansvarsförsäkrad upp till ett visst belopp. Detta belopp kan variera men ligger normalt i 
storleksordningen kring 2-2,5 Mkr och en mäklare bör således inte disponera över ett större belopp än 
vad ansvarsförsäkringen täcker. En fastighetsmäklare inom en av de större byråerna begärs yttra sig i 
frågan. Fastighetsmäklaren förmedlar normalt villor och bostadsrätter i en av Stockholms norrförorter 
och objekten ligger normalt i prisklassen mellan 1-10 Mkr som innebär alltså en handpenning på 
mellan 100 000 kr – 1 MKr. Enligt denna fastighetsmäklare skulle en högre summa på 
klientmedelskonto än hans nuvarande, vanligt förekommande belopp, inte påverka säkerheten då det 
med största sannolikhet inte överstiger det maximalt försäkrade beloppet. Finansieringsformen innebär 
dock att man i första hand tillgodoser köparens ekonomiska intresse. En fastighetsmäklares uppdrag 
består i att tillgodose båda parternas intressen lika mycket, men ur ett slutprisperspektiv se till 
säljarens bästa. I det här fallet blir fastighetsmäklarens roll att underlätta transaktionen genom att 
hjälpa till att genomföra köparens valda finansieringsform. Detta skulle i sig inte vara ett problem så 
länge det inte påverkar säljarens ekonomiska intresse. 
 
Ur fastighetsmäklarens perspektiv är alltså finansieringsformen inte ett problem så länge den inte 
riskerar affären på något vis. Om det till exempel skulle vara så att det av någon anledning visar sig att 
affärer faller på grund av finansieringsformen, om investerare har möjlighet att dra sig ur eller att det 
på annat sätt faller, skulle denna finansieringsform kunna komma att ”bannlysas” och bli mindre 
attraktiv inom mäklarkåren. Detta skulle kunna innebära att fastighetsmäklare blir benägna att avråda 
sina klienter, dvs. säljarna, att acceptera bud från köpare som använder sig av denna finansieringsform 
då den kan komma att riskera affären. Vid detta fall uppstår starka friktioner för att kunna bedriva 
Crowd Funding av bostadsrätter eftersom att fastighetsmäklarna står en stor del av ansvaret för 
genomförande av transaktionen. 
 
6.2 Banker och kreditinstitut 
6.2.1 Kredithandläggare banker 
För att få olika syn på hur den föreslagna finansieringsmetoden skulle mottas hos institutionella 
kreditinstitut tillfrågas både en mer allmänt vedertagen konservativ bank samt en av de mer innovativa 
på marknaden. 
Hos den mer konservativa bemöts jag av ett tillbakadraget svar och hänvisas till slut till deras centrala 
kreditavdelning. Där får jag svaret att en bostadsrätt inte skulle pantsättas om det redan fanns olösta 
panter i den vid belåningstillfället. Inskrivningarna skulle i så fall behöva skrivas om så att banken 
som står för bottenlånet har bästa förmånsrätt. Kreditavdelningen påtalar även att ett bostadslån inte 
bara har säkerheten i åtanke utan nästan mer överväger låntagarens kreditvärdighet och 
återbetalningsförmåga. Frågan är då om investerarens krav på ersättning skulle påverka låntagarens 
kreditvärdighet. Vid det fall en avkastning endast skall utgå vid försäljning av lägenheten är detta inget 
som banken skulle ta med i sin bedömning av kreditvärdigheten. Skulle avtalet däremot innebära att 
ersättning för investeringen ska betalas ut under lånets löptid eller investeringsperioden är detta någon 
som skulle kunna påverka bankens bedömning av kreditvärdighet.  
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Hos den mera innovativa banken har man samma uppfattning generellt. Så länge betalningsförmågan 
hos kunden eller förmånsrätten på säkerheten inte påverkar är det ingenting de motsätter sig. Ingen av 
bankerna pantsätter lägenheter med sämre förmånsrätt än bästa. Dock kan lån beviljas med 
riskkompensation på annat sätt, dvs. i form av högre ränta. 
Banken påminner dock om att en bostadsrätt eller fastighet enligt dagens regelverk inte får pantsättas 
till mer än 85 %. Det innebär att en investerare inte kan pantsätta hela sin investerade andel officiellt 
utan måste reglera detta i avtalet vid sidan av. 

6.2.2 Bankens ansvar för klientmedelskonton och penningtvätt 
För fastighetsmäklare krävs ansvarsförsäkring för att få en registrering. Ansvarsförsäkringen försäkrar 
kapitalet som mäklaren disponerar över på sitt klientmedelskonto. Ansvarsförsäkringen är dock endast 
branschgemensam och gäller alltså inte utanför fastighetsmäklarbranschen. Det finns inga generella 
regler att försäkra kapitalet på klientmedelskonton. Det finns inte heller några generella regler kring 
huruvida det är en fysisk eller juridisk person som är ansvarig för medlem som sätts in på ett 
klientmedelskonto. I praktiken skulle ett klientmedelskonto kunna disponeras av hemsidan i egenskap 
av juridisk person. Ett klientmedelskonto som öppnas i en godkänd bank omfattas av 
insättningsgarantin och kunderna är således försäkrade till viss del. 
 

6.3 Jurist 
För att avtalen ska kunna utformas vattentäta krävs att eventuella kryphål identifieras av lämplig jurist. 
Juristen som intervjuas är adjunkt på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och juristkandidat. 
Han undervisar bland annat inom tillämpad avtalsrätt, kredit – och obeståndsrätt men även inom 
hyres- bostads- och arrenderätt med mera varför han kan ses som lämplig intervjuperson. 

6.3.1 Penningtvätt 
Juristen påtalar först och främst frågan om penningtvätt. Lagen (2009:62) om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism måste tas i beaktning då transaktionen inte på något sätt får 
underlätta för penningtvätt. Dock anses det tillräckligt om företagets klientmedelskonto öppnas i en 
godkänd bank som själva kontrollerar transaktionerna och var kapitalet kommer ifrån.  

6.3.2 Konsumentkreditlagen 
I konsumentkreditlagens § 1 utläses följande: 
”Denna lag gäller kredit som en näringsidkare lämnar eller erbjuder en konsument. Lagen gäller 
också kredit som lämnas eller erbjuds en konsument av någon annan än en näringsidkare, om krediten 
förmedlas av en näringsidkare som ombud för kreditgivaren. 
Lagen innehåller också bestämmelser om vissa skyldigheter för kreditförmedlare (48 §).” 
I och med att hemsidan utgörs av ett företag måste alltså konsumentkreditlagen tas i beaktning vid 
utformandet av avtal. §1 hänvisar till § 48 som innehåller ”vissa skyldigheter för kreditförmedlare”: 
”En näringsidkare som, utan att vara kreditgivare och mot ersättning, erbjuder ett kreditavtal, bistår 
en konsument innan ett kreditavtal ingås eller ingår ett kreditavtal som ombud för kreditgivaren 
(kreditförmedlare) ska vid marknadsföring som riktas mot konsumenter lämna information om 
huruvida förmedlingen sker i samarbete med viss kreditgivare eller är oberoende. 
   Kreditförmedlaren ska informera konsumenten om avgifter som konsumenten ska betala till 
kreditförmedlaren för dennes tjänster. Sådana avgifter får tas ut endast om informationen har getts 
samt kreditförmedlaren och konsumenten innan kreditavtalet ingås har avtalat om det i en handling 
eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Kreditförmedlaren 
ska också informera kreditgivaren om avgifterna. 
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   Om informationen inte lämnas, ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas med undantag av 
bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Den information som ska lämnas till 
konsumenten ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.” 
Hemsidan är oberoende av kreditgivarna i det här fallet och detta måste alltså framgå. Hemsidan har 
planerats att vara avgiftsfri och alltså endast en förmedlingstjänst skall finnas att tillgå.  
Det är oklart om plattformen omfattas av denna lag då hemsidan i och för sig är en näringsidkare, men 
samtidigt inte utgör ett ombud för kreditgivaren. I § 5 kan följande utläsas: ”Ett avtalsvillkor som i 
jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne, 
om inte anges i lagen.”  
Då tjänsten är utvecklad med konsumenten i fokus kommer inte heller detta att vara ett problem. 
 

6.3.3 Fondkommissionslag (1979:748) 
En fråga som måste iakttas är huruvida hemsidan skulle omfattas av Fondkommissionslagen. Enligt 
Fondkommissionslagens § 1, 1 p så omfattar lagen ”fondkommissionsrörelse: yrkesmässigt utövad 
verksamhet som avser handel med värdepapper för annans räkning i eget namn” Frågan är om avtalet 
är en form av värdepapper eller inte eller om det på annat sätt omfattas av Fondkommissionslagen. 
Detta skulle i så fall innebära att ett fondkommissionsbolag skulle behöva startas för att göra det 
möjligt att genomföra transaktionerna. För att komma runt detta måste transaktionen genomföras utan 
att nå hemsidans klientmedelskonton alternativt starta ett samarbete med en bank. 
 
 

6.4 Fastighetsförvaltare 
En del av problematiken är huruvida bostadsrättsföreningar ställer sig till den här typen av investering. 
En rådgivare på ett större fastighetsbolag intervjuas därför i frågan hur bostadsrättsföreningar ställer 
sig kring processen. 
 
När det kommer till delägande av bostadsrätter är många restriktiva då den som äger lägenheten 
permanent ska ha för avsikt att bosätta sig i lägenheten. Detta för att syftet med en 
bostadsrättsförenings verksamhet är att tillgodose medlemmarna med bostäder. I vissa fall när 
andrahandsuthyrning har beviljats för många av medlemmarna har föreningen övervägts vara oäkta. 
En äkta bostadsrättsförening definieras i princip som en förening som till övervägande del (minst 
60%) bedriver kvalificerad verksamhet vilket innebär att förse medlemmarna med bostäder. Om 
medlemmarna istället hyr ut sina bostäder i andra hand förser i princip föreningen medlemmarna med 
kapital. Detta gäller även om bostadsrättsföreningen har andra hyresgäster. Detta skulle alltså kunna 
skapa en situation där föreningen till övervägande del förser medlemmarna med kapital och därmed 
definieras som oäkta. Situationen som beskrivs med andrahandsuthyrning har dock aldrig fastslagits i 
något rättsfall, förmodligen eftersom att de flesta bostadsrättsföreningarna vidtar åtgärder när det 
börjar gå mot gränsen till oäkta förening. 
 
  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080486.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080486.htm#P29
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080486.htm#P36
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080486.htm#P10S3
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7 Analys 
I Göran Råckles avhandling beskrivs en rad alternativa finansieringar där nästan samtliga har 
utvecklats för att råda bot på höga inflationstakter. Detta problem är inte aktuellt i skrivande stund 
vilket kan förklara varför konventionella banklån har varit tillfredsställande för gemene man. Dock har 
problem uppstått då likvida medel måste finnas tillgängliga i form av kontantinsats. Detta handlar, 
som tidigare nämnts, ofta om stora summor som förstagångsköpare, mer eller mindre, omöjligt kan ha 
tillgång till. De konventionella banklånen skulle alltså kunna vara tillfredsställande i kombination med 
en finansiering av kontantinsatsen, eller åtminstone delvis. 
 
Tessins hemsida upptäcktes i ett sent skede av undersökningsperioden. Dock liknar Tessin den modell 
som föreslagits på många sätt. De utger sig för att vara Sveriges första crowdfundingföretag för 
fastigheter vilket på sätt och vis var syftet med den här modellen också från början. Samtidigt innebär 
den typen av investering en typ av delarägarskap som inte går att genomföra på bostadsrätter på grund 
av bostadsrättsföreningarnas incitament att bedriva kvalificerad verksamhet. Alltså kvarstår principen 
att finansieringsmetoden måste baseras på en typ av lån. 
 
Generellt kan konstateras att den här finansieringsmodellen är problematisk att genomföra på några 
punkter. Dels handlar det om konsumentperspektivet där avtalet måste utformas så att konsumentens 
intressen tillgodoses på bästa sätt för att kunna kringgå konsumentkreditlagen. Konsumentkreditlagen 
är endast dispositiv så länge det inte är till nackdel för konsumenten vilket kan skapa 
definitionsproblem i avtalet. För den delen finns två alternativ; antingen utformas avtalet och granskas 
av konsumenter och jurister tills det är allmänt vedertaget fördelaktigt för konsumenten. Därmed tas 
ett visst ansvar från utformarens sida att iaktta konsumentens intressen vilket därmed utgör ett visst 
konsumentskydd. Det andra alternativet är att göra avtalet mer valbart. Konsumenten ska på ett enkelt 
sätt själv kunna välja mellan olika klausuler eller till och med att skriva egna. Egenförfattande 
klausuler är i sig ett problem då de inte alltid håller juridiskt, men samtidigt har konsumenten själv rätt 
att författa dem. Även om det finns en viktig aspekt på konsumentskyddet är samtidigt konsumentens 
egen avtalsrätt också viktig i sammanhanget. Rätten att avtala fritt talar alltså för ett mer valbart avtal. 
I det här fallet utgör både investerare och köpare konsumenter och ska alltså bara uppmuntras att 
avtala sinsemellan. Det kan dock uppstå viss informationsasymmetri vars konsekvenser man vill 
hindra i avtalet. 
 
En annan problematisk aspekt är själva transaktionen. Transaktionen ska genomföras utan att riskera 
någon av parterna men samtidigt frånställas hemsidans/företagets verksamhet så långt det går. Om 
transaktionen ska genomföras utan fondkommissionsbolag krävs att pengarna deponeras någonstans, 
förslagsvis på fastighetsmäklarens transaktionskonto, redan innan överlåtelseavtalet skrivs. Detta 
måste göras för att säkerställa köparens finansiering så att finansieringsformen på sikt inte ska anses 
som osäker. Om pengarna för investeringen däremot skulle överföras direkt mellan investerare och 
köpare för att sedan betalas ut vidare till investeringen utsätts investeraren för en stor risk till bedrägeri 
och det alternativet kan därför anses som uteslutet. Det sista alternativet är att starta ett 
fondkommissionsbolag där pengarna deponeras på ett klientmedelskonto enligt den ursprungliga idén. 
Detta är ett rimligt, men energikrävande och något mer kostsamt alternativ. 
 
En alternativ lösning till problemet skulle kunna vara att istället förmedla bostadsrätter till investerare 
och tillkommande hyresgäster. Projektet blir då istället av mera SLB-karaktär. Ett delägarskap måste 
förmodligen finnas i alla fall på grund av bostadsrättsföreningarnas krav på detta, men till en mindre 
del. Hyresgästen skulle i så fall få hyra med en option på att i framtiden få köpa lägenheten till ett visst 
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pris, till exempel 5 % av marknadsvärdet vid tidpunkten. Detta för att alla hyresgäster normalt har 
besittningsskydd. I och med delägarskapet skulle dock inte hyresgästen betraktas som en hyresgäst 
rent rättsligt och en försäljning av bostadsrätten skulle bli lättare att aktualiseras för investeraren. För 
att komma undan bostadsrättsföreningars krav på delägande kan SLB tillämpas på den nya 
lägenhetsformen; ägarlägenheter. Enligt statistik från SCB 2013 fanns det vid årsskiftet 2012/2013 
endast cirka 700 ägarlägenheter vilket skulle förminska marknaden för finansieringsformen avsevärt.  
 
 
Kommentarer till juridiskt avtal (Bilaga 1) 
 
Projektföretaget tilldelas projektnamnet ”Dela.se” för att kunna definieras i avtalet.  
Ett juridiskt avtal för att reglera ersättningen har utformats tillsammans med avtalsjurist. Detta för att 
det inte rör sig om något lån utan snarare en option på vinsten vid en framtida försäljning.  
 
Först presenteras investeringsavtalets syfte. Därefter specificeras parter, andelar och kontaktuppgifter 
vilket är rena formaliteter i avtalsskrivningen. Objektet specificeras då avtalet endast är giltigt 
tillsammans med överlåtelseavtal gällande samma objekt. 
 
Syftet med att reglera en avtalsperiod är att undvika att parterna utnyttjar gamla anbud. Vid 
bostadsrättsförsäljning är tidsaspekten relativt kort varför ett avtal bör vara skrivet i nära anslutning till 
bostadsrättsköpet.  
 
Investeringsperioden anges för att indikera tiden för investeringen. I själva verket kan avtalet måste 
avtalet kunna lösas i förtid, dock med viss kompensation. Investeringsperioden indikerar således 
endast den tänkta tiden för investeringen. De ursprungliga villkoren gäller alltså under förutsättning att 
investeringen löper ut sin löptid. 
 
Angående § 3 kan det verka uppenbart att investeringen endast gäller i samband med att överlåtelsen 
genomförs. För tydlighets skull specificeras även detta. 
 
Reservation för att köparen inte får tillräckligt med investerare regleras i § 4. Detta sker på samma sätt 
som för vanliga crowdfundingplattformar.  
 
Pantsättning får endast ske upp till 85 % av bostadsrättens värde varför ett separat skuldebrev måste 
utfärdas som bevis för investeringen. Investeraren kan, trots skuldebrevet, inte skuldsätta köparen om 
det inte skulle finnas täckning för beloppet vid en försäljning. Detta för att utöka konsumentskyddet. 
Riskpremien kan dock anses vara så generös att den höra risken för investeraren kompenseras.  
 
Vid ett köp av en bostadsrätt går processen, som tidigare nämnt, snabbt. Paragraf 7 reglerar således 
parternas ansvar och vad som händer om någon part inte uppfyller sin krav. 
 
Avkastningens utformning lämnas något fri att avtala om parterna sinsemellan. Detta för att utöka 
konsumentskyddet ännu mer och ta bort ansvaret från projektföretaget. 
 
Parternas rätt att dra sig ur avtalet finns alltid enligt §§ 15-16. Även här iakttas konsumenten, dvs. 
köparens skydd i första hand. 
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8 Slutsats 
För att Crowd Funding av bostadsrätter ska kunna genomföras krävs att finansieringsformen från 
början är ett smärtfritt alternativ. Avtalen måste skrivas så att investerare inte kan dra sig ur efter ett 
ingående eller att det på annat sätt kan falla. Avtalet måste ses som lika starkt löfte som lånelöftet från 
den ursprungliga institutionella kreditgivaren, dvs. banken. 
 
Det som skulle kunna sätta stopp för projektet är Fondkommissionslagen då avtalen kan ses som en 
form av värdepapper. Om avtalen istället skrivs helt utanför hemsidans verksamhet torde det inte 
finnas några problem kring processen. Det kan dock vara så att förmedlingen i sig och 
tillhandahållandet av avtal sätter en del käppar i hjulet. Att förmedla en tjänst av det här slaget medför 
ett visst ansvar som bygger på konsumentskydd. Av undersökningen skulle två potentiella lösningar 
kunna presenteras: 
 

1. Endast förmedling av kontakt 
2. Förmedling av kontakt och tjänst 

Det förstnämnda skulle då alltså fungera mer som en mötesplats mellan köpare och investerare. Här 
torde det inte finnas några rättsliga friktioner för att genomföra. Avtalen får utformas helt fritt mellan 
parterna. Detta förslag medför dock ingen större service till parterna och innefattar ingen 
crowdfundingtjänst enligt den modell som finns på de mer etablerade hemsidorna.  
 
Vid alternativ nummer 2 skulle dock ett mer omfattande projekt behöva genomföras med resurser i 
form av juridisk rådgivning till parterna samt ett separat fondkommissionsbolag för att kunna 
genomföra transaktionerna.  
 
Projektet är således genomförbart, om än med ett omfattande regelsystem och stora resurser. 
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Bilaga 1 - Investeringsavtal 
 

Syfte 
Syftet med detta avtal är att reglera villkor mellan investerande part och köpare av en 
bostadsrätt. Avtalet reglerar avkastning och/eller riskpremie för investerande part samt 
parternas olika ansvar under investeringsperioden. 

Definitioner 
Investerare  Namn  Andel  Kontakt 
(Principal)    %  Adress 
      Telefon 
      Mailadress 
Köpare  Namn  Andel  Kontakt 
(Agent)    %  Adress 
      Telefon 
      Mailadress 
Objekt  Bostadsrätten till lägenhet med nr x i BRF X. 
  Adress 
  I det följande kallad bostadrätten. 
§ 1 Avtalsperiod X månader från detta avtals ingående. Slutdatum: xxxx xx xx 
§ 2 Investeringsperiod Detta avtal gäller under x år med start för 

överlåtelsens/upplåtelsens ingående. (Kontraktsdatum) 
 

Villkor för transaktionen och avtalets giltighet 
§ 3 Villkor för  Detta avtal gäller under avtalsperioden under förutsättning att 
överlåtelseavtal/ överlåtelseavtal/upplåtelseavtal upprättas under denna period.  
Upplåtelseavtal Detta avtal är endast giltigt ihop med ett sådant avtal.  
 
§ 4 Villkor för minimibelopp Detta avtal gäller under förutsättning att köparens 

minsta investeringsbelopp är uppnått. Investeringsbeloppet är satt 
till x kr. 

Transaktionens genomförande 
§ 5 Investeringsbelopp Investeraren godkänner att x kr reserveras för transaktion om 

överlåtelseavtal/upplåtelseavtal kommer till skott under 
avtalsperioden. Investerarens ansvarar även för att beloppet finns 
tillgängligt på Dela.ses klientmedelskonto under avtalsperioden. 

§ 6 Pantsättning/skuldebrev Till detta avtal hör ett skuldebrev som definierar 
skulden. Investerare har endast rätt att få tillbaka skulden vid en 
försäljning om det finns teckning för det. 

 
 
   
§ 7 Köparens ansvar att  Köparen ansvarar för att uppgifter om: 
förmedla relevanta 1. Depositionsavtal 
uppgifter.  2. Överlåtelseavtal/upplåtelseavtal 

3. Eventuella fullmakter 
4. Fastighetsmäklarens kontonummer till dennes klientmedelskonto 
5. Samt övriga uppgifter som kan vara relevanta för Dela.se 
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kommer dela.se till handa inom avtalsperioden och senast två 
dagar efter överlåtelseavtalets/upplåtelseavtalets ingående. 
Köparen ansvarar även för att särskild klausul om deposition 
införs i depositionsavtal mellan köpare, säljare och 
fastighetsmäklare enligt följande: 
”Parterna har särskilt kommit överens om att (andel av 
bostadsrätt i %) deponeras på fastighetsmäklarens 
klientmedelskonto senast 10 dagar från överlåtelseavtalens 
ingående utöver de 10 % som utgör handpenningen. På 
tillträdesdag ansvarar mäklaren för att dessa betalas ut till 
säljaren.” 

§ 8 Utbetalning av Från dagen då dela.se fått uppgift om överlåtelse/upplåtelse 
betalas 

investeringsbelopp hela investeringsbeloppet ut till aktuell fastighetsmäklares 
klientmedelskonto inom 7 dagar. Fastighetsmäklaren uppmanas 
betala ut detta belopp till säljaren av bostadsrätten tidigast 5 
arbetsdagar före tillträdesdagen. 

  
§ 9 Handpenning Köparen ansvarar för att handpenningen betalas in till 

fastighetsmäklarens klientmedelskonto i tid. 
§ 10 Utebliven transaktion Vid det fall en överlåtelse/upplåtelse inte kommer till 

skott, ansvarar köparen för att hela investeringsbeloppet 
återbetalas till dela.se omedelbart. 

 

Investerarens rättigheter 
§ 11 Avkastning Investeraren har i och med detta avtal rätt till x % av den 

eventuella vinst som blir vid försäljning av bostadsrätten. Med 
vinst avses här försäljningssumman subtraherat med 
inköpssumman samt transaktionskostnad i form av mäklararvode.  

§ 12 Garantiavkastning Investeraren garanteras avkastning om x kr/% så långt det är 
möjligt vid en försäljning. 

§13 Begränsning av  Investeraren har endast rätt att få ersättning upp till maximalt 
avkastningen och  försäljningsbeloppet subtraherat med transaktionskostnaderna. 
skuldsättning. Investeraren har, trots pantsättning, ej rätt att skuldsätta köparen 

utöver detta.  
 
§ 14 Mäklararvode/ Mäklararvodets/transaktionskostnadernas storlek får max uppgå 

till x 
transaktionskostnader  kr inkl. moms. Allt som överstiger detta belopp åligger 

köparen att själv bekosta. 
  
 
§ 15 Investerarens rätt till Investeraren kan när som helst under 

investeringsperioden välja att 
avslut  överlåta rätten till denna överenskommelse till annan, dock med 

köparens medgivande. Köparen kan motsäga denna överlåtelse 
men måste då själv antingen överta skulden mot ersättning av 
garantiavkastning alternativt föreslå annan övertagare av 
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överenskommelsen mot kapitalskulden och garantiavkastningen. 
Investeraren äger ingen rätt att motsäga en sådant förslag. 

  
§ 16 Köparens rätt till avslut Köparen kan när som helst under 

investeringsperioden välja att avsluta investeringen och köpa ut 
investeraren. Ersättning utgår med garantiavkastning alternativt 
avkastning på det verkliga värdet vid uppsägningstidpunkten. Om 
investeraren begär det, skall en värdering utföras av minst två 
oberoende fastighetsmäklare för att bedöma det verkliga värdet. 

 

 

 

 

 

Undertecknande 
Detta investeringsavtal har upprättats i tre likalydande exemplar 
varav investerare och köpare tagit var sitt samt ett utgöra Dela.se s 
arkivexemplar.  
Investerare   Köpare 

Ort & Datum 
 __________________________________________________________ 
Namn 
 __________________________________________________________ 
Underskrift 
 __________________________________________________________ 
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