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Abstract	

The goal of this paper is to examine the possibility to use crowdfunding as an alternative to 
the traditional real estate financing solutions. We have decided to focus on the project 
owners’ perspective contrary to the investors’ side. 
 
During the 80’s and 90’s there was a great influx of venture capital to the start-up market, 
however, financial crisis of 2000 resulted in a faded interest regarding investing in start-ups. 
The financial crisis and the new rules regarding banks outgoing loan balance, introduced after 
the crisis of 2008, Basel III, which created a real estate market that is very hard to penetrate 
for new developers and small businesses. When the real estate market was at its peak in 
Sweden it was common to find projects were banks represented 90 percent of the total capital, 
but the equivalent number today is commonly not representing more than 60 percent. The 
current state of the market creates a rough climate and difficulties for developers, who are 
continuously searching for new capital. This is where the notion of crowdfunding becomes 
important and where support from companies such as Tessin gives a developer the 
opportunity to bring forth the capital needed to create a project that will create value for its 
investors. 
 
Whether crowdfunding is a complement to traditional funding is what this paper aim to 
answer. The focus company of this research is Tessin, through conducted interviews, and 
secondary research about the company and the real estate market, this paper aspire to find out 
what is a reasonable goal for real estate crowdfunding in Sweden and for Tessin as a platform.   
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Sammanfattning	

Denna uppsats syftar till att undersöka möjligheten att använda crowdfunding som en 
alternativ finansieringslösning i enskilda fastighetsprojekt. Vi har valt att endast fokusera på 
projektägarens perspektiv och tar därför mindre hänsyn till investerarens. 
 
Under 80- och 90-talet kom en stor tillförsel av riskkapital till start-ups, men efter 
finanskrisen år 2000 försvann i stort sätt all denna vilja att satsa pengar på start-ups. Detta, i 
samspel med de restriktiva reglerna för bankutlåning som trädde i kraft i och med Basel III 
skapade en fastighetsmarknad som är svår penetrerad för nya aktörer och mindre företag. 
Tidigare hörde en belåningsgrad på fastigheter om 90 procent till vardagen, men idag får 
många företag vara glada om de blir beviljade 60 procent, detta medför en ständig jakt på 
kapital för projektutvecklare. Det är här crowdfunding kommer in i bilden. Med hjälp av 
aktörer som Tessin kan projekten komma över det kapital som krävs för att förverkligas. 
 
Huruvida detta kan vara ett komplement till traditionell finansiering har vi försökt att besvara 
genom att samla information från dels Tessin, dels personer med god insyn i både Tessin och 
fastighetsmarknaden i allmänhet och dels genom att intervjua projektägare som har använt sig 
av Tessins tjänst. Detta har vi gjort för att bilda oss en uppfattning om hur läget ser ut idag, 
men även för att undersöka vad som är ett rimligt mål för Tessin och crowdfunding av 
fastigheter i allmänhet. 
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1.	Inledning	

På senare tid har finansieringen av entreprenöriella företag diskuterats flitigt och generellt sett 
verkar små entreprenöriella företag ha ständigt återkommande problem med att hitta det 
kapital som behövs för att finansiera deras tillväxt. Fastighetsbolag har en historia med höga 
belåningsgrader vilket kan beskrivas med hjälp av trade-off teorin. Valet av finansiering i små 
eller nya företag kan även beskrivas med hjälp pecking order teorin.  
 
På fastighetsmarknaden blev bankerna allt mer restriktiva i sin utlåning av kapital efter 
finanskraschen 2008 och allt större krav ställs numera på företag som söker lånefinansiering 
hos en bank. Tidigare har belåning av fastigheter beviljats upp till 100 procent av värdet, 
vilket i vissa länder skapade stora problem och skador på samhällsekonomin. I USA har flera 
banker och finansbolag gått i konkurs på grund av värdeförändringar vilket gett konsekvenser 
världen över. Den internationella Baselkommittén för banktillsyn, med uppgift att ta fram 
standarder, riktlinjer och rekommendationer för lokala tillsynsmyndigheter införde efter 
finanskrisen ramverket Basel III, som ställer högre krav på bankernas kapitaltäckningsgrad. 
(FI.se, 2016). Efter införandet av detta ramverk belånar bankerna inte fastigheter lika högt, 
utan i dag är belåningsgraden som beviljas oftast kring 60 procent. Detta har medfört att 
projektutvecklare tvingas vidga sina vyer och söka kapital på annat sätt. (Tessin, 2016).  
 
Under 80- och 90 talet var ett vanligt finansieringsalternativ bland nystartade företag 
riskkapital. Under perioden iakttogs en kraftig ökning av riskkapital som allokerades till 
nystartade företag men efter den första finanskraschen 2000 störtdök denna siffra. 
Uppskattningar visar på att det investerade kapitalet från riskkapitalbolag minskat med 80-90 
procent under det senaste årtiondet. (Silver, Berggren, Fili, 2016).  
 
Baselregelverket har tvingat bankerna att ta större säkerheter för sina utlåningar, trots att 
driftnettot skulle kunna täcka samma belåningsgrad som tidigare. Detta innebär att det i 
många fall är eget kapital som saknas och när det kommer till fastigheter rör det sig ofta om 
stora summor, vilket kan vara svårt att resa genom till exempel de traditionella 3F:en. Detta 
har skapat en lucka på marknaden som kan komma att fyllas ut genom crowdfunding. 
Crowdfunding tillåter företag att få in mer kapital till bolaget utan att tappa kontrollen till 
externa finansiärer, vilket ofta kan vara fallet med riskkapital. Ibland annat USA har 
crowdfunding generellt fått starkt fotfäste, inte minst på fastighetsmarknaden. I Sverige har 
crowdfunding av nystartade företag börjat ta fart genom plattformar som FundedByMe och 
först ut med crowdfunding av fastigheter i Sverige är Tessin. (Tessin, 2016) 
 
Globalt sett finns det enligt realtid.se över 1000-plattformar som agerar mellanhand för 
crowdfunding och omsättningen förväntas enligt dem fördubblas under året, 
fastighetsmarknaden står för ca 10 % av dessa plattformar i dagsläget (forbes.com, 2015). 
Omsättningen förväntas därmed nå 34 miljarder dollar, vilket må vara en vag siffra som 
baseras på hela crowdfunding marknaden men den tyder på att fenomenet med 
gräsrotsfinansiering tagit fart ute i världen. I Sverige ökar crowdfunding för var dag som går 
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och frågan är om fastigheterna kommer att bli lika spännande som start-upsen som normalt 
söker kapitalet. I denna uppsats kommer ni att få ta del av de intervjuer vi genomfört med 
personer insatta i ämnet, ni kommer få läsa om de fastighetsprojekt som idag är klara tack 
vare crowdfunding, och sist men inte minst kommer ni få ta del av vår slutsats kring frågan 
”Är crowdfunding ett rimligt alternativ vid fastighetsfinansiering?” 

1.1	Problemet	
Problemet som har uppstått på den svenska fastighetsmarknaden är att när bankerna sänkt de 
belåningsgrader som tillåts på fastigheter kan det begränsa ett bra företags möjligheter att 
göra nödvändiga investeringar. Investeringar som kan krävas för företagets utveckling. 
Företagen behöver därför ofta mer eget kapital, där den relativt nya metoden crowdfunding 
kan uppfylla behovet. Det som skall undersökas i denna rapport är därmed om crowdfunding 
fyller en funktion på den svenska fastighetsmarknaden ur en företagares synvinkel. 

1.2	Frågeställning	
Hur står sig crowdfunding av fastigheter i förhållande till traditionella finansieringslösningar 
ur en projektägares perspektiv. 

1.3	Avgränsningar	
Denna uppsats kommer att undersöka crowdfunding och hur det appliceras på 
fastighetsmarknaden. Uppsatsen kommer framförallt fokusera på projektägarnas för- och 
nackdelar med att använda crowdfunding som finansieringskälla och jämföra denna källa av 
kapital med de traditionella kapitalkällorna. Vi har dessutom valt att avgränsa oss till den 
svenska marknaden då vi inte ansåg att det var möjligt att ge en tydlig bild av övriga 
marknader utan att faktiskt varit på plats och träffat aktörerna. Slutligen har vi valt att inte 
ställa crowdfunding i relation till andra alternativa finansieringslösningar. 

1.4	Disposition	
Arbetet är uppdelat i fler kapitel för att underlätta för läsaren. I uppsatsen första kapitel 
kommer en introduktion till arbetet, vilket problem vi funnit och vilken fråga som ska 
besvaras i arbetet. I det andra kapitlet kommer viktiga teoretiska begrepp och teorier gås 
igenom, men även visst bakgrundsmaterial. Uppsatsens tredje kapitel kommer innehålla en 
redovisning om den metod vi använt för att föra arbetet i den riktning vi önskat. Resultatet 
från undersökningen kommer att redovisas i uppsatsens fjärde kapitel. I uppsatsens femte 
kapitel kommer resultatet diskuteras utifrån det som presenterats i andra kapitlet. Utifrån 
denna diskussion kommer sedan slutsatsen att redovisas i sjätte kapitlet, tillsammans med den 
kritik vi själva har mot arbetet och förslag på vidare studier som kan göras. 
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2.	Teori	

I detta kapitel kommer för uppsatsen viktiga teoretiska begrepp samt visst bakgrundsmaterial 
att tas upp. Viktiga finansiella teorier kommer att tas upp, de grundläggande 
finansieringskällorna som används i fastighetsbranschen kommer att beskrivas och även 
crowdfunding kommer att förklaras till viss del i detta kapitel.  

2.1	Trade-off	teorin	
Trade-off teorin utgår från att företag väljer kapitalstruktur genom att väga de för och 
nackdelar som finns hos olika finansieringsalternativ. Teorin kommer ursprungligen från en 
artikel skriven av Kraus och Lintzenberger (1973) och antar inte en perfekt kapitalmarknad. I 
länder som Sverige, där skuldräntor är avdragsgilla, skapas incitament till en högre 
skuldsättningsgrad för att på så sätt uppnå större skattelättnader. En ökad skuldsättningsgrad 
medför fördelar i och med avdragsgilla kostnader, men den ökade skuldsättningen medför 
även risken att företaget inte ska klara av sina allt för stora betalningsåtaganden. Vilket kan 
resultera i konkurs. Därmed uppstår svårigheten i att bedöma fördelarna som skattelättnaderna 
innebär i relation till den ökade risken en högre belåningsgrad innebär. Enligt Berk och 
DeMarzo (2013) är den perfekta skuldsättningsgraden när den marginella 
konkursriskkostande är den samma som den marginella skattefördelen vid ytterligare 
belåning.  
 
Sannolikheten att ett företag ska hamna i finansiella svårigheter ökar i takt med 
skuldsättningsgraden. Denna sannolikhet ökar dessutom i takt med att volatiliteten på 
genererade kassaflöden ökar samt i takt med att volatiliteten ökar i värdet av företagets 
tillgångar.  Detta medför att företag med säkra och stabilt genererade kassaflöden kan ha en 
högre skuldsättningsgrad i jämförelse med företag med osäkrare kassaflöden, men trotts det 
behålla en låg konkursrisk. Kostnaderna vid en eventuell konkurs är ofta branschspecifika och 
företag med få anläggningstillgångar har svårare att akut införskaffa kapital vid behov. Detta 
gör att kostnaderna vid finansiella svårigheter ofta är lägre i företag där tillgångarna i hög 
grad består av fasta tillgångar, exempelvis fastighetsbolag.  Detta medför att den optimala 
skuldsättningsgraden blir lägre ju högre kostnaden för ökad konkursrisk är. (Berk och 
DeMarzo, 2013). 
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Illustration 1. Optimal skuldsättning med hänsyn tagen till skatter och kostnader för 
finansiella svårigheter enligt Berk och DeMarzo (2013). 

2.1.1	WACC	
WACC – Weighted Averege Cost of Capital eller genomsnittlig vägd kapitalkostnad är en 
metod som används då diskontering görs av framtida kassaflöden med hänsyn tagen till 
kostnaden av kapital.  WACC är alltså den vägda kostnaden av alla typer av kapital som finns 
i ett företag och är den kalkylränta som ska användas vid diskontering då finansiering inte 
enbart skett genom eget kapital, utan till exempel även genom lån. En högre WACC innebär 
att kapitalet är dyrt, vilket kräver bättre marginaler i kalkylen för att den ska vara lönsam och 
vice versa.(Berk och DeMarzo, 2013).  

2.2	Peckin	order	theory	
Enligt Myers och Majlufs (1984) finns en hierarki mellan de tre vanligaste typerna av 
finansieringskällor som söks; internt ägarkapital, lånefinansiering och externt ägarkapital. 
Enligt denna teori, the pecking order theory, prioriteras interna medel som finansiering. Finns 
inga interna medel och externa medel måste sökas tenderar företagsledningen att föredra 
lånefinansiering framför externt ägarkapital. Detta har enligt Myers och Majluf (1984) sin 
förklaring i den informationsasymmetri som finns och som medför skillnaderna i kostnader av 
kapital. Vid intern finansiering finns ingen informationsasymmetri vilket gör att kostnaderna 
är lägst i detta fall. Vid extern finansiering är blir kostnaderna istället högre eftersom det i 
detta fall föreligger störst informationsasymmetri, där lån är säkrare och därför billigare än 
externt ägarkapital. (Berk och DeMarzo, 2013).  
 
Rädslan för att tappa kontrollen över företaget är ytterligare en faktor som påverkar valet av 
kapitalkälla. Studier visar på att småföretagare väljer bort externa parter vid finansiering och 
beror ofta på att företagare vill vara självständiga och fortsätta ha kontrollen över 
verksamheten. (Silver, Berggren, Fili, 2016).  
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2.3	Agentteori	och	informationsasymmetri		
Informationsasymmetrin uppstår i och med att parterna sitter på olika mängd information. 
Generellt sett har låntagaren tillgång till mer information än långivaren, men det kan även 
vara tvärt om. Vid denna informationsasymmetri uppstår en principal och agent relation som 
kan leda till problem. Problemet uppstår oftast när aktieägarna (principalen) inte har makten 
över företaget, då makten är i agentens händer. Ägarna blir då beroende av att agenten agerar i 
principalens intresse och inte i sitt eget. (Mishkin, Matthews, Giuliordori, 2013). 
 

2.3.1	Adverse	selection	
Adverse selection benämns det problem som informationsasymmetrin orsakar innan 
transaktionen har genomförts. Problemet innan transaktionen är att de låntagare som har 
sämst kreditvärdighet, och de man som långivare helst undviker, kommer att vara de som 
söker lån. (Mishkin, Matthews, Giuliordori, 2013). 
 

2.3.2	Moral	hazard	
Moral hazard benämns det problemet informationsasymmetrin ger upphov till efter att 
transaktionen genomförts. Problemet blir i detta fall den risk som långivaren utsätts för när 
denne inte längre har kontroll över vad som faktiskt händer med det kapital som lånats ut, 
utan kontrollen ligger helt i låntagarens händer.  (Mishkin, Matthews, Giuliordori, 2013). 

2.4	Traditionell	finansiering	av	företag	vid	olika	tidpunkter	
Vid start av nya företag och projekt behövs så gott som alltid kapital. För entreprenören finns 
det här tre huvudsakliga finansieringsalternativ i form av internt ägarkapital, externt 
ägarkapital eller lån.  (Schweinbacher & Larralde, 2010) 
 
Table 1. Finansieringskällor för entreprenöriella företag (Silver, Berggren, Fili, 2016) 

Källa Beskrivning Generell typ av 
finansiering 

Grundare Grundarens egna besparingar Internt ägarkapital 

3F ”Family, friends and fools”  Externt ägarkapital eller 
kortfristiga skulder 

Leverantörer Köp av varor på kredit Kortfristiga skulder 

Factoring Sälja fakturor Kortfristiga skulder 

Kreditkort Kreditköp Kortfristig skuld 

Statliga bidrag Bidrag och lättnader Bidrag 
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Hyra och 
avbetalningsköp 

Avbetalningsköp Uppskjutna betalningar 

Banker Banklån Medel- och långfristiga 
skulder 

Företagsänglar Investeringar från företagsänglar Externt ägarkapital 

Riskkapitalbolag  Investeringar från riskkapitalbolag Externt ägarkapital 

 
Det interna ägarkapitalet kommer generellt sett från ägarnas egna sparade medel som satsas i 
företaget men kan även vara vinster som behålls i företaget. Det externa ägarkapitalet kommer 
från externa investerare i utbyte mot ägarandelar och lånefinansiering kan ske i olika former, 
som bland annat finns beskrivet i tabellen ovan.  (Landström och Löwgren 2009).  
 
Enligt Landström och Löwgren (2009) har företag olika finansieringskällor vid olika 
utvecklingsstadium. I tidiga skeden är personliga medel och finansiering genom de 3F:n 
vanligast. När företaget sedan börjar få fart och kredibiliteten blir bättre ges större möjlighet 
till lånefinansiering genom banker. När företaget sedan utvecklats ytterligare blir 
leverantörskrediter och externt ägarkapital mer aktuellt. När företaget sedan utvecklats så pass 
att de fått en bra kredibilitet och är stabila, är börsintroduktion en vanlig väg att gå. Företagets 
storlek, ekonomiska ställning och information har utöver utvecklingsstadiet en stor påverkan 
på vilken finansieringslösning som kan komma att bli aktuell vid de olika tidpunkterna. 
Denna teori understryks även av Silver, Berggren och Fili (2016), där de hävdar att det till 
stor del är på grund av den informationsasymmetri som ofta råder som tvingar företagen att 
finansieras i denna specifika ordning.  

2.5	Traditionell	finansiering	av	fastigheter	
Finansiering av fastigheter och fastighetsbolag har traditionellt sett skett genom antingen 
lånefinansiering, finansiering genom aktiemarknaden eller en kombination av de båda.  

2.5.1	Lånefinansiering	
Lånefinansiering har varit, och är den primära källan till fastighetsfinansiering. Eftersom 
fastigheter är en fast egendom som är relativt likvid tillåts höga belåningsgrader. Tidigare har 
belåningsgrader på 80-90 och till och med uppåt 100 procent tillåtits men detta har reglerats 
mer i och med Basel III regelverket som implementerades 2013-2015.  Större krav ställdes 
därmed på bankernas kapitaltäckningsgrad för att minska deras finansiella risker och därmed 
minskade den möjliga belåningsgraden på fastigheter till cirka 60 procent. En lånefinansiering 
sker genom att kreditgivaren eller kreditinstitutet får säkerhet i fastigheten genom pantbrevet, 
vilket ger kreditgivaren en stor säkerhet mot låntagaren i och med den fasta tillgången. 
(Riksbanken, FI, 2016) 
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2.5.2	Aktiefinansiering	
Flertalet stora fastighetsbolag är börsnoterade och därmed finansierade genom aktier. 
Antingen genom stamaktier, preferens aktier eller båda. Aktier handlas på börsen och tillåter 
investerare att få exponering mot hela bolag snarare än mot enstaka fastigheter. Aktier hos 
börsnoterade bolag handlas dagligen på en reglerad marknad vilket gör att de får anses 
mycket likvida.  
 
Preferensaktier är enligt kategoriseringen aktier men har egenskaper som återfinns både hos 
traditionella aktier och skulder. Ägaren av preferensaktier har företrädesrätt framför vanliga 
aktieägare vid utdelning och likvidation. Utdelningen är oftast förbestämd i en procentandel 
av preferensaktiens nominella värde. En innehavare av en preferensaktie kan inte heller 
försätta företaget i konkurs vid utebliven utdelning på grund av negativt resultat. Villkoren 
som gäller för preferensaktierna sätts vid emissionen av aktierna, där emitenten kan sätta 
villkor för till exempel återköp av aktierna eller konvertering till stamaktier. (Fabozzi, Ferri, 
Mann, 2005). 

2.6	Crowdfunding	
Belleflamme et al. (2014) definierar crowdfunding som ett finansiellt initiativ för att skapa 
stöd för ett projekt och enligt Bengtsson (2014) är crowdfunding, eller gräsrotsfinansiering, 
inget nytt. Aktiefinansiering genom börsen kan till exempel ses som en typ av crowdfunding 
då andelar i företaget säljs för att få in kapital, Bengtsson (2014).  
 
Crowdfunding har funnits länge i olika former, till exempel genom finansiering genom 
vänner, familj och bekanta (de 3F:n) och andelsägare. Crowdfunding i vidare mening har 
dock framför allt tagit fart genom utvecklingen av internet och enligt Bengtsson (2014) och 
har som finansieringskälla mest brett ut sig inom miljöprojekt, välgörenhetsprojekt och 
finansieringen av nystartade företag.  
 
Enligt Bengtsson (2014) finns det fyra kategorier av crowdfunding som delas in efter syfte 
och upplägg, vilket även bekräftas av Silver, Berggren och Fili (2016).  
 

• Equity-baserad crowdfunding, equity crowdfunding där finansiärerna går in med 
eget kapital i bolaget och får ersättning genom utdelningar. Det som skiljer denna 
metod från de andra är att här blir investerarna delägare och kan få möjlighet att ta del 
av varierande vinster. 

• Lånebaserad crowdfunding, crowdlending innebär att finansiärerna lånar ut pengar 
till bolaget och får ersättning genom en fast ränta. Här får inte finansiären möjlighet 
att ta del av eventuella vinster utan får endast sin ränta på lånet. 

	
I	båda	de	ovan	nämnda	fallen	får	finansiärerna	ekonomisk	kompensation	och	ses	därför	
som	investeringsfinansieringar.	Dessa	former	ersätter	enligt	Silver,	Berggren	och	Fili	
(2016)	oftast	företagsänglar,	lån	eller	riskkapital.		
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• Belöningsbaserad crowdfunding, innebär att finansiärerna kompenseras på annat sätt 
än finansiellt. Här är oftast publicitet eller en produkt kompensationen som fås. 

• Donationsbaserad crowdfunding, innebär att finansiärerna inte förväntar sig någon 
form av kompensation, verken ekonomisk eller genom publicitet. Här är incitamentet 
oftast att stödja det man investerar i för att eventuellt få ut något på längre sikt. 

	
I	båda	de	ovan	nämnda	fallen	rör	det	sig	om	att	finansiera	företag	men	framför	allt	rör	
det	sig	om	att	visa	sitt	stöd	och	främja	företagets	utveckling	eller	sak.		

2.6.1	Crowdfunding	av	fastigheter	
Crowdfunding av fastigheter görs generellt sett genom de två typerna som räknas till slaget 
investeringsfinansieringar. Det vill säga equity crowdfunding och crowdlending. Equity 
crowdfunding görs i huvudsak genom utställande av preferensaktier. Detta medför att det 
egna kapitalet ökar i det finansierade bolaget. Crowdlending görs som tidigare nämnt genom 
ett lån som finansieras genom flertalet finansiärer (Tessin.se, 2016) 
 
Vid crowdfunding av fastigheter sker kapitalinsamlingen och förmedlingen så gott som alltid 
genom en tredje part, som till exempel Tessin. Oftast rör det sig om en internetbaserad 
plattform med förankring och god kännedom om den svenska fastighetsmarknaden. 

2.6.2	Crowdfunding	av	fastigheter	på	drivande	marknader	
Sedan finanskrisen har crowdfunding varit en växande finansieringskälla världen över och 
enligt realtid.se har den brittiska crowdfundingplattformen Fundcircle, som grundades 2010, 
ökat sin utlåning motsvarande 201 miljoner kronor till 23 miljarder kronor mellan 2011-2015. 
Världen över finns i dagsläget över 1000 crowdfundingplattformer och omsättningen 
förväntas dubblas under året till 34 miljarder dollar (realtid.se, 2016). Den största andelen av 
detta går framförallt till tech-bolag men enligt Forbes.com (2015) ökar andelen som allokeras 
till fastigheter snabbt. Enligt cnbc.com (2015) beror den starka ökningen av personer som 
väljer att investera genom crowdfunding till viss del även på misstron till finansiella 
institutioner efter finanskrisen 2008 och under 2016 beräknas crowdfunding av fastigheter 
omsätt 3,5 miljarder dollar i USA (Forbes.com, 2015). 
 
Crowdfunding av fastigheter har enligt Forbes.com (2015) snabbt kommit att ändra 
tankesättet hos individer som söker att investera i fastigheter genom den ökade 
tillgängligheten till fastighetsmarknaden. I USA beräknades det i början av 2015 finnas 85 
crowdfundingplattformar specialiserade på crowdfunding av fastigheter och globalt beräknas 
motsvarande siffra vara 100. Under 2014 beräknades 75 procent av det crowdfundade 
kapitalet som restes i USA vara lånebaserat och 18 procent equitybaserat, där två procent av 
de 500 crowdfinaniserade affärerna blev problematiska (Forbes.com, 2015). 
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3.	Metod	

I kapitlet som följer presenteras de metoder som använts. Metoderna kommer att förklaras på 
ett sådant sätt att de går att replikera och metodvalen kommer dessutom att motiveras i detta 
kapitel. 

3.1	Metodval	
När vi startade denna studie insåg vi direkt att en kvalitativmetod var det alternativet som 
skulle resultera i bäst resultat. Då crowdfunding är ett relativt nytt och outforskat fenomen var 
det klart att den viktigaste informationen skulle komma från personer som själva har 
erfarenhet av fenomenet.  Robson (2011) skriver om hur en kvalitativ undersökning är att 
föredra vid denna typ av studier, dels för att informationen som finns tillgänglig idag är knapp 
och dels för att studien till stor del syftar till att undersöka en framtida möjlighet. För att 
kunna analysera möjligheterna för crowdfunding av fastigheter måste vi därför ta hänsyn till, 
och efterfråga, enskilda personers tankar och åsikter.  
 
För att bredda vår kunskap och få möjligheten att göra en så objektiv bedömning som möjligt 
valde vi även att göra en fallstudie på ett antal projekt som crowdfunding plattformen Tessin 
arbetat med. (Bryman & Bell, 2013) 

3.2	Källor		
För att bilda en så bred förståelse för fenomenet som möjligt har vi valt att gå igenom litterära 
källor om crowdfunding. Stor del av informationen har kommit från tidigare studier som 
berört fenomenet, men även från artiklar publicerade i olika tidskrifter. Majoriteten av de 
litterära källorna som använts kommer dock från tidigare rapporter, studier och akademiska 
artiklar.  
 
Som instrument i vår kvalitativa forskning har vi valt att utföra halvstrukturerade intervjuer 
med olika parter inom fastighetsmarknaden, men alla med en koppling till crowdfunding av 
fastigheter i Sverige. Med anledning till de olika rollerna som de intervjuade hade valde vi att 
genomföra semistrukturerade intervjuer, där intervjuobjekten fick läsa frågorna i förhand för 
att de skulle kunna förbereda sig. Under intervjuerna lät vi dem flyta iväg, men med 
utgångspunkten i frågorna som finns bifogade i bilaga 1. Detta för att de skulle få chansen att 
upplysa oss om sådant de kände var extra viktigt och bidra med deras åsikt.  

3.2.1	Intervjuobjekt	
Vi har valt att intervjua tre olika parter som alla har önskat vara anonyma, vilket vi 
respekterat. Ingen av dessa ville heller bli inspelad, så anteckningar fördes under intervjuerna 
och uppgifter där osäkerhet uppstod kontrollerades i efterhand med den intervjuade i fråga. 
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Intervjuobjekt 1: En person som har god kännedom om den svenska fastighetsmarknaden 
och som varit djupt involverad i det bakomliggande arbetet rörande lanseringen av 
crowdfunding av fastigheter i Sverige. Personens främsta uppgift i frågan var att analysera 
applicerbarheten av crowdfunding på den svenska fastighetsmarknaden. Denna intervju ägde 
rum på ett kontorshotell i Stockholm och sträckte sig över ca en och en halv timme. 
 
Intervjuobjekt 2: En person verksam inom Tessin, den första crowdfundingplattformen för 
fastigheter i Sverige. Personen i fråga har god kännedom om Tessins verksamhet, riskerna 
och möjligheterna med verksamheten och upplägget. Denna intervju ägde rum i Tessins 
lokaler i Stockholm och varade i ca en timme. 
 
Intervjuobjekt 3: En projektägare som fått finansiering av sitt projekt genom crowdfunding 
och Tessin valde att ta emot oss på sitt kontor i Stockholm. Bidrar framförallt med 
perspektivet från en mindre projektägare och kan kasta ljus över de problem som finns när 
man söker finansiering för ett litet och okänt bolag för att investera på fastighetsmarknaden. 
Denna intervju varade dels en timme öga mot öga, även en lång mailkonversation har ägt 
rum. 

3.4	Trovärdighet	
Om en källa är trovärdig eller inte är något som bör studeras. Enligt Bryman & Bell (2013) 
kan man studera fyra stycken delkriterium; tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och 
konfirmering. Tillförlitlighet syftar till att bekräfta att det studerade har uppfattas på rätt sätt. 
Till exempel genom respondentvalidering (Bryman & Bell, 2013). 
 
Med pålitlighet menar författarna att läsaren ska kunna granska och ifrågasätta de val som 
gjorts. En läsare ska kunna följa processen och genomföra den själv, endast genom att ha läst 
detta. (Bryman & Bell, 2013) 
 
Överförbarhet handlar om möjligheten att kunna överföra detta resultat till andra situationer 
eller forskningar. Det kan vara svårt att uppfylla detta delkriterium i intervjuer, framförallt då 
de ofta är väldigt specifika för den studien. (Bryman & Bell, 2013) 
 
Det sista delkriteriet är konfirmering. Detta syftar till att studien gjorts i god tro och på ett 
objektivt sätt (Bryman & Bell, 2013). Dock kan vi som forskare inte garantera att 
respondenterna är objektiva i sin informationsutlämning. Därför får vi istället försöka 
analysera varje intervju med detta i åtanke för att kunna få ett objektivt resultat. 
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4.	Resultat	

I detta kapitel kommer resultatet från de genomförda intervjuerna att redovisas. I kapitlet 
kommer dessutom ett par projekt som finansierats genom Tessin att presenteras för att skapa 
en djupare förståelse för vilka som i dagsläget väljer att söka finansiering genom 
crowdfunding. 

4.1	Finansieringskällor	för	projektägare	inom	fastighetsbranschen	
Enligt alla de vi intervjuat är lånefinansiering den traditionella vägen att gå vid finansiering av 
fastighetsaffärer och fastighetsprojekt. Lånefinansiering har enligt alla tre varit lätt att få 
tidigare, men sedan finanskraschen 2008 har det blivit betydligt svårare att beviljas lån trots 
den egentligen låga kostnaden för finansiering. Lånefinansieringen är enligt samtliga en trygg 
finansiering som det händer få oväntade saker med. Enligt intervjuobjekt ett och Tessin är ett 
annat vanligt delfinansieringssätt för större företag att notera sig på börsen, men långt ifrån 
alla större företag väljer att gå den vägen. 
 
Enligt alla tre intervjuade personer är det naturliga att entreprenören då går in med mer eget 
kapital eller att familjen går in med pengar om lånefinansiering nekas. Dock rör det sig ofta 
om stora summor pengar vid fastighetsaffärer så alla de egna besparingarna oftast redan har 
investerats i projektet. Rädslan att förlora kontrollen genom att släppa in ytterligare en vilja i 
bolaget gör dessutom enligt projektägaren att denne drog sig från att försöka finna en extern 
finansiär eftersom hen kom i kontakt med crowdfunding som direkt kan ersätta både lån och 
eget kapital i företagets räkenskaper. Enligt Tessin är det oftast just det egna kapitalet som 
saknas vid finansiering av nya och mindre fastighetsprojekt i och med att det i dagsläget krävs 
en betydligt större mängd kapital, i synnerhet eget kapital, än vad det gjorde för 10 år sedan 
vid utveckling eller anskaffning av en fastighet. 

4.1.1	Crowdfunding	av	fastigheter	
Enligt den intervjuade på Tessin finns stora skillnaden mellan normal crowdfunding av start-
ups och crowdfunding av fastigheter. Den mest markanta är att de som söker crowdfunding av 
fastigheter enbart är ute efter en finansieringskälla och det insamlade kapitalet är den högsta 
prioriteten. Enligt Tessin själva är vid crowdfunding av traditionella start-ups ofta lika viktigt 
att skapa anhängare till produkten som att få in kapital. Detta för att de ska kunna testa sin 
produkt och skapa möjligheter till framtida försäljning, vilket inte är nödvändigt i samma 
utsträckning inom fastighetsbranschen. Detta bekräftas även av projektägaren. Att se till att 
det enbart blir en finansieringslösning blir därmed en av Tessins huvuduppgifter enligt dem 
själva och även en av hörnstenarna för att crowdfunding ska vara konkurrenskraftigt mot 
andra finansieringskällor enligt intervjuperson 1. Projektägaren bekräftar att det är viktigt att 
slippa ha flertalet investerare hängandes över sig då hen oftast har nog att ta itu med i själva 
projektet.  
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Enligt Tessin själva är meningen inte att crowdfunding ska vara den enda finansieringskällan 
utan snarare ett komplement till bankfinansiering.  
 
Equity crowdfunding är, som tidigare nämnts, en typ av externt ägarkapital där flera personer 
köper andelar i företaget och är ett substitut till riskkapital eller företagsänglar. Det är 
dessutom den typ av crowdfunding som är mest komplicerad och kräver mest arbete enligt 
den intervjuade på Tessin. Equity crowdfunding görs vanligen genom emittering av 
preferensaktier. Varför det görs genom preferensaktier och inte genom stamaktier beror enligt 
Tessin på anledningen att preferensaktier har en prioritet framför stamaktier vad det gäller 
utdelningar och utdelningar ur ett eventuellt konkursbo, men de saknar oftast den rösträtt som 
är förknippad med stamaktierna. Innehavaren av preferensaktier blir därmed ägare i bolaget 
men saknar generellt rösträtt. Dessa preferensaktier har allt som oftast en fast löptid och 
ersättning betalas av företaget genom förutbestämda utdelningar av bolagets årliga resultat, 
givet att detta är positivt och stort nog att delas ut. Vid equtiy crowdfunding startas oftast ett 
nytt holdingbolag där företaget som söker finansiering går in med 50 procent av det egna 
kapitalet genom stamaktierna och finansiärerna går in med 50 procent av det egna kapitalet 
genom preferensaktier. Allt detta för att underlätta vid en planerad exit. 
 
Crowdlending är som tidigare nämnt den andra typen av crowdfunding som används vid 
fastighetsfinansiering och ersätter rent av banklån. Den stora skillnaden är att kapitalet 
kommer från flera individer och förmedlas genom en plattform som Tessin.  Lånefinansiering 
genom crowdlending är generellt sett dyrare än lånefinansiering genom banker, vilket har sin 
förklaring i att bankerna redan tagit den bästa säkerheten i pantbreven. Säkerheten för lånen 
som tas genom crowdlending utgörs oftast av pantbrev i företaget eller borgen, enligt Tessin. 
Lån som tas genom crowdfunding har enligt Tessin oftast korta löptider och ersättningen 
betalas genom en fast ränta.  

4.2	Tessins	roll	i	finansieringsprocessen	
Tessin är en oberoende plattform som erbjuder crowdfunding av fastigheter, på liknande sätt 
som ”kickstarter” eller ”funded by me” erbjuder crowdfunding till start-ups generellt. Den 
stora skillnaden är att Tessin endast arbetar med fastighetsfinansiering. Tessin är som tidigare 
nämnt, enligt dem själva, på många sätt mer lik en traditionell finansieringslösning än ”vanlig 
crowdfunding”. Det Tessin gör för projektägaren är inte bara att förmedla plattformen där de 
kan söka kapitalet, utan de hjälper till hela vägen från start till mål i finansieringsprocessen. 
Innan Tessin tar sig an och presenterar ett projekt gör de själva en grundlig research om 
företaget, ägarna och det planerade projektet. Detta för att minimera default-risken i de 
projekt som finansieras. Förutom den grundliga research som görs om företaget görs en due-
diligence på projektet för att finna en rimlig risknivå och kunna sätta korrekta avkastningsmål.  
 
Vid equity crowdfunding skapar Tessin hela bolagsstrukturen för att göra finansieringen och 
en exit för investerarna möjlig. Detta innebär att Tessin skapar ett holdingbolag som ska äga 
projektet och emitterar preferensaktier i detta. När bolagsstrukturen fastställt och 
preferensaktierna emitterats räknar Tessin med cirka 2 veckor för att resa kapitalet och sedan 
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ytterligare 2-6 veckor innan allt är godkänt och klart hos skatte- och bolagsverket. Tessin 
sköter alla kontakter med skatte- och bolagsverket i processen för att skapa en så enkel och 
smidig process för projektägaren som möjligt. Hela processen vid equity crowdfunding 
genom Tessin beräknas enligt dem själva ta 6-10 veckor, från första möte till avklarad 
kapitalresning. 
 
Vid crowdlending är det också Tessin som sköter processen och reser kapitalet, men här krävs 
ingen ny ägarstruktur som i exemplet vid equtiy crowdfunding. Tessin går i detta fall igenom 
företaget på samma grundliga sätt som vid equity crowdfunding, för att även här kunna sätta 
en rimlig ränta på lånet. Hela processen här är betydligt snabbare och rekordet för rest kapital 
på kort tid är i dagsläget 15 miljoner kronor på åtta timmar. 

4.2.1	Agentteori	och	informationsasymmetri	
Ett ofta återkommande problem vid fastighetsfinansiering är enligt alla tre intervjuade 
informationsasymmetrin som råder mellan finansiärer och de som söker finansiering. Oftast 
sitter projektägaren som söker finansiering på mer information än vad finansiärerna gör och 
tycker därför att den kontroll eller säkerhet som finansiärer ofta kräver är orimlig. Enligt 
intervjuobjekt ett är det just denna informationsasymmetri som måste minskas genom tredje 
parter i form till exempel plattformar som Tessin, för att legitimiteten i de företag som det 
reses kapital till ska öka och fler investerare ska lockas. Tessin sätter enligt dem själva inte 
enbart sitt rykte på spel när de reser kapital till ett projekt utan även de bolag som de backas 
upp av, bland annat bolag som Stronghold och Bonnier. Detta skapar enligt dem en tyngd när 
de godkänner ett bolag för finansiering men den intervjuade på Tessin säger att: ”Det kan 
räcka med att ett enda projekt går i default så har hela förtroendet för oss försvunnit”.  

4.3	Vad	kan	crowdfinansieras	genom	Tessin	
De företag som söker finansiering genom denna typ av crowdfunding gör det oftast av två 
anledningar. Antingen är de i behov av kapitalet snabbt men saknar den stabila bankkontakt 
som behövs för att påskynda processen, eller är företaget så pass nytt att bankerna helt enkelt 
inte är villiga att låna ut de summor som behövs. Enligt alla intervjuande finns problemet att 
flertalet som söker finansiering genom Tessin gör det för att de inte får finansiering på annat 
sätt och det är oftast av en anledning som annan finansiering nekas. För att skapa en barriär 
för de som får finansiering genom equity crowdfunding ställs kravet att projektägaren står för 
minst 50 procent av det egna kapitalet genom stamaktier och investerarna står för resterande 
andelar det egna kapitalet genom preferensaktier i holdingbolaget som skapats i 
finansieringsprocessen. Detta krav om att projektägaren ska gå in med lika mycket kapital 
eller mer än det som reses ställs även vid finansiering genom crowdlending, genom Tessin. 
 
Tessin har valt att tolka lagen om att små företag endast får rikta erbjudanden till högst 200 
personer på ett sådant sätt att max 200 personer får investera i ett och samma projekt, då dessa 
i dagsläget endast utgörs av små, onoterade, bolag. Tessin har dessutom valt att sätta en undre 
gräns för vad en andel kan kosta, om 50 000 kronor. Med de cirka 11 000 användare som är 
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anslutna till plattformen beräknar Tessin i dagsläget kunna resa cirka 30 miljoner i kapital 
inom loppet av två veckor. Detta sätter i dagsläget gränsen för hur stora projekt Tessin kan ta 
sig an, då de inte tar sig an uppdraget om de anser att kapitalet inte kommer att kunna resas 
under två veckors tid. Enligt Tessin själva är förhoppningen att kunna resa 100 miljoner i 
kapital inom de närmaste åren. 

4.3.1	Industri	fastighet	Upplands-Bro	
Ett projekt som finansierats genom Tessin är en nybyggnation av Industrihallar i Upplands-
Bro, utanför Stockholm. Projektet var en fastighet om cirka 5 000 kvadratmeter där kapital 
saknades för att kunna bygga 1 900 kvadratmeter industrihallar. Dessa industrihallar skulle 
förvaltas på liknanden sätt som en bostadsrättsförening, med nio olika lokaler som riktar sig 
främst till småföretagare i behov av kombinerade lager- och kontorsytor. Redan innan Tessin 
kom in i bilden fanns det ett flertal intressenter för dessa andelar. 
 

 
Bild 1. Nybyggnation av industrihallar (Tessin.se, 2016). 
 
När projektägaren startade sitt samarbete med Tessin hade de själva satsat 20 procent av det 
krävda kapitalet och säkrat 50 procent genom banklån. De hade dessutom förvärvat marken, 
ingått entreprenadavtal och erhållit bygglov för projektet. Det enda som saknades var 
ytterligare nio miljoner för att kunna förverkliga projektet. Projektet finansierades till 30 
procent genom equity crowdfunding, vilket är ett undantagsfall då Tessin undviker att resa 
mer kapital än vad projektägaren själv går in med. Preferensaktier emitterades i ett 
holdingbolag, enligt Tessins modell, med en löptid på 12-15 månader. Avkastningsmålet 
sattes till 11 procent och andelarna kostade 50 000 kronor styck. De 64 personer som valde att 
gå in i projektet köpte därmed i snitt tre andelar var. 

4.3.2	Boutiquelägenheter	på	Östermalm	
Detta projekt skiljer sig något från de övriga investeringsmöjligheterna som Tessin har 
erbjudit sina investerare. Företaget bakom detta projekt heter Axxonen Properties AB och den 
största skillnaden mellan detta projekt och de andra är att de preferensaktier som emitterats 
inte har en fast löptid. Anledningen till detta är att Axxonen har för avsikt att noteras på First 
North, NGM, Aktietorget eller annan jämförbar börs/marknadsplats.  
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Bild 2. Boutiquelägenheter på Östermalm (Tessin.se, 2016). 
 
Projektet gäller totalrenovation av en fastighet på Östermalm. Det ska byggas totalt 22 
bostadsrätter som är lite mindre i storlek men med exklusiva materialval och en hög kvalité på 
allt ifrån enskilda lägenheter till trapphus och entré. Utöver konstruktionens kvalité och 
exklusivitet så kommer det även att erbjudas en housemaid som tar hand om de boendes 
vardagssysslor, så som städning och kemtvätt. Lägenheterna riktar sig främst mot yngre 
singelhushåll eller par med goda inkomster och höga krav på sitt boende.  
 
Totalt sökte Axxonen 20 miljoner genom Tessin och det årliga avkastningsmålet sattes till 11 
procent med första utdelning under 2016 års första kvartal. Denna utdelning kommer att 
fortlöpa kvartalsvis tills den dag Axxonen noteras på någon av de tidigare nämnda 
aktiemarknaderna, alternativt tills investerare väljer att lösa in sina preferensaktier, dock 
tidigast dock tidigast år 2019 och 2022 om Axxonen själva skulle vilja köpa tillbaka de 
emitterade preferensaktierna. Även detta projekt hade en investering per andel om 50 000 
kronor och lockade totalt 143 investerare som köpte i snitt tre poster var. 

4.3.3	Renovering	av	sekelskiftesfastighet	
I centrala Helsingborg har Kalifornie Fastighets AB valt att renovera och till viss del 
omvandla vissa kontorsytor till lägenheter. Renoveringen innefattar stambyte, byte av kök och 
badrum samt tidigare nämnd omvandling av kontor. Fastigheten är idag belånad till cirka 40 
procent och har ett bedömt marknadsvärde på cirka 39 miljoner kronor. Det Kalifornie 
Fastighets AB söker genom Tessin är, till skillnad från tidigare exempel, ett lån på fem 
miljoner kronor. Lånet har en löptid på 11 månader och en årlig ränta på 11 procent. I och 
med att banken tagit säkerheten i fastigheten kommer säkerheten i detta lån, förutom i fordran 
på Kalifornie Fastighets AB, från pantsättning av samtliga aktier i bolaget samt proprieborgen 
från två andra bolag. Bolagen som går i borgen för Kalifornie Fastghets AB är moderbolagen 
Kvalitetsbostäder i Helsingborg AB och Kvalitetsbostäder Uppsala AB samt systerbolaget 
Kvalitetsbostäder Växjö AB.  
 

 
Bild 3. Renovering av sekelskiftesfastighet (Tessin.se, 2016). 
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Det sökta lånet om fem miljoner kronor ökar den totala belåningsgraden till cirka 54 procent 
och den minsta tillåtna investeringen i projektet är 200 000 kronor. Totalt har 46 personer valt 
att investera i projektet, men det ska även tilläggas att erbjudandet övertecknades med nästan 
30 procent. 

4.3.4	Villautveckling	i	Åkersberga	
Det sista projektet vi har valt att presentera gäller villautveckling i Åkersberga där två olika 
företag har stått bakom kapitalsökandet, dels Propio Fastigheter AB och dels Rosento 
Fastighets AB. Detta är ett projekt som har delats in i tre olika etapper på Tessin, där alla 
etapper finansierats genom equity crowdfunding och samtliga etapper har övertecknats. 
 
I den första etappen, även det fösta fastighetsprojektet Tessin utförde, var syftet att resa 
kapital för att betala tomterna som villaprojektet skulle byggas på. Rosento hade i detta läge 
endast kapital till handpenningen och behövde mer kapital för att slutföra köpet. Rosento 
sökte därför 2,5 miljoner kronor genom Tessin, där det årliga avkastningsmålet sattes mellan 
15 och 20 procent. Minimiinvesteringen i detta projekt var 10 000 kronor, vilket var innan 
dagens gräns om 50 000 kronor sattes, och med endast 16 investerare lyckades man 
överteckna projektet med 11 procent. Den genomsnittliga investeringen per person blev 
därmed cirka 170 000 kronor. De som investerade i denna första etapp fick dessutom fördelen 
att få förtur att investera i kommande projekt som företaget bakom skulle komma att söka 
finansiering för genom Tessin. 
 
Den andra etappen var i samma område men nu behövdes ytterligare tre miljoner kronor i 
kapital för att kunna genomföra projektet då fler tomter skulle finansieras och även 
byggnationen av villorna. På ett fåtal dagar lyckades kapitalet resas med endast åtta 
investerare. Snittinvesteringen per person i denna etapp blev därmed 400 000 kronor med ett 
årligt avkastningsmål om 18 procent. Löptiden på preferensaktierna i denna etapp var 12 
månader. 
 
I den tredje etappen som genomfördes genom Tessin var målet att producera en annan typ av 
hus, belägen på samma plats men med helt nytt utseende. I denna etapp söktes kapital för att 
dels förvärva återstående tomter, men också för att kunna ingå i de entreprenadavtal som 
krävdes. Den beräknade avkastningen var 15,5 procent, med en löptid på 12 månader. Totalt 
söktes 6 miljoner kronor i kapital och den övertecknades med 34 procent av de totalt 43 
personer som var med i denna investeringsrunda. Snittinvesteringen hamnar därmed på strax 
över 185 000 per person. 
 

 
Bild 4. Villautveckling i Åkersberga – etapp 3 (Tessin.se, 2016) 
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Kapitalresningen genom Tessin var ett måste för Propio och Rosento Fastighets AB då dessa 
byggprojekt inte hade varit möjliga utan kapitalet. Då företaget var nystartat ville inte 
bankerna låna ut tillräckligt stora summor och de hade svårigheter att investera tillräckligt 
mycket eget kapital själva. Alla etapperna var fulltecknade inom två veckor efter lanseringen 
och kort tid därpå fick projektägarna kapitalet till sitt förfogande. Den snabba finansieringen 
gav dessa mindre företag möjligheten att köpa marken innan någon större aktör gick in och 
köpte den och utan Tessin hade tiden enligt projektägaren med största sannolikhet runnit iväg 
och möjligheten att utveckla fastigheterna hade med största sannolikhet gått förlorad för 
Propio och Rosento Fastighets AB. Dessa tre projektetapper, som alla finansierats enskilt trots 
samma bakomliggande företag, finansierades i startskedet av Tessins verksamhet och alla tre 
projekt har redan påbörjat sin återbetalning till sina investerare. 

4.5	Crowdfunding	av	fastigheter	i	framtiden	
Alla de intervjuade tror på en stabil framtid för crowdfunding och projektägaren vi intervjuat 
tror framförallt att crowdfunding kommer att vara ett nödvändigt komplement till traditionell 
lånefinansiering hos mindre bolag för att de över huvud taget ska kunna genomföra sina första 
investeringar. Intervjuperson ett tror dessutom att investerares vilja att komma in på 
fastighetsmarknaden och exponeras mot mindre och enstaka projekt kommer att göra att 
intresset för crowdfunding kommer att kvarstå hos investerarna. Enligt Tessin är bland annat 
möjligheten till att investera i enstaka projekt, som investerar i annat fall inte skulle ha tid 
eller pengar till att gå in, som lockar investerare till crowdfunding av fastigheter. I dagsläget 
har de låga räntorna en påverkan på vad folk väljer att investera i och i många fall ger 
crowdfundingen en bra avkastning på investerat kapital enligt intervjuperson ett. Det återstår 
dock att se hur länge vi har dessa låga räntenivåer enligt intervjuperson ett och 
crowdfundingen kommer då att sättas på prov eftersom det ändå måste anses vara en relativt 
riskfylld investering. Investeringsviljan i fastighetsbranschen och crowdfunding spelar enligt 
intervjuperson ett en avgörande roll för crowdfunding av fastigheter, då utan 
investeringsviljan blir det betydligt svårare att resa kapital.  
 
Projektägaren ser möjligheter att i framtiden finansiera betydligt större projekt än vad som 
finansieras genom crowdfunding idag, men gränsen sätts enligt Tessin av antalet personer 
anslutna och aktiva på plattformen.   
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5.	Diskussion	

I detta avsnitt kommer crowdfunding som finansieringskälla diskuteras utifrån de teoretiska 
referensramarna som tagits upp i uppsatsens andra kapitel och resultatet av datainsamlingen 
som återfinns i uppsatsens fjärde kapitel.  

5.1	Finansiering	av	fastigheter	
Det vanligaste tillvägagångssättet när en fastighet ska köpas eller utvecklas är att finansiera 
detta genom lånefinansiering genom banker. Tidigare kunde belåningsgraderna i 
fastighetsaffärer vara mycket höga och till och med tangera 100 procent. På senare tid har 
bankerna blivit allt mer restriktiva och har gått från att med enkelhet låna ut 80 procent till att 
i flera fall knappt bevilja lån om 60 procent av köpeskillingen. Detta trotts att bankerna tar 
den bästa säkerheten i form av pantbrevet i fastigheten. Den ökade andelen eget kapital som 
krävs påverkar projektägarna kraftig, särskilt eftersom det i fastighetsaffärer ofta rör sig om 
stora summor pengar. Trade-off teorin bekräftar i mångt och mycket att höga belåningsgrader 
på fastigheter är en bra finansiering då det ger möjlighet att dra av stora kostnader för räntor. 
Det naturliga inom fastighetsbranschen förefaller därför vara att finansiera sina projekt genom 
hög belåningsgrad.  
 
Då bankerna sänkt belåningsgraderna tvingas projektägare, i synnerhet mindre och nya 
företag, söka finansiering genom andra källor. När andra källor söks, oftast som komplement 
till lånefinansiering, blir pecking order teorin mer aktuell eftersom det nu handlar om att finna 
kapital utan att tappa kontrollen över företaget. Det vanliga vore att vända sig till de 3F:n, 
men i en fastighetsaffär krävs det så pass stora summor att dessa sällan räcker till. 
Projektägaren kan då tvingas söka sig till antingen en person eller ett företag som vill och kan 
satsa de pengarna som saknas i projektet, men sällan med möjligheten att behålla hela 
kontrollen av företaget själv.  
 
Vid lånefinansiering får projektägaren behålla hela kontrollen av företaget men banken tar 
pantbreven i fastigheten som säkerhet. Riskkapital och externa finansiärer kan inte få denna 
säkerhet, eftersom banken generellt sett redan tagit den, utan vill då kunna bevaka sina 
intressen genom att ta ägarandelar. Här uppstår problematiken för projektägaren som söker 
finansiering eftersom de vill ha kvar kontrollen av företaget för att kunna driva sin idé i den 
riktningen de har tänkt och för att få sitt företag att få den långsiktiga utvecklingen de önskar. 

5.1.1	Crowdfunding	av	fastigheter	
Crowdfunding är ett finansieringssätt som växer kraftigt världen över vilket kan härledas till 
flera orsaker. En orsak är att allt mindre riskkapital allokeras till mindre nystartade företag. 
De låga sparräntorna och låga avkastningarna på privatpersoners sparande har även ökat deras 
vilja att ta risker och investera på nya sätt, vilket bidragit till crowdfundingens utveckling 
sedan finanskrisen 2008.  
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En viktig del av crowdfundingens grundidé är att vanliga människor, utan så stort eget kapital, 
kan stötta initiativ de uppskattar men inte skulle ha råd med eller kunskapen att gå in i på egen 
hand. Vid traditionell crowdfunding av start-ups är ofta ett marknadsförsök och skapandet av 
anhängare en extremt viktig punkt för att kunna skapa framtida kassaflöden. Kapitalet som fås 
in genom själva finansieringen är ofta förköp av en produkt vilket gör att utvecklingen 
finansieras genom marknadsföringen samtidigt som produkterna ofta får testas direkt på 
marknaden. Summan av kapitalet som måste resas tillåts därför ofta vara mer flytande.  
 
När det kommer till finansiering av fastigheter handlar det väldigt sällan om att skapa en 
audiens för sin produkt utan marknaden finns i de flesta fall redan där. I 
fastighetstransaktioner och utvecklingsprojekt används crowdfunding istället oftast som en 
ren finansiering, vilket betyder att i dessa fall är det insamlade kapitalet som är det väsentliga.  
Projektägare vill dessutom så gott som alltid slippa kontakten med hundratalet investerare 
vilket gör att en bra mellanhand som sköter denna kontakt är av största vikt.  

5.1.2	Equity	crowdfunding	
Equity crowdfunding genom Tessin görs som tidigare nämnt genom preferensaktier i ett 
nystartat holdingbolag där projektägaren måste gå in med minst lika mycket kapital som det 
resta. Preferensaktierna ger innehavaren företräde till utdelningar ur företaget och företräde 
framför stamaktieägarna vid en utdelning ur en eventuell konkurs. En planerad inlösen av de 
emitterade preferensaktierna gör dessutom att projektägaren kan bli av med de externa ägarna 
och investerarna har möjlighet att göra en enkel exit ut investeringen. 
 
Hela finansieringsprocessen tar oftast sex till tio veckor vilket ändå får anses vara en relativt 
lång process om man jämför med lånefinansiering, men equtiy crowdfunding är även en 
mycket komplicerad finansiering eftersom så många steg måste genomföras. Där emot måste 
det ur en projektägares synpunkt anses vara mycket smidigare än om kapitalet skulle behöva 
resas på egen hand.  
 
Vid finansiering genom preferensaktier behåller projektägaren hela makten i företaget men de 
behöver inte nödvändigtvis vara de som har störst andel av bolagets egna kapital. Vid 
finansiering genom Tessin ställs dock som tidigare nämnt kravet att projketägaren ska gå in 
med minst lika mycket kapital som det som reses genom plattformen. Detta ger upphov till en 
viss moral hazard eftersom informationsasymmetri råder mellan projektägaren och 
investerarna. Fördelen med preferensaktierna är som tidigare nämnt att innehavarna har förtur 
till utdelningar framför stamaktieägarna vilket bidrar till att stamaktieägarna måste driva 
bolaget med vinst för att själva få ut något.  
 
En stor fördel genom equity crowdfunding är att det insamlade kapitalet räknas som eget 
kapital hos företaget som sökt finansiering, vilket gör att företaget då kan gå till banken för att 
få resterande finansiering genom traditionella lån. 
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5.1.2	Crowdlending	
Vid crowdlending genom Tessin sker finansieringen genom ett lån till en fast ränta. Räntan på 
dessa lån är relativt hög i jämförelse med banklån. Detta eftersom banken oftast redan har 
tagit den bästa säkerheten i form av pantbreven och investeraren utsätts för en större risk. 
Löptiderna på dessa lån är i och med den höga räntan ofta väldigt korta. Dessa lån är dock 
inte helt utan säkerhet, utan säkerheten som tas vid crowdlending brukar generellt bestå av 
pantbrev i företaget, en personlig borgen från företagsägarna eller en borgen från ett annat 
företag.  
 
Crowdlending är en mycket snabbare lösning än equtiy crowdfunding och det enda som tar tid 
är egentligen själva kapitalinsamlingen, vilket brukar vara färdigt på en eller två veckor.  
Endast ett fåtal projekt har valt att använda denna finansieringslösning, vilket främst beror på 
de höga räntorna och framförallt att det är eget kapital som saknas i mindre bolag på den 
Svenska fastighetsmarknaden. 

5.2	Tessin	
Tessin är, som tidigare nämnt, mellanhanden mellan projektägarna och investerarna vilket ger 
flera fördelar ur båda parternas synvinkel. I och med att Tessin först och främst har en 
minimigräns på investerat kapital per andel om 50 000 kronor kommer investerare som inte 
gör sin läxa att sållas bort. Detta eftersom det skapas en tröskel trots att 50 000 inte kan anses 
vara en stor summa pengar i dessa sammanhang. Tessin gör den grundliga genomgången av 
företaget som söker kapital och ser sedan till att resa det kapital som krävs, genom sin 
plattform, när företaget som söker finansiering godkänts.  
 
Tessin sköter hela arbetet med insamling av kapital vilket gör att det för projektägaren inte 
blir något extra arbete. Tessin ser till att hela bolagsstrukturen skapas, att allt är rätt juridiskt 
och att en exit planeras. Tessin är alltså endast en mellanhand mellan projektägaren och 
investerarna och finns där endast för att underlätta hela processen och säkerställa att alla steg i 
processen görs på rätt sätt.  
 
I och med att Tessin agerar mellanhand och gör denna grundliga genomgång av företagen 
innan de ger sitt godkännande skapar det även en tröskel för företag som söker kapital. Denna 
tröskel minskar riskerna med adverse selection eftersom Tessin inte godkänner vilket företag 
som helst. Tessin, som backas upp av både Stronghold och Bonnier, sätter inte bara sitt eget 
namn på spel utan även dessa två företags. Detta bidrar till att de måste vara ännu mer 
försiktiga när de ska sätta sitt godkännande på ett företag vilket gör att de företag som har en 
dålig kredibilitet inte kommer upp på Tessins hemsida över huvud taget.  
 
Tessin, eller en annan mellanhand, måste därför anses spela en avgörande roll i att föra 
investerarna och de som söker finansiering närmare varandra. Tessin i detta fall blir inte 
enbart en förmedlare av kontakten utan även en form av rådgivare för investerarna då de 
presenterar den grundliga informationen som tagits fram under due-dilligence processen. 
Tessin blir alltså den parten som betryggar förhållandet mellan investerare och de som söker 
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finansiering. Utan denna part skulle crowdfunding med största sannolikhet bli betydligt 
mindre attraktivt att investera genom då alldeles för mycket tid skulle behöva läggas på analys 
av projektet och bolaget från varje enskild investerares sida. 

5.4	Vilka	finansieras	genom	crowdfunding	
Det som begränsar projektstorleken som kan finansieras genom Tessin i dagsläget är 
kapitalresningsförmågan. Enligt Tessin kan som högst 30 miljoner kronor resas i kapital inom 
den period om en till två veckor som är dedikerad åt kapitalanskaffning i processen. Denna 
begränsning utgörs av antalet investerare som är anknutna till plattformen för 
kapitalinsamling.  
 
Marknaden för mindre utvecklingsprojekt är den som redan intagits i Sverige och detta med 
den främsta anledningen att projektägarna saknar eget kapital för att kunna få 
bankfinansiering. Mindre projekt, som till exempel verksamheten som intervjuperson tre är 
involverad i, skulle med största sannolikhet inte vara möjlig utan Tessins hjälp.  
 
Vid större projekt, som till exempel storskalig bostadsutveckling av en större aktör på 
marknaden, skulle crowdfunding kunna komma att bli ett alternativ av anledningen att 
kapitalet skulle vara billigare än eget ägarkapital. Risken för konkurs när en stor etablerad 
aktör tar sig an ett projekt är generellt sett betydligt lägre än för nystartade bolag vilket gör att 
avkastningskravet för investerarna skulle vara lägre och därmed även kostnaden för de som 
söker finansiering. 

5.4.1	Finansieringskostnad		
Kostnaden för finansiering genom crowdfunding är relativ till risken i projektet och 
investerarnas målavkastning sätts av Tessin. Tessin tar som tidigare nämnt ett fast arvode för 
arbetet de gör i processen och en procentsats av det insamlade kapitalet som betalas av de som 
söker finansiering, dock ofta en relativt lite summa i sammanhanget. Ersättningen till 
investerarna betalas ut direkt från företaget som investerats i men det är som sagt Tessin som 
bedömt och satt en målavkastning på preferensaktier och fast ränta på lån.  
 
Denna kostnad är i dagsläget generellt högre än kostnaden för ett banklån, men oftast lägre än 
kostnaden för projektägarens eget kapital. På grund av det är det kapitalsökande företagets 
kredibilitet och den bedömda risken för investeraren som avgör priset på finansieringen 
kommer det alltid att vara billigare för större och etablerade att söka finansiering än för start-
ups.  
 
De höga finansieringskostnaderna i förhållande till traditionell lånefinansiering gör att WACC 
förändras kraftigt. Detta kräver att kalkylen vid crowdfunding är väldigt stark och den höga 
WACC det ofta blir är en stor orsak till att löptiderna på både preferensaktier och lån genom 
crowdfunding oftast är korta. Det skulle inte vara ekonomiskt hållbart att ha längre löptider på 
finansiering med över tio procent i ränta. När det dock rör sig om projekteringskostnader och 
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byggande måste det anses acceptabelt eftersom tiden till att vinsterna realiseras ofta är korta 
då det i dagsläget är nybyggnadsprojekt med planerad exit som finansierats. 

5.5	Crowdfunding	av	fastigheter	i	framtiden	
 
Marknaden har internationellt sett växt i rask takt sedan finanskrisen 2008 och mer och mer 
kapital investeras i crowdfunding av fastigheter. De projekt som kan finansieras genom 
Tessin i dagsläget begränsas som tidigare nämnt av kapitalresningsförmågan. Inom ett par år 
förväntar sig Tessin dock kunna resa 100 miljoner inom två veckor vilket skulle öppna helt 
nya möjligheter för crowdfunding på fastighetsmarknaden. Det skulle gå att göra tryggare 
investeringar i större bolag med större belopp, där avkastningen där emot även skulle bli 
lägre. 
 
De företag som har valt att finansiera sina projekt genom crowdfunding har gjort det av den 
anledningen att de inte får tillräckligt med lån hos banken och att de behöver kapitalet snabbt 
för att få fart på projektet. Investeringsviljan i nystartade företag och mindre fastighetsprojekt 
måste anses vara stark, eftersom alla de undersökta projekten övertecknats. Ett gott tecken för 
framtiden. Kvarstår denna investeringsvilja och återbetalningarna sker enligt plan kommer 
crowdfunding med största sannolikhet att vinna mark på den svenska marknaden. Det 
kommer inte kunna ersätta traditionell finansiering, men vara ett komplement till denna. 
Framförallt vid finansiering av projekt som realiseras snabbt.  
 
Större projekt kommer att kunna finansieras i framtiden, men vi tror att den rätta platsen för 
crowdfunding kommer att vara att hjälpa mindre företag att etablera sig genom finansiering 
av mindre projekt.   
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6.	Slutsats	

Efter	denna	undersökning	kan	slutsatsen	dras	att	crowdfunding	är	en	finansieringskälla	
med	stor	potential.	Crowdfunding	genom	en	plattform	som	Tessin	minskar	gapet	och	
informationsasymmetrin	mellan	investerarna	och	företagen	som	söker	kapital,	vilket	
har	flertalet	positiva	effekter	för	projektägaren.	
	
I	och	med	att	företag,	i	synnerhet	nystartade,	har	det	allt	svårare	att	få	finansiering	
genom	banker	måste	de	få	finansiering	på	annat	sätt	och	helst	utan	att	tappa	kontrollen	
av	företaget.	Crowdfunding	uppfyller	då	dessa	krav	för	en	projektägare	och	minskar	
risken	för	investerarna	i	och	med	att	företagen	genomgår	en	screening	och	godkänns	av	
Tessin	innan	de	öppnas	för	kapitalinsamling.	Fördelen	för	investerare	är	alltså	att	Tessin	
även	sätter	sitt	rykte	på	spel	när	de	godkänner	ett	företag	och	företagen	måste	i	regel	
alltid	gå	in	med	lika	mycket	kapital	i	projektet	som	vad	som	samlas	ihop	genom	Tessins	
plattform.	Att	söka	kapital	genom	en	plattform	som	Tessin	ökar	alltså	den	sökandes	
kredibilitet	mot	investerarna	eftersom	de	granskas	och	godkänns	av	ett	företag	som	inte	
har	egenintresse	i	att	godkänna	företag	där	risken	för	konkurs	eller	att	pengarna	inte	
betalas	åter	är	förs	stor.			
	
Equity	crowdfunding	får	anses	som	ett	komplement	till	den	traditionella	
bankfinansieringen	och	som	efterfrågas	framförallt	då	eget	kapital	är	bristvaran	i	
företaget.	Detta	må	vara	en	mer	komplicerad	finansieringslösning	än	lån	eller	att	ha	ett	
fåtal	investerare	men	det	har	den	stora	fördelen	för	projektägaren	att	de	helt	behåller	
kontrollen	av	bolaget.	Detta	måste	anses	vara	en	viktig	punkt	för	entreprenören.	
	
Crowdlending	är	den	andra	typen	av	crowdfunding	som	erbjuds	genom	Tessin	och	där	
handlar	det	om	ett	lån	med	en	fast	ränta.	Detta	är	det	snabbare	alternativet	som	erbjuds	
genom	Tessin	och	kräver	inte	samma	säkerhet	som	ett	lån	hos	banken	men	är	något	
dyrare.	Inte	heller	vid	den	här	typen	av	finansiering	förlorar	projektägaren	kontrollen	
över	företaget,	men	kan	istället	behöva	gå	i	personlig	borgen	eller	liknande.		
	
Crowdfunding	är	en	finansieringskälla	som	kan	komma	att	vara	av	stor	vikt	för	
nystartade	fastighetsbolag	där	direkta	kontakter	med	potentiella	investerare	saknas.	
Kapitalet	erbjuds	genom	en	befintlig	plattform,	som	Tessin,	som	dessutom	bidrar	med	
att	nystartade	företag	som	söker	kapital	genom	dem	får	ett	bättre	anseende	i	
investerares	ögon	än	vad	de	kanske	skulle	fått	om	de	skulle	sälja	in	företaget	själva.	När	
det	kommer	till	noterade	fastighetsbolag	går	det	ur	en	investerares	synvinkel	redan	att	
få	exponering	genom	börsen.	Detta	kan	vara	en	nackdel	då	kapital	söks	eftersom	
investerare	kan	föredra	att	ha	exponering	mot	hela	bolagets	portfölj	och	inte	ett	enstaka	
projekt.	Å	andra	sidan	kan	det	även	vara	en	fördel	om	investeraren	just	skulle	vela	ha	
exponering	mot	ett	specifikt	projekt.		
	
I	dagsläget	begränsas	projektstorleken	av	kapitalet	som	går	att	samla	in	genom	
plattformen,	men	om	ett	par	år	förväntas	volymerna	vara	betydligt	större.	
Crowdfunding	kan	i	dagsläget	och	med	största	sannolikhet	inte	heller	i	framtiden	
förväntas	ersätta	de	traditionella	finansieringssätten	helt,	men	för	en	projektägare	kan	
det	komma	att	spela	en	avgörande	roll	när	det	kommer	till	att	utveckla	sitt	företag	i	den	
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snabba	takt	som	behövs,	men	som	inte	är	ekonomiskt	möjligt	enbart	genom	traditionell	
finansiering.	
	
Crowdfunding	är	en	dyr	finansieringskälla	i	förhållande	till	lånefinansiering	och	
kommer	därför	inte	att	ersätta	denna.	Crowdfunding	är	där	emot	billigare	än	eget	
kapital	och	är	därför	ett	bra	komplement	till	traditionell	finansiering.	Då	större	företag	
har	lättare	att	finna	traditionellt	kapital,	som	är	billigare,	kommer	crowdfunding	
förmodligen	inte	få	stort	genomslag	i	stora	finansieringar.	Den	rätta	marknaden	för	
crowdfunding	får	därför	anses	vara	delfinansiering	av	projekt	hos	mindre	eller	
nystartade	bolag	med	möjlighet	att	även	resa	summor	av	kapital	stora	nog	att	täcka	
större	projekt.		

6.1	Kritik	mot	arbetet	
De företag vi har valt att intervjua har alla haft en positiv bild av crowdfunding. Detta kan till 
stor del bero på grund av den nära anknytning de alla har till Tessin, vilket kan innebära att de 
har ett egenintresse i att förmedla en positiv bild av crowdfunding. Vi har inte fått möjlighet 
att intervjua företag som nekats finansiering genom Tessin, vilket kan medföra att vi missat 
vissa aspekter som dessa skulle kunnat bidra med. Vi har inte heller intervjuat något 
kreditinstitut, då vi ansåg att det inte behövde göras för undersökningen. Detta hade dock 
kunnat bidra till en ännu djupare förståelse och insyn i hur fastigheter traditionellt finansierats 
och även en syn på hur traditionella kreditgivare ser på det nya fenomenet crowdfunding.  
 
Alla intervjupersoner gavs möjlighet att ta del av uppsatsens syfte då de tillfrågades för 
intervjuer. Vi har valt att behandla intervjumaterialet konfidentiellt, och de citat vi har använt 
har vi fått godkända av vederbörande. Intervjupersonerna fick möjligheten att vara anonyma, 
vilket så gott som alla valde att vara, för att de skulle ges möjlighet att återge en så god bild 
av crowdfunding som möjligt. 

6.2	Förslag	till	vidare	studier	
Inom detta ämne skulle det vara väldigt intressant att även ta del av investerarens perspektiv. 
Hur ser en investerares riskbedömning ut? Varför välja att investera sina pengar i 
crowdfunding istället för fastighetsbolag?  
Det skulle även vara otroligt intressant att se en jämförelse mellan olika länder som kommit 
olika långt i sin ”crowdfunding utveckling”.  
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8.	Bilagor	

Bilaga	1	-	Intervjufrågor	
 

1. Bakgrund, vilken utbildning har du och vad har du haft för tidigare jobb? 

2. När startade verksamheten? Varför startades den och av vilka? 

3. Hur ser verksamheten ut idag och hur tror du den kommer att se ut om ett respektive 5 

år? 

4. Hur kom du/ni i kontakt med Tessin? 

5. Varför valde ni just Tessin? Vad hade ni för alternativ? 

6. Hur såg situationen ut innan ni fann Tessin? 

7. Har du/ni någon påverka i vilka som får investera i bolaget? 

8. Hur ser du på att ha preferens aktieägare i bolaget? 

9. Vad tror du om crowdlending? 

10. Vad ser du för nackdelar med crowdfunding? 

11. Vad ser du för fördelar med crowdfunding? 

12. Finns det några begränsningar med crowdfunding i dina ögon? 

13. Vad tror du om crowdfunding i framtiden?  
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