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Sammanfattning  

  Titel: Juniorfinansiering i fastighetsbranschen 
– Fokus kring Mezzanine 

Författare Alessandro Naghavi, Sebastian von Berens 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 
Examensarbete nummer Nr. 187 
Handledare Han-Suck Song 
Nyckelord Junior-, alternativ-, mezzanine-, finansiering, 

fastighetsinvestering, finansieringsmetoder, kapitalstruktur, 
LTV, tranche, track record, IRR, total avkastning, långivare, 
låntagare, seniorlån, equity gap  

  För fastighetsbolag är tillgång till finansiering en av nyckelfaktorerna för att uppnå en 
framgångsrik verksamhet. Finansiering sker på flera olika sätt, allt från befintliga kassaflöden och 
tillgångar till nytt behov av kapital där man vänder sig till olika marknader.  
Dessa marknader förändras hela tiden och sedan den senaste finanskrisen har det skett 
regleringar och åtstramningar vilket lett till att banker blivit mer restriktiva i sin utlåning. 
Fastighetsbranschen präglas av både långsiktighet och kortsiktighet som kännetecknas av en 
gedigen kontinuitet och vår uppsats behandlar hur efterfrågan ser ut i fastighetsbranschen och 
hur mogen den svenska marknaden är för juniorfinansiering med fokusering kring 
mezzaninekapital och om vi därigenom kan dra någon slutsats vart vi är på väg.  
 
Vi har lokaliserat de viktigaste aktörerna i branschen på både köp- och säljsidan vid 
fastighetsfinansiering men också personer mellan långivare och låntagare som sköter 
transaktionsrådgivning. För att ha kunnat implementera analysen gjordes en enkät och simulering 
av en investeringskalkyl. Denna enkät besvarades av flertalet fastighetsbolag med högt uppsatta 
personer med operativa befattningar samt flertalet bolagsengagemang knutna till sig. Dessa bolag 
är verksamma i tillväxtorter och framförallt i Stockholmsområdet mot kommersiella fastigheter. 
Efter att ha genomfört studien har vi fastställt att juniorfinansiering är något den svenska 
marknaden är mogen för och det tenderar till att uppstå en klyfta mellan de mindre och de större 
fastighetsbolagen när det gäller efterfrågan på mezzaninekapital. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

 

Juniorfinansiering i fastighetsbranschen 

 

 

 

Real estate financing is one of the key figures for financial success and fundamental to a 
successful business. Funding will come in several different ways, from existing cashflows and 
assets to new capital requirements which are aimed at different markets. 
These markets are constantly changing and since the recent financial crisis, there have been 
adjustments and austerity measures which led to that the banks have become more restrictive in 
their lending. 
The real estate industry is characterized by both long-term and short-term thinking that is 
characterized by a solid continuity. Our thesis discuss how the demand is in the real estate 
business and how mature the Swedish market is for junior financing with focus around 
mezzanine debt and where are we headed in the near future. 
 
We've reached out to the key players in the industry on both the buy and sell side of real estate 
financing but also people between lenders and borrowers that handles transaction advice. To 
have been able to implement the analysis a survey and simulation of an investment calculation 
was created. This questionnaire was answered by many real estate companies with senior people 
that had operational positions most associated with corporate commitments. These companies 
are active in growth areas and especially in the Stockholm area of commercial real estate. After 
conducting the study, we have determined that the Swedish market is mature and ready for 
junior financing and it tends to be a gap between the smaller and the larger real estate companies 
in terms of demand for mezzanine debt. 
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1. INLEDNING 

Under stora delar av 80-talet var det vanligt att genom traditionella seniorlångivare få en högre 

hävstång på den totala avkastningen vilket begränsade behovet och intresset av 

mezzaninestrukturer och andra juniorfinansieringar. I början av 90-talet var fastighetsmarknaden 

trög och man började signifikativt hitta andra tillvägagångssätt för att investera i alternativa 

kapitalstrukturer. Det var samtidigt under denna period som begreppet ”mezzanine”, som 

tidigare varit vanligt förekommande i finansbranschen, även började tillämpas vid finansiering av 

fastigheter. Mezzaninefinansiering visade sig vara en framgångsrik metod på den amerikanska 

och brittiska fastighetsmarknaden under stora delar av 90-talet då investerare drog fördelar 

genom höga fastighetsvärden, förbättrade mezzaninestrukturer och en ökad förståelse för 

riskhantering. Blickar vi närmare mot den svenska marknaden fanns även här framgångsrika 

aktörer inom detta område1.  

 

1.1 Bakgrund 

Länderna i norden anses idag generellt vara stabila ekonomier. Samtliga nordens länder har idag 

AAA-rating från de stora kreditvärderingsinstituten: Standard & Poor’s och Fitch and Moody’s.2 

Självklart har de nordiska länderna påverkats av finanskrisen 2008 och i synnerhet från den 

europeiska skuldkrisen, vilket bl.a. kan speglas i att den svenska BNP minskade med – 0,6 % 

2008 och – 5 % 2009 för att sedermera återhämta sig efterföljande år.3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 Standard & Poor’s credit rating 

                                                 
1 bl.a. GE Real Estate som genomförde ett 30-tal transaktioner m.h.a. mezzaninekapital. Sundell, Magnus, 
projektledare för fastighetsfinansering, Tenzing. Intervju 2013-04-19 
2http://www.colliers.com/~/media/files/emea/sweden/research/nordicrealestate_q12012_webb_sv.pdf  
3 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/  
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Flyttar vi fokus till den nordiska fastighetsmarknaden kan vi se stora skillnader mellan länderna 

trots likheter vad gäller deras ekonomiska utveckling. I Sverige domineras marknaden av stora 

fastighetsbolag, familjeägda likväl som några få noterade. Vidare har den publika sektorn större 

aktivitet i marknaden och det sker fler transaktioner i förhållande till de andra nordiska länderna. 

Till skillnad från den svenska marknaden domineras den norska och danska av inhemska 

förmögna privatpersoner och den finländska av pensionsfonder och andra finansiella 

institutioner. Enligt Colliers International Nordic Real Estate Review från Q3 2012 anses den svenska 

fastighetsmarknaden vara den mest attraktiva, transparenta och professionella vilket också 

speglas av ett starkt intresse från utländska investerare. Den svenska kapitalmarknaden präglas 

hårt av pressade utländska banker som söker nya ägare av kapital och i tider där svenska banker 

är försiktiga vid utlåning i fastighetssegmentet finns det stora möjligheter. I en undersökning av 

Ernst & Young från 2013, där över 500 företag från 15 europeiska länder, visade att Sverige 

ansågs vara en attraktiv eller en mycket attraktiv marknad för fastighetsinvesteringar.4  

Figur 1.2 Attraktionsnivå över Sveriges fastighetsmarknad 

 

Ett tydligt exempel på att seniora långivare i allt större utsträckning lämnar området där LTV 

överstiger 60 % är den statliga banken SBAB som beslutat att lämna den fastighetsspecifika 

företagsutlåningen vilket också innebär att deras låneportfölj om 42 mdkr är till salu.5     

 

I kölvattnet av den finanskris som åsamkades av Lehman Brothers kollaps 2008 har mer 

restriktiva regleringar uppkommit vilket framförallt lett till drastiska kreditåtstramningar hos 

bankerna. Detta medförde betydligt hårdare krav på bankernas kapitaltäckning genom Basel III, 

ett regelverk som syftar till att minimera finansiella bubblor och göra ekonomiska kriser mer 

sällsynta.6 Tillsammans med osäkerheter i kapitalmarknader skapas en ovilja från bankerna att 

investera i fastigheter eftersom riskmarginalerna höjs samtidigt som det blir allt dyrare för 

                                                 
4 http://www.ey.com/SE/sv/Newsroom/News-releases/Pressmeddelande-2013-01-16-Sverige-attraktiv-marknad-
for-fastighetsinvesterare 
5 http://fastighetsnytt.se/wp-content/uploads/2012/10/Svensk-Fastighetsmarknad-2012-H%C3%B6st.pdf 
6
 http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Aktuella-regleringsforandringar/Den-nya-bankregleringen-Basel-

III/ 
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långivare såsom låntagare. Då bankerna är mer restriktiva i sin utlåning och mindre angelägna av 

att exponera kapital mot denna sektor skapas en minskad attraktion mot finansieringen av 

fastigheter. En ny etablerad marknad kan komma att skapas för att täcka det finansiella gapet där 

bankerna tidigare var aktiva. Sammantaget ger denna trend upphov till en svensk marknad där 

möjligheterna för finansiering är och förblir den viktigaste faktorn för transaktionsvolymerna 

storlek. Frågan är då egentligen vart är vi på väg?  

 

1.2 Syfte/Frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka alternativa finansieringsmetoder med fokus på 

mezzaninefinansiering vid fastighetsinvesteringar, samt identifiera trender som kan  

ge oss en bild vart vi är på väg och om den svenska fastighetsmarknaden är mogen för 

juniorfinansiering.  

 

Uppsatsen behandlar följande frågeställningar: 

• Hur uppkommer efterfrågan på alternativa finansieringsmetoder mot 

fastighetsinvesteringar? 

• Finns det någon korrelation mellan specifik fastighetstyp kontra lönsamheten att använda 

sig av mezzaninefinansiering vid fastighetsinvesteringar?  

• Vilka risker kan förknippas med juniorfinansiering mot fastigheter?  

• Erhåller man en högre totalavkastning på fastighetsinvesteringar genom att tillämpa 

mezzaninefinansiering? 
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1.3 Hypoteser  

Våra hypoteser i den här uppsatsen är att: 

1. Traditionella långivare, såsom bankerna har blivit mer restriktiva i sin utlåning varför nya 

långivare, exempelvis mezzaninelångivare kan etableras som en finansieringsmetod för 

svenska fastighetsägare. 

2. Genom att täcka equity gap mellan senioren och det egna kapitalet med mezzaninekapital 

har en svensk fastighetsägare möjligheten till att öka hävstången på den totala 

avkastningen. 

3. Små- och medelstora fastighetsbolag tenderar till att använda sig av alternativt 

finansieringskapital i större utsträckning än vad stora privatägda och noterade 

fastighetsbolag gör vid sina investeringar. 

4. Den svenska fastighetsmarknaden är idag inte mogen för mezzaninefinansiering men 

framtiden ser ljusare ut. 

 

1.4 Problematisering 

Varför utnyttjas inte juniorfinansiering vid fastighetsförvärv i större utsträckning när traditionella 

långivare såsom bankerna blivit mer restriktiva i sin utlåning? 

 

1.5 Avgränsningar  

Arbetet har avgränsats till kommersiella fastigheter i tillväxtorten Stockholmsområdet. Samtliga 

fastighetstransaktioner gäller perioden 2005-01-01 till 2012-12-31. 

Transaktionernas fångestyp har innefattat Vanligt köp, normalfall och Vanligt köp, specialfall. Vidare 

har vi valt att begränsa fastigheternas yta till < 1 000m2 och uteslutit samtliga 

bostadsrättsföreningar. Vi har lokaliserat personer på både köp- och säljsidan vid 

fastighetsfinansiering men också personer mellan långivare och låntagare som sköter 

transaktionsrådgivning. Det finns ingen vedertagen definition av Mezzanine eftersom den kan 

anta många olika former och ha olika betydelser beroende på vem man frågar. Vi har definierat 

Mezzanine på den svenska marknaden som ett lån utställt av en långivare över det traditionella 

seniorlånet; ett efterställt lån med högre avkastningskrav pga. av den ökade risken.  

I vår simulerade kassaflödesanalys har vi ej räknat med eventuella skattesatser och 

skattereduktion på räntebärande skulder. 
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1.6 Definitioner  

Arbetet innehåller många facktermer. En del av dessa beskrivs löpande i texten. Många av 

termerna saknar lämplig svensk översättning varför vi valt att behålla engelska termer. Dessa 

markeras genom kursiv text. Nedan följer några av facktermer som inte förklarats löpande i 

texten: 

• Alternativ finansiering/Juniorfinansiering – kapitalanskaffning ovan banklån i en 

kapitalstruktur 

• Kommersiell fastighet – näringsfastighet, vinstdrivande verksamhet 

• Seniorlån – banklån med säkerhet i den underliggande tillgången 

• Track record – historik över resultat och prestation  

• LTV (Loan-To-Value) – belåningsgrad 

• IRR (Internal-Rate-of-Return) – Internränta, mått på lönsamhet 

• Direktavkastning – driftnetto/marknadsvärde, normaliserad direktavkastning 

• Equity gap – gapet mellan seniorlånet och eget kapital i kapitalstrukturen  

• Tranche – delbelopp 

• Deleveraging – minska skulder i balansräkningen 

• LTC – Kostnader på lån 

• Bullet repayment – ett lån som återbetalas i sin helhet vid kredittidens slut  

• Day-to-day interference – Friktioner som kan uppstå pga rapporteringskrav 
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2. METOD 

Uppsatsen är uppbyggd av en analyserande och deskriptiv karaktär där vi började med att 

identifiera och studera vetenskapliga artiklar om olika finansieringsformer mot fastigheter.  

Under denna process kom det oss till känna att det under det senaste fem åren uppkommit en 

större efterfrågan på alternativa finansieringsformer mot fastigheter i takt med seniora långivares 

ökade restriktivitet vid utlåning. Enligt Magnus Sundell, projektledare för fastighetsfinansiering 

på Tenzing i Stockholm, är mezzaninefinansiering inget nytt utan något som bl.a. användes flitigt 

och med framgång av några aktörer på den svenska kreditmarknaden i slutet av 90-talet. 

Samtidigt poängterar han att vi i Sverige inte ligger lika långt fram i utvecklingen som länder som 

USA och Storbritannien vad gäller mezzaninefinansieringar. Detta är en anledning till att många 

av våra tryckta källor och vetenskapliga artiklar om mezzaninstrukturer har sitt ursprung från 

andra marknader än den svenska, i synnerhet från den amerikanska.  

 

2.1 Val av metod och urval av respondenter 

Från dem tryckta källorna erhöll vi den teoretiska grunden till olika alternativa 

finansieringsmetoder, såsom struktur och eventuella risker för exempelvis mezzaninekapital. 

Pga. av den bristande tillgången av studier och forskning valde vi att lägga stort fokus på en 

kvantitativ undersökning men också vid den empiriska studien där vi intervjuade en 

mezzaninefond, tre kreditgivare, fastighetsägare och fastighetsrådgivare. För att få en bättre bild 

av fastighetsfinansieringen på den svenska marknaden valde vi då att genomföra en kvantitativ 

undersökning. Undersökningen utgjordes av en enkätstudie med fastighetsägare som målgrupp. 

Frågorna var formulerade av kvalitativ men också kvantitativ karaktär och besvarades genom 

flervalsalternativ. I processen för att identifiera lämpliga respondenter inledde vi med att 

selektera fram fastighetstransaktioner i Datscha genom olika filtreringar. Med hjälp av filtreringar 

tog vi fram en lista på lämpliga fastighetsbestånd för att sedan kontakta företagen bakom dessa 

fastighetsförvärv7.  

 

Vi använde oss även av Den Svenska investeringsmarknaden 2010/2011 som innehöll en lista över de 

100 största fastighetsbolagen i Sverige. Från den listan valde vi att fokusera på privatägda 

fastighetsbolag och utelämnade således statligt- och pensionsägda företag.  

Vi kunde samtidigt se att många av dessa företag hade flertalet bolagsengagemang i listan över 

fastighetsföretag som vi fick fram genom filtreringen över transaktioner i Datscha. 

                                                 
7 Via lista fick vi fram flera bolagsengagemang där vi kontaktade VD. Se bilaga med befattning på företag. 
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2.1.1 Intervjuer 

För att få fram kvalitativ information kontaktade vi Collector AB där vi intervjuade Johan 

Möller, Senior Credit Advisor. Collector har tecknat ett samarbetsavtal med Tenzing för att 

erbjuda mezzaninfinansiering varför också Tenzing kändes som en lämplig part att intervjua.  

På Tenzing intervjuade vi Magnus Sundell, projektledare för fastighetsfinansiering. 

 

För att få en överblick i andra alternativa finansieringsformer intervjuade vi Christian Fredrixon, 

anställd projektledare och partner på Catella Corporate Finance i Stockholm. Catella har gjort 

några affärer med Klövern där man använt sig av olika företagsobligationer och utnyttjat 

preferens- och stamaktier. 

 

Vi intervjuade Håkan Eriksson, tidigare ansvarig för företagsfinansiering på SBAB, för att få en 

seniorlångivares perspektiv på alternativa finansieringsmetoder mot fastighetsinvesteringar. 

För att bredda ovanstående genomförde vi även en telefonintervju med Kjell Arvidsson, Head of 

Loans på Handelsbanken Debt Capital Market. 

 

Vi har också varit i kontakt med Ambolt, en mezzaninefond baserad i Norge som primärt 

arbetar med mezzaninefinansiering mot den nordiska fastighetsmarknaden. Där intervjuade vi 

Erik Kimmerstad, Associate.  

 

För att få inblick i alla berörda parter och på så vis dra en slutsats huruvida den svenska 

fastighetsmarknaden är mogen samt för att identifiera någon slags trend vart vi är på väg har vi 

som ovan beskrivet försökt samla alla berörda parter och angripa våra frågeställningar från en 

opartiskt och objektiv synvinkel.  

 

2.1.2 Kvantitativ undersökning 

Vi genomförde en elektronisk enkätundersökning riktad mot små, medelstora och stora, privata 

såväl som börsnoterade fastighetsbolag. Enkätens struktur utformades enligt följande steg: 

Vi började med att studera artiklar, litteratur och tidskrifter om fastighetsfinansiering samt 

genomgång av vårt empiriska underlag från intervjuerna. 

 

Enkäten delades upp i tre delar: Grundinformation om företaget, Finansiering och Finansiering i 

framtiden. 
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Vi tillämpade i huvudsak flervalsfrågor men också frågor med visst utrymme för egna tolkningar 

och kommentarer. 

 

Enkäten bestod utav en kort introduktion om syftet med enkäten följt av 19 flervalsfrågor. 

Vi kontaktade personer med ledande befattning på 26st fastighetsbolag där även flertalet har 

andra bolagsengagemang som genomfört fastighetsförvärv i Stockholmsområdet perioden 2005-

2012. 

 

Nedan följer några exempel på enkätens utformande.  

Merparten av frågorna i enkäten bestod av flervalsfrågor likt nedanstående exempel.   

 

Enkäten bestod även av tre frågor där respondenten fick gradera sin egen kunskapsnivå om 

alternativa finansieringsmetoder. 

 

I del 3 i enkäten valde vi att använda oss av några kvalitativa frågor, för att på så vis lättare kunna 

se ett mönster som kan hjälpa oss att besvara vår frågeställning. 

 

 

I bifogad bilaga redovisas enkäten i sin helhet. 
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3. ALTERNATIVA FINANSIERINGSMETODER 

I detta kapitel kommer vi att behandla teorier om alternativa finansieringsmetoder mot fastigheter. Dessa teorier 

är mezzaninefinansiering, preferensaktier, stamaktier och företagsobligationer. Teorierna baseras på artiklar och 

tidigare forskning inom området. 

 

Den equity gap tranche som uppstått efter att seniora långivare i allt större utsträckning valt att 

lämna området där fastighetsinvesteringar tidigare kunde förlita sig på en kapitaltäckning från 

senioren upp till en LTV på hela 90 %, måste numera täckas av andra finansieringsmetoder. 

Morgan Stanley beskriver i en rapport från november 2012 att bankerna har ökat sin deleveraging 

mot kommersiella fastigheter med hela 20-25 % vilket omräknat lett till ett equity gap på hela € 

700 miljarder de senaste 18 månaderna.8 Till skillnad mot övriga Europa har utvecklingen inte 

varit lika stagnerande på den svenska marknaden, då kapitalresningen mot fastighetsinvesteringar 

uppgick till € 45 miljarder under 2012, vilket motsvarar ungefär samma volymer som 2010 och 

2011. Trenden att banker ökar sin deleveraging mot kommersiella fastigheter är dock densamma på 

den svenska marknaden och trots uppkomsten av nya långivare såsom försäkringsbolag och 

nischade långivare, beräknas dessa inte vara tillräckliga för att täcka seniora långivares minskade 

utlåningskapacitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1. Utlåningskapacitet för investeringar 

 

                                                 
8http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Finanza%20e%20Mercati/2
0 13/02/morgan-stanley.pdf?uuid=ae578b68-7043-11e2-9b43-a88d9535cc05 
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Sammantaget kommer antagligen det förändrade investeringsklimatet mot kommersiella 

fastigheter leda till uppkomsten av nya möjligheter för alternativa finansieringsmetoder.9 Några 

exempel på alternativa finansieringsmetoder som kommit att bli aktuella är mezzaninelån, 

preferensaktier, stamaktier och företagsobligationer.  

3.1 Vad är mezzanine? 

Mezzanine har fått sitt namn efter det italienska uttrycket för en halvtrappa och ska då spegla ett 

lån som befinner sig någonstans emellan de primära förpliktelserna i prioritetsordning gentemot 

seniorlångivaren och de efterställda förpliktelserna mot aktieägare10. 

Mezzaninefinansiering är inte något nytt. Investerare har utnyttjat olika kombinationer och 

strukturer av dessa lån och kapital för att finansiera investeringar under de senaste årtiondena. I 

slutet på 90-talet började finansieringsmetoden med framgång även ta kraft i 

fastighetsbranschen11. 

Mezzanine kan anta flera former och definieras ofta olika beroende på vem man pratar med. Vi 

har valt att definiera Mezzanine som en efterställd skuld i förhållande till senioren, oftast det 

traditionella banklånet. Med anledning av prioriteringsordningen bär Mezzaninen med sig ett 

högre avkastningskrav och på så vis också en högre initial kostnad för låntagaren jämfört med 

senioren. Kostnaden för denna typ av finansiering kan variera beroende på skuldsättningsgraden, 

låntagarens finansiella styrka, transaktionsrisken och geografiskt läge. Genom mezzaninelån kan 

man öka skuldsättningsgraden från ca 55-60 % upp till 90-95 % och på så vis frigöra eget kapital 

i syfte att öka hävstången på den totala avkastningen12. 

                                                 
9 http://www.dtz.com/Global/Research/DTZ+Investment+Market+Update+Sweden+Q1+2012 
10 Credit Suisse (utg), Mezzanine Finance–A Hybrid Instrument with a Future, Economic Briefingno. 42, Zürich 
2005. 
11 Ballard, T., Muldavin S. 2000. ”Does Mezzanine Real Estate Investing Make Sense Today?” 
12 Rosenthal, Shawn. Briefings in Real Estate Finance. Vol. 4. New York: Henry Stewart Publications, 2006, 65  
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Figur 3.2. Adderad Mezzanine till kapitalstruktur 

Vid traditionella andrahandslån pantsätter man vanligtvis säkerheter i fastigheten vilket kan 

generera komplikationer med senioren. Framförallt för att ett andrahandslån är underställt 

senioren vid uteblivna betalningar eller vid ett pantövertagande. Det är därför inte ovanligt att 

senioren har s.k. negativklausuler i avtalen som försvårar en kapitalstruktur innehållandes andra 

överhypotek i fastigheten, något som kan kringgås genom mezzaninelån. Säkerheten i ett 

mezzaninelån ligger istället i en ägarandel i låntagarens fastighet, vilket kan betraktas som ett 

Limited Partnership (LC) eller Limited Liability Partnership (LLP). Vid dessa ägarstrukturer 

erhåller mezzaninelångivaren en äganderätt i företaget motsvarande långivarens investerade 

kapital. Om låntagaren misslyckas med sina betalningar av lånet kan långivaren avskilja 

motsvarande del av ”aktiekapitalet” i företaget, och på så vis få äganderätt till en del av 

fastigheten inom bara några veckor till skillnad ifrån den 12-18 månaders period som det tar för 

traditionella seniorlångivare att få igenom sitt pantövertagande. Genom att ta över äganderätten 

har mezzaninlångivaren tagit kontroll över delar av fastigheten.13 

 

3.1.1 Mezzanineränta 

Mezzaninelångivare har som sagt en andra prioritet i förhållande till seniorlångivare vid obestånd. 

För att kompensera den högre risken som andra prioritet kräver mezzaninelångivaren en högre 

avkastning på utlånat kapital än seniora långivare. Mezzaninelån har idag en ränta runtom 900-

1100 baspunkter över basräntan14. Jämför man Mezzaninelånet då med seniorlånet så har det en 

                                                 
13 McGraw-Hill/Irwin, 2012, Real Estate Principles, 4th edition. Sid. 437 
14 Basräntan är synonym med STIBOR eller LIBOR. I de flesta transaktioner utgår långivare ifrån LIBOR. 
(Christian Fredrixon) 
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marginal kring 225-335 baspunkter15. Jämför man kort med obligationer så har de 150-400 

baspunkter över basräntan16. Mezzanineräntan kan delas upp i två delar, PIK-ränta och i en Cash-

ränta vilket utgör då en uppdelning utifrån låntagarens behov. Cash-ränta motsvarar då delen av 

räntan som betalas löpande på det aktuella kapitalet som belånats medan PIK-räntan samlas till 

lånet och kan definieras som ett finansiellt instrument som betalas i värdepapper eller tjänster 

och inte i kontanter. 

 

3.1.2 Olika strukturer av mezzaninelån 

Som beskrivet under Figur 3.3 kan strukturen på ett mezzaninelån anta olika former beroende på 

investeringens syfte och fastighetens karaktär; Stabilized, Value – Added, Development, Securitized.17 

 

Stabilized är en typ av mezzaninefinansiering som oftast inte ger något deltagande i det befintliga 

kassaflödet eller i fastighetens restvärde och kräver därigenom en längre löptid på lånet i 

förhållande till senioren. En exit sker oftast genom en refinansiering eller amortering av lånet. 

 

Value - Added är en mezzanineinvestering som ofta täcker upp till 90 % - 95 % av fastighetens 

investeringsvärde där ett deltagande i kassaflöde och restvärdet är förekommande. Löptiden för 

denna struktur är 18 till 36 månader med refinansiering och försäljning som exit. 

 

Development påminner om föregående struktur men är anpassad för utvecklingsfastigheter där 

mezzanineinvesteringen kommer att representera ett LTV motsvarande 75 % - 80 % av den 

totala kapitalstrukturen. Även här har mezzaninelångivaren ett deltagande i tilltänkta kassaflöden 

och i restvärdet. Deltagande i denna struktur är den mest riskfyllda då den inte bara innefattar en 

transaktion utan ett helt projekt.       

 

Securitized innehåller en CMBS (commercial-mortgage-backed security) eller en inteckning i en 

kommersiell fastighet. Finansieringen täcker 70 % - 75 % av fastighetens kapitalstruktur och har 

en löptid om 5år och uppåt.  

                                                 
15 (Magnus Sundell) 
16 (Christian Fredrixon) 
17Ballard, T., Muldavin S. 2000. ”Does Mezzanine Real Estate Investing Make Sense Today?” 
http://www.muldavin.com/PDFs/muldavin_mezz.pdf  
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Tabell 3.1 Risker och förväntad avkastning beroende på fastighetstyp 

3.1.3 Fördelar med mezzanine18 

Genom att använda sig av mezzaninefinansiering vid fastighetsinvesteringar slipper köparen gå 

in med lika stor andel eget kapital, något som kan vara fördelaktigt i tider då seniora långivare är 

mer restriktiva i sin utlåning högt upp i kapitalstrukturen eller motsvarande en LTV > 60 %.  

                                                 
* Vattenfall är ett annat begrepp för prioritetsordningen vid utbetalning eller obestånd av skulder, se bilaga 
18 Rosenthal, Shawn. Briefings in Real Estate Finance. Vol. 4. New York: Henry Stewart Publications, 2006, s. 71 

 

 

 

 

     

Mezzaninetyp Fastighetstyp Kapitalstruktur IRR Risk er 

  • Existerat kassaflöde • 70-85% LTV  14-18% • Kraftig värdeminskning 

Stabilized 
• Stabila hyresnivåer • Inget deltagande i kassaflöde   

• Volym och timing för 

kassaflöde 

  

• Mindre renovering och 

ombyggnation   och restvärde   • Kvalité på pantsäkerhet 

    • Rak skuld   • Ränterisk 

    • 3-7åriga löptider   • Management control 

    • Exit genom refinansiering eller amortering   • Vattenfall* 

          

  • Mindre existerat kassaflöde • 70-95% LTC 18-25% • Kraftig värdeminskning 

Value - Added 

• Måttlig renovering och 

ombyggnation 

• 10-15%  ränta, med deltagande i 

kassaflöde    

• Volym och timing för 

kassaflöde 

  • Måttlig till kraftig ökning av hyra,   och/eller restvärde   • Kvalité på pantsäkerhet 

    indexjustering av hyresnivåer • 1,5 - 3åriga löptider   • Ränterisk 

  • Färdigställd fastighet motsvarar  • Exit genom refinansiering eller försäljning   • Exit timing 

  

  75-80% LTV på total 

kapitalstruktur • Refinansiering motsvarar minst    • Management control 

      100% av insatsen   • Vattenfall* 

  • Inget existerande kassaflöde • 70-95% LTC 20-30% • Märkbar värdeminskning 

Development • Nybyggnation • Deltagande i kassaflöde och restvärde   

• Volym och timing för 

kassaflöde 

  • Färdigställd fastighet motsvarar  • < 3åriga löptider   • Finansiella risker 

  

  75-80% LTV av total 

kapitalstruktur • Exit genom refinansiering eller försäljning   • Kvalité på pantsäkerhet 

        • Exit timing 

        • Utvecklingsrisker 

        • Byggnationsrisker 

        • Management control 

        • Management quality 

        • Vattenfall* 

  • Lån säkerställda i pantbrev ur • Refinansiering motsvarar minst  20-25% • Kraftig värdeminskning 

Securitized   fastighetsportfölj   100% av insatsen   • Finansiella risker  

  • Existerat kassaflöde • 70-75% LTV tranche    • Kvalité på pantsäkerhet 

  • Stabila underliggande tillgångar • > 5åriga löptider   • Management control 

        • Management quality 

        • Vattenfall* 
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Utan mezzanine kan det då tänkas att köparen måste vända sig till institutionella investerare för 

att täcka ett equity gap, vilket som tidigare nämnts kan ogillas och i värsta fall förbjudas av 

seniorens negativklausuler.  

 

En mezzaninelångivare kräver generellt en förutbestämd avkastning utan något deltagande i 

eventuella vinstandelar. I situationer då en fastighetsinvestering genererar höga vinster kan 

låntagaren hellre vilja betala en förutbestämd kostnad på lånet än att dela med sig en viss 

procentandel av vinsten. Vid ett motsatt scenario där investeringen knappt genererar någon vinst 

överhuvudtaget kan en dyr mezzaninelösning ha en negativ påverkan och i värsta fall eliminera 

vinsten. Det är också vanligt att en låntagare som tar upp kapital genom en privat eller 

institutionell investerare måste dela med sig av en oproportionerlig hög andel av investeringens 

genererade vinst. 

 

En annan fördel med utnyttjandet av mezzaninekapital kommer av att låntagaren slipper den s.k. 

day to day interference, dvs. rapporteringskravet som en aktieägare annars skulle kräva från 

låntagaren. Typiskt för mezzaninelångivaren är att denne har minimal inverkan på tillgångarna i 

en investering, såvida inte betalningarna för lånet uteblir eller andra påtagliga förändringar på 

fastigheten förekommer som i sin tur kan påverka betalningarna för mezzaninelånet. Detta 

innebär att låntagare, i det här fallet fastighetsägaren, kan koncentrera sig på det han eller hon är 

bäst på dvs. vårda fastighetsbeståndet medan långivaren kan fokusera på sitt utan någon större 

inblandning i hur fastigheterna ska vårdas. 

 

Genom en mezzaninelösning behöver låntagaren inte släppa in fler delägare mest rösträtt i 

företaget som skulle kunna försvåra situationer där långivaren kanske skulle vilja förbjuda en 

försäljning eller refinansiering av fastigheten.   

Den kanske främsta fördelen med mezzaninefinansiering är att låntagaren har möjlighet till att 

öka hävstången på den totala avkastningen. (se 4.2 Case Study) 

3.1.4 Nackdelar och risker med Mezzanine19 

Eftersom ett mezzaninelån kräver en fullständig underordning av avkastningen kan metoden ha 

en stark påverkan på cash on cash return på det egna kapitalet. I ett marknadsklimat med låg cap rate 

och höga marknadspriser tenderar mezzaninelånet att gröpa ur delar av driftnettot de första åren 

i kalkylen och därigenom också vinsten på investeringen vilket leder till minskade vinster för 

                                                 
19 Rosenthal, Shawn. Briefings in Real Estate Finance. Vol. 4. New York: Henry Stewart Publications, 2006, s. 72 
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låntagaren. Om låntagaren följaktligen inte lyckas med att öka sitt driftnetto i ett marknadsläge 

enligt ovan, riskerar denne att få en låg avkastning på det egna kapitalet. Dessutom måste 

låntagaren betala tillbaka hela mezzaninelånet vid en tidigarelagd försäljning eller refinansiering 

av fastigheten innan låntagaren kan ta del av avkastningen på det egna kapitalet. 

 

En mezzaninefinansiering dras med korta löptider, oftast två till fem år men det finns även 

exempel på kortare löptider om tre månader eller mer20. Privata investerare har däremot en 

längre tidshorisont på sina investeringar och kan i vissa fall ha en tidshorisont på upp till tio år. 

Mezzaninelångivarens stränga villkor kan därför leda till att låntagaren tvingas fatta beslut som 

inte optimalt för fastigheten. I värsta fall kan ett utgående mezzaninelån framtvinga en 

försäljning av fastigheten vid en dålig tidpunkt.   

 

Ingången till ett mezzaninelån kan vara svårt och tidskrävande pga. det allt vanligare 

intercreditoravtal som råder mellan mezzaninelångivaren och den seniora långivaren. 

Intercreditoravtal syftar till att förtydliga att mezzaninelångivaren har rätt till sina betalningar 

först efter att seniorens krav har tillgodosetts. Man har alltså en andrahandsprioritet. Utöver 

detta kan det även förekomma att vissa seniora långivare tillämpar negativklausuler som inte 

tillåter andra- och tredjehandslån högre upp i kapitalstrukturen, varför det kan vara av betydelse 

för låntagaren att först undersöka vilka seniora långivare som mezzaninelångivaren kan sluta 

avtal med. 

 

En annan nackdel med mezzaninefinansiering högt upp i en fastighetsägares kapitalstruktur kan 

vara den begränsade flexibilitet som finansieringsformen ger upphov till. Om fastighetsägaren 

drabbas av en plötsligt ökad vakansgrad, t.ex. vid förlust av hyresgäster, kan han få svårt att 

betala kostnaderna kring mezzaninelånet och i värsta fall tvingas lämna ifrån sig motsvarande del 

av fastigheten till mezzaninelångivaren. Om det s.k. equity gap ovan senioren istället täcks av eget 

kapital blir det betydligt lättare för låntagaren att fatta långsiktiga beslut till fastighetens fördel, 

t.ex. genom att vänta ut ett dåligt marknadsläge innan försäljning eller refinansiering.  

Under fördelarna beskrev vi att låntagaren genom en mezzaninefinansiering slipper den så 

kallade day to day interference, vilket är bra ur den aspekten att varje part kan fokusera på sin 

kärnverksamhet och det den är bäst på. Tyvärr kan det också leda till principal agentproblem. 

Om låntagaren har en tillräckligt hög andel eget kapital kommer han eller hon göra sitt yttersta 

för att få en så hög avkastning som möjligt på den delen av kapitalstrukturen, vilket kanske inte 

                                                 
20 Intervju med Collector AB 
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är fallet om låntagaren är högt belånad. Vidare har det avtalsrättsliga villkoren stor betydelse för 

att minimera eventuella agentproblem. Underhåll av fastigheten är ett exempel på ett sådant 

avtalsrättsligt villkor som måste regleras i låneavtalet för att på så vis motverka att låntagaren 

fokuserar för mycket på ett ökat driftnetto på bekostnad av fastighetens välmående.    

 

3.2 Andra alternativa finansieringsmetoder 

3.2.1 Preferens- & Stamaktier 

Preferensaktier är ett hybridinstrument med inslag av både aktier och skulder, vilket kan anses 

vara synonymt med rösträtter och utdelningar. Normalt sätt har en ägare av preferensaktier rätt 

till en fast årlig utdelning och rösträtt i bolaget. Preferensaktier är senior till stamaktier men 

junior till skulder exempelvis banklån. Den största fördelen i förhållande till vanliga aktieägare är 

att man ges bättre rätt till bolagets tillgångar, vinster och utdelningar och att man får ett 

”skuldliknande” cashflow som utdelning. Emittenten kan sluta betala av preferensaktierna i tuffa 

tider utan att bli insolvent. Aktien ökar alltså inte skuldsättningen i bolaget utan hamnar under 

eget kapital i balansräkningen. Jämfört med banklån är det en dyr finansieringsform men så länge 

investeringar i projekt ger bättre avkastning än utdelningen blir det en plusaffär för emittenten. 

Det finns fria tyglar i att utforma villkoren i bolagsordningen och två vanliga sätt är 

likvidationspreferens och utdelningspreferens där båda ger bättre rätt vid likvidation mot 

stamaktier och vid utdelning av tillgångar. Ett annat villkor kan vara att emittenten har bättre rätt 

till preferensaktien och kan oavsett köpa tillbaka andelen motsvarande insatsen plus ett tillägg. 

Preferensaktier har alltså företrädesrätt framför stamaktier och kan sammanfattningsvis kallas för 

ett ”lån” av privatpersoner istället för att exempelvis vända sig till banken. Utdelningen sker 

vanligtvis kvartalsvis och emittenten har då rätten att antingen betala utdelningen eller ställa in 

utdelningen. Väljer emittenten det senare alternativet är han förpliktigad till att betala 

innestående belopp plus ett påslag, till en förutbestämd räntesats, på nästkommande utdelning. I 

Sverige har vi ett fåtal noterade företag som emitterar preferensaktier och nedan följer några 

exempel på dessa: 
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Balder pref21 

• Ställs utdelning in får aktieägare företräde till nästa utdelning + ett tillägg på 14 % 

• Varje preferensaktie ger en tiondels rösträtt 

• Möjlighet att lösa in en preferensaktie för 350 kronor 

• Årlig utdelning 20,00 kronor22 

• Kurs 301,50 kronor 

• Direktavkastning 6,6 %23 

Sagax pref24 

• Ställs utdelning in får aktieägare företräde till nästa utdelning + ett tillägg på 7 %25 

• Varje preferensaktie ger en tiondels rösträtt 

• Möjlighet att lösa in preferensaktie för 35 kronor 

• Vid likvidation värderas preferensaktie till 30 kronor 

• Årlig utdelning 2,00 kronor26 

• Kurs 30,00 kronor 

• Direktavkastning 6,7 % 

 

Klövern pref 

• Ställs utdelning in får aktieägare företräde till nästa utdelning + ett tillägg på 8 %27 

• Varje preferensaktie ger en tiondels rösträtt 

• Möjlighet att lösa in preferensaktie för 150 kronor 

• Vid likvidation värderas preferensaktie till 175 kronor 

• Kurs 138 kronor 

• Årlig utdelning 10 kronor 

• Direktavkastning 7,2 % 

                                                 
21 http://www.balder.se/media/30735/balderbros2012.pdf 
22

 https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=235266 
23

 0,066 = 20,00/301,50, Direktavkastning = (Årlig utdelning / Kurs) i kr,   
24 https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=235266 
25 
http://www.sagax.se/Global/Sverige/Om_AB_Sagax/Finansiell_information/Finansiella_rapporter/Informations
brochyrer/AB%20Sagax_prospekt_april_2013.pdf 
26

 https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=235266 
27 http://www.klovern.se/sv/Om-klovern/Bolagsstyrning/Bolagsordning/ 
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3.2.2 Företagsobligationer 

Förutom traditionella banklån för finansiering kan fastighetsföretag anskaffa kapital genom att 

emittera företagsobligationer. Obligationer är ett räntebärande skuldebrev och kan struktureras 

på många olika sätt. Det finns både säkra och icke säkerställda obligationer. De säkras av en 

underliggande tillgång och säkerheten är bestående av hypotekslån som är förenade med en 

inteckning i t ex en fast egendom, en fastighet. Detta medför då en risk för 

obligationsinnehavaren. Strukturen kan variera på obligationer och kan sättas med en fast ränta, 

kupong, ett förutbestämt räntebelopp som betalas av på förfallodagen, noll-kupong. Om man 

tittar på norden så är denna marknad inte så etablerad och relativt begränsad. Intresset har dock 

ökat de senaste åren pga. av restriktiviteten hos banker som vi tagit upp tidigare. Ur ett 

internationellt perspektiv är obligationsmarknaden en viktig del i finansiering i 

fastighetsmarknaden och utländska investerare börjar se ett intresse även i Sverige28. Antagandet 

att fastighetsinvesterare skulle kunna utnyttja samma prisdifferentialer här i Sverige så finns det 

en potential att dra ner på lånekostnader genom att kika på kapitalmarknader29. 

 

3.3 Jämförelse med Mezzanine 

Finansieringsformer som preferensaktier är dyra kontra den risk du tar i jämförelse med 

traditionella banklån. Din fastighetsportfölj måste alltid generera högre avkastning än 

preferensaktiens utdelning för att företaget ska göra en plusaffär.30 Mezzanine är inte beroende 

av detta på samma sett. Mezzaninekapitalet är mer beroende av den hävstångseffekt den ger på 

det egna kapitalet som nämnts tidigare och den stör inte i day-to-day interference, samma gäller för 

företagsobligationer. Mezzaninelångivaren är intresserad av sin avkastning och bullet repayment, 

rapportering är inte lika intressant så länge låntagaren följer sina åtaganden. Preferensaktier är 

också beroende av marknadsläge. Kurserna har gynnats av fallande marknadsräntor och då 

ränteläget kan tänkas vända upp igen är risken stor att kurserna för preferensaktier kan tänkas 

vända nedåt. Man ska komma ihåg att kursuppgången speglas inte bara av lägre marknadsräntor 

utan av efterfrågan likväl hos all alternativ finansiering (se avsnitt 3.4).  

 

                                                 
28 http://www.ey.com/SE/sv/Newsroom/News-releases/Pressmeddelande-2013-01-16-Sverige-attraktiv-marknad-
for-fastighetsinvesterare 
29 http://www.leimdorfer.se/wp-content/uploads/1_2011-Tapping-new-sources.pdf 
30 https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=235266 
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Dessa två olika finansieringsformer skiljer sig från varandra markant. Mezzanine är enklare att 

använda sig av för att skjuta till extra kapital och skapar inga äganderätter i bolaget, vilket kan 

tänkas vara smidigare och mer attraktivt för små till medelstora fastighetsbolag. 

För att kunna etablera Preferens- & stamaktier till marknaden är tidskrävande och ett företag 

behöver vara kapitalstarkt. Det gynnar alltså de största fastighetsbolagen idag och är för dessa en 

mer attraktiv finansieringskanal att använda sig av (se Diagram 4.3, Diagram 4.6). 

 

3.5 Varför alternativa finansieringsmetoder vid fastighetsinvesteringar31 

”Använd så mycket lån som möjligt – lånat kapital är billigare än eget kapital”. Så kan det låta om 

man pratar med en fastighetsinvesterare. Uttrycket i sig är egentligen inte fel eftersom lånat 

kapital i många fall är billigare jämfört med eget kapital. Det som trots allt har störst betydelse i 

sammanhanget är huruvida en hög skuldsättningsgrad resulterar i så liten viktad kapitalkostnaden 

(WACC) som möjligt. Viktad kapitalkostnad eller weighted average cost of capital (WACC) är en 

metod för att beräkna kostnader för ett företags finansiering och beräknas enligt nedan32: 

 

 

där: 

p = WACC 

Ke = eget kapital 

Kf = främmande kapital (ex. skulder) 

K = företagets totala kapital 

re = avkastningskravet på eget kapital 

rf = räntesats på främmande kapital 

s = skattesats 

 

Vi kommer senare i uppsatsen att använda oss av WACC för att noggrannare jämföra 

mezzaninekapital med traditionellt bankkapital. 

 

 

På en effektiv marknad utan några friktioner har det ingen betydelse hur en fastighetsägare 

finansierar sina projekt. Oavsett vilken finansieringsmetod som tillämpas kommer den viktade 

kapitalkostnaden bli densamma i alla fall om man ska tro Modigliani-Miller-teorin. Nu är det 

                                                 
31 Detta avsnitt baseras till stora delar på Riddiough (2004): 
http://ww.bus.wisc.edu/realestate/documents/04SuppFinance.pdf 
32 http://sv.wikipedia.org/wiki/Viktad_kapitalkostnad 
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knappast troligt att marknaden är effektiv men om man ska tro på M-M teorin finns det inga 

direkta fördelar med en hög skuldsättningsgrad, dvs tumregeln att ”lånat kapital är billligare än eget 

kapital ” gäller ej här.  

 

I Figur 3.3  illustreras hur det kan tänkas se ut på en effektiv marknad där en fastighetsägare har 

tagit hjälp av extern finansiering, t.ex. ett traditionellt banklån. Här kan vi se att den riskfria 

räntan, rf, är konstant och oberoende av mängden efterfrågat och krävt kapital. I praktiken 

innebär det att en finansiär av det här slaget är villig att erbjuda så mycket kapital som behövs för 

en fastighetsrelaterad investering till en konstant riskjusterad ränta. Om den riskjusterade 

kostnaden för juniorfinansieringen överstiger rf kommer inget externt kapital att efterfrågas. 

Fastighetsägaren kan således inte betala mer än rf  eftersom alternativkostnaden för att äga 

tillgången minst kräver en avkastning motsvarande kostnaden av det egna kapitalet. Om priset 

för det externa kapitalet istället understiger rf kommer fastighetsägaren att finansiera tillgången 

med så mycket externt kapital som möjligt. 

 

Figur 3.3 Effektiv marknad. Källa: Riddiough (2004) 

  

Självklart fungerar ovanstående scenario endast i teorin och om vi istället tittat på ett mer 

realistiskt marknadsläge där en fastighetsägare är begränsade i sin kapitalanskaffning, finansierar 

fastigheten med ett vanligt banklån till en LTV på 70-85 % utan något equity gap för alternativ 

finansiering, ser vi ett helt annat utfall. I Figur 3.4  illustreras hur mängden extern finansiering 

(Q*) samt räntan (r*) på kapitalet bestäms genom skärningspunkten mellan utbud- och 

efterfrågekurvan. Den justerade avkastningen överstiger rf pga friktioner på marknaden som i sin 

tur begränsar utbudet. Fastighetsägaren kommer ändå att vara villig att betala denna premie pga. 

investeringens lönsamhet. Ytan under efterfrågekurvan och ovan r*, från 0 till Q*, beskriver 

konsumentöverskottet. 
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Figur 3.4 Realistisk marknad. Källa: Riddiough (2004) 

 

Som tidigare nämnts kan stora marknadsförändringar, exempelvis bankernas riskreglering genom 

Basel III, ge upphov till equity gap som i sin tur kan skapa marknadsmöjligheter för icke 

traditionella kreditgivare. Nedan följer ett utbud- och efterfrågediagram som visar vilken 

påverkan ett begränsat marknadsklimat har på den externa finansieringens jämviktspunkt. 

Utbudet på externt kapital är oftast begränsat i tider då efterfrågan på samma kapital är stort. En 

möjlig anledning till detta anses ofta vara en reducerad kapitaliseringsfaktor på fastigheter. En 

reducerad kapitaliseringsfaktor kan innebära lägre avkastning på en fastighets kassaflöden, vilket i 

sin tur leder till begränsningar för framtida investeringar samtidigt som det gör det svårare för 

fastighetsägaren att möta samt finansiera skuldtäckningsgraden på seniorlånen.  

 

I Figur 3.5 kan vi se effekten av begränsningar (Basel III) på traditionella banklån, dvs. att 

utbudet har skiftat från S till S´. Samtidigt har förändringen orsakat en förändring på 

efterfrågekurvan som skiftat från D till D*. Sammantaget har restriktiviteten lett till högre 

kostnader på seniorlånen, r* till r’*. 
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Figur 3.5 Effekt av Basel III på traditionella seniorlån (banklån). Källa: Riddiough (2004) 

 

Som ett led i ett ansträngt utlåningsklimat har nya finansiärer möjlighet att etablera 

marknadsandelar genom att erbjuda billigare lån till större volymer. Det finns egentligen två 

möjligheter för dessa aktörer; antingen genom att erbjuda större volymer av kapital till en 

billigare peng, vilket leder till att dem kommer att fungera mer som ett substitut till 

seniorlångivare, eller genom att täcka det uppkomna equity gap, dvs. utrymmet mellan senioren 

och det egna kapitalet. Nedanstående illustration kommer att behandla det senare alternativet. 

Alternativa finansieringsmetoder kan täcka 5 till 25 procent av kapitalstrukturen och träder i kraft 

där seniorens deltagande avslutas, och upphör där det egna kapitalet börjar (se Figur 3.2).  

 

Figur 3.6 beskriver möjligheterna för en billig alternativ finansieringsform genom utbudskurvan 

S´´. Den alternativa finansieringsformen träder i kraft vid Q1
*. Vid volymer som överstiger Q1

* 

kan den alternativa finansiären erbjuda billigare kapital i förhållande till erbjuden volym än den 

traditionella långivaren. Vid jämviktspunkten blir den totala volymen av externt kapital QT
* till en 

kostnad om rT
*. 
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Figur 3.6 Möjligheter för en billigare alternativ finansieringsform. Källa: Riddiough (2004) 

 

Nu kan vi se att senioren i detta fall har en kostnad på r1
* och en volym på Q1

* vilket ger ett 

jämviktsläge under den efterfrågade volymen på kapital. Volymen av alternativt externt kapital 

kommer således att bli QS
* = QT

* - Q1
*. Fastighetsägaren kan alltså på en marknad enligt ovan 

anskaffa mer kapital till sina investeringar. Vad kommer då priset för en alternativ finansiering att 

bli? Eftersom rT
* är den genomsnittliga kostnaden av två kapitalformer kan följaktligen den 

riskjusterade kostnaden för alternativt kapital, rS
*, räknas ut genom nedanstående formel: 

 

där:  
rS

* = riskjusterad kostnad för alternativt finansieringskapital (rS
*> rT

* > r1
*) 

rT
* = genomsnittlig kostnad av alternativt finansieringskapital 

r1
* = kostnad för seniorlånet 

QT
* = uppstådd volym pga. alternativt finansieringskapital 

Q1
* = volymen av seniorlån 

QS
* = QT

* - Q1
* 
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Genom ovanstående formel kan vi också från ett ekonomiskt perspektiv förstå varför alternativa 

finansieringsformer har en högre kostnad än det traditionella seniorlånet. Om vi till exempel 

antar att ”senioren” kostar 1 % med en belåningsgrad om 60 % av LTV och 5 % för ett 

”alternativt” kapital med en belåningsgrad om 30 % av LTV och använder oss av en jämförbar 

statsobligation med en yield på 4 %, kommer senioren normalt sätt kräva en premie på 200 

baspunkter mer än statsobligationen medan det ”alternativa” kapitalet kommer kräva en premie 

på 900 baspunkter.  Härigenom kan vi också se att det finns en tydlig korrelation mellan 

risknivån på utlånat kapital och kostanden för samma kapital. 
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4. EMPIRI  

I det här kapitlet kommer vi att redovisa våra resultat genom att analysera enkätundersökningen, 

intervjuerna men också genom ett case study, en simulering av en kassaflödesanalys på en fiktiv 

kommersiell fastighet i en storstadsregion. ”Case studyn” syftar till att ge en klarare bild av hur 

mezzaninekapital kan tänkas påverka IRR:n vid liknande investeringar.  

 

Vår elektroniska enkätundersökning står för den kvantitativa analysen och omfattades av 26 

fastighetsbolag med anknytning till den kommersiella fastighetsmarknaden i Stockholmsområdet. 

Respondenterna för fastighetsbolagen har haft en operativ befattning och vissa har haft olika 

arbetsuppgifter men ändå varit rätt person för att besvara våra frågor.  

Enkäten var uppbyggd med fokus på mezzaninefinansiering och bestod av tre delar 

• Grundinformation om företaget 

• Finansiering  

• Finansiering i framtiden. 

 

De två första delarna var av en mer kvantitativ karaktär medan den sista delen fokuserade på 

mezzanine som finansieringsform och framförallt dess fördelar. Den avslutade frågan syftade till 

att identifiera två saker; i) känner respondenterna till hävstångseffekten på total avkastning som 

kan erhållas genom mezzaninefinansiering ii) om respondenterna känner till uppsidan kan de då 

tänkas bli aktuellt med mezzaninefinansiering. Den sista frågan i enkäten kommer sedan 

avspeglas och analyseras djupare i vårt ”Case Study” som består av olika utfall i en 

kassaflödesanalys med antaganden som går att härleda genom en räknesnurra och därigenom 

antingen bekräfta eller förkasta hypotesen att mezzaninefinansiering skulle kunna ge upphov till 

en större hävstång på den totala avkastningen. 

 

Intervjuerna var riktade mot aktörer inom området som vi bedömde kunde ha god kännedom 

om olika finansieringsformer. För att angripa våra hypoteser och frågeställningar från olika 

perspektiv valde vi därför att intervjua flera olika typer av spelare. 
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4.1 Enkätundersökningen  

Som nämnt så delade vi upp enkäten i tre olika delar där den första bestod av grundinformation. 

Nedan följer en överblick över storleken på följande fastighetsbolag, där 26st valde att besvara 

frågan och ett bolag lämnade en kommentar: ”Svår fråga då det helt beror på vilka referenser man har”. 

Diagram 4.1 

 

Som man kan se ovan så är det jämnt fördelat mellan fastighetsbolagens storlek vilket var den 

respons vi ville få för att på så vis nå ut till en bred publik och angripa våra hypoteser från olika 

vinklar. Utifrån storleksalternativen så kunde vi även se en korrelation med vad man har för 

kunskaper om alternativa finansieringsformer samt även om man tillämpat dessa tidigare. 

De fastighetsbolag som besvarade med ”Litet” storleksalternativ gav nedanstående svar: 

 

 

 

 

 

Tabell 4.1 Vilken eller vilka finansieringsformer efter banklån har ni använt er av i störst utsträckning vid 

eventuella fastighetsförvärv?  

 

                                                 
*
 Övrig finansiering för 2009-20012 var: ”Intern belåning via moderbolaget” och ”Reverslån från säljaren av fastigheten” 

Finansieringsform 
2005-
2008   

2009-
2012 

Eget kapital  100%   60% 
Företagsobligationer 0%  0% 
Preferens/Stamaktier 0%  0% 
Mezzanine 0%  0% 
Privata investerare 25%  15% 
Övrigt* 0%   15% 
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Som man kan se ovan så tenderar de små fastighetsbolagen att följa trenden med alternativ 

finansiering istället för endast eget kapital.  

 

Vi har identifierat att de små och medelstora fastighetsföretagen verkar vara de som efterfrågar 

alternativ finansiering mest och således besvaras vår hypotes. Värt att tillägga är att de som valt 

att definiera sig själva som medelstora påträffar väldigt lika egenskaper, nedan följer vad 

majoriteten besvarat på olika frågor: 

• 50 % har 20-50 anställda 

• 87,5 % har ett fastighetsbestånd värderat till 1-5miljarder 

• 71,4 % har bostäder som sitt huvudsakliga investeringsområde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.2 

 

Vad gäller kunskapen kring Mezzanine är den bristfällig, man saknar helt enkelt tillräcklig 

kännedom om finansieringsalternativet vilket antagligen beror av att man inte utnyttjat den i 

särskilt stor utsträckning tidigare (se Diagram 4.2). Det finns en tydlig korrelation mellan vilka 

finansieringsalternativ man använt sig av och vad för kunskap man besitter. Man går ju trots allt 

inte in i en investering utan tillräcklig kännedom. Detta är en starkt bidragande faktor till att man 

inte använt sig av alternativa former och då har man heller inte tagit sig tiden att ta reda på hur 

det fungerar i praktiken framförallt när eget kapital ligger främst i fokus. 

 



33  

 

Juniorfinansiering i fastighetsbranschen 

 

 

 

Jämför vi Diagram 4.2 och Diagram 4.3 med Diagram 4.4 kan ovanstående tes därigenom 

bekräftas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.3 

 

I ovanstående diagram kan vi tydligt se att eget kapital dominerar kapitalstrukturen ovan 

seniorlånet. En intressant iakttagelse är att de börsnoterade företagen ökade användandet av 

preferensaktier med 25 % perioden 2005-2008 jämfört med 2009-2012. En möjlig orsak till detta 

fenomen kan vara att de större företagen med stora resurser känt av en märkbar restriktivitet vad 

gäller bankernas utlåningsvilja och för att inte behöva reducera antalet fastighetsförvärv har 

finansieringsmetoden utnyttjats. Medelstora fastighetsföretag vill också vara med i matchen och 

har ökat kapitalanskaffningen genom ”Privata investerare” med 15 % och små företag har minskat 

utnyttjandet av ”Eget kapital” från 100 % till 75 %.  
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Diagram 4.4 

 

Som tidigare presenterat har bankernas kreditåtstramningar genom Basel III lett till förändrade 

marknadsförutsättningar. Ovan kan vi se att alla förutom en av respondenterna ansåg att 

bankerna har blivit mer restriktiva i sin utlåning efter finanskrisen 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.5 
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Kunskapsnivån för mezzaninefinansiering var högre bland de större företagen. Våra resultat 

visade att 80 % av de små företagen angav att de inte hade någon kunskap alls om 

mezzaninefinansiering. Motsvarande resultat för medelstora företag uppgick till 37,5 %. För 

stora företag 25 % och för börsnoterade företag 20 %.  

Samtidigt svarade 50 % av de stora företagen att de hade mycket god kunskap och bland de 

börsnoterade företagen 60 %. 

Diagram 4.6 

 

Som ovanstående bild (Diagram 4.6) beskriver tror majoriteten av företagen att eget kapital 

kommer dominera kapitalstrukturen ovan senioren. Vi kan också se att börsnoterade företag 

räknar med att använda sig av företagsobligationer och/eller preferensaktier. Notera att ingen 

storlekstyp tror att Mezzanine kommer användas främst.  

 

Den avslutade frågan i tredje delen av enkäten gällde Finansiering i framtiden, där majoriteten av de 

små och medelstora bolagen svarade att det kunde tänka sig att använda mezzaninefinansiering 

om det kände till att det skulle leda till ökad hävstång på den totala avkastningen.  

 

Vi kan sammanfattningsvis se att det finns stora skillnader vad gäller kunskapsnivå, efterfrågade 

juniorfinansieringar och förväntad lönsamhet av mezzaninefinansiering. De större företagen har 
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egna finansieringskanaler att vända sig till och även större ekonomiska muskler för att istället 

använda sig av företagsobligationer och preferensaktier, som anses vara mer lönsamt än 

Mezzanine. Det mindre företagen kan tänka sig att använda sig av mezzaninefinansiering för att 

täcka ett eventuellt equity gap om det hade haft mer kunskap om finansieringmetoden.   

Diagram 4.7 

 

4.2 Case study 

I avsnitt 3.3 beskrev vi ur ett ekonomiskt perspektiv hur alternativa finansieringsformer kan 

komma att bli legitim för fastighetsägare då kapitalmarknader präglas av friktioner som kan ge 

upphov till stramare kapitalutlåning, från i synnerhet traditionella låneinstitut som bankerna. Vid 

ett sådant marknadsläge leder bankernas restriktivitet till en högre efterfrågan på alternativ 

finansiering för att på så vis bibehålla volymen av kapital mot fastighetsinvesteringar. Efter 

finanskrisen har fastighetsbranschen präglats hårt av ett förändrat marknadsläge och flera källor 

pekar åt samma håll – idag är det betydligt svårare att anskaffa kapital till fastighetsinvesteringar. 

I Fastighetsägarnas finansieringsenkät från maj 2009 efterföljt av enkäten från februari 2010 

uppgav majoriteten av deltagarna att tillgången till finansiering genom banklån och värdepapper 
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har blivit sämre än normalt eller betydligt sämre än normalt.33 Detta var något som vi även kunde 

se från vår egen enkät där hela 96,2 % av respondenterna uppgav att tillgången till banklån mot 

fastighetsinvesteringar hade blivit sämre jämfört med innan finanskrisen 2008.  

 

Bankernas deleveraging har i sin tur lett till ett enormt equity gap runt om i Europa. I en rapport av 

DTZ från maj 2012 har de uppskattat Europas equity gap mot fastigheter till hela 182 miljarder 

dollar och i norden till 13 miljarder dollar.34 Exemplet tyder på att fastighetsmarknaden därför 

bör vara mogen eller fastighetsägare bör åtminstone vara intresserade av att se över andra 

finansieringsmetoder som exempelvis mezzaninefinansiering. Genom vår enkätundersökning 

kunde vi samtidigt se att det var ett ytterst fåtal av respondenterna som hade utnyttjat 

mezzaninekapital till sina fastighetsinvesteringar både före och efter finanskrisen 2008 men 

däremot kunde vi se en vagt uppåtgående trend av utnyttjandet av övriga alternativa 

finansieringsformer efter 2008.  

 

En intressant reflektion av vår enkät var att majoriteten av respondenterna ansåg sig ha föga 

kunskap om mezzaninefinansiering, vilket skulle kunna vara en anledning till att 

finansieringsformen inte används i större utsträckning än vad den gör idag. Dock hade det allra 

flesta av respondenterna uppfattningen om att mezzaninekapital utgör för stor risk i förhållande 

till nyttan den skapar. Många svarade också att den inte vill dras med så pass stora 

belåningsgrader. Här bör dock också poängteras att det var mycket jämnt vad gäller 

respondenternas inställning huruvida de skulle utnyttja finansieringsformen eller ej om det kände 

till att de genom mezzaninekapital kunde öka hävstången på den totala avkastningen. Här 

svarade nämligen 55,6 % att den inte skulle göra det medan 44,4 % svarade att de skulle göra det. 

Nej-sidan motiverade också sina svar och där såg vi ett tydligt mönster - många ansåg att det 

trots uppsidan skulle utgöra en för stor risk i deras kapitalstruktur. 

För att identifiera huruvida hävstången på den totala avkastningen ökar eller ej valde vi därför att 

genomföra ett case study. Undersökningen illustrerar en fiktiv kassaflödesanalys över en 

kommersiell fastighet i en tillväxtort. Här valde vi även att genomföra en känslighetsanalys för att 

därigenom få fram tre olika utfall; Pessimistic – Most likely – Optimistic. 

 

 

 

                                                 
33 http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/opinion/rapporter/finansieringsenkat 
34 http://www.dtz.com/Global/Research/Insight+Global+Debt+Funding+Gap+May+2012 
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Tabell 4.2 

 

I Tabell 4.2 presenteras olika antagande om fastighetsinvesteringen. Här ser vi att 

grundinvesteringen är 400 miljoner kronor och den tilltänkta tidshorisonten för investeringen är 

10 år. Därefter beräknas fastigheten att säljas. Marknadshyran i början av år 1 uppgår till 2 100 kr 

per kvm och beror av ovanstående känslighetsanalys. Vidare har vi gjort antagande om 

avkastningskravet (exit yield), inflationen som förväntas följa Riksbankens inflationsmål (2 %), 

en fast kalkylränta (7,50 %) samt avkastningen på eget kapital (rE). Vi uppskattade även 

kostnaden för både banklånet (senior debt) och mezzaninelånet enligt nedan. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.3 

 

Eftersom det rör sig om en kommersiell fastighet har vi samtidigt beaktat olika typer av 

hyresgäster och deras ingående- och utgående av hyreskontrakt. Kassaflödesanalysen bör 

betraktas med viss skepticism eftersom värdena inte är exakta i förhållande till dagens rådande 

förutsättningar men ligger ändå relativt nära verkligenheten. Dock syftar denna del av 

undersökningen trots allt till att granska IRR:s utveckling på en kapitalstruktur bestående av 
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traditionellt banklån kombinerat av mezzaninekapital och inte hur marknadshyrorna eller 

inflationen kommer att utveckla sig framöver. 

 

4.2.1 Kapitalstruktur – senior dominans 

Här följer en beskrivning av hur hävstången på den totala avkastningen (IRR) utvecklas i ett 

marknadsklimat där seniora långivare dominerar marknaden. Långivaren i exemplet kan täcka sin 

investering med kapital från en senior långivare upp till en LTV på hela 85 %, där återstoden 

finansieras genom eget kapital. 

Pessimistic 

        

PV 241 628 453      

        

Unleveraged cash flow:  WACC 5,57%   

NPVp -158 371 547      

IRRp 0,43%      

        

Leveraged cash flow:      

Annuity Loan  Constant Amortization   

NPVe -84 654 527  NPVe -94 125 038   

IRRe #NUM!   IRRe #NUM!   

Tabell 4.4 

 

Vid en pessimistisk tro av marknadsutvecklingen med sjunkande marknadshyror, hög 

vakansgrad, ökade drift- och underhållskostnader, kan vi se att IRR:n blir negativ varför den inte 

kan räknas ut genom vår Excel-snurra. Men som ovanstående bild beskriver ser vi att 

investeringen knappast kan anses vara lönsam. Givet en pessimistisk prognos hade antagligen 

investeraren inte gått in i investeringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.5 

Most Likely 

        

PV 452 407 810      

        

Unleveraged cash flow:  WACC 5,57%   

NPVp 52 407 810      

IRRp 9,16%      

        

Leveraged cash flow:      

Annuity Loan  Constant Amortization   

NPVe 28 447 645  NPVe 18 977 134   

IRRe 19,94%   IRRe 17,87%   
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Har vi istället ett marknadsläge som beräknas generera det mest troliga utfallet, dvs. genom svagt 

ökade marknadshyror och underhållskostnader samt rimliga vakansgrader får vi helt plötsligt en 

lönsam investering med en relativt hög hävstång (IRR) på den totala avkastningen. Vi ser även 

att IRRe > kalkylräntan vilket brukar anspela på en lönsam investering. 

 

Optimistic 

        

PV 639 900 856      

        

Unleveraged cash flow:  WACC 5,57%   

NPVp 239 900 856      

IRRp 13,78%      

        

Leveraged cash flow:      

Annuity Loan  Constant Amortization   

NPVe 128 053 216  NPVe 118 582 705   

IRRe 30,47%   IRRe 27,94%   

Tabell 4.6 

 

Vid ett optimistiskt utfall med kraftigt ökade marknadshyror och sjunkande drift- och underhålls 

kostnader kombinerat med en vakansgrad på 0 % har vi plötsligt en mycket lönsam investering. 

Att vakansgraden över tid skulle ligga på en nivå kring 0 % är föga troligt varför detta scenario 

inte är särskilt tänkbart. Oavsett, kan vi se en mycket lönsam investering. 

 

4.2.2 Kapitalstruktur – senior restriktivitet uppbackad av eget kapital 

I och med de ökade kraven på seniora långivares kapitaltäckning (se Basel III) har det blivit allt 

tuffare för fastighetsinvesterare att täcka investeringar genom traditionellt banklån. I vår 

enkätundersökning kunde vi också se ett mönster av att många fastighetsägare istället valt att 

täcka equity gap genom eget kapital. Nedanstående avsnitt beskriver hur hävstången på den totala 

avkastningen påverkas en större andel eget kapital som finansieringskälla vid 

fastighetsinvesteringar. Notera att vi i detta avsnitt valt att simulera en investering finansierad 

med traditionellt banklån till en LTV på 60 % och resterande 40 % med eget kapital. 
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Pessimistic 

        

PV 241 628 453      

        

Unleveraged cash flow:  WACC 8,34%   

NPVp -158 371 547      

IRRp 0,43%      

        

Leveraged cash flow:      

Annuity Loan  Constant Amortization   

NPVe -131 967 832  NPVe -138 652 898   

IRRe -11,685%   IRRe -8,16%   

Tabell 4.6 

 

Vid en pessimistisk tro om marknadsutvecklingen har vi tyvärr som synes en mindre bra 

investering. Vid denna simulering får vi också ett värde på IRRe men tyvärr kan vi inte jämföra 

den med vårt tidigare resultat från avsnittet som beskrev en marknad med ”senior dominans”. 

Istället kan vi jämföra NPVe för både ett annuitetslån och ett lån med rak amortering för att då 

förstå att en investering med högre belåningsgrad tenderar till att vara mer ”lönsam” än en med 

högre andel eget kapital. Nu är denna investering ändå av det sämre slaget och investeraren 

skulle antagligen inte genomföra investeringen men principen att lånat kapital är billigare än eget 

kapital förefaller stämma överens med ovanstående exempel. 

 

Most Likely 

        

PV 452 407 810      

        

Unleveraged cash flow:  WACC 8,34%   

NPVp 52 407 810      

IRRp 9,16%      

        

Leveraged cash flow:      

Annuity Loan  Constant Amortization   

NPVe -18 865 660  NPVe -25 550 726   

IRRe 13,28%   IRRe 12,79%   

Tabell 4.7 

 

Likt vid det pessimistiska utfallet ser vi även här att en högre andel eget kapital i 

kapitalstrukturen leder till en minskad hävstång på den totala avkastningen. Vid jämförelse av 

IRRe för ett annuitetslån med en LTV om 60 % kontra en LTV om 85 % ser vi en reducering på 

IRRe med hela 6,66 procentenheter jämfört med den högre belåningsgraden. 
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Optimistic 

        

PV 639 900 856      

        

Unleveraged cash flow:  WACC 8,34%   

NPVp 239 900 856      

IRRp 13,78%      

        

Leveraged cash flow:      

Annuity Loan  Constant Amortization   

NPVe 80 739 911  NPVe 74 054 845   

IRRe 20,65%   IRRe 19,97%   

Tabell 4.8 

 

Även Optimistic följer trenden att en större andel eget kapital i kapitalstrukturen leder till en 

reducerad IRRe. 

4.2.3 Kapitalstruktur – senior restriktivitet uppbackad av mezzaninekapital 

En av mezzaninekapitalets främsta styrkor är att den kan generera en kraftig hävstång på den 

totala avkastningen. Nedan exemplifieras hur stora skillnader en mezzaninefinansiering kan 

generera på den totala avkastningen, återigen vid olika marknadsförväntningar. Vid alla tre utfall 

har finansieringsformen än positiv påverkan på den totala avkastningen. Om vi lägger extra 

fokus på det mest troliga utfallet kan vi också se att den i princip fördubblar hävstången på den 

totala avkastningen i jämförelse med utfallet som genereras från en senior restriktivitet uppbackad av 

eget kapital. Vi kan också se att den har en starkare effekt på den totala avkastningen under en 

senior dominans trots att belåningsgraden är snarlik (LTV på 90 % jämfört med 85 %) och det trots 

att mezzaninefinasieringen dras med en högre kostnad. Om vi istället justerar LTV:n för 

mezzaninefinansieringen så att vi på så vis erhåller samma totala LTV på 85 % kan vi oavsett se 

att den genererar än högre total avkastning.  

IRRe (85 % senior) < IRRe (60 % senior + 25 % mezzanine) 
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Pessimistic 

        

PV 241 628 453      

        

Unleveraged cash flow:  WACC 11,75%   

NPVp -158 371 547      

IRRp 0,43%      

        

Leveraged cash flow:      

Annuity Loan + mezz debt  Constant Amortization + mezz debt 

NPVe -100 635 283  NPVe -115 864 121   

IRRe -0,15%   IRRe -1,72%   

Tabell 4.9 

 

Most Likely 

        

PV 452 407 810      

        

Unleveraged cash flow:  WACC 11,75%   

NPVp 52 407 810      

IRRp 9,16%      

        

Leveraged cash flow:      

Annuity Loan + mezz debt Constant Amortization + mezz debt 

NPVe 81 134 340  NPVe 74 449 274   

IRRe 28,45%   IRRe 26,26%   

 Tabell 4.10 

 

 

 

Optimistic 

        

PV 639 900 856      

        

Unleveraged cash flow:  WACC 11,75%   

NPVp 239 900 856      

IRRp 13,78%      

        

Leveraged cash flow:      

Annuity Loan + mezz debt Constant Amortization + mezz debt 

NPVe 180 739 911  NPVe 174 054 845   

IRRe 36,90%   IRRe 34,62%   

Tabell 4.11 
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5. ANALYS OCH SLUTSATS 

Den svenska kreditmarknaden har länge präglats av en bankdominans och har således också 

bidragit till att senioren varit det naturliga valet för en fastighetsinvesterare att vända sig till. 

Detta har i sin tur bidragit till att alternativa finansieringsmetoder kommit i skymundan eller helt 

enkelt inte varit intressant för fastighetsinvesterare. I takt med att kreditmarknaden blivit allt mer 

ansträngd och uppkomsten av hårdare kreditåtstramningar för de seniora långivarna har det 

blivit allt tuffare för svenska fastighetsinvesterare att anskaffa kapital till sina investeringar. Som 

tidigare nämnts finns det idag ett equity gap på den nordiska fastighetsmarknaden uppgående till 

hela 13 miljader dollar. Marknaden står alltså inför en tuff utmaning; hur ska man finansiera detta 

gap? 

I takt med en ökad deleverage och en ovilja från bankerna att finansiera fastighetsinvesteringar har 

andra finansieringsmetoder kommit att etablera sig. I denna uppsats har vi valt att fokusera på 

mezzaninefinansiering men vi har också kort behandlat företagsobligationer och preferens- & 

stamaktier. 

 

I våra intervjuer med Tenzing och Catella kunde vi se tydliga skillnader i tron på 

mezzaninefinansiering.  

Catella hade en mer skeptisk syn på Mezzanine då de menade på att kostnaden oftast är för hög i 

förhållande till den uppsida man erhåller. Istället tyckte Christian Fredrixon på Catella att man 

drar större fördelar genom att emittera företagsobligationer eller preferensaktier och att det 

skulle vara att föredra. Vår uppfattning är att dessa typer av alternativ finansiering är bättre 

lösningar för större företag som både har de ekonomiska musklerna men också ett anseende att 

spela med. Magnus Sundell på Tenzing var däremot förvånad att mezzaninefinansiering inte 

används i större utsträckning än vad lösningen har potential till att göra då den bidrar till stora 

fördelar för både långivare och låntagare.  

 

Både Magnus Sundell på Tenzing och Erik Kimmestad på Ambolt var inne på spåret att den 

svenska marknaden indikerar på att efterlikna den amerikanska. Då senioren inte överstiger en 

LTV om runt 65 % vilket lett till en högre efterfrågan på alternativa finansieringsmetoder, som i 

sin tur lett till ett mycket större utbud. Genom att analysera vårt ”Case Study” kan vi konstatera 

att avkastningen som mezzanine ger kontra den risk man tar är positiv. Det finns även andra 

faktorer som ska vägas in vid riskbedömningen av dessa typer av investeringar, bland annat titta 

på en låntagares track record för att därigenom se vad företaget har för förmåga att betala tillbaka 

det lånade kapital. Faktorer kring låntagarens potentiella kreditrisker påverkar således också hur 
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hög ränta långivaren kräver samt hur mycket man är villig att låna ut vilket man kan se på de 

scenariona med olika tro på marknadsutvecklingen och vad för avkastning finansieringen 

generar. 

 

Tittar vi närmare på vilken typ av fastighet som är mest lönsam vid användandet av mezzanine så 

är det svårt att besvara, det blir en mer tvådelad analys där vi egentligen tittar på om affären är 

sund igenom att ta hänsyn till olika omständigheter; titta på portföljen, investeringen och om 

fastigheten är i gott skick. Företaget som inhämtar kapital genom mezzaninelån bör som sagt ha 

ett gott track record och möjligen också liknande erfarenhet. Därför blir det vitala i sammanhanget 

snarare omständigheterna än frågan vilken fastighetstyp som är bäst lämpad för 

finansieringsformen.  

  

Användandet av mezzaninekapital vid fastighetsfinansiering tenderar att öka den totala 

avkastningen om vi utgår ifrån att marknaden inte är effektiv enligt MM-teorin. Då gäller 

tumregeln att belånat kapital är billigare än eget kapital och bortser vi samtidigt från risker som 

kan uppstå i ett utfall av typen ”Pessimistic” så ökar mezzanine den totala avkastningen trots den 

höga belåningsgraden. Även om man ökar skuldsättningen utgörs den största risken av 

sjunkande marknadshyror parallellt med ökade vakanser och ökade drift- och 

underhållskostnader och sammantaget kan en hög belåningsgrad leda till att en fastighetsägare får 

det svårare att anskaffa kapital genom andra kanaler under tuffa tider. Å andra sidan syftar 

mezzaninefinansieringen i mångt och mycket till att frigöra eget kapital från kapitalstrukturen som 

i sin tur skulle kunna användas för att generera ett positivt kassaflöde på annat håll och 

därigenom har vi ett möjligt sätt att kompensera för den eventuella risk som mezzaninelånet kan 

åsamka enskild fastighet i ett fastighetsbestånd. 

 

Slutligen kan vi konstatera att efterfrågan på mezzaninefinanesiering mellan små- och medelstora 

fastighetsbolag och stora- och börsnoterade är markant. Vår bedömning är att 

mezzaninefinansiering gör sig bättre hos små- och medelstora aktörer eftersom dessa inte har 

samma ekonomiska muskler och anseende för att anskaffa kapital på annat håll. Vi tycker 

samtidigt att det är överraskande få fastighetsbolag som utnyttjat finansieringsformen och enligt 

vår enkätundersökning beror det på att kunskapsnivån förefaller vara dålig hos små- och 

medelstora fastighetsbolag vilket kan tänkas vara ett tecken på att en tidigare marknad inte varit 

mogen för denna typ av finansieringsform. Tittar vi på denna typ av marknad i stort kan vi också 
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se att konkurrensen bland långivarna är dålig vilket också kan tänkas stärka föregående 

påstående. 

 

I vår uppsats kan vi fastslå att den svenska fastighetsmarknaden är mogen för 

mezzaninefinansiering och att den kan utgöra en betydande roll för att minska det uppkomna 

equity gap som uppkommit efter bankernas allt hårdare kreditåtstramningar.  
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Figurer/Tabeller/Diagram 

Tabell 4.1 Ballard, T., Muldavin S. 2000. ”Does Mezzanine Real Estate Investing Make Sense Today?” Exhibit 1 

Mezzanine Real Estate Investing – Risks and Rewards, s.2. 

Intervju 

Magnus Sundell. Tenzing, intervju den 14 april 2013 

Christian Fredrixon. Catella, intervju den 14 april 2013 

Johan Möller, Collector, telefonintervju den 6 maj 2013  

Jan Ellström, Olov Lindgren, telefonintervju den 13 maj 2013 

P-G Persson. Platzer, telefonintervju den 8 maj 2013 

Hans Eliasson, Gullringsbo, telefonintervju den 8 maj 2013 

Erik Selin. Balder, telefonintervju den 13 maj 2013 

Christian Hermelin. Fabege, telefonintervju den 13 maj 2013 

Leiv Synnes. Akelius, telefonintervju den 14 maj 2013 

Kjell Arvidsson, Handelsbanken Debt Capital market, telefonintervju den 14 maj 2013 

Håkan Eriksson, SBAB Bank, telefonintervju den 24 april 2013 

Thomas Ernhagen, Fastighetsägarna, telefonintervju den 24 april 2013  

8. Bilagor 

Enkätundersökning  

http://www.surveymonkey.com/s/BPRZ5QB/  
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Delresultat av enkätundersökning 

 

 

Sida 2, F1. Namn på företaget:  

1 Platzer Fastigheter AB May 27, 2013 11:51 AM 

2 FAD Fastigheter AB May 20, 2013 8:34 AM 

3 AB Sagax May 16, 2013 4:21 PM 

4 Brinova Fastigheter AB May 15, 2013 9:09 AM 

5 Fabege May 14, 2013 8:53 PM 

6 Fastighets AB Balder May 14, 2013 3:37 PM 

7 Olov Lindgren May 14, 2013 8:54 AM 

8 Praktikertjänst Fastigheter AB May 14, 2013 8:22 AM 

9 Ivar Kjellberg Fastighets AB May 14, 2013 7:03 AM 

10 CA Fastigheter AB May 13, 2013 1:15 PM 

11 Stena Fastigheter AB May 13, 2013 1:09 PM 

12 Akelius Fastigheter AB May 13, 2013 12:37 PM 

13 Humlegården May 13, 2013 11:35 AM 

14 Bygg-Göta Gbg AB May 13, 2013 11:06 AM 

15 CBD Fastigheter och Lokaler AB May 13, 2013 10:20 AM 

16 Klövern AB May 13, 2013 10:13 AM 

17 Wåhlin Fastigheter AB May 8, 2013 12:09 PM 

18 Anders Bodin Fastigheter AB May 8, 2013 12:06 PM 

19 Kilenkrysset AB May 8, 2013 11:42 AM 

20 Masmästaren Fastigheter AB May 8, 2013 11:32 AM 

21 OXO Förvaltning AB May 8, 2013 8:47 AM 

22 Catena AB May 7, 2013 3:43 PM 

23 Björkstens Fastigheter AB May 7, 2013 3:14 PM 

24 Tulia AB May 7, 2013 2:47 PM 

25 Allensford Holding May 7, 2013 2:19 PM 

26 svenska hu May 7, 2013 1:49 PM 

27 Svenska Hus AB May 7, 2013 1:45 PM 
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Sida 2, F2. När grundades företaget?  

1 2008 May 27, 2013 11:51 AM 

2 2002 May 20, 2013 8:34 AM 

3 2000 May 16, 2013 4:21 PM 

4 2002 May 15, 2013 9:09 AM 

5 I nuvarande form 200506 May 14, 2013 3:37 PM 

6 1938 May 14, 2013 8:54 AM 

7 2001 May 14, 2013 8:22 AM 

8 1927 May 14, 2013 7:03 AM 

9 ca 1912 May 13, 2013 1:15 PM 

10 1980-talet May 13, 2013 1:09 PM 

11 1994 May 13, 2013 12:37 PM 

12 1985 May 13, 2013 11:35 AM 

13 1959 May 13, 2013 11:06 AM 

14 2008 May 13, 2013 10:20 AM 

15 2002 May 13, 2013 10:13 AM 

16 1970 May 8, 2013 12:09 PM 

17 1937 May 8, 2013 12:06 PM 

18 1990 May 8, 2013 11:42 AM 

19 2001 May 8, 2013 11:32 AM 

20 2002 May 8, 2013 8:47 AM 

21 Börsintro 2006 small cap tidigare del av Bilia May 7, 2013 3:43 PM 

22 1998 May 7, 2013 3:14 PM 

23 2006 May 7, 2013 2:47 PM 

24 2001 May 7, 2013 2:19 PM 

25 1992 May 7, 2013 1:49 PM 

26 1992 May 7, 2013 1:45 PM 
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Sida 2, F3. Respondentens befattning:  

1 CFO May 27, 2013 11:51 AM 

2 COB May 20, 2013 8:34 AM 

3 VD May 16, 2013 4:21 PM 

4 Ekonomi- och finansdirektör May 15, 2013 9:09 AM 

5 CFO May 14, 2013 8:53 PM 

6 VD, Huvudägare May 14, 2013 3:37 PM 

7 Vd May 14, 2013 8:54 AM 

8 Vd May 14, 2013 8:22 AM 

9 Ekonomichef May 14, 2013 7:03 AM 

10 CFO May 13, 2013 1:15 PM 

11 CFO May 13, 2013 1:09 PM 

12 Head of Finance May 13, 2013 12:37 PM 

13 VD May 13, 2013 11:35 AM 

14 VD May 13, 2013 10:20 AM 

15 Analytiker/Delaktig i finansieringsfrågor May 13, 2013 10:13 AM 

16 Ekonomichef May 8, 2013 12:09 PM 

17 Ekonomichef May 8, 2013 12:06 PM 

18 Byggchef/vVD May 8, 2013 11:42 AM 

19 Vvd May 8, 2013 11:32 AM 

20 VD May 8, 2013 8:47 AM 

21 CEO May 7, 2013 3:43 PM 

22 Ägare och redovisningsansvarig May 7, 2013 3:14 PM 

23 VD May 7, 2013 2:47 PM 

24 Extern firmatecknare May 7, 2013 2:19 PM 

25 styrelseledamot/ägare May 7, 2013 1:49 PM 

26 VD May 7, 2013 1:45 PM 
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Sida 2, F7.  Vilket är företagets huvudsakliga inve steringsområde, dvs vilken fastighetstyp? (flervals alternativ)  

1 egentligen kommersiellt i allmänhet, inte bostäder May 27, 2013 11:51 AM 

2 Blandfastigheter Kontor/Bostad/Handel May 20, 2013 8:34 AM 

3 Logistikfastigheter May 15, 2013 9:09 AM 

4 Sjukvård May 14, 2013 8:22 AM 

5 Polishus, häkten samt kontor May 7, 2013 2:19 PM 

 

 

 

 

 

Sida 3, F10.  Vilken eller vilka finansieringsforme r efter banklån har ni använt er av i störst utsträ ckning vid 
eventuella fastighetsförvärv perioden 2005-2008? (h ögst två svarsalternativ)  

1 Banklån / Eget kapital May 27, 2013 11:52 AM 

2 Traditionella lån i bank med pantbrev som säkerhet. May 8, 2013 11:45 AM 

3 Inga förvärv gjorda under perioden May 7, 2013 3:44 PM 

4 Inget May 7, 2013 3:16 PM 

 

 

 

 

 

Sida 3, F11.  Vilken eller vilka finansieringsforme r efter banklån har ni använt er av i störst utsträ ckning vid 
eventuella fastighetsförvärv perioden 2009-2012? (h ögst två svarsalternativ)  

1 Fastighetsobligation använt för refinansiering av del av existerande lån. May 14, 2013 9:07 PM 

2 Intern belåning via moderbolaget - Praktikertjänst AB May 14, 2013 8:27 AM 

3 Banklån May 14, 2013 7:05 AM 

4 Traditionella lån i bank med pantbrev som säkerhet. May 8, 2013 11:45 AM 

5 Inga förvärv gjorda under perioden May 7, 2013 3:44 PM 

6 Reverslån från säljaren av fastigheten May 7, 2013 3:16 PM 
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Sida 4, F16.  Varför skulle mezzaninfinansiering va ra en lämplig finansieringsmetod för er vid ett 
fastighetsförvärv?  

1 emission stamaktier + banklån, ev obligaitonslån May 27, 2013 11:58 AM 

2 Har inte så hög belåning May 14, 2013 3:40 PM 

3 Banklån May 14, 2013 8:57 AM 

4 Kan inte mezzaninfinansiering May 14, 2013 8:28 AM 

5 Banklån May 14, 2013 7:06 AM 

6 Eget kapital, vill ej ha så hög belåningsgrad May 13, 2013 1:25 PM 

7 Bankfinansiering / refinansiering billigare May 13, 2013 1:19 PM 

8 Banklån May 13, 2013 11:37 AM 

9 Företagsobligationer är billigare för oss och Klöverns storlek möjliggör att May 13, 2013 10:19 AM 
 låna pengar från kapitalmarknaden via obligationer.  

10 Traditionella fastighetslån med pantbrev som säkerhet. May 8, 2013 12:21 PM 

11 Vet ej May 7, 2013 3:18 PM 

12 Egen koncerninlåning May 7, 2013 2:50 PM 

13 kassaflöden från bef May 7, 2013 1:51 PM 

 

 

 

 

 

Sida 4, F17. Inom de närmsta 5 åren, vilken junior finansieringsform tror ni att ni kommer använda er främst 
av?  

1 Kapitaltillskott moderbolaget, ev någon form av extern finansiering May 14, 2013 8:28 AM 

2 Banklån May 14, 2013 7:06 AM 

3 Bankfinansiering kommer vara nummer ett May 13, 2013 1:19 PM 

4 Banklån May 13, 2013 11:37 AM 

5 Traditionella fastighetslån med pantbrev som säkerhet. May 8, 2013 12:21 PM 

6 Som idag som det änns nu ! May 8, 2013 11:46 AM 

7 Ingen May 7, 2013 3:18 PM 
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Vattenfall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sida 4, F19. Om ni kände till att mezzaninefinansie ring över ”senioren” (banklånet) kunde öka hävstång en på 
total avkastning kontra om ni finansierade allt öve r ”senioren” med eget kapital – tror du då att 
mezzaninefinansiering skulle kunna vara ett bra alt ernativ?  

1 Risken ökar och därmed marginalen på senioren, avkastningen skulle dock May 15, 2013 9:13 AM 
 öka, men risken ökar mer.  

2 Behövs inte, blir lite för hög risk för vår storlek. May 14, 2013 3:40 PM 

3 För dyrt May 14, 2013 8:57 AM 

4 Vill ej ha så hög belåning May 13, 2013 1:25 PM 

5 Alla fattar detta redan May 13, 2013 12:40 PM 

6 Vi har max LTV till 60% May 13, 2013 11:37 AM 

7 Har god tillgång på eget kapital May 13, 2013 11:06 AM 

8 Vi har god kännedom om finansieringsformen och blir ibland erbjudan den. May 13, 2013 10:19 AM 
 Dock använder vi annan upplåning som är billigare för att åstadkomma  
 hävstången.  

9 Räcker för oss med billigare vanliga fastighetslån. May 8, 2013 12:21 PM 

10 Risken blir för stor May 8, 2013 12:11 PM 

11 Vet ej, det är inte aktuellt May 7, 2013 3:18 PM 

12 framtida problem med refinansiering vid förfall May 7, 2013 1:51 PM 


