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Abstract 
Background: Lately the shipping business has experienced a positive development which has led to an 
increasing will to both expand existing shipping companies and starts new ones. Consequently the demand 
for capital in the business has been large, something which already is a problem in the business, since it is 
capital-intensive and even the small investments are substantial.  
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Realization: The study is based on nine personal interviews with representatives from both shipping 
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within the frames of project finance where both the cash flow and the asset are taken into consideration. As to 
the possibilities and problems concerning procurement of capital in the shipping business, a number factors 
besides the ones that are oriented towards business theory play part. These factors are foremost the different 
attitudes that shipowners and financiers have towards risk, ownership and equity. 
 

 
 
Keyword 
Shipping, procurement of capital, options for financing, Öystein Fredriksen 



 

  

 



INNEHÅLL 

INNEHÅLL 
1. INLEDNING .....................................................................................................................................1 

1.1 BAKGRUND ................................................................................................................................1 
1.2 PROBLEMDISKUSSION ................................................................................................................2 
1.3 SYFTE.........................................................................................................................................3 
1.4 AVGRÄNSNINGAR ......................................................................................................................3 
1.5 DISPOSITION...............................................................................................................................4 

2. BRANSCHBESKRIVNING.............................................................................................................5 

2.1 HISTORIK OCH UTVECKLING.......................................................................................................5 
2.2 DEN SVENSKA REDERINÄRINGEN ...............................................................................................6 

3. METOD .............................................................................................................................................8 

3.1 VETENSKAPLIG UTGÅNGSPUNKT................................................................................................8 
3.2 UNDERSÖKNINGSANSATS...........................................................................................................9 
3.3 SLUTLEDNINGSMETOD .............................................................................................................10 
3.4 DATAINSAMLING - PRIMÄRDATA .............................................................................................10 

3.4.1 Val av intervjuform.............................................................................................................10 
3.4.2 Urval...................................................................................................................................11 
3.4.3 Intervjuernas praktiska genomförande...............................................................................12 

3.5 DATAINSAMLING - SEKUNDÄRDATA ........................................................................................13 
3.6 METODKRITIK ..........................................................................................................................13 

3.6.1 Reliabilitet ..........................................................................................................................13 
3.6.2 Validitet ..............................................................................................................................14 
3.6.3 Generaliserbarhet...............................................................................................................14 
3.6.4 Sekundärdata......................................................................................................................15 
3.6.5 Övrig metodkritik................................................................................................................15 

4. REFERENSRAM............................................................................................................................17 

4.1 STRUKTURELLA EGENHETER FÖR BRANSCHEN.........................................................................17 
4.1.1 Rederibranschens cykler.....................................................................................................17 
4.1.2 Prognostisering ..................................................................................................................18 
4.1.3 Fartygspriser ......................................................................................................................18 
4.1.4 Myndigheters inblandning ..................................................................................................19 

4.2 RISK .........................................................................................................................................19 
4.2.1 Risk och avkastning ............................................................................................................20 
4.2.2 Affärsrisk och finansiell risk...............................................................................................20 
4.2.3 Internationella Risker .........................................................................................................21 
4.2.4 Riskhantering......................................................................................................................21 



 

  

4.2.5 Kreditrating och risk ..........................................................................................................23 
4.2.6 Riskbedömning i shipping...................................................................................................24 
4.2.7 Kapitalstruktur och kapitalkostnad ....................................................................................24 
4.2.8 Skuldsättningsgrad och pecking order ...............................................................................25 

4.3 FARTYGSFINANSIERING............................................................................................................26 
4.3.1 Projektfinansiering .............................................................................................................27 
4.3.2 Skuldfinansiering................................................................................................................29 
4.3.3 Equity Finance....................................................................................................................32 
4.3.4 Andra finansieringsmöjligheter ..........................................................................................33 

5. EMPIRI ...........................................................................................................................................36 

5.1 UR FINANSIÄRENS PERSPEKTIV ................................................................................................36 
5.1.1 Finansieringsalternativ ......................................................................................................37 

5.2 UR REDARENS PERSPEKTIV ......................................................................................................43 
5.2.1 Finansieringsalternativ ......................................................................................................43 

5.3 GENERELLA ASPEKTER PÅ FINANSIERING.................................................................................53 

6. ANALYS..........................................................................................................................................58 

6.1 INSTÄLLNINGAR OCH UPPFATTNINGAR ....................................................................................58 
6.1.1 Inställning till risk ..............................................................................................................60 
6.1.2 Inställning till ägande.........................................................................................................61 
6.1.3 Inställningen till det egna kapitalet ....................................................................................61 

6.2 RISKER.....................................................................................................................................62 
6.2.1 Hantering av riskerna.........................................................................................................64 

6.3 FINANSIERINGSLÖSNINGAR......................................................................................................67 
6.3.1 Equity..................................................................................................................................69 
6.3.2 Skuldfinansiering................................................................................................................70 
6.3.3 Projektfinansiering .............................................................................................................71 
6.3.4 Leasing ...............................................................................................................................72 

7. SLUTSATSER ................................................................................................................................74 

8. KÄLLFÖRTECKNING 

 



 

  

 

 



 

 



INLEDNING 

  

1 

1.  INLEDNING 
 

1.1  Bakgrund 

”Sjöfartsnäringen är en förutsättning för den svenska utrikeshandeln. 95 procent av denna 
transporteras till och från Sverige med fartyg”  

(Satsa på sjöfart, 2002 s. 11)  

 

Sedan årtusenden har sjövägen erbjudit det mest effektiva sättet att 
transportera varor och personer mellan olika platser och marknader. Att viktig 
industri och viktiga handelsplatser ofta är belägna vid vatten är därför ingen 
tillfällighet. För många varor och transportsträckor saknas realistiska alternativ 
till sjöfarten helt och hållet. Den internationalisering som ökar alltmer i 
omfattning har ytterligare bidragit till behovet av effektiva transportmedel och 
vid internationella transporter är sjöfart det mest effektiva sättet att 
transportera stora mängder varor.  
 
Tack vare en mycket positiv utveckling har sjöfartsnäringen varit aktuell och 
figurerat i press ett flertal gånger den senaste tiden. Den positiva trenden har 
lett till en ökad vilja att expandera i branschen. Existerande rederier vill 
beställa nya fartyg och möjligheter till uppstart av nya rederier söks. Denna 
vilja att investera i existerande verksamhet eller starta upp ny sådan kräver 
givetvis ett tillskott av kapital till branschen. 
 
Kapitalanskaffning till uppstarten av en ny, eller utökandet av en befintlig 
verksamhet utgör ett problem i de flesta branscher och för många företag, 
främst små och medelstora. I många branscher upplevs detta som hämmande 
för utvecklingen – det finns en potential att utveckla nya idéer och starta nya 
företag, men den potentialen kan vara svår att utnyttja just på grund av 
svårigheterna att finansiera verksamheten. Rederibranschen är inget undantag i 
den här frågan.  
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1.2  Problemdiskussion 

Kapitalanskaffningsproblematiken är större i rederibranschen jämfört med 
vissa andra branscher på grund av att rederinäringen är oerhört 
kapitalintensiv. En investering i ett nytt fartyg omfattar mycket stora summor 
och problemen kring kapitalanskaffning är därför av central betydelse för 
sjöfartsnäringen. (Nya Sjöfartens Bok, 2004) 
 
Rederibranschen uppfattas dessutom av många som svår och komplicerad att 
förstå. Den är på grund av verksamhetens natur utsatt för en mängd risker 
utöver de finansiella riskerna som uppkommer som följd av de stora 
investeringarna. De operativa riskerna är ofta kopplade till faktorer som är 
svåra eller omöjliga att påverka (Nya Sjöfartens Bok 2004). Väder, krig och 
krissituationer, tillgång på råvaror och en mängd andra mer eller mindre 
oförutsägbara faktorer bidrar alla till osäkerhet samt svårigheter att uppnå 
kontinuitet (Höwing et al., 1995). 
 
Ytterligare risk tillkommer genom att den del av svensk rederinäring som 
tidigare hade stark fokus på linjesjöfart, där fartyg följer en tidtabell och färdas 
på en fast rutt, alltmer har övergått till trampsjöfart, en verksamhet som 
fokuserar på time charter 1och korta kontrakt upphandlade på spotmarknaden. 
Rederiföretaget är i trampsjöfarten inte lika uppbunden till en lastägare utan 
kan förhandla fram ett lämpligt kontrakt för en viss transport med olika 
uppdragsgivare. Denna övergång har bidragit till att skapa en hårdare operativ 
miljö för rederierna eftersom verksamheten kan pendla mellan underkapacitet 
och en fullt stillastående flotta på kort tid, vilket innebär att utnyttjandegraden 
blir svår att förutspå. 
 
Att dessa osäkerhets- och riskfaktorer påverkar rederiföretagens möjligheter 
till kapitalanskaffning kan te sig relativt självklart. Branschens jättar påverkas 
inte i lika stor omfattning då de stora företagen har helt andra finansiella 
resurser att tillgå och en omfattande verksamhet som genom riskspridningen 
över en stor flotta bidrar till att minska riskerna också för en finansiär. 
Problematiken är av större betydelse för mindre och medelstora rederier 
eftersom de investeringar som krävs för att kunna driva en verksamhet är så 
omfattande, inte minst i ett uppstartningsskede. (Nya Sjöfartens Bok 2004). 

                                                 
1 Time Charter förekommer när redaren ”hyr ut” sitt fartyg komplett med bemanning, kontraktet har en 

tidsbestämd varaktighet. (Sjöfartens bok 2004) 
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Rederiföretagen driver en verksamhet som uppbär mycket stora 
substansvärden i form av fartyg, de verktyg som används för att bedriva 
fraktverksamheten. Med fartyget som säkerhet kan en kredit upptas för att till 
del finansiera själva fartyget. Det huvudsakliga problemet i 
kapitalanskaffningen är att finansiera den del av fartyget som inte täckts upp 
av belåningen med fartyget som säkerhet. I ena änden av spektrat av 
potentiella finansiärer återfinns riskkapitalbolagen som söker investeringar 
som ger möjlighet till hög avkastning under en kortare tidsrymd för att vara 
villiga att investera. I andra änden har vi bankerna som endast lånar ut pengar 
till projekt och företag som kan uppvisa tillräckliga säkerheter för lånet i syfte 
att undvika att ta allt för stora risker som kan leda till kreditförluster. Att som 
privatperson skjuta till eget kapital för att grunda ett företag är vanligt 
förekommande vid nystarter i andra branscher men att genomföra detta för 
att starta ett rederi är på grund av investeringarnas storlek i praktiken omöjligt. 
Här uppkommer således den problematik som undersöks i denna studie. Hur 
bär sig rederierna åt för att hitta finansiering och vilka påverkansfaktorer är 
avgörande för att nå framgång i kapitalanskaffningen? 
 
Sammanfattningsvis mynnar problemdiskussionen ut i följande frågor: 
 

o Vilka finansieringsalternativ tillämpas i rederibranschen? 
o Vilka är de huvudsakliga problemområden som påverkar 

möjligheterna till kapitalanskaffning för rederier? 
 

1.3  Syfte 

Studiens syfte är att visa på möjligheter och problem gällande 
kapitalanskaffning för små och medelstora svenska rederier, både ur 
rederiernas och finansiärernas synvinkel. Genom att göra problematiken mer 
allmän och lyfta fram påverkansfaktorer skapar undersökningen ett underlag 
för en ökad förståelse för branschens karaktäristik. 
 

1.4  Avgränsningar 

Då studien syftar till att påvisa förhållanden och problem för rederier i Sverige 
är undersökningen avgränsad så att den enbart täcker in den svenska 
rederimarknaden och utvärderar de svenska förhållanden som har 
konsekvenser för kapitalanskaffningen. 



INLEDNING 

  

4 

I studien har valet också gjorts att inte inkludera praktiska detaljer kring 
finansieringslösningarna, gällande exempelvis betalningsflöden. Detta på 
grund av att undersökningen syftar till att lyfta fram övergripande 
problemområden och möjligheter mer än att utvärdera tekniska detaljer. 
 

1.5  Disposition 

Nästa kapitel innehåller en branschbeskrivning för de läsare som inte är 
bekanta med rederinäringen. Efter det följer ett metodkapitel som presenterar 
upp hur undersökningen är genomförd samt en kritisk granskning av 
undersökningsmetodiken. Därefter följer referensramen som syftar till att 
skapa en teoretisk förförståelse samt empirikapitlet, som ger läsaren en inblick 
i de empiriska fakta som kommit fram under undersökningsprocessen. 
Slutligen ges en analys, där teoretiska referenser knyts samman med det 
empiriska materialet. Analysen mynnar ut i undersökningens slutsatser. 
Skissen nedan ger en översikt av undersökningens uppbyggnad. 
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2.  BRANSCHBESKRIVNING 
 
I detta kapitel ges läsaren en beskrivning av sjöfartsbranschen och dess 
specifika egenskaper. Kännedom om branschen, dess egenheter och dess 
filosofi är nödvändigt för att skapa ett ramverk för de specifika problem som 
behandlas i uppsatsen och öka läsarens förståelse för branschen.  
 

2.1  Historik och utveckling 

Sjöfarten har engagerat människan sedan många årtusenden och haft stor 
betydelse för möjligheterna att utforska världen, för krigshandlingar samt för 
att bedriva transport av gods och människor.  
 
Rederinäringens moderna historia sedan det första ångdrivna handelsfartyget 
togs i bruk har präglats av stora svängningar, en enorm teknisk utveckling, 
fantastiska vinster och katastrofartade felkalkyleringar som lett till lika 
katastrofala förluster. Den innefattar legendariskt framgångsrika redare som 
Onassis och Niarchos såväl som undergången av rederier som lämnat banker 
och finansiärer med förluster som fått långtgående konsekvenser. Cykler av 
omfattande expansioner och lika omfattande nedskärningar samt olika tankar 
och investeringsstrategier har avlöst varandra, allt från ren spekulation på den 
mycket volatila fartygsmarknaden med prissvängningar på mer än 700 % 
under korta tidsperioder under 80-talet, till långsiktigt uppbyggande av 
omfattande linjerederier. Kort sagt, en bransch som upplevt större 
ekonomiska svängningar än de flesta andra. (Stopford, 1997) 
 
Samma författare förklarar att för att kunna förstå rederibranschen måste en 
viss hänsyn tas till denna historik, men fokus måste ligga på att filtrera 
händelserna och på så sätt kristallisera ut faktorer som har en stark påverkan 
på branschen och dess ekonomiska mekanismer. Även rederibranschen är i 
grund och botten styrd av tillgång och efterfrågan. Eftersom 
rederiverksamheten är en av de mest internationella branscherna som 
existerar, har världspolitiska händelser en stark och direkt påverkan på 
branschen. Som exempel på en sådan händelse kan nämnas sexdagarskriget 
som började 1967. Konflikten fick till följd att Suezkanalen stängdes för trafik 
ända fram till 1976, vilket tvingade all transport av olja från persiska viken till 
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Europa att färdas runt Godahoppsudden. Detta ledde till en kraftigt ökad 
efterfrågan på stora tankerfartyg och gav upphov till en ny era i 
tankerbyggnationer. 
 
”As by means of water carriage a more extensive market is opened to every sort of industry 
than what land carriage alone can afford it, so it is upon the sea-coast, and along the banks 
of navigable rivers, that industry of every kind naturally begins to subdivide and improve 
itself, and it is not until a long time after that those improvements extend themselves to the 
inland parts of the country…” 

(Adam Smith som citerad i Stopford, 1997, sid 3) 

 

Tiderna har förändrats sedan Adam Smith lade fram denna teori år 1776 och 
goda möjligheter till landbaserad transport har uppkommit, men sjöfarten har 
alltjämt fortsatt att utvecklas mot högre effektivitet och nya innovationer. Till 
de mest betydande innovationerna som bidragit till sjötransportens utveckling 
har varit upprättandet av en effektiv linjesjöfart och övergången till 
containerfrakt samt utvecklingen av bulkfartyg2. Linjesjöfarten öppnade upp 
marknader genom ett tillförlitligt in och utflöde av varor, containeriseringen 
gav möjligheter till ett större flöde av varor genom en effektivare lasthantering 
med stora logistiska förbättringar som följd. Bulksjöfarten möjliggjorde en 
integrering av råvaruhanteringen i logistikkedjan och förbättrade 
produktiviteten för industrierna. Dessa förbättringar har medfört att de 
relativa fraktkostnaderna minskat dramatiskt sedan mitten på 1900-talet. 
(Stopford, 1997) 
 

2.2  Den svenska rederinäringen 

Sverige har en lång tradition som sjöfartsnation och det geografiska läget har 
skapat ett påtagligt behov av sjöfart för export och import. Samtidigt har 
svensk sjöfart alltjämt kämpat med höga driftskostnader jämfört med andra 
länder. Detta är något som varit konkurrenshämmande men också positivt för 
utvecklingen, då det bidragit till att de svenska rederierna varit tvungna att 
konkurrera genom innovation gällande exempelvis organisatoriskt och 
tekniskt kunnande för kompletta fraktlösningar och höga krav på säkerhet och 
tillförlitlighet. (Johansson & Pahlén, 2004) 
 

                                                 
2 Fartyg avsett för oemballerad last, exempelvis kol, malm och spannmål (Sjöfartens bok 2004) 
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Verksamhetstyper 

Rederiverksamheten i Sverige kan delas upp i fyra huvudsakliga grupper efter 
typ av verksamhet rederiet bedriver, vilket också påverkar vilken typ av fartyg 
som används. Dessa verksamhetstyper är linjerederier, tramprederier, 
specialrederier och färjerederier. Nedan följer en kort beskrivning av de olika 
verksamhetstyperna hämtad ur Johansson & Pahlén (2004).  
 
Linjerederierna bedriver fraktverksamhet mellan ett antal fasta platser med 
fasta kunder. Traditionellt har de svenska linjerederierna varit mycket 
framgångsrika, mycket beroende på att Sverige inte är beläget längs någon rutt 
som korsas av utländska rederier på vägen mellan två platser. Linjerederiets 
styrka är just dess regularitet och verksamhetenstypen har utvecklats mycket i 
och med införandet av ro/ro3 tonnage för containerfart. 
 
Tramprederierna agerar antingen på korta kontrakt på spotmarknaden eller 
på längre charterkontrakt, men är inte bundna till en speciell rutt utan kan 
driva verksamheten mellan de platser där fraktbehovet uppstår på kortare 
basis. Tramprederierna kan verka för en utjämning av variationer i fraktbehov 
kontra den reguljära linjeverksamheten. 
 
Specialrederierna är specialiserade inom olika nischer beträffande i huvudsak 
frakttyp. Exempel på detta är kylfrakt av färskvaror, transport av 
skogsprodukter, eller transport av personbilar. Exempel på svenska 
specialrederier är Wallenius som är specialiserat på biltransporter, Concordia 
som är specialiserat på oljefrakt med stortankers och Gorthon Lines som är 
specialiserade på skogssjöfart. 
 
Färjerederierna är specialiserade på transport av passagerare och fordon 
mellan fasta punkter. I Sverige dominerar Stenakoncernen färjemarknaden, 
men det finns även andra färjerederier. Färjerederierna upplevde ett bakslag 
när de nya reglerna för taxfreeförsäljning av varor trädde i kraft. En av 
huvudinkomsterna för färjerederierna har varit just denna taxfreeförsäljning, 
där resorna i stort sett inte inbringade någon övervinst utan kringtjänsterna 
levererade resultatet. 
 

                                                 
3 Roll on Roll off (ro/ro), lasten, vanligtvis i containers, lastas och lossas genom att de körs ombord på 

ramper. 
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3.  METOD 
 
I följande avsnitt, metodavsnittet, kan läsaren sätta sig in i hur undersökningen 
genomförts. Här redovisas de val som gjorts från en vetenskaplig 
utgångspunkt. Därefter följer en redogörelse för de tillvägagångssätt som 
använts för att samla in det empiriska materialet till undersökningen. 
Avslutningsvis belyses i metodkritiken konsekvenser som kan uppstå som 
följd av de valda tillvägagångssätten. Metodavsnittet ligger till grund för 
läsarens möjligheter att granska undersökningens uppbyggnad och 
förfaringssätt, samt utvärdera tillförlitligheten i den.  
 

3.1  Vetenskaplig utgångspunkt 

En undersökning genomförs i syfte att utveckla och fördjupa kunskapen om 
det som undersöks. Denna undersökning syftar till att kartlägga och utvärdera 
problemen och möjligheterna kring kapitalanskaffning i rederibranschen. 
Någon uppdragsgivare i direkt bemärkelse ligger inte bakom initiativet till 
undersökningen, men ämnesområdet har tagits fram i samarbete med Per A. 
Sjöberger på Sveriges Redareförening. Enligt Lundahl & Skärvad (1999) syftar 
en undersökning som den här till att öka kunskapen och minska osäkerheten i 
frågor kring ämnet, för att på så sätt underlätta beslutsfattande för de 
inblandade parterna. 
 
Den som utför en undersökning redan i uppstartningsskedet vara införstådd i 
att alla har vissa förkunskaper och en förförståelse som kan påverka det 
resultat undersökningen påvisar. Ericsson (1998) förklarar att det är omöjligt 
att ta sig an ett nytt fenomen utan förförståelse i någon form. Vi ser detta som 
att förförståelsen byggs upp under hela livet och omfattar individens 
förväntningar, värderingar, åsikter och känslor och att den individuella 
förförståelsen justeras kontinuerligt allteftersom individen tar till sig nya 
erfarenheter. Enligt Hartman (1998) resulterar förförståelsen i olika tolkningar 
av samma saker, vilket leder till att varje individ drar sina egna slutsatser i en 
särskild situation. Hartman redogör också för att den som utför 
undersökningen aldrig till fullo kan identifiera sig med sitt studieobjekts 
livsvärld och därför aldrig helt och hållet kan göra samma tolkning som denne 
skulle ha gjort. Detta belyser det faktum att en beskrivning av ett ämne som 
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helt och hållet täcker in alla aspekter är svår att genomföra på grund av de 
tolkningar som undersökaren gör. Denna undersökning är genomförd med en 
medvetenhet om att förförståelsen och tolkningarna vidare kan komma att 
påverkas av den information som samlats in.  
 

3.2  Undersökningsansats 

Den undersökningsansats som ligger till grund för denna undersökning utgår 
från Christensen et als (2001) begreppsapparat. Studien avser undersöka 
kapitalanskaffning i rederibranschen och kan därför anses vara av deskriptiv 
karaktär. En studie med deskriptivt syfte svarar på frågor som vad, hur eller 
varför. För att göra en undersökning av detta slag krävs dock god 
förförståelse, något som innebär att ett inslag av explorativ karaktär även bör 
ingå. Författarna förklarar att ett inledande explorativt inslag är vanligt för att 
ge en övergripande bild av exempelvis en marknad eller en bransch, något 
som stämmer helt och hållet med denna studies utgångspunkt.  
 
Ytterligare en aspekt som bör tas i beaktning är huruvida utredningen eller 
forskningsuppdraget ska genomföras på ett kvantitativt eller på ett kvalitativt 
sätt. Vilken undersökningsansats som bör användas är nära kopplat till 
undersökningens syfte. Syftet med den här undersökningen är att kartlägga 
kapitalanskaffningsmöjligheterna och problemen kring dem i rederibranschen 
och redan på ett tidigt stadium stod det klart att ett antal individer och deras 
personliga erfarenheter och åsikter skulle stå i fokus. Av denna anledning är 
en kvalitativ undersökningsmetod den mest lämpade. Det som söktes var inte 
kvantifierbara svar som skulle vara lätta att mäta och jämföra, utan snarare en 
beskrivning av verkligheten såsom den uppfattas av en grupp av människor. 
 
Christensen et al. förklarar vidare att det i en undersökningsansats finns 
ytterligare en dimension, tidsdimensionen, varpå de belyser att skillnader 
uppstår mellan en utredning som genomförs över en längre tid, alltså med viss 
kontinuitet, och en som fryser bilden av verkligheten för en kortare period. 
De påpekar att det är viktigt att förstå att dessa olikheter finns, samtidigt som 
de poängterar att de ej bör överdramatiseras. De omständigheter som omger 
den här studien gjorde att valet blev att göra en tidsfrysande undersökning. 
Dessa omständigheter bestod i att vi som studenter skriver uppsatsen under 
en kort och given period.  
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3.3  Slutledningsmetod 

Val av slutledningsmetod härrör från var utredningen har sin utgångspunkt. 
Eftersom denna undersökning utgår från de empiriska data som samlats in 
kommer angreppssättet att dra mer åt det induktiva hållet. Eriksson & 
Wiederheim-Paul (2001) förklarar att vid en induktiv ansats dras slutsatser 
med empirisk data som grund, alltså med utgångspunkt ifrån det som 
observerats. Det är först efteråt som empirin jämförs med redan befintliga 
generella teorier och modeller och analyseras utifrån dessa. En undersökning 
uppvisar sällan en rent induktiv eller deduktiv ansats utan är ofta en blandning 
som glider mer eller mindre åt den ena eller andra hållet.  
 

3.4  Datainsamling - Primärdata 

Det som menas med primärdata är den data, oftast ny sådan, som 
undersökaren själv samlar in i samband med undersökningen. De tekniker 
som används för att samla in informationen bör anpassas efter ändamålet. 
Under empiriinsamlingen för denna uppsats införskaffades kvalitativ data 
genom intervjuer. Ett första steg är därefter att bestämma vilken typ av 
intervju som passar syftet bäst samt hur urvalet i målpopulationen ska ske. 
Tillvägagångssättet för dessa steg beskrivs i de nästkommande avsnitten. 
Dessutom kommer tillvägagångssättet som användes under intervjuerna att 
förklaras. (Christensen et al, 1998) 
 

3.4.1 Val av intervjuform 

Vid val av intervjuform för denna kvalitativa undersökning utgick vi från att 
det viktigaste var att möjligheten att ställa frågor som täckte 
informationsbehovet gavs. Det var inte viktigt att de ställdes i en viss ordning 
eller att frågorna var formulerade på ett speciellt sätt. Lundahl & Skärvad 
(1999) menar att under de omständigheterna passar icke-standardiserade 
intervjuer. Då har intervjuaren möjlighet att vara mer flexibel och 
situationsanpassad något som kändes mycket väsentligt för oss. Intervjuerna 
gjordes dock utifrån en frågemall som följdes upp med uppföljningsfrågor, 
något som gör att vår intervjuform snarare klassas som semistandardiserad. 
Enligt samma författare som ovan är nästa klassificeringsaspekt kopplad till 
graden av strukturering i intervjun. Detta har att göra med hur pass stor frihet 
respondenten har att själv formulera sina svar. De intervjuer som 
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genomfördes var helt ostrukturerade, dvs. det fanns inga på förhand givna 
svarsalternativ utan respondenten fick full frihet att svara efter eget tycke. En 
fri eller ostrukturerad intervju passar då intervjuns syfte är  
 
”att locka fram respondentens värdering av situationen, åsikter, attityder och föreställningar 
i lika hög grad som rena fakta.”  

(Lundahl & Skärvad, 1999, s 117) 

 
Utifrån dessa resonemang gjordes bedömningen att den intervjuform som 
bäst passade uppsatsens syfte skulle vara den riktat öppna intervjun. En 
intervju klassas, enligt Lantz (1993), som sådan då respondenten utgår från en 
tematisk guide med frågor som anger vad som står i fokus för intervjun. 
Författaren förklarar att frågorna ska lyfta fram respondentens intryck av ett 
visst fenomen och att de ska följas upp med av intervjuaren ställda 
uppföljningsfrågor. Intervjuaren ska också se till att respondenten håller sig 
inom ramarna för vad som är meningsfullt för undersökningen.  
 
Ambitionen var att göra enskilda personliga intervjuer vid alla intervjutillfällen 
och på så sätt få ett djupt material med personliga inslag i den utsträckning 
dessa fanns.  
 
För att täcka in så stor del av branschen i fråga som möjligt och de olika 
perspektiven på den valde vi att göra intervjuer med två olika 
respondentgrupper, redarna och finansiärerna. Dels för att få rederiernas syn 
på kapitalanskaffningsmöjligheterna i branschen men också för att få 
möjlighet att intervjua aktörer som representerar finansiärernas sida. 
 

3.4.2 Urval 

Efter samtal med Per A. Sjöberger på Svenska Redareföreningen 
sammanställdes en lista på aktörer som bedömdes vara av intresse för 
undersökningen då de besitter en god insyn i och erfarenhet av branschen. En 
annan faktor som sedan stärkte urvalet är det faktum att de olika 
respondenterna rekommenderade varandra som lämpliga respondenter 
allteftersom intervjuerna genomfördes.  
 
Ett grundläggande motiv till den typ av urval som genomfördes är att studien 
inte syftar till att få fram någon statistisk representativitet i urvalet, utan 
snarare att fånga upp ett bredare spektrum av åsikter. Christensen et al (2001) 
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skriver att utredaren under dessa omständigheter kan välja att göra ett icke-
sannolikhetsurval, en vanlig typ av urval vid kvalitativa undersökningar. Det 
innebär, till skillnad från ett sannolikhetsurval, att alla i målpopulationen inte 
har en känd chans att komma med i urvalet. Det finns många typer av icke-
sannolikhetsurval och för att gå ytterligare ett steg i klassificeringen kan 
undersökningens urval också, enligt samma författare, klassas som ett 
strategiskt urval. Det innebär att undersökaren själv väljer vilka som ska ingå. I 
denna studies fall valde alltså undersökarna själva ut respondenterna med stöd 
av expertis från branschkunniga. Den här typen av urval är vanligt då 
undersökningens syfte är att få en djupare förståelse för något, vilket ligger 
helt i linje med vår studie.  
 
Sammanlagt kontaktades elva potentiella respondenter, varav nio tackade ja till 
att medverka på en intervju. Bortfallet uppgår således 18,2 % vilket inte 
bedöms påverka resultatet av undersökningen negativt. Av de nio 
respondenterna representerade sex stycken finansiärernas sida och tre stycken 
var redare. Det kan hävdas att fördelningen är skev men då intervjuerna 
genomfördes märktes det tydligt att den information de olika respondenterna 
presenterade, inte skiljde sig nämnvärt och därför anses urvalet fullt tillräckligt 
för uppsatsens syfte.  
 

3.4.3 Intervjuernas praktiska genomförande 

I avsnittet Val av intervjuform förklarades att de riktade öppna intervjuerna 
genomfördes med en intervjuguide som frågemall. Här ska dock påpekas att 
denna frågemall inte var identisk för alla intervjugrupper utan anpassades för 
att matcha perspektiven som de olika respondentgrupperna representerade. 
(se bilaga 1) 
 
Ovan nämndes att ambitionen var att göra enskilda personliga intervjuer vid 
alla intervjutillfällen. Vid ett tillfälle blev det så att en arbetskollega till den 
ursprunglige respondenten ville delta. Detta förändrade förutsättningarna 
under vilka intervjun genomfördes men vi såg det som att nytta kunde dras av 
den dubbla kompetensen och upplevde inte att det medförde några negativa 
effekter. Vid de flesta intervjutillfällen hölls intervjun på respondentens 
arbetsplats men vid ett tillfälle genomfördes en telefonintervju på grund av att 
praktiska omständigheter i form av avstånd till respondenten och det bedöms 
inte ha haft någon inverkan på informationen som framkom.  
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Vid samtliga intervjutillfällen användes en kassettbandspelare för att spela in 
intervjun. Bandinspelning av intervjuer kan diskuteras, det finns både 
nackdelar och fördelar med det. Lundahl & Skärvad (1999) menar att det kan 
skapa en formell atmosfär och skapa mycket efterarbete. Fördelarna 
bedömdes dock i det här fallet vara större. Det gav möjlighet att bena ut 
oklarheter om intervjuarna uppfattat något respondenten sagt på olika sätt. 
Intervjuerna transkriberades allteftersom men här bör tilläggas att inte hela 
intervjuerna skrevs ut. Av praktiska skäl gjordes valet att skriva ut de delar 
som svarade på de frågor intervjuguiden bestod av och andra delar som 
ansågs relevanta för vår uppsats. Samtliga respondenter gav sitt medgivande 
att använda informationen som framkom i citat eller i sin kontext. 
  

3.5  Datainsamling - Sekundärdata 

Till viss del grundas undersökningen på data som samlats in och 
sammanställts tidigare, i andra sammanhang – sekundärdata (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Referensramen utgörs till fullo av litteratur och klassas som 
sekundärdata.  
 

3.6  Metodkritik 

Vi har under arbetets gång haft ambitionen att förhålla oss så objektiva som 
möjligt till studien för att de slutsatser som arbetet genererar ska vara 
tillförlitliga såväl som trovärdiga. Kapitlet som följer ägnas åt att visa läsaren 
att detta mål uppnåtts. 
 

3.6.1 Reliabilitet 

Det finns många olika tekniker för att genomföra en intervju. Det 
tillvägagångssätt som använts bedömdes vara det mest lämpade för syftet med 
undersökningen. Intervjuerna som genomfördes innefattar en låg grad av 
standardisering och strukturering. Om istället standardiserade och 
strukturerade intervjuer med smala frågor och förutbestämda svar hade 
genomförts, hade sannolikt en del av den information som framkommit 
uteblivit. Med en hög grad av standardisering och strukturering hade det dock 
förmodligen varit lättare att argumentera för reliabiliteten i uppsatsen. 
Lundahl & Skärvad (1999) förklarar att god reliabilitet karakteriseras av att de 
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som utför undersökningen eller mätningen och de omständigheter under vilka 
den sker, inte påverkar utfallet. Kvaliteten på den information som framkom 
under intervjuerna bedöms i detta fall inte ha påverkats nämnvärt av 
intervjuernas upplägg. 
 

3.6.2 Validitet 

Validitet avser relevansen av det som mäts eller undersöks och är ett begrepp 
som diskuteras i metodkritikssammanhang. Eriksson & Wiederheim-Paul 
(2001, s 38) definierar validitet som:  
 
”ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att mäta.”  
 
Vi tolkar det som att det i den här studien har att göra med vilka frågor som 
ställdes. Ställdes rätt frågor för att få fram den information som eftersöktes? 
Förstod respondenten frågorna som ställdes? Dessa är inga orimliga frågor 
men atmosfären vid intervjutillfällena upplevdes som så pass avslappnad att 
både intervjuare och respondenter kände sig fria att be om förtydligande om 
det var några oklarheter i såväl enskilda termer som vad som menades 
kontextmässigt. Vid genomförandet av en underökning finns alltid en risk att 
respondenten av någon anledning inte talar sanning. Det bedömdes dock att 
ingen av parterna som ingår i denna undersökning hade något att vinna på att 
inte tala sanning och att risken därför inte var något som behövde beaktas i 
någon större utsträckning. 
 

3.6.3 Generaliserbarhet 

Det finns fler möjliga problem som kan uppstå i samband med en 
undersökning av det slag som genomförts. Christensen et al (1998) lyfter fram 
ett fel som kan uppstå på grund av de metodval som görs; urvalsfel. Det 
handlar om huruvida det urval som görs ur den valda målpopulationen blir 
representativt för populationen i sin helhet. Urvalet som gjordes bedöms som 
tillräckligt för den typ av undersökning som genomförts. Som tidigare nämnts 
var målet inte att visa någon statistisk representativitet utan snarare att ta fram 
så mycket information som möjligt om ett antal fenomen i rederibranschen, 
att ge förklaringar snarare än kvantifierbar fakta. Då en statistisk 
representativitet inte kan uppnås, kan heller inga statistiska generaliseringar 
göras. Enligt Lundahl & Skärvad (1999) är det dock möjligt att genomföra 
analytiska generaliseringar från resultatet av en kvalitativ studie. Dessa 
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generaliseringar gäller mönster och koncept som kan lyftas upp till ett mer 
generellt plan och därigenom appliceras på andra branscher. 
 
Denna underökning begränsas till rederibranschen som uppvisar en mycket 
speciell karaktär, varför det är med stor sannolikhet är svårt att generalisera 
resultatet till andra branscher. 
 

3.6.4 Sekundärdata 

I syfte att göra empirin mer omfattande eftersöktes i viss utsträckning även 
sekundärdata. De sekundärdata som använts kommer främst från 
bibliotekskällor. I de fall det skett har det handlat om objektiv data och det har 
inte funnits någon anledning att ifrågasätta sanningshalten i den. Internet är 
ofta kritiserat som källa och i den mån det använts för att ta fram information 
har strävan varit att backa upp internetkällan med en tryckt källa. I de fall det 
inte varit möjligt har en bedömning av källans trovärdighet gjorts innan den 
använts, varpå det inte haft någon negativ inverkan på studien.  
 
Referensramen är till huvudsak uppbyggd kring ett fåtal källor vilket kan 
kritiseras. Emellertid är utbudet av litteratur inom ämnet skeppsfinansiering 
mycket begränsat varpå det därför med tyngd kan påstås att referensramen 
innehåller en god del av utbudet. Vad gäller den del av referensramen som 
handlar om allmän finansieringsteori är denna till stor del hämtad från en och 
samma bok. Att detta skulle påverka kvaliteten är föga troligt då det rör sig 
om generella och vedertagna förhållanden och begrepp.  
 

3.6.5 Övrig metodkritik 

Tack vare den expertis som Per A. Sjöberger besitter anses risken för urvalsfel 
vara liten. Urvalsfel innebär att underökningen missat vissa respondenter och 
fått med andra som inte borde ha inkluderats (Christensen et al, 2001).  
 
Bortfallsfel innebär enligt Christensen et al (2001) att de som valt att inte svara 
skulle kunna ha åsikter som skiljer sig från de som deltagit i undersökningen 
och att resultatet därför skulle bli missvisande. Studiens karaktär är av det 
slaget att det inte kan antas att resultatet hade blivit annorlunda om 
möjligheten att intervjua alla som kontaktades från början hade funnits. 
Informationen som erhölls i de intervjuer som genomfördes var likriktad och 
det finns ingen anledning att tro att ett större antal respondenter hade 
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inneburit att annan information skulle framkomma.  
 
I studien har valet gjorts att behålla en betydande del av terminologin på 
engelska. Anledningen till detta val är att det finns risk för att det faktiskt blir 
svårare att förstå om de, istället för att behållas som vedertagna begrepp, 
ersätts med ett svenskt alternativ.  
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4.  REFERENSRAM 
 
I referensramen ges läsaren en genomgång av de teorier som undersökningens 
analys utgår ifrån. Här presenteras såväl branschspecifika teorier och fakta 
som mer allmänna teorier som används och ingår i den förförståelse som är 
nödvändig för att förstå analysen och de slutsatser som presenteras i senare 
kapitel. Kapitlet börjar med en översikt av strukturella egenheter som 
branschen uppvisar. Därefter följer ett avsnitt som behandlar risk, en central 
faktor i bedömningen av rederier. Slutligen redogörs för olika 
finansieringsformer som kan vara tillämpliga vid finansiering av 
rederiverksamhet. 
 

4.1  Strukturella egenheter för branschen 

I detta avsnitt avhandlas en rad speciella drag som gör att rederibranschen 
skiljer sig från andra branscher. För, hur fast bunden till ekonomiska teorier 
en analys än kan göras, måste ändå hänsyn tas till det faktum att sjöfartens 
starka internationella prägel och att den i hög grad påverkas av 
världspolitikens svängningar. Detta medför att mer generella teorier, 
nationalekonomiska eller företagsekonomiska, inte alltid kan tillämpas på 
sjöfartsnäringen. Modifikationer av generella teorier och egen teoribyggnad 
som har en fast koppling till historisk empiri utgör i många fall de 
analysverktyg som går att tillämpa på rederibranschen. (Stopford, 1997) 
 

4.1.1 Rederibranschens cykler 

Att en bransch uppvisar en cyklisk utveckling är i sig inget som är specifikt för 
rederibranschen, i stort sett alla förekommande branscher är till större eller 
mindre del utsatta för cykler. Marknadscyklerna i rederibranschen medför 
dock påtagliga svängningar i fraktrater och fartygspriser som inte behöver 
sammanfalla med varandra. Cyklerna delas generellt in efter varaktighet; korta 
eller långa cykler. (Stopford, 1997) 
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4.1.2 Prognostisering 

Stopford (1997) förklarar att sjöfartsindustrin med dess höga grad av 
internationalisering har en mycket komplex ekonomisk struktur, något som 
gör det svårt att förutsäga och prognostisera marknaden. Han konstaterar 
även att prognoser överhuvudtaget har ett dåligt rykte i maritima kretsar. 
Många argumenterar med tyngd för att de aldrig stämmer. Stopford (1997) 
menar att vissa prognoser har visat sig vara helt fel och andra har varit rätt 
men endast genom att kombinera en rad oprecisa antaganden. Trots detta 
fortsätter beslutsfattarna att efterfråga prognoser och en stor mängd av dem 
tas fram varje år. Författaren förklarar denna paradox med att de flesta viktiga 
beslut som fattas av företagsledare kräver en överblick över framtiden och att 
det därför helt enkelt inte går att bortse från. Det som spelar roll är inte 
huruvida prognosen stämmer, utan huruvida beslutet är det rätta. Det är alltså 
viktigare att ta reda på hur företaget bör bete sig i situationer som frestar på de 
resurser som finns. 
 
”…the forecaster’s job is not to define certainties but to seek out and evaluate risk against 
which the business should be protecting itself.” 

(Stopford, 1997 s 492) 

 

4.1.3 Fartygspriser 

Fartygspriserna avgörs i hög grad av faktorer som inte är kopplade till den 
operativa verksamheten som rederierna bedriver och därmed inte heller till 
företagens intjäningsmöjligheter. Den primärt avgörande faktorn som 
bestämmer priset på fartyg på andrahandsmarknaden är storleken på 
efterfrågan och omsättningen på säljsidan, vilken i sin tur är starkt influerad av 
förväntningarna på en potentiell vinst vid en andrahandsförsäljning. 
Andrahandsmarknaden för fartyg har därmed kommit att mer och mer 
efterlikna marknaden för vilken annan råvara eller vara som helst. Problemet i 
detta fall är att fartyget inte är en utbytbar råvara, utan en industriell tillgång 
som minskar i värde och så småningom måste ersättas med en ny. 
Ersättningskostnaden för fartyg hölls under många år på en mycket låg, 
orealistiskt låg, nivå på grund av statliga subventioner vid nybyggnationer och 
lättillgängliga kreditpaket i syfte att underhålla varvsverksamheten. Efterhand 
som dessa subventioner fasats ut har det uppkommit en marknad som har en 
viss relation med den faktiska konstruktionskostnaden för ett fartyg. Detta har 
lett till att ersättningskostnaderna har stigit till nivåer som ur ett operativt 
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perspektiv i många fall inte går att motivera för rederiet då de är alltför höga. 
(Stokes, 1997)  
 

4.1.4 Myndigheters inblandning 

Stokes (1997) redogör också för att den statliga inblandningen i sjöfarten 
alltjämt haft en dämpande effekt på branschens välmående. Även Stopford 
(1997) tar upp myndigheters påverkan på sjöfartekonomi.  
 

“Shipowners, like most businessmen, find that regulation often conflicts with their efforts to 
earn a reasonable return on their investment.”  

(Stopford, 1997 s 422)  

 
Det kan från myndigheternas sida handla om att försöka hålla en viss standard 
gällande arbetsvillkor eller säkerhetsnivå. Stopford (1997) förklarar vidare att 
samma, i vissa fall berättigade motstånd mot regler och förordningar finns i de 
flesta industrier. Skillnaden är att världshaven förser shippingindustrin med en 
unik möjlighet att kringgå regelområdena och på så sätt få ekonomiska 
fördelar. Målet med sjöfartsregler är att dra åt nätet för att undvika detta och 
det har över åren skapats ett regelverk som har blivit en central faktor för 
shippingmarknaden. Reglerna omfattar alla ekonomiska aspekter kring 
skeppsdrift, allt från design och underhåll till skatter och föroreningsansvar. I 
enstaka fall har enskilda incidenter, på allmänhetens begäran, legat till grund 
för skapandet eller skärpningen av regler. Författaren påpekar därför att det 
alltså är viktigt att veta att kunskap om sjöfartsreglerna har blivit en viktig del 
av den sjöfartsekonomens verktygslåda. (Stopford, 1997) 
 

4.2  Risk 

På ett tidigt stadium blev det tydligt att en stor del av det som gör 
rederibranschen annorlunda från andra branscher är de olika risker som 
påverkar den samt hur dessa risker ska bedömas. Med anledning av detta 
ägnas därför följande avsnitt åt risk.  
 
I ekonomisk mening står risken för sannolikheten för att ett utfall av en 
händelse ska skilja sig från det förväntade. Risk definieras ofta som 
volatiliteten i möjliga utfall av en händelse, alltså storleken av ”träffbilden” 
runt ett mål som är förväntat och som mått används ofta standardavvikelse 
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eller varians. Risken kan alltså ge en såväl positiv som negativ förändring av 
utfallet. Risk är i finansieringsteori en av de grundläggande faktorerna som 
påverkar kraven på en investering och det existerar flera typer av risk. 
(Lönnkvist, 2004) 
 

4.2.1 Risk och avkastning 

I finansiell teori är risken en av de huvudsakliga påverkansfaktorerna på en 
investerings karaktär, konstaterar Brealey & Myers (2000). Ett grundläggande 
koncept är kopplingen risk-avkastning. En investering som är riskfylld måste 
kompenseras med en högre avkastning, vilket i praktiken innebär möjlighet till 
avkastning. Författarna förklarar att detta koncept är intuitivt enkelt om vi 
utgår från att individen är riskavert, alltså har en inneboende ovilja att ta risk 
och föredrar säkerhet framför osäkerhet. Om en större sannolikhet för ett 
negativt utfall förekommer i investeringen, krävs en kompensation för detta 
genom en större möjlighet till en hög avkastning om utfallet är positivt. 
Avkastningen motiverar risktagandet genom tillförandet av en riskpremie.  
 

4.2.2 Affärsrisk och finansiell risk 

Ett företag och dess verksamhet är föremål för risk på grund av att framtiden 
inte med säkerhet går att förutspå, utan endast kan bedömas med större eller 
mindre säkerhet. Risken rör alltså företagets framtida utveckling och ju större 
omfång av möjliga utfall i framtida utveckling, desto högre risk. Risken i en 
verksamhet kan kategoriseras i affärsrisk och finansiell risk. (Lönnkvist, 2004) 
 
Lönnkvist (2004) skriver också att affärsrisken är den risk som är direkt 
kopplad till företagets operativa och strategiska verksamhet och som till del 
kan påverkas av företagsledningen. Affärsrisken kan, enligt Eckerhall & 
Karlsson (2000) enkelt uttryckt sägas vara den variation i företagets 
intjäningsförmåga som härrör till företagets direkta verksamhet. Affärsrisken 
påverkas också av den bransch i vilken företaget är verksamt och branschens 
inneboende osäkerhetsfaktorer.  
 
Finansiell risk är den risk företaget uppbär som är kopplad till dess finansiella 
policy, alltså den risk som härrör till finansieringen av företaget och dess 
verksamhet, samt den risk som tillkommer på grund av förändringar på de 
finansiella marknaderna exempelvis ränterisk och kreditrisk. Den finansiella 
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risken kan således ses som den variation i intjäningsförmågan som relaterar till 
företagets kapitalstruktur, dess val av finansieringskällor (Eckerhall & 
Karlsson, 2000). Ett företag bör alltid fokusera på att ta en minimal finansiell 
risk genom riskhantering för att istället fokusera verksamheten på att tillföra 
värde till företaget och dess ägare, vilket är kopplat till företagets affärsrisk. 
(Lönnkvist, 2004) 
 

4.2.3 Internationella Risker 

Brealey & Myers (2000) redogör för att företag som driver internationell 
verksamhet är utsatta för ett antal risker, som inte drabbar företag som endast 
bedriver nationell verksamhet, exempelvis valutarisker och politiska risker. 
Den valutamässiga risken i en internationell verksamhet tillkommer när ett 
företag genererar och hanterar kassaflöden i olika valutor, exempelvis ett 
svenskt företag som beställer varor från Tyskland och betalar i EUR men 
säljer till USA och får betalt i USD, samtidigt som resultatet redovisas i SEK. 
 
Politisk risk innebär risken att en stat genomför förändringar som påverkar 
utfallet av en investering eller ett beslut. Politisk risk förekommer inte enbart 
vid internationella förhållanden, alla företag är till del utsatta för den i sitt 
hemland. Företeelsen växer dock i omfattning vid en internationell 
verksamhet, då antalet inblandade stater som teoretiskt kan genomföra 
förändringar ökar. Den politiska risken är mest påtaglig i mindre stabila delar 
av världen, där förändringar i politiskt klimat snabbt kan medföra ändrade 
affärsförhållanden. Exempel på ändrade förhållanden och svårigheter som kan 
uppkomma är restriktioner på utförsel/införsel av valuta, övertaganden, 
försvårande kontraktsformer, repatriering och nationalisering. (Brealey & 
Myers, 2000) 
 
”Political risk…the threat that a government will change the rules of the game…after the 
investment is made.” 

(Brealey & Myers, 2000, sid. 809) 

 

4.2.4 Riskhantering 

Det finns olika alternativ för att hantera risker i ett företag genom 
kontraktsbaserade riskhanteringslösningar. De är här uppdelade i två 
huvudgrupper, försäkring och hedging. Ett tredje alternativ är riskundvikande, 
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att helt enkelt att undvika de situationer som ger upphov till risk. Detta är 
emellertid inte aktuellt då det skulle eliminera affärsmöjligheterna, varpå 
begreppet inte förklaras närmare. Riskhantering är en nödvändighet för ett 
företag som är utsatt för risk, men är knappast gratis. Brealey & Myers (2000) 
hävdar att en riskhanteringslösning i bästa fall är en investering som 
nuvärdesmässigt går ±0. 
 

Försäkring 

I princip alla företag tecknar någon form av försäkring mot olika former av 
skador som kan uppkomma. Försäkringen innebär en transferering av risken 
till försäkringsbolaget, varpå företaget själva inte längre behöver hantera den. 
Försäkringsbolaget som istället tar risken är specialiserat på och har erfarenhet 
av att hantera risker och har stora möjligheter till att diversifiera sina risker 
och skapa en riskdelning mellan olika försäkringstagare. En annan fördelaktig 
faktor är att försäkringsbolaget genom sitt kunnande på området kan leverera 
effektiva riskhanteringslösningar till företaget som vill försäkra sig. 
Försäkringar kan upptas för att täcka i stort sett alla tänkbara risker, det som 
avgör huruvida försäkringen för en specifik risk är ett gott alternativ eller inte 
är den premie som företaget får betala för att någon annan ska ta risken. 
(Brealey & Myers, 2000) 
 

Hedging 

Hedging innebär att medvetet ingå en risk för att uppväga för en annan, 
utfallsmöjligheterna ska alltså ta ut varandra. Hedging kan genomföras genom 
användandet av derivatinstrument, futures och forwards, optioner och swaps 
kan alla användas för att hedga en risk, under förutsättning att det finns 
instrument som relaterar till en relevant underliggande tillgång. (Brealey & 
Myers, 2000) 
 
Samma författarpar skriver att terminskontrakt i form av forwards eller 
futures i enkla termer innebär ett vad på utvecklingen av priset för den 
underliggande tillgången under en framtida tidsperiod. Vid kontraktets 
ingående fastställs ett fast framtida pris som gäller på lösendagen och 
kontrakten ger innehavaren rätten och skyldigheten att på lösendagen 
upphandla tillgången till det i förväg bestämda priset. De uppkom och 
utvecklades ursprungligen för att i förväg säkerställa framtida priser på råvaror 
och jordbruksprodukter, men har under senare år uppkommit för en rad olika 
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tillgångar, materiella såväl som immateriella. Allt från valuta- och 
ränteutveckling och fraktpriser till priset på vete eller olja kan hedgas genom 
användandet av terminskontrakt. Forwardkontrakt handlas ofta over the counter 
(OTC) och kan vara specialiserade för att passa ett specifikt ändamål eller 
förhållande mellan två företag. Futures är standardiserade forwardkontrakt 
som handlas på en standardiserad marknad i form av en börs eller 
motsvarade. (Brealey & Myers, 2000) 
 
Optioner ger innehavaren rätt, men inte skyldighet att vid en framtida 
tidpunkt sälja eller köpa en underliggande tillgång till ett i förväg bestämt pris. 
Till skillnad från terminskontrakten är optionen inte tvingande till ett 
utövande av rätten till priset på lösendagen. Optioner handlas flitigt på olika 
marknader och finns i flera olika former, för flera olika underliggande 
tillgångar. De vanligast förekommande är aktieoptioner och indexoptioner, 
men optioner finns även gällande flera andra tillgångar. (Brealey & Myers, 
2000) 
 

4.2.5 Kreditrating och risk 

En rating kan tilldelas till såväl långa som korta skulder, obligationer, aktier 
och försäkringar. Långsiktiga kreditratings tenderar att vara mer indikativa för 
ett lands investeringsklimat och ett företags vilja och förmåga att uppfylla sina 
kreditåtaganden. Ratingen bedömer företagets förmåga att betala sina skulder 
för lån i såväl inhemsk som utländsk valuta och ger en sammanvägd bild av ett 
företags förmåga och vilja att återbetala sina skulder och är ett 
bedömningsverktyg för investerare såväl som företaget. Ratingen utförs av ett 
oberoende ratinginstitut, exempelvis Standard & Poor´s, Moodys, eller Fitch 
Ratings. Kreditratingen är avgörande för företagets kreditvillkor gällande såväl 
lån som obligationer och avgör huruvida ett företags obligationer klassas som 
investment grade (BBB eller högre) eller junk grade (BB och lägre). Ratingskalorna 
är olika för de olika instituten, på följande sida återfinns en tabell för skalorna 
som gäller för Moody´s och Standard & Poor´s. (Ream Heakal, 2004) 
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Tabell: Egen bearbetning, Rating symbols, Ream Heakal (2004) 

Moody's Standard & Poor's Grade  Risk 

Aaa AAA Investment Lowest 

Aa  AA Investment Low 

A A Investment Low 

Baa BBB Investment Medium 

Ba, B BB, B Junk High 

Caa/Ca/C CCC/CC/C Junk Highest 

C D Junk 
In 

Default 

 
Ratingen ger således både investerare och företag ett verktyg för att bedöma 
kvaliteten på en investering och risken i företaget som innehar ratingen. 
 

4.2.6 Riskbedömning i shipping 

Den totala risken i rederiverksamheten kan i grova drag delas upp i tre 
huvuddelar. Den makroekonomiska risken, då verksamheten är kraftigt 
påverkad av den världspolitiska och världsekonomiska utvecklingen, den 
operativa risken som beror av rederiföretagets verksamhet i sig och slutligen 
rederiets marknadsrisk som är kraftig relaterad till fraktmarknadens cykler. 
Den sistnämnda av dessa risker är den risk som är mest avgörande för 
rederiverksamhet och branschen i stort och den som spelat den största rollen 
för branschens historiska utveckling. Cyklerna i rederibranschen är emellertid 
inte enbart ett negativt resultat av överinvesteringar och missbedömningar 
med påföljande uppsvingar, som kan reduceras genom att rederierna lär sig av 
historien. De har enligt Stopford (1997) ett syfte och utgör ett välfungerande 
verktyg för branschen att reglera tillgång och efterfrågan i en oförutsägbar 
värld. Enligt samma författare är varje cykel unik. Finansiären bör därför 
bedöma cykelns karaktär lika mycket som rederiföretagets. Riskreduceringen 
blir avsevärd genom den förenklade bedömning det innebär att känna 
företaget som finansieras; på samma sätt sker en riskreducering genom att 
känna den pågående cykeln varpå ett bättre beslutsunderlag och en bättre 
riskkännedom uppstår. 
 

4.2.7 Kapitalstruktur och kapitalkostnad 

Enligt Miller & Modiglianis klassiska finansieringsteori (i Brealey & Myers, 
2000) har kapitalstrukturen ingen påverkan på företagets marknadsvärde, då 
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företagets totala värde endast är avhängigt dess tillgångar. Detta resulterar i att 
finansierings och investeringsbeslut kan fattas separat utan påverkan i endera 
riktningen (Brealey & Myers, 2000). Kostnaden för de olika formerna av 
kapital och den påverkan de har på företagets risknivå har alltför stor inverkan 
på företagets värde och finansiella tillstånd för att det ska vara realistiskt att 
bortse från företagets kapitalstruktur. Beroende på dess olika underordning i 
prioritet för betalning, har skuldfinansiering och externt kapital olika 
avkastningskrav och uppbär således olika kapitalkostnader. Som exempel kan 
tas en lånefinansiering som kräver underhåll i form av 5 % ränta, medan 
aktiekapitalet, som på grund av prioritetsordningen för betalningar och den 
därmed högre risken, kräver 12 % i avkastning. (Brealey & Myers, 2000) 
 
Kapitalstrukturen, främst speglad genom soliditeten, bör matchas för att stå i 
paritet med den affärsrisk företaget uppbär. En hög affärsrisk bör finansieras 
med en högre andel eget kapital för att minska den finansiella risken, då den 
finansiella risken kan sägas vara de variationer i resultatet som härstammar ur 
kapitalstrukturen. (Eckerhall & Karlsson, 2000) 
 

4.2.8 Skuldsättningsgrad och pecking order 

Skuldsättning ökar den finansiella hävstång som företaget uppbär då den del 
av kassaflöden som görs tillgänglig för aktieägarna är den som är tillgänglig 
efter betalning till långivare. Skuldsättningsgraden är generellt hög i branscher 
där företagen har en stor andel anläggningstillgångar, som har ett eget värde 
även utanför företaget då de används som säkerhet för den höga 
skuldsättningen. Skuldsättningsgraden mäter den finansiella hävstången 
genom att ta hänsyn till andelen långsiktiga skulder av total långsiktigt kapital. 
Eventuella långsiktiga leasingavtal räknas som långsiktiga skulder. (Brealey & 
Myers, 2000) 
 
Pecking orderteorin beskriver företagets preferensordning för finansieringen 
och består av följande resonemang: 
 

1. I första hand försöker företaget att finansiera sig genom internt tillförda 
medel, företrädesvis ”retained earnings”. 

2. Företaget anpassar sin utdelningspolicy till investeringsmöjligheterna 
och försöker undvika plötsliga förändringar i utdelningarna. 

3. Sticky dividends och oförutsägbara fluktuationer i lönsamhet och 
investeringsmöjligheter betyder att företagets internt genererade 
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kassaflöden ibland överstiger och ibland underskrider utläggen. Om det 
finns ett överflöd betalar företaget av skulder eller investerar i 
finansiella tillgångar. Om det finns ett underskott minskar företaget 
kassan eller säljer av finansiella tillgångar. 

4. Om extern finansiering är nödvändig, söker företaget att emittera de 
säkraste instrumenten först. De börjar med obligationer, därefter 
hybridinstrument (ex konvertibellån) och i sista hand aktier. 

 

Pecking orderteorin förklarar varför lönsamma företag tenderar att ha en låg 
skuldsättningsgrad. De har inte behov av externa medel utan klarar sig med de 
internt genererade kassaflödena och teorin går att koppla till företagets reella 
val av finansieringsform. Det finns dock branschsamband som uppvisar att 
olika branscher har olika mått på en låg skuldsättningsgrad som ett resultat av 
branschens uppbyggnad. (Brealey & Myers, 2000) 
 

4.3  Fartygsfinansiering 

 “Shipping is one of the world’s most capital intensive industries....Capital payments 
dominate shipping companies’ cash flow and decision about financial strategy are among the 
most important that their executives have to make.” 

(Stopford, 1997 s 194) 

 

Som Stopford (1997) uttrycker det, är det olyckligtvis så att flera av de särdrag 
som utmärker shippingindustrin inte passar särskilt bra ihop med det 
finansbranschen efterfrågar. Försiktiga bankmän föredrar förutsägbara 
förtjänster, transparenta verksamheter, tydliga finansiella strukturer och 
väldefinierat ägande. Detta framför de volatila intäkter, mobila tillgångar och 
den brist på transparens i de finansiella strukturerna som brukar känneteckna 
shipping. En investering i ett fartyg kan dessutom, för många fartygsägare, 
vara mer än ett förvärv av ett transportfordon. Som tidigare nämnts kan 
värdet på ett fartyg förändras kraftigt inom loppet av bara några veckor och 
därför finns det aktörer som köper och säljer fartyg på spekulation.  
 
Följande avsnitt ägnas åt att avhandla de olika möjligheter till 
fartygsfinansiering som olika författare redogör för. Avsnittet börjar med en 
övergripande beskrivning av begreppet projektfinansiering, som ofta är den 
karaktär finansieringslösningar antar inom rederibranschen. I avsnittet om 
projektfinansieringen tas också två finansieringsmässiga grundtankar upp, cash 
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flow finance och asset finance. Slutligen återfinns en genomgång av olika 
finansieringsformer som i teoretisk mening kan vara tillämpliga i 
projektfinansieringen för ett rederi. Dessa är uppdelade på skuldfinansiering 
och finansiering genom equity. Sist redogörs i korthet för 
mezzaninfinansiering och leasing som en finansieringskälla. 
 

4.3.1 Projektfinansiering 

Projektfinansiering är ett samlingsnamn på speciallösningar för finansiering av 
ett specifikt projekt. Andelen skuldfinansiering är ofta mycket hög vilket 
motiveras av inte bara en generell säkerhet i tillgångar, utan även av en vidd av 
garantier och kontrakt samt flera delaktiga parter i projektet. De finansiella 
lösningarna som tillämpas för olika projekt är lika specifika som det projekt de 
täcker in och kan således uppvisa ett skiftande innehåll. Vissa mer generella 
kriterier är dock förekommande i de flesta lösningarna: (Brealey & Myers, 
2000) 
 

- Projektet etableras som ett separat företag, avsett endast för projektet. 
- Leverantörerna och projektägaren blir ofta delägare i projektföretaget 

och delar risken. 
- Projektföretaget ingår ett antal kontrakt som fördelar riskerna mellan de 

delägare som bäst kan hantera dem, exempelvis konstruktionsföretaget, 
projektägaren och kunder. 

- En statlig inblandning som utgivare av garantier är inte ovanligt 
förekommande. 

- Den täta sammankopplingen mellan projektets tillgångar och dess 
blivande verksamhet och de kontrakt som ingåtts resulterar i att en 
mycket hög andel av projektet kan finansieras genom lån från banker 
eller privat upplåning. 

 
Projektfinansiering är vanligt förekommande vid finansiering av dyra och 
specifika tillgångar och för att finansiera infrastrukturlösningar och 
transport/logistikprojekt. Anledningen är den höga graden av belåning som 
möjliggörs genom att framtida inflöden är relativt säkra och projektet har 
finansiell bärighet även med svängningar i externa omständigheter. (Brealey & 
Myers, 2000) 
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Charter Backed Finance (CBF)/Cash Flow Finance 

Förstahandskravet för finansiären som ingår en lånefinansiering inom 
shipping är att få bärighet för lånebetalningarna, dvs. att säkerställa framtida 
amorteringar och räntebetalningar, samtidigt som en tillräcklig säkerhet täcker 
upp själva kreditbeloppet. Detta innebär att förutom den säkerhet som fartyg i 
sig utgör, krävs säkerställande av låntagarens återbetalningsförmåga. En 
möjlighet att knyta längre charterkontrakt av tillräcklig storlek för att garantera 
betalningsströmmarna måste därför tas i beaktande när finansieringsformen 
bestäms. Kan rederiet knyta upp framtida betalningsströmmar med ett 
garanterat kontrakt med en lastägare utgör det en tillräcklig säkerhet för att få 
till stånd en finansiering. (Stopford, 1997) 
 
Stopford (1997) förklarar också att finansiären som sådan kan då gå in med 
mer kapital än det som fartygshypoteket stipulerar som säkerhetsnivå och är 
därmed med och finansierar en komplett logistiklösning snarare än bara 
fartyget. Kombinationen reell säkerhet och uppknutna cash flows är viktig för 
finansieringen av verksamheten. Författaren skriver att charterkontrakten i sig 
inte utgör någon säkerhet, det är ingen tillgång som kan tas i anspråk direkt, 
utan utgör endast en mer eller mindre pålitlig indikation för en sysselsättning 
som leder till en återbetalningsförmåga. Genom användandet av cross 
collateralisation4 i kombination med cash flow financing kan finansiären 
känna sig relativt säker på transaktionen och begränsa den finansiella risken 
avsevärt.  
 
Denna sorts finansiering kräver dock en god insikt i branschen och kan om 
den hanteras felaktigt få katastrofala följder. Genom historien har många 
mindre nogräknade banker fokuserat alltför mycket på cash flow utan att ta 
kvaliteten på den underliggande tillgången och det underliggande företaget i 
beaktande. Precis som med asset finance krävs ett noggrant upplägg av 
transaktionen och en djup branschkännedom för att kunna bedöma finansiell 
och operativ risk och skapa en framgångsrik lösning. (Stopford, 1997) 
 
Tanken bakom CBF är att använda cash flow som härstammar från långa 
charterkontrakt som en form av säkerhet eller garanti för lån som finansierar 
tillgången. Charterkontraktet resulterar i ett antal framtida cash flows som är 

                                                 
4 Cross collateralisation innebär utnyttjandet av en säkerhet som inte är direkt kopplad till det objekt som 

finansieras. Lån för finansiering av ett fartyg kan ta säkerhet i annat befintligt fartyg i anspråk. (Stopford, 

1997) 
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relativt säkra och lätta att bedöma för en finansiär. En vanlig diskonterad cash 
flow-analys kan användas för att räkna fram nuvärdet av investeringen för 
rederiet. (Stopford, 1997) 
 
Stopford (1997) säger också att farorna med CBF är att en stigande inflation i 
realiteten kan eliminera den vinst som beräknats fram vid tidpunkten för 
kontraktets ingående, eller att företaget går miste om stigande fraktrater5 då de 
är uppbundna i kontraktet över flera år.  
 

Asset Backed Finance (ABF) 

Genom ABF tas en större hänsyn till den reella säkerheten i form av fartyget, 
som belånas och används som säkerhet för lånet som finansierar det. Genom 
att ta ut pantbrev i fartyget, på samma sätt som för en fastighet, tillämpas 
hypotekskrediter där finansiären har möjlighet att ta fartyget i besittning om 
betalningarna skulle utebli. (Stopford, 1997) 
 
Nackdelen med denna finansieringsstrategi inom rederibranschen är de 
volatila marknadspriserna på fartyg som kan resultera i att säkerheten minskar 
kraftigt i värde och att finansiären kräver in tilläggssäkerheter eller ett 
kapitaltillskott för att lånet inte ska förfalla. (Stopford, 1997) 
 

4.3.2 Skuldfinansiering 

Skuldfinansiering av rederiverksamhet är en av de mest bestående och centrala 
finansieringsformerna. Fyra huvudtyper av skuldfinansiering utgörs av 
obligationer, banklån (inkl. skeppshypotek), varvskrediter och private 
placement-investeringar. (Stephensson Harwood, 1995) 
 

Banklån 

Den i särklass vanligaste finansieringsformen för att finansiera såväl fartyg 
som operativ drift är banklån, en möjlighet som är öppen för de allra flesta 
företag. Avgörande för möjligheten och storleken på lånet är löptid, räntesats, 
avgiftsstruktur, säkerheter och covenants, de villkor som gäller gentemot banken 

                                                 
5 Fraktrater: De aktuella priserna på frakt av en viss typ. (Sjöfartens bok 2004) 
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i det fall rederiet måste ställa in sina betalningar. Avgörande för lånet är också 
den relation banken har med rederiet.  (Stokes, 1997) 
 
Ett standardmässigt banklån är upplagt över en fast tidsperiod, vanligtvis med 
endast en utbetalning i början av perioden och fasta återbetalningar varje 
kvartal eller halvår. Då USD är den mest förekommande valutan inom 
shipping, är de allra flesta lånen upplagda i USD. Lånen återfinansieras ofta på 
Eurodollarmarknaden och uppbär normalt en ränta kopplad till LIBOR med 
en marginal som är beroende av rederiets allmänna finansiella ställning, 
förhandlingskraft och rykte. Marginalen ligger normalt mellan strax under 1 % 
för de riktigt stora och välkända rederierna till drygt 2 % för mindre rederier 
då marginalen är kopplad till risknivån i bankens utlåning. (Stephensson 
Harwood, 1995) 
 
Tidsperioden och storleken på återbetalningarna kan variera beroende på 
lånets syfte och verksamhetens karaktär. En normal tidsperiod ligger mellan 4 
och 8 år, ofta med ett upplägg som resulterar i en så kallad ballongbetalning, 
alltså en avsevärt högre återbetalning vid sista betalningsterminen, som sedan 
återfinansieras via en ny kredit. Återbetalningarnas upplägg kan anpassas för 
att matcha rederiets intjäningsförmåga och de systematiska svängningar som 
kan förekomma, exempelvis vid en säsongsbetonad verksamhet. (Stephensson 
& Harwood, 1995) 
 

Revolving Credit 

En revolving credit är mest lämpad för större rederikoncerner som frekvent 
handlar med fartyg, då den möjliggör återtagande av krediten till dess 
ursprungliga limit under löptiden utan förhandling om en ny kredit. Bortsett 
från möjligheterna till att löpande höja kreditens storlek under löptiden är 
skillnaderna små i jämförelse med ett vanligt banklån. Normalt återbetalas hela 
lånet vid en fast tidpunkt och de övriga kraven på säkerheter är identiska med 
ett vanligt tidsbundet lån. (Stephensson & Harwood, 1995) 
 

Obligationer 

Obligationsemissioner var fram till 1980-talets mitt förbehållet stora 
koncerner med en god kreditrating. Uttrycket junk bond relaterade då i princip 
uteslutande till företag som fallit i kreditrating och således även deras 
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obligationer. Junk bonds är numera ett vanligare investeringsalternativ som 
främst handlas på den amerikanska marknaden, där handeln i huvudsak utgörs 
av obligationer som emitterats av företag med låg kreditrating. Denna handel 
har ökat allt mer i omfattning och ger mindre, men dock kreditratade, företag 
möjlighet att skaffa kapital på obligationsmarknaden. Marknaden består till 
stor del av företag med en mycket hög belåningsgrad på mellan 90 och 95 %. 
(Brealey & Myers, 2000) 
 
Detta finansieringsalternativ ter sig attraktivt för shipping i allmänhet, då 
många shippingföretag har en kreditrating under investment grade och således 
är lämpade för utgivandet av junk bonds. Dessa högavkastande obligationer 
har en tillräckligt hög risk, och därmed eventuell avkastning för att utgöra ett 
attraktivt investeringsobjekt för obligationshandlare på junk bond-nivå. 
(Stokes, 1997) 
 
Kreditratingen är dock avgörande för huruvida ett företag överhuvudtaget kan 
ge ut obligationer och till vilken kupong. Det existerar inga teoretiskt fasta 
regler för avkastningskravet på junk bonds, men storleken på företaget och 
dess finansiella och operativa kapacitet är avgörande för ratingen och denna 
finansieringsform. Som låntagare har rederierna behov av långtidslån med fast 
räntesats precis som junk bond-marknaden erbjuder. Ett element av säkerhet 
för obligationerna erbjuds i form av en substantiell säkerhet i fartyget. 
(Stopford, 1997) 
 

Syndikerade lån 

Eftersom kreditbeloppen inom fartygsfinansiering kan var mycket stora, är det 
inte ovanligt att flera banker och kreditinstitut syndikerar sig för att bidra till 
riskspridningen. Ur redarens synvinkel skiljer sig ett syndikerat lån i princip 
inte alls från ett normalt lån, då kontakten sker med huvudagenten för lånet, 
vilken sedan sköter kontakten med sina respektive underwriters6. 
(Stephensson & Harwood, 1995) 
 

                                                 
6 En syndikering genomförs när flera banker tillsammans ger ett lån. Arrangörerna består då av en agent, 

som är samordnande part, och underwriters, som utgör de övriga deltagarna. (www.investopedia.com) 
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4.3.3 Equity Finance 

Börsnotering 

Stopford (1997) förklarar att en börsnotering är ett uppenbart alternativ för 
riskspridning och kapitalanskaffning. Börsnoteringen ger företaget en tillgång 
till likviditet då aktierna kan köpas och säljas på en öppen marknad som sätter 
priserna. Författaren fortsätter med att förklara att emissionen dock måste 
vara av en tillräcklig storlek för att en teoretisk möjlighet till en likvid handel i 
aktien ska vara möjlig. Prissättningen påverkas av investerarnas uppfattning 
om företagets finansiella och operativa ställning och en effektiv introduktion 
och handel förutsätter att investerarna kan bedöma verksamheten genom en 
tydlig företagsstruktur, tydliga strategier, bra management och en god tillgång 
på information.  
 
De två främsta handelsplatserna för noteringar av rederier har varit Norge och 
Luxemburg, men även USA där framförallt möjligheterna till private 
placements bidragit till möjligheterna att skaffa extern finansiering. (Stokes, 
1997) 
 
Samma författare berättar att svårigheterna med goda noteringar härrör främst 
från den allmänna marknadens uppfattning om rederibranschen som en 
högriskbransch, och som svårbedömd genom dess starkt cykliska karaktär. 
Detta i kombination med den insyn och krav på en stabil produktion av 
resultat gör det svårt för rederierna att bedriva sin normala verksamhet om de 
är publikt noterade på en handelsplats.  
 
Nackdelarna med en börsnotering av ett rederi är att sjöfartsbranschen är 
mycket svårbedömd och att svängningarna är stora, samtidigt som den 
genererar relativt små marginaler. Detta är inte egenskaper som är direkt 
förenliga med dagens struktur på aktiemarknaden. (Stopford, 1997) 
 

Partnerskapsinvesteringar 

Denna investeringsform har inte haft någon markant utsträckning bortom de 
norska K/S-partnerskapen. K/S-företaget7, en norsk standardföretagsform, 
var en populär investeringsform mycket på grund av de skattefördelar som 
                                                 
7 K/S är den norska företagsformen Kommanditsällskap. (Jan Albertsson, Partner, Aquamarine Finance 

AB) 
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uppnåddes. En ändring av skattereglerna raderade i princip ut hela den K/S-
marknaden för shippinginvesteringar under det tidiga nittiotalet. (Stopford, 
1997) 
 

Fartygsfonder och private placement 

En fartygsfond är ett investeringsalternativ speciellt konstruerat för att ge 
möjlighet till investerare att placera pengar i handelsfartyg, skriver Stopford 
(1997). Ett särskilt företag grundas för att äga fartyget eller fartygen som ska 
finansieras genom fonden. Fondandelar säljs sedan ut till institutionella och 
privata investerare och till det kommer en viss belåning i syfte att öka 
hävstången och därmed även risken. Normalt ges möjligheten att upplösa 
fonden efter mellan 5 och 7 år för att säkerställa en viss likviditet i det fall 
fondandelarna inte kan handlas på en likvid andrahandsmarknad. När 
tillräcklig mängd kapital investerats i fonden, köper företaget in och driver 
fartyg.  
 
Som ren investeringsform finns två huvudsakliga problem med 
fartygsfonderna. För det första måste investeringar i andelar ske innan dess att 
fartygen kan köpas in, vilket ställer krav på en snabb och effektiv tillgång på 
fartyg av god kvalitet och rätt typ. För det andra är organisationsupplägget 
tvådelat. Företagen är inte rederier, de kan upplösas inom en tidsperiod på 
mellan 5 och 7 år, men de besitter och ska driva fartygen över samma tid. 
Båda problemen härstammar från synen på fartyg som en utbytbar råvara, 
vilket stämmer ur synvinkeln hur de handlas på marknaden, men inte med 
industristrukturen där fartygen inte utgör råvaran, utan är en industriell 
tillgång. (Stopford, 1997) 
 

4.3.4 Andra finansieringsmöjligheter 

Mezzanine finance 

Som halvvägspost mellan equity och debt finns möjligheten till mezzanine 
finance. Begreppet är endast löst definierat, men refererar oftast till en form 
av skuldfinansiering med hög avkastning/risk. Ofta ingår någon form av 
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equity kicker i skuldpaketet, exempelvis warrants8. Kombinationen av en 
förstahandsskuld med optioner på företagets tillgångar kan uppnå goda 
finansieringsgrader, men har visat sig svår att placera och används därför i 
sparsam utsträckning. (Stokes, 1997) 
 

Leasing 

Leasing är vanligt förekommande vid en mängd olika tillfällen. Det finns flera 
olika typer av leasing som kan variera i upplägg, men som har grundtanken 
gemensam – leasegivaren äger tillgången och leasetagaren har 
utnyttjanderätten. I gengäld betalar leasetagaren en jämn ström avgifter till 
leasegivaren. Leaseavtalets uppbyggnad kan läggas upp på flera olika sätt för 
att skapa en struktur som passar leasetagare och -givare. När leasingavtalet går 
ut återgår tillgången till leasegivaren. En mer generell indelning av leasingtyper 
kan enligt Brealey & Myers (2000) göras i operationell och finansiell leasing. 
Den operationella leasingen löper normalt under en något kortare tidsperiod 
och avtalet innefattar att service och underhåll åligger leasegivaren, medan 
leasetagaren har utnyttjanderätten. Den finansiella leasingen beträffar en 
tidsperiod som är längre och ofta kopplad till den leasade tillgångens livslängd. 
Leasegivarens främsta uppgift vid finansiell leasing är finansiärens och 
inblandningen angående tillgångens drift och underhåll är begränsad eller 
obefintlig. 
 
Finansiell leasing fungerar i stort sett som att låna pengar för att finansiera en 
tillgång. Emellertid är ägandeförhållandena annorlunda då leasegivaren, inte 
den som använder tillgången, står som ägare. Leasingkontraktet binder upp 
leasetagaren till att göra ett antal betalningar av avgifter, likt ett lån. 
Skillnaderna ligger också i den service som erbjuds av leasegivaren. 
Utsträckningen på servicens omfattning varierar, men en indelning kan göras i 
fullservice (uthyrning) eller nettoleasing. Finansiell leasing är normalt 
nettoleasing och merparten av leasingen sker mot nya tillgångar. Affären 
arrangeras av leasetagaren som söker upp den begärda tillgången och 
leasegivaren som köper in den från tillverkaren, en så kallad direktleasing. En 
annan form är sale and lease-back, där leasetagaren säljer en tillgång i hans 

                                                 
8 Warrant, ett derivatinstrument som i likhet med en köpoption, ger innehavaren rätten att köpa aktier i 

företaget till ett i förväg bestämt pris vid en i förväg bestämd tidpunkt. Skillnaden består i att köpoptionen 

handlas på andrahandsmarknaden, medan en warrant ges ut direkt av företaget. (www.investopedia.com) 
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besittning för att skaffa kapital och sedan leasar tillbaka den från köparen. 
(Brealey & Myers, 2000) 
 
Leasing i rederibranschen är normalt en finansiell leasing. Fartyget köps in av 
leasegivaren som skapar ett charterkontrakt med rederiet. Fartygets 
utnyttjande ligger då helt i händerna på rederiet, medan leasegivaren åtnjuter 
avskrivningsmöjligheterna som innehavet av tillgången erbjuder. (Stopford, 
1997)  
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5.  EMPIRI 
 
I detta kapitel finner läsaren en redogörelse för den empiriska datainsamling 
som studien består av. Avsnittet är uppdelat i delar där den första beskriver 
problem med kapitalanskaffning ur finansiärernas synvinkel. Därefter följer en 
del som behandlar samma ämne men ur rederiernas sätt att se det. Om inte 
annat anges är informationen i det här avsnittet hämtat ur de intervjuer som 
genomfördes i samband med undersökningen. Intervjuerna genomfördes med 
följande respondenter:  
 
Jan Albertsson, Partner i Aquamarine Finance AB  
Svante Berg, Head of Shipping på SEB Merchant Banking 
Lars Höglund, VD på Furetank AB 
Lars Johansson, Assistant Manager på Svenska Skeppshypotekskassan,  
Jan Magnusson, Executive Officer – Structured Finance på Handelsbanken 
Johan Markström, medgrundare och delägare i Wisby tankers AB 
Rolf Mählkvist, Finanschef på AB Stena Finans 
Mikael Sandersson, Områdesansvarig på Föreningssparbanken (Swedbank) 
Hans Sjöstrand, Senior Manager, Corporate Banking – Mid Market på Danske 
Bank 
 
Påpekas bör att respondenterna kontaktades eftersom de har en god inblick i 
och kunskap om branschen, inte i egenskap av representanter från respektive 
företag. Det är alltså inte de olika företagens åsikter som avspeglas i empirin 
utan de olika personernas i egenskap av professionella aktörer i branschen.  
 

5.1  Ur finansiärens perspektiv 

Nedan presenteras material som framkommit under intervjuerna med 
representanter för finansiärerna till rederibranschen. 
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5.1.1 Finansieringsalternativ 

Banklån 

Den avgjort största delen av finansieringen av fartyg och rederier kommer 
från bankerna. Till större delen består detta av lånekapital, med en 
belåningsgrad på fartyget som ligger någonstans runt 70 %, vilket dock kan 
variera beroende på vilken typ av fartyg och vilket företag det handlar om. 
(Jan Albertsson, Partner i Aquamarine Finance AB) Jan Magnusson, 
Executive Officer på Handelsbanken, berättar att det i de flesta fall handlar 
om någon typ av projektfinansiering, alltså att banken går in och finansierar en 
hel logistiklösning. Det kan också handla om förvärvsfinansiering eller 
exportfinansiering. Hans Sjöstrand, Senior Manager på Danske Bank, menar 
att i de fall det handlar om att finansiera hela projekt kan finansieringen bli 
högre, även över 100 % av fartygsvärdet.  
 
Skeppshypotekskassan, en statlig institution som endast lånar ut till 
fartygsfinansiering, kan också i vissa fall låna ut en högre andel. Dessa 
tilläggslån som gör att belåningen kan utökas upp till 90 % av fartygets värde 
är förbehållna mindre rederier. Skeppshypotekskassan är emellertid endast 
med och finansierar själva objektet, inte hela projekt. (Lars Johansson, 
Assistant Manager, Svenska Skeppshypotekskassan) 
 
Ett vanligt upplägg är att lånet amorteras över en längre tid än lånets löptid, 
vilket resulterar i en ballongbetalning på lånets förfallodag. Denna ballong kan 
då antingen återfinansieras genom ett nytt lån eller betalas av med egna medel 
som seglats in eller kommit in på grund av försäljning av fartyg. (Jan 
Albertsson)  
 
Mikael Sandersson, Områdesansvarig på Föreningssparbanken, berättar att det 
är viktigt att göra skillnad på bankkapital och riskkapital. Bankerna tar risker 
på det bankkapital de går in med, både operationella och finansiella.  
 
”Att öka riskvilligheten på bankkapital genom att gå upp högre i belåningsgrad tror jag 
inte på sikt är den rätta vägen att gå. Affären mår bäst av att det finns ett eget kapital, ett 
riskvilligt kapital som kommer in någonstans.” 

(Mikael Sandersson) 
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Sandersson berättar att om de vid enstaka tillfällen går upp högre i 
belåningsgrad så kräver de en betydligt högre marginal för toppdelen. Han 
förklarar också att för den som kommer som nyföretagare gör det egentligen 
ingen skillnad för pengarna som redaren i egenskap av privatperson kan skjuta 
till, exempelvis genom att belåna privata tillgångar, räcker ändå inte. Det 
handlar om så stora summor att glappet som blir kvar är svårt att täcka. Här 
tycker också Svante Berg, Head of Shipping på SEB Merchant Banking i 
Göteborg, att banken har något slags moraliskt ansvar. Han säger att det 
skulle vara dumt att tillhandahålla pengar till någon som drar igång ett projekt 
när de på banken, som kanske har längre och bredare erfarenhet än den här 
redaren, inte tror att det går att ro det i hamn. I viss grad ger ju sig redaren in i 
projektet med egna pengar och de får han aldrig tillbaka om det inte går 
vägen. Svante Berg konstaterar att det åtminstone tidigare har varit en ganska 
romantisk bransch och att redarna därför kanske kan ha svårt att se affären på 
samma sätt som banken gör.  
 
När det gäller mer detaljerade specifikationer om vilka affärer banken vill 
finansiera säger Mikael Sandersson, i likhet med övriga respondenter, att de 
mycket väl kan titta på ett fartyg som är av det äldre slaget men att de då 
ställer krav på en annorlunda belåningsgrad och amorteringstakt. Samtliga 
banker förklarar dock att de inte finansierar fartyg som är äldre än 20 år. 
Bankerna drar sig lite för att finansiera specialfartyg, då blir det svårare att sälja 
det om banken hamnar i en situation där fartyget måste tas i anspråk säger Jan 
Magnusson. Det handlar i den här frågan också om att banken känner sig 
tryggare i vissa delar av branschen eftersom de har större kunskap om dem 
förklarar Sandersson. I en bransch som svänger så snabbt och där det är så 
mycket kapital inblandat, gäller det att förstå kundens verksamhet, och även 
kundens kunds verksamhet. Följaktligen ger banken sig inte in i de delar av 
branschen det inom banken inte finns tillräcklig kunskap om. 
 
Det finns naturligtvis även en rad andra aspekter som banken tar i beaktning 
innan beslut om utlåning tas. I första hand är det en fråga om vem som står 
bakom företaget, alltså vem banken har att göra med säger Magnusson. Han 
berättar att bankerna i regel föredrar att arbeta med etablerade företag som 
kan branschen. Förutom detta kontrollerar även banken vilken flagg fartyget 
har, vilket klassningssällskap det tillhör och om det är försäkrat hos ett 
försäkringsbolag som banken kan acceptera. Allt vägs in i en helhetsbild.  
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Riskkapital 

I princip har endast de stora rederierna möjlighet att skaffa riskkapital, anser 
Jan Albertsson, och då är det många som jobbar med mezzaninfinansiering. 
Gäller det mindre rederier är det inget som förekommer i nämnvärd 
utsträckning. Generellt är det höga krav på avkastning när det gäller 
riskkapital, vilket gör att det inte passar branschen särskilt bra.  
 
”Generellt för alla de här mindre redarna är att de aldrig räknar någon ränta på sitt egna 
kapital. Det är en naturlig del av det här, det puttar man bara in och så får man se vad det 
blir i slutet av transaktionen”  

(Jan Albertsson) 
 
En variant av riskkapitalfinansiering som har utforskats flera gånger men 
aldrig nått framgång, främst på grund av avkastningskraven, är K/S-företag i 
Norge, fortsätter Jan Albertsson. Ofta handlar det om avkastningskrav på 
mellan 25 och 30 % på den lilla del som K/S-företaget ska stå för och även 
om andelen endast utgör 20 % av totalt kapital, resulterar det i 
kapitalkostnader som är för höga. Ett annat problem är att riskkapitalet vill ha 
första rätt, vilket inte accepteras av bottenfinansiären som kräver första rätt 
även de. 
 
”När det varit väldigt bra marknader har kapital sökt sig till branschen och man har 
beställt väldigt mycket båtar. Det finns privata investerare som satsar i båtar.” 

(Jan Albertsson) 
 
Investerare som går in med riskkapital i rederier är oftast folk med en egen 
bakgrund i shipping. Det var länge sedan det kom in kapitalister i branschen 
som inte har en tidigare koppling till branschen. (Svante Berg) 
 
Jan Albertsson berättar att ett annat problem är att om redaren väljer in 
riskkapital måste de generellt ge kontrollrätt till riskkapitalisten, vilket inte är 
förenligt med de flesta mindre rederiers syn på verksamheten. Mikael 
Sandersson styrker detta resonemang och säger att de gånger han har sett en 
riskkapitalist skjuta in kapital, har det också, med rätta, inneburit krav på 
utdelning och styrande i företaget.  
 
”Det innebär att redaren på sin sida tycker att det är ju han som kör fartyget, det är ju 
hans affär, men han får i kraft av sitt lilla kapital väldigt lite att säga till om.” 

(Mikael Sandersson) 
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Albertsson menar att för redaren är verksamheten ett långtgående mål, medan 
riskkapitalisten vill kunna skapa avkastning över en kortare tidsperiod, 
eventuellt med rätten att sälja ut företaget efter något år. Han förklarar att för 
merparten av redarna är detta ett otänkbart alternativ. Redaren vill växa 
långsiktigt, eventuellt med en partner, förutsatt att partnern är införstådd med 
att det då handlar om ett långsiktigt samarbete.  
 
Det finns dock även mindre rederier som tagit in riskkapital, säger Hans 
Sjöstrand. De flesta redarna är emellertid inte benägna att göra det, de vill ha 
full kontroll, de vill äga själva och själva sitta i förarsätet. Det finns fall där en 
privatperson med gott om kapital har gått in som finansiär och mot det fått en 
styrelsepost i bolaget, men det är inte vanligt förekommande. Det ställer 
speciella krav på både rederiet och finansiären, båda måste förstå 
verksamheten och framförallt måste finansiären inse att det är samarbetet är 
på lång sikt och lita på att redaren kan sköta verksamheten på ett bra sätt.  
 
En eventuell variant, som egentligen inte är att betrakta som riskkapital i 
egentlig mening, är att skapa ett partnerskap med ett mer etablerat rederi, som 
kan gå in som delägare i fartyget. Det förekommer att större rederier har ett 
antal delade ägarskap med mindre rederier, där det mindre rederiet seglar för 
egen hand, men tar befraktning från det större företaget i partnerskapet. Synen 
på detta är inte som en klassisk riskkapitalist utan snarare: Vi har tio miljoner 
ledigt, ska ni köpa en båt kan vi göra det tillsammans. (Jan Albertsson) 
 
Påverkan från riskkapitalister är, när det gäller mindre rederier, väldigt liten. 
För större är det en annan sak, de har en verksamhet som är så omfattande att 
den tillåter att man tar in riskkapitalister utan att man för den skull förlorar för 
mycket kontroll. (Jan Albertsson) 
 
”Det gäller att alliera sig med någon som har pengarna. Man kanske skulle vara mer 
generös och bjuda in folk. Man måste kanske inte äga allt man ser.” 

(Hans Sjöstrand) 
 

Börsnotering 

Svante Berg berättar, och får medhåll från de andra respondenterna om att de 
flesta rederierna är obenägna att gå till börsen med sina bolag. Han tror att 
börsen är alltför inriktad på kortsiktiga vinster och att de flesta rederierna är i 
minsta laget för att kunna genomföra en framgångsrik notering. Handeln 
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skulle uppnå en alltför låg likviditet, och företagen är för små för att dra till sig 
uppmärksamhet från analytikerna. 
 
Hans Sjöstrand berättar också att de mindre rederierna är familjeägda och 
ogillar tanken på att en börsnotering förutsätter att de hela tiden måste delge 
allt. De ogillar rapportskyldigheten. Förvisso har de flesta rederierna blivit 
bättre och bättre på att producera cash flow-rapporter och är noga med dem, 
men börsen ställer helt andra krav. Det är en sak för rederiet att vara öppet 
mot banken, en helt annan att vara det mot alla, säger Hans Sjöstrand. Han 
tror i likhet med Svante Berg att det krävs sammanslagningar för att uppnå en 
storlek som är attraktiv för en börsnotering. 
 
Jan Albertsson menar att Sverige inte är rätt land för en börsnotering av 
rederier, erfarenheten är alltför liten. Han berättar att den norska börsen är 
annorlunda ur den aspekten, där kan shippingverksamhet av nästan alla slag 
noteras, vilket återspeglas i antalet rederier som är noterade i Oslo. Detta 
hänger samman med den bredare kunskapen som finns i Norge, där 
rederiverksamheten är djupare rotad. Detta håller Jan Magnusson på 
Handelsbanken med om, han säger:  
 
”Att gå in på börsen kan bli ett problem för det finns liksom ingen tradition, ingen 
förståelse för shipping. Det skulle nog vara lättare att sjösätta ett sådant projekt i Norge.”  

(Jan Magnusson) 
 
Under diskussionerna angående möjligheter till börsnotering återkommer 
respondenterna återigen till att rederierna värnar mycket om sina 
ägarförhållanden, att de mindre rederierna vill hålla företaget inom familjen, 
eller i alla fall en liten krets av ägare. Dels för att behålla kontrollen, men 
också av mer emotionella skäl – skäl som återkommer vid flera tillfällen under 
intervjuerna. 
 
”De liknar familjejordbruk. Man lever på sin båt och man lever på sin gård…med en 
extern part får man folk vid frukostbordet som man inte vill eller är van vid att umgås 
med.” 

(Jan Albertsson) 
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Leasing 

Ett alternativ till att ta banklån för förvärv av fartyg är leasing. Konventionell 
leasing av fartyg, där ett leasingbolag finansierar fartyget som sedan drivs av 
rederiet, är relativt vanligt förekommande på ett internationellt plan, enligt 
Lars Johansson. Rederiet finansierar sitt fartyg genom en extern part, men har 
själva driftsansvaret. En del redare arbetar bara med inhyrt tonnage, allt från 
mäklare som matchar laster med fartyg, till rederier som hyr in tonnage när 
behovet finns.  
 
Leasing av fartyg har dock inte blivit någon hit i Sverige, enligt Jan Albertsson. 
Han berättar att detta sannolikt främst beror på att redaren själv vill äga 
fartyget. Att leasa ett fartyg är som att sälja det till ett annat företag för att 
sedan hyra in det. Dessutom kostar leasingen relativt mycket pengar, 
avskrivningsmöjligheterna tillfaller någon annan och rederiet får inga sådana 
fördelar. Fördelen är att rederiet får en fast kostnad (som är ganska hög) och 
att de slipper springa till banken och föra en finansieringsdiskussion. 
 
Hans Sjöstrand menar att det finns en del leasingupplägg som är fördelaktiga, 
men att möjligheterna till kreativa upplägg minskat på grund av att 
skattereglerna inom EU-området har likriktats allt mer. Även i 
leasingupplägget bör dessutom en befraktning finnas, annars kan det bli svårt 
att få ihop en affär eftersom leasingen kräver att en fast månadskostnad ska 
betalas. Han menar, liksom Jan Albertsson, att de flesta mindre redarna inte är 
så benägna att använda sig av leasing, av anledningen att de själva vill vara 
ägare. 
 

Regionalstöd 

Jan Magnusson berättar att det också finns varianter där det egna kapitalet 
består av det som andra intressenter skjuter till av olika skäl. Det kan handla 
om någon institution som är kopplad till ett regionalt stöd och som kan fås 
tack vare att arbetstillfällen skapas. Albertsson berättar exempelvis att ALMI9 
har skjutit till kapital till små eller nystartande rederier tidigare.  
 

                                                 
9 ALMI är en statsägd koncern som har regional verksamhet i varje län. De erbjuder lösningar för 

finansiering och affärsutveckling till innovatörer, nya företag och till redan etablerade företag som vill 

utvecklas. (www.almi.se) 
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5.2  Ur redarens perspektiv 

I det här avsnittet presenteras rederiernas syn på kapitalanskaffning i 
branschen.  

5.2.1 Finansieringsalternativ 

Banklån 

Rolf Mählkvist, finanschef på Stena påpekar att ett allmänt problem kopplat 
till kapitalanskaffning i rederibranschen är branschens volatila natur. Det är 
svårt att göra tillförlitliga prognoser som förutspår vad som kommer att hända 
i framtiden. Under sådana omständigheter kan det vara som ett problem att 
hitta banker som verkligen förstår vad verksamheten går ut på.  
 
”Vad du vill är egentligen att ha banker som är positiva när det går bra naturligtvis och 
det är ju inte så svårt men de ska även vara någorlunda positiva när det går sämre. Annars 
kommer du snabbt att hamna i problem.” 

(Rolf Mählkvist) 
 

Även Lars Höglund, VD på rederiet Furetank håller med om detta. Han 
berättar att Furetank är ett litet familjeägt företag där man värnar om att ha 
kvar kontrollen över sina affärer. De vill inte lämna över bestämmanderätten 
till någon annan. Som en följd blir de då väldigt beroende av, som han 
uttrycker det, välvilliga banker när de vill investera, investeringarna är så stora 
att de inte kan betala direkt ur kassan. På en marknad som är väldigt 
fluktuerande och där priset på fartyg varierar kraftigt över korta tidsperioder, 
betonar han, är det inte bara viktigt att göra rätt investeringar utan också att ha 
ett mycket väl fungerande samarbete med bankerna. Han vill att Furetanks 
banker ska kunna shipping och ha lite is i magen under en nedgång på 
marknaden och ge rederiet en chans att återhämta under bättre tider.  
 
”Man vågar inte gå till en nybörjarbank [inom shipping]. Vi som är ett litet rederi kan 
inte gå till de banker som säger att nu kan vi finansiera även shipping, utan att ha varit 
där förut. De kan säga att de lånar ut upp till skorsten men det inger inte förtroende för 
framtiden. ” 

(Lars Höglund) 
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Här instämmer Johan Markström, delägare i Wisby Tankers. Han säger att de 
har märkt att det nästan är omöjligt att ha en finansiär som inte kan 
branschen, att de ser finansiering av rederiverksamhet som en oerhörd risk 
och att det handlar om väldigt mycket pengar.  
 
En annan aspekt som kan orsaka problem och som har att göra med 
branschens volatila natur är att den är fullständigt internationell. Markström 
menar att en liten bank kanske ser till regionens utveckling och företagsklimat 
och eventuellt lite till Sveriges. Shippingen är helt global och den 
världsmarknad som redaren ser som en möjlighet blir snarare ett bekymmer 
för en mindre bank eller en bank som inte ägnar sig åt shipping. Det gäller 
alltså att hitta en bank med tillräckliga resurser för att kunna hantera och 
analysera den värld som påverkar shippingen. Det är inte bara den operativa 
verksamheten för ett rederi som är internationell, när ett fartyg är till salu så är 
det till salu i hela världen, tillgängligt för alla. Det kanske inte handlar om mer 
än en vecka som redaren har på sig för att göra en inspektion, lägga ett bud 
som han tror på och ha en sysselsättning och sedan samtidigt gå till banken 
och säga att detta behöver de beslut på inom en vecka. För många banker 
fattas de stora besluten i kreditnämnden som endast sammanträder en gång i 
månaden, så i värsta fall kan det ta en hel månad. Än en gång gäller det då att 
det är en bank som vet vad de gör, annars kan du inte få de snabba besluten. 
Känner de inte personen som driver företaget sedan tidigare måste de göra 
den undersökningen också och det gör man inte heller i en handvändning. 
Johan Markström berättar att han kanske var mer naiv förut och trodde att det 
var enklare eftersom han känner sin egen bransch så väl.  
 
Informationsdelning kan också upplevas som ett problem inom 
rederibranschen. Många av shippingbolagen är privata och de tycker inte att 
bankerna ska lägga sig i alltför mycket så det är inte alltför vanligt att ha en 
positiv inställning till att dela med sig mycket information, säger Mählkvist. 
Han har intrycket av att många rederier tycker att bankerna ska nöja sig med 
att veta att de har ett fartyg som säkerhet för det lån som tas. Ju större 
företaget blir, desto svårare blir det dock att behålla den inställningen. Rolf 
Mählkvist berättar att Stena har privata aktieägare i form av familjen men att 
de inte kan klara kapitalförsörjningen för ett bolag i Stenas storlek och att 
företaget därför måste se till att banker och andra finansiärer har den 
information de behöver för att vara villiga att ta fram pengarna. I regel behövs 
då så mycket pengar att du även från rederiets sida måste vara säker på att 
bankerna vet vad du håller på med.  
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”Ur våran synpunkt är det en av de viktigaste bitarna, att se till att bankerna verkligen vet 
vad du håller på med. Jag ser inga negativa effekter med transparansen, det är positivt för 
att ha en förståelse för verksamheten.  
 

(Rolf Mählkvist) 
 

Om företaget är stort är det naturligt och nödvändigt att jobba med flera 
banker, svenska såväl som internationella. Det ligger dock ett högt värde i att 
ha ett gott stöd från de svenska bankerna förklarar Mählkvist, för trots att alla 
institutioner, oavsett nationalitet, egentligen har tillgång till samma 
information så ser utländska banker det som någon positivt att rederiet har 
hemmastöd.  
 

”Då känner de en trygghet helt enkelt. Det är därmed inte sagt att om de svenska 
bankerna av någon konstig anledning skulle säga att vi vill inte fortsätta att låna ut till er, 
att vi då inte skulle få det kapitalet, det tror jag att vi skulle klara i alla fall eftersom vi är 
så pass internationella. ” 

(Rolf Mählkvist) 
 
Furetank använder också flera olika banker som finansiärer. Lars Höglund 
berättar att tidigare arbetade de nästan uteslutande med en enda bank men 
företaget gjorde en rejäl satsning och expanderade verksamheten i slutet på 
90-talet och sedan dess har de jobbat med tre olika banker, alla mycket 
kunniga inom shipping. Mählkvist tycker att det bästa receptet är att arbeta 
med ett antal banker, kalla dem core banks. Hur många banker som behövs 
beror på hur stort rederi det är fråga om. Vidare konstaterar Mählkvist att det 
är bra att låta bankerna ta del av det de behöver i form av siffror och dylikt. På 
så sätt, menar han, får bankerna en god förståelse för vad bolaget håller på 
med och att det underlättar framtida kommunikation och följaktligen även 
framtida kapitalanskaffning. Det är viktigt att se banken som en långsiktig 
partner snarare än bara som en långivare. Företaget behöver inte berätta allt 
men det är viktigt att vara tydlig med vart man är på väg. En ökad transparens 
mot banken gör, enligt Rolf Mählkvist, att det är lättare att få dem att ställa 
upp på saker.  
 
Ytterligare ett problem ur Höglunds perspektiv är kopplat till branschens 
kapitalintensitet. Han berättar att trots att rederierna är ganska små 
arbetsplatser handlar varje investering om enorma summor och dessutom har 
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investeringarna ökat otroligt mycket. För tio till femton år sedan så var 
fartygspriserna inte alls lika höga. Men med kraven på miljö och säkerhet har 
priserna på båtarna skjutit i höjden.  
 
”Den båt som vi hade här i Göteborg förra veckan, den kostar nästan 25 miljoner dollar så 
det är stort kapital som ska till. Och för en familj är det en jätteansträngning varje gång vi 
ska göra det här. Man sätter ju hela familjen i pant innan man får ordning på det. Så kan 
man enkelt beskriva det och resten får man segla ihop. ” 

(Lars Höglund) 
 
Detta tycker även Markström. Han säger att grundinvesteringen är så mycket 
större än i de flesta andra branscher, det handlar om mångmiljonbelopp redan 
från dag ett.  
 
”En bankman trodde att det blivit ett misstag då beloppen stod i Euro, men jag sa att det 
är Euro vi pratar om och då blev de helt chockade. De tyckte redan att det var mycket i 
svenska kronor.” 

(Johan Markström) 
 
Höglund konstaterar att kapitalkostnaden är den största kostnaden de har. 
Driftskostnaden för Furetanks båtar ligger på 4000-4500 USD om dagen 
medan kapitalkostnaden ligger på så mycket som 7000 USD. Det leder till att 
de mindre rederierna, som Furetank, är mycket sårbara direkt efter leverans av 
en investering.  
 
Höglund presenterar också några olika möjligheter till kapitalanskaffning som 
han hämtar ur ett praktiskt exempel från den egna verksamheten. Han berättar 
att till en investering ville banken gå in med 70 %, marknaden var dålig vid 
tillfället och Furetank hade inte de resterande 30. Då gick det norska varvet 
genom den norska staten och norsk skeppskreditfond in och lämnade kredit 
upp till 80 %. Eftersom det då fanns en garanti var då även den svenska 
banken villiga att låna ut upp till den summan. Olika varvsnationer har olika 
system, i Kina görs det lite annorlunda. De vill inte ta den översta delen av 
lånet men de tar gärna 40 % och delar det så att summan minskar för banken 
men banken ska vara med hela vägen upp. Det kan också vara så att kinesiska 
staten går in och lånar ut pengar till den svenska banken och den delen som 
de lånar ut är det inget pålägg på utan bara ränta utan marginal. Det finns 
dock kriterier och villkor som ska uppfyllas innan ett rederi tar sig igenom den 
processen. Detta är lösningar som länderna tar till för att stödja 
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varvsindustrin. Även Markström berättar om lösningen med varv och säger att 
det finns exempel där varven äger fartyget helt och hållet under ett antal år.  
 
Höglund förklarar att det också kan handla om ett oljebolag som vill ha 
tillgång till en båt utan att äga den, för de vill inte vara ansvariga vid en olycka 
och de vill inte binda upp stora summor pengar. De kan istället vända sig till 
rederier som sedan får lämna in offerter på nybyggen till dem. Ger oljebolaget 
sedan den båten en tioårig sysselsättning, en time charter, så att redaren vet att 
han har insegling, då kan redaren få mycket högre belåning på båten hos 
banken. Vet redaren sedan vad inseglingen blir så kan han valutasäkra långt i 
förväg och problemen kring prognostisering blir mindre. Här vill dock 
Höglund lägga till att ur redarens synpunkt, åtminstone om man ser tillbaks i 
tiden, har det alltid varit mer lönsamt att segla på spotmarknaden och köra 
kontrakt än att ha en time charter.  
 
Wisby tankers köpte ett fartyg av Concordia, med en charter-back på två år till 
Stena. Fartyget chartrades sedan från Stena till Texaco. Markström berättade 
att Stena trodde på dem och att de sa det till banken också. Som redare säger 
han att han i regel inte ser en så stor risk i det hela eftersom det finns ett fartyg 
som har en given sysselsättning på en viss tid. När den tiden har gått ut tror 
han inte heller att redare upplever det som något problem att sysselsätta 
fartyget igen. Han förklarar dock att han inser att en förutsättning för att de 
skulle kunna få till en vettig finansiering då de köpte sitt fartyg, eftersom de 
inte hade stort eget kapital, ändå var att fartyget hade en sysselsättning som 
löpte ett antal år med någon som var så stor och pålitlig som Stena. Först då 
tyckte banken att det var ok. Banken tittar på om det är något de kan lita på 
och som verkligen kommer att förse redaren med sysselsättning ett antal år. 
Från rederiets sida, berättar Markström, när ett företag är nystartat som Wisby 
tankers är och inte har någon form av track record, så gäller det att vara 
tillräckligt övertygande för att de ska tro på företaget också. De första åren är 
de viktigaste, då ska man bevisa att man klarar av verksamheten.  
 
Markström pekar på att det finns alternativa lösningar som diskuteras i Wisby 
tankers än idag. Det finns företag och personer som vill investera pengar för 
en period och då funderar han på om det kanske kan vara lämpligt att de äger 
fartyget för exempelvis en femårsperiod. Sedan kan det också läggas upp en 
form av köpoption eller obligation i avtalet, så att rederiet kan köpa fartyget 
efter femårsperioden. Med andra ord finns då möjligheten för redaren att 
köpa fartyget tillsammans med någon annan fast han sköter driften själv. 
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Sedan får redaren möjlighet att köpa fartyget efter en viss tid då han haft tid 
att spara ihop pengar och dessutom kunnat visa för en bank att han klarar av 
uppgiften. Markström ser absolut den varianten som en möjlighet för den 
som vill starta nytt.  
 
En annan försvårande omständighet som Lars Höglund nämner är att all 
värdering av fartyg sker i USD medan bokslut görs i svenska kronor. Det kan 
leda till kursvinster och kursförluster som i sin tur gör att boksluten ibland ser 
lite märkliga ut, trots att verksamheten hela tiden tjänar pengar och har ett bra 
kassaflöde. Verksamheten är mycket orienterad mot just kassaflöden och 
mindre mot balansräkningen och andra mer traditionella värden. Höglund 
förklarar att det är tack vare kassaflödet som de ser till att klara driften och att 
lägga undan till framtida investeringar.   
 
Sammanfattningsvis konstaterar Markström att han inte tror att det har blivit 
lättare att starta och finansiera rederier med tiden.  
 
”Vi hade nog mer tur än vi någonsin trott. Det måste vara lite rätt timing, men så är det 
väl nästan med allting i och för sig.” 

(Johan Markström) 
 

Stena är så pass stort att det jobbar efter filosofin att de varken kan eller får 
lita enbart på bankmarknaden. Företaget försöker också hitta alternativa 
lösningar till finansiering. Mählkvist förklarar att:  
 
”Vad det handlar om egentligen som vi ser det är att ligga i framkant, vara öppen för nya 
idéer, nya lösningar och försöka få en så billig och flexibel finansiering som möjligt då har 
du största chanserna att överleva. De har varit några av våra grundläggande idéer kring 
finansiering och det har väl fungerat väldigt bra. ” 

(Rolf Mählkvist) 
 

Riskkapital 

Markström säger att det kanske finns riskkapitalister som har ägt fartyg eller 
andra som inte vet vad de ska göra av sina pengar som har investerat i 
branschen för att slippa skatta bort dem men han tror inte att det är inte 
särskilt vanligt.  
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”De tycker om sådant som IT-branschen, något som vi tycker är lite galet. Vi i 
shippingbranschen tycker att vi jobbar med något konkret och även om det går åt skogen så 
finns det ett stort materiellt värde. Därför tycker vi inte heller att det kan vara så stor risk, 
men ser man det från deras sida så är det ju sällan som det kan bli riktigt stora pengar 
kortsiktigt.”  

(Johan Markström) 
 
Lars Höglund berättar att det finns rederier som väljer att skaffa investerare 
utifrån, sådana som kan tjäna pengar skattemässigt på att gå in som 
medinvesterare för ett fartyg. Den typen av investerare vill att rederiet då ska 
vara ett riskbolag med bra avkastning och Höglund berättar att det finns 
rederier som sköter den situationen bra. Emellertid så innebär det att redaren 
får lämna ifrån sig den totala bestämmanderätten och det är inte Furetank 
intresserade av. 
 
Även Markström belyser att det är en väldigt långsiktig bransch och att det 
nog också är en anledning till att riskkapitalisterna inte är så intresserade. 
Sedan kan man ju också konstatera att även långsiktigt så handlar det inte om 
sådär jättestor avkastning, det ligger någonstans kring där de drar 
minimigränsen, fast på kort sikt. Det är stora omsättningar men i slutändan är 
det inte så stor skillnad mellan debet och kredit. 
 

Börsnotering 

Börsnoteringar är ett bra sätt att få pengar om det behövs, säger Mählkvist. 
Shippingbranschen består traditionellt av många privata bolag både i Sverige 
och utomlands men, konstaterar han, det har blivit rätt så populärt att 
börsnotera bolag i utlandet då de blivit tillräckligt stora. Han menar att det 
dels är en fråga om ambition och vision men också att shippingbranschens 
fluktueringar gör att det inte är lätt att ha ett rederi på börsen. Mählkvist ger 
ett exempel:  
 
”Det är svårt när du sitter med aktieägare som du ska kunna svara mot och det börjar gå 
neråt på marknaden och du kan inte göra något annat än att följa med. Du kan 
naturligtvis försöka få långa charter på vissa fartyg och sånt men om alla tror att 
marknaden är på väg ner så finns det ju ingen som vill ta en lång charter på ett fartyg utan 
man lägger det kort och så säger man vi ses senare. Då sitter du där i nedgången utan att 
kunna göra något. Du får sämre resultat och aktieägarna blir nervösa och sura.” 

(Rolf Mählkvist) 
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Han säger att aktieägare inte är vana att tänka särskilt långsiktigt. Sverige är en 
industrination och svenskarna är mer vana vid den typen av verksamhet och 
har lättare att förstå den och följa med i utvecklingen. Rederibranschen är 
dock annorlunda menar han, den är utsatt för marknadssvängningar på ett 
väldigt starkt sätt och den är därför svår att förstå och bedöma. Helt plötsligt 
kan utbuds- och efterfrågesituationen ändras, t ex. om ett oljeexporterande 
land stryper exporten eller om en terrorsituation uppstår. Ingen redare har 
möjlighet att styra eller förutspå liknande omständigheter och än mindre en 
aktieägare. En industri har i regel en någorlunda mer stabil marknad att jobba 
med förklarar Mählkvist. Inte alla, understryker han, men de flesta har ändå 
större möjligheter att göra prognoser på marknadsefterfrågan.  
 

Allmänt är det kanske därför inte orimligt att påstå att shipping inte är den 
bästa verksamheten att ha på börsen, förklarar Mählkvist. Emellertid säger 
han att det finns lägen när det kan vara bra. Har redaren en stor flotta är det 
exempelvis kanske lättare. Ett annat exempel är att i dagens läge med 
möjlighet att få ut bra priser för fartyg så kan det bedrivas 
spekulationsverksamhet men att det handlar om en helt annan tanke än 
långsiktig rederiverksamhet som fordrar visioner och kunskap. Mählkvist tror 
också att redare kan uppleva det som att de jobbar för någon annan, något de 
inte gillar. De kan också uppleva det som att de gör allt arbete men bara får en 
del av den vinst som verksamheten genererar. Höglund på Furetank är inne på 
samma resonemang, de har en ovilja att släppa in kapital utifrån för de vill 
bestämma själva. Han förklarar också att:  
 
”…jag är sjökapten och hade seglat ombord på båtarna i nästan femton år innan min 
pappa gick i pension och sa att det var min tur att sitta här och innan det var det hans tur 
en gång. Vi vet precis hur en båt fungerar vi känner till kostnader och har väldigt god 
kontroll på det men vi är inte de här goda rapporteringsmänniskorna som sitter och håller 
föredrag inför aktieägare.” 

(Lars Höglund) 
 
Inom rederibranschen är det snabba affärer som gäller och Höglund anser att 
börsen inte är rätt forum för en verksamhet av den typen. Han påpekar också 
att rederiaktier aldrig har varit någon succé på Stockholmsbörsen heller. Han 
konstaterar också att det är en helt annan sak i Norge och menar att 
förklaringen är att där känner folk till branschen på ett helt annat sätt, de vet 
mer om hur den fungerar. Höglund berättar att rederibranschen inte alls går i 
takt med övrig konjunktur, att det inte finns något samband mellan 
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konjunkturen i Sverige och hur det går för företaget och att detta innebär en 
stor risk för att företaget blir felvärderat på börsen  
 
En fördel med att vara helt privat är också att du som företagare har möjlighet 
att vidta åtgärder inom verksamheten som skulle vara svåra eller omöjliga att 
genomföra om företaget är börsnoterat. Beslut som kan påverka vissa grupper 
negativt kan vara impopulära på börsen.  
 

Leasing  

Markström berättar att varianterna för att hyra eller leasa finns, men att det för 
dem aldrig sågs som ett alternativ då tanken då de startade företaget var att de 
ville äga sitt fartyg. Han berättar att det var många som kom till dem med 
förslag om att de skulle börja som ett rent managementbolag som sköter drift 
och bemanning och på så sätt komma in på marknaden medan någon annan 
ägde fartyget. Emellertid säger han att det är svårt att tjäna pengar på ren drift, 
att det blir väldigt lite över. Det finns företag som sysslar med att sköta 
teknisk drift och bemanning men de har oftast hundratals anställda och tjänar 
pengar på volym, på att vara på många fartyg. Han tror att det är svårt att 
överleva med en liten verksamhet på det sättet.  
 
”Man kan ju driva billigt när man är små och entusiastiska som vi är, det har vi bevisat 
med det vi har gjort, men vi är ganska övertygade om att då måste det egna ägandet finnas 
med i bilden.” 

(Johan Markström) 
 

Han menar att om redaren ska lägga ner den där extra omsorgen för fartyget, 
den här extra tiden och sköta om det på ett bra sätt så måste man äga fartyget 
för annars blir det alltid en fråga om vad det är som ägaren ska göra och stå 
för och vad det är som är ren drift, för att driva fartygen från punkt A till B. 
Markström säger att han tror att det är som hyrbilen eller leasingbilen som 
folk har hemma. Folk sköter nog inte om den på samma sätt som de skulle 
göra med sin egen bil, köpt med surt förvärvade pengar. Nöjet är också lite 
större om det är ens eget, säger han och tillåter sig att romantisera lite. Det blir 
ju en investering till sig själv också, att sköta om det också, till den dagen man 
ska sälja det eller om det ska vara kvar i drift länge. Ju längre det håller utan att 
dyra underhållskostnader uppstå, desto bättre är det också. Så tänker inte de 
stora driftsbolagen menar han, de tänker bara på att sköta driften så billigt 
som möjligt och det är det svårt att konkurrera med.  
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På frågan om huruvida leasing vore en möjlighet för mindre rederier svarar 
Mählkvist både ja och nej och att det beror på utbud och efterfrågan. Än en 
gång handlar det om att redaren får uppbackning från sin bank för ofta 
behövs en delgaranti eller en garanti för hela leasingaffären från en bank. En 
annan möjlighet är att fartyget belånas, att pengarna läggs in som säkerhet för 
leasingen och att en affär sys ihop. Med förmånliga leasingvillkor kan redaren 
fortfarande göra en bra affär. Mählkvist tror att det är en fördel om företaget 
har en viss storlek men att det som det hela beror på mest är hur strukturerad 
verksamheten är. Han förklarar att det definitivt är jobbigare och i längden 
mer kostsamt, något som gör att många drar sig för att påbörja processen för 
att skaffa ett leasingavtal. Leasingbolaget kan sätta stopp för processen om de 
i slutändan inte är villiga att ta risken, om de inte tycker att shippingbolaget är 
tillräckligt starkt. I normala fall kan du inte få ett leasingavtal helt utan att ha 
bedrivit verksamhet tidigare. Även i det här fallet är det viktigt att redaren är 
en erfaren operatör. Höglund tycker också att leasing är ett dyrt alternativ. 
Han berättar att Furetank får förslag från olika firmor och institutioner som 
erbjuder sig att köpa båtarna och låta Furetank chartra tillbaka dem. Han 
konstaterar dock att han ännu inte stött på något alternativ som blir billigare 
än ett vanligt banklån men säger också att det kan vara ett alternativ om 
företaget behöver en ny båt snabbt.  
 
”Ett sätt är ju att sälja ut en utav våra båtar, sätta priset nästan själv för det avgör det 
leasingpris du vill ha och köra den tillbaks, då ger ju det en jättekassa för en stund. Men 
det är också att utsätta oss för att det blir väldigt riskfullt. Så vi har inte varit lockade av 
att göra det någon gång. ” 

(Lars Höglund) 
 

Höglund säger också att det kan vara ett alternativ om företaget är nytt eller i 
alla fall relativ nytt. Leasingbolag är ofta mer villiga att ta risk och då kan 
redaren få ett leasingavtal om han har relativ säker sysselsättning. Driften blir 
dyrare men det kan vara ett sätt att ta sig in på marknaden och skaffa sig den 
erfarenhet som ständigt efterfrågas i systemet.  
 
Mählkvist berättar också att det numera händer att några bolag köper på sig 
fartyg och är villiga att chartra ut dem till operatörer på vissa villkor. Dessa 
bolag är ibland mer villiga att ta risk förutsatt att de tycker att de har tillräcklig 
kunskap om fartyget. Dessa bolag finns med är svåra att hitta och vill 
egentligen också helst chartra ut till erfarna operatörer.  
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5.3  Generella aspekter på finansiering 

Samtliga respondenter redogör utförligt för nödvändigheten att inkludera 
kassaflöden i finansieringslösningen för att säkerställa återbetalningsförmågan. 
Alla påpekar att finansiering av rederiverksamhet förvisso för med sig 
säkerheter i form av ett substansvärde i den finansierade tillgången och ur den 
aspekten kan liknas vid fastighetsbranschen, men att värdet på fartyget kan 
svänga kraftigt under mycket korta tidsperioder. Finansieringslösningarna 
knyter därför alltid ihop en lånefinansiering med charterkontrakt och är 
mycket fokuserad på kassaflöden, för att kunna garantera att finansieringen 
har bärighet även om säkerhetens värde svänger kraftigt. Affärerna byggs upp 
genom dessa flöden som sys ihop. Generellt är rederierna verksamheter som 
är mycket expansiva och jobbar med små egenkapitalandelar (Jan Albertsson). 
 
”Det är en så stor summa och skulle man gå in i ett mindre bolag som gör en väldigt stor 
investering i kronor och ören räknat så måste man säkerställa kassaflödet, det är A och 
O.” 

(Jan Magnusson) 
 
Jan Albertsson menar också att det generellt sett finns goda möjligheter att 
driva rederiverksamhet i Sverige, vilket också gäller finansieringsdelen. Han 
menar att rätt projekt, med rätt ägare och en bra presentation alltid kommer 
att hitta det kapital som är nödvändigt för att det ska gå att genomföra. 
Felmarginalerna är dock små och enkelheten faller om det är någon av de tre 
delarna som inte är perfekt ur finansiärens synvinkel. 
 
”Det finns de som säger att det är hopplöst att finansiera. Det skulle jag inte hålla med 
om.” 

(Jan Albertsson) 
 

Det finns i dagsläget ett gott utbud på kapital på grund av att branschen 
fungerat väl under de senaste åren. Det finns svenska, tyska, holländska och 
norska banker, för att nämna några, så utbudet på kapital är inte problemet. 
Det är däremot upp till redarna att se till att det fortsätter att vara så genom att 
de fortsätter att sköta verksamheterna på ett bra sätt och inte överinvesterar. 
Marknaden för rederierna har förbättrats och därmed även utbudet på kapital 
till dem. (Jan Albertsson) 
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”Om man tittar 20 år tillbaka har det inte varit några riktigt tunga fallissemang inom 
svensk sjöfart, ingen svensk finansiär har torskat riktigt ordentligt.” 

(Jan Albertsson) 
 
Något som ofta belyses i samband med finansiering ur bankernas perspektiv 
är vikten av relationer och förtroende. Mikael Sandersson säger att det är 
viktigt för Föreningssparbanken att rederierna de har att göra med är 
etablerade och duktiga och att förtroendet för ägarna och ledningen är stort. 
Han förklarar att om det inte finns kvalitet och kompetens i rederiet är det 
svårt att få banken intresserad, oavsett om det egna kapitalet är tillräckligt 
stort. Han drar det så långt att han säger att kommer det dels någon som är 
duktig redare, med god erfarenhet och kompetens men lite klent eget kapital 
och sedan någon annan med stort eget kapital men dålig erfarenhet av 
branschen, så kommer han att föredra att göra affärer med den förste.  
 
Det är också viktigt att ha förtroende för den som rederiet har som kund. Har 
rederiet ett stort oljebolag bakom sig ger det större förtroende än om det 
skulle vara någon okänd befraktare. För redaren kan detta upplevas som en 
ganska hopplös situation. De får inget banklån utan ett track record och de 
kan inte köpa ett fartyg som behövs för att skapa sig ett track record utan ett 
banklån. (Mikael Sandersson) 
 
Förståelsen för verksamheten är ett av de huvudsakliga problemområdena för 
kapitalanskaffningen och samarbetet mellan en finansiär och en redare, vilket 
påpekas av samtliga respondenter. Relationen i affären utgör en viktig del för 
att öka förtroendet och skapa förståelse eftersom det handlar om en väldigt 
specifik massa att finansiera konstaterar Jan Magnusson. Enligt Jan Albertsson 
representerar dessutom branschen ett område som varken är välkänt eller 
speciellt stort. Branschen har krympt, det har inte varit en het bransch på 
länge och då försvinner också intresset från kapitalägarna. Internationellt sett 
har några stora konkurser också skrämt upp banker och andra finansiärer. Det 
är stora värden inblandade och det krävs en specialisering av finansiering mot 
shipping om affären ska vara aktuell.  
 
Ett problem är att det historiskt sett i Sverige inte funnits någon god kunskap 
om sjöfart, inte bland investerare och inte bland regering och politiker. 
Politikerna har inte uppmärksammat branschen och det har lett till att 
förståelsen för branschen blivit lidande. Men problemet är till del redarna 
själva upphov till. Har det gått bra har man inte haft viljan att prata så mycket 
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om det och har det gått dåligt har man på sin höjd klagat lite, men inte mer. 
Utvecklingen på senare år har emellertid varit stark. Det har införts 
nettolönesystem, EU-inträdet har gjort reglerna för rederiverksamhet mer 
likriktade och det som nu kvarstår för att de svenska rederierna ska ha samma 
förutsättningar som resten av EU är tonnageskatten10, som är på väg. (Jan 
Albertsson)  
 
Ett av de största problemen ligger i att bedöma huruvida verksamheten 
kommer att fungera eller inte. Ett befintligt rederi som vill utöka är lite lättare, 
men när det gäller nystarter är det en tuff bedömning som ska göras. 
Skeppshypotekskassan har möjlighet att gå in med en hög belåning, men det 
är förbehållet mindre rederier och finansieringen gäller bara själva fartyget. 
Det är stora pengar och det skapar problem. Om ett rederi ska köpa en tanker 
kan den kosta USD 25 miljoner och det blir det ganska mycket pengar som 
ska in i verksamheten utöver det som banken skjuter till. Ofta är det redan där 
projekten stupar, men det är trots allt många som är kreativa och som får fram 
både lånat kapital och riskkapital på olika sätt. (Lars Johansson) 
 
”Det är lite det som är dilemmat, det är väldigt, väldigt svårt att bedöma en ny 
konstellation när de ska sätta igång” 

(Lars Johansson) 

 
Vidare redogör samtliga respondenter för att branschen klassas som 
svårbedömd och att den står under påverkan från en mängd faktorer som inte 
går att förutspå. Svante Berg pekar också på att det hela tiden uppkommer nya 
risker, exempelvis miljörisker, som förvisso funnits hela tiden, men som under 
senare tid fått mer omfattande regleringar. Försäkringsdelen har blivit mer och 
mer komplicerad, just eftersom det hela tiden uppkommit nya risker, 
däribland terroristattacker som det nu också finns försäkringar för. 
Omvärldsriskerna går hårt mot försäkringssidan, däribland väderförhållanden 
och politiska effekter, berättar Svante Berg. Nya risker är i många fall inte helt 
försäkringsbara, varpå det gäller att knyta omfattande och stringenta avtal som 
reglerar vem som tar konsekvenserna av en negativ händelse.  
 

                                                 
10 Tonnageskatten innebär att rederiet betalar skatt utifrån sitt tonnage istället för utifrån sitt resultat. Detta 

innebär en positiv förändring och att företaget får förbättrade möjligheter att genomföra investeringar av 

operativa skäl istället för skattemässiga. (Jan Albertsson) 
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De nya kraven på miljö och säkerhet innebär också en betydligt högre 
inträdesbarriär för nya företag. Mikael Sandersson berättar att för tio år sedan 
var det mycket lättare att köpa ett äldre fartyg att starta med.  Kraven kommer 
inte bara från bankerna och försäkringsbolagens sida utan även från 
oljebolagen och övriga befraktare.  
 
Det håller Johan Markström med om och han berättar att tidigare kunde 
vilken skrothög som helst segla men att idag är reglerna och kraven väldigt 
höga. Det är inte specifikt för den här verksamheten, fortsätter han, men i och 
med att det driver upp priserna på fartyg ytterligare så bidrar det till att det blir 
mycket svårt att starta upp ny verksamhet.  
 
Nya regler för kreditgivaren gällande kapitaltäckning kommer också, vilket 
gynnar en god kredittagare. Banken behöver då inte avsätta lika stor andel eget 
kapital, vilket gör att kostnaderna kan minska. Men för en sämre kredittagare 
är det tvärt om. Enligt de nya reglerna måste banken då avsätta en högre andel 
eget kapital som de behöver få utveckling på, varpå kostnaden för 
kredittagaren blir högre. Det missgynnar den lilla redaren och entreprenören. 
(Svante Berg) 
 
Mikael Sandersson belyser ett annat problem, nämligen de storleksfördelar 
som finns i branschen. Han förklarar att oljebranschen som är stor på Sveriges 
västkust har konsoliderat sig och att de ställer motsvarande krav om storlek på 
redarna, för att de ska klara logistiken.  
 
”Alla lager hålls väldigt korta för att hålla nere på kapitalbindningen, transporterna blir 
viktiga. Om du transporterar en vara vill du hålla ditt flöde kompakt. Skriver du 
kontrakt med en redare som har ett fartyg och det får ett haveri så stör ju det hela dit 
mönster. Skriver du kontrakt med en redare som har fem, tio eller femtio fartyg då kan ju 
denne stoppa in ett annat fartyg och hålla sitt kontraktsåtagande. Varför ska man som 
befraktare ta den risken när priset är detsamma?” 

(Mikael Sandersson) 
 
En flotta tjänar mycket på att kunna optimera logistiken och det gör att det 
sammantaget blir ganska starka spelare som är kvar. Självklart blir det då ännu 
svårare för nya aktörer att ta sig in på marknaden. Magnusson på 
Handelsbanken instämmer, han säger att ur det riskperspektiv som beskrivs 
ovan är det ju inte heller svårt att förstå varför bankerna arbetar hellre och 
lättare med ett större rederi.  



EMPIRI 

  

57 

 
En annan fördel som de större rederierna har är att det finns en stor och 
strukturerad organisation som banken får som kund. Svante Berg förklarar att 
det kan behövas mer arbete med ett lån på 10 miljoner till en kustredare än ett 
på 500 miljoner till Stena. Stena är en mer professionell motpart och mycket 
sköter sig själv säger han. Med mindre rederier som kanske inte har lika stor 
erfarenhet av vissa typer av affärer upplever han att banken måste förhandla 
om precis allting.  
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6.  ANALYS 
 

I analysen förs en diskussion angående de problemområden och möjligheter 
som framkommit i empirin. Analysen syftar till att utifrån ovan givna 
förutsättningar besvara de två problemfrågor som är grundläggande för 
undersökningen, nämligen: 
 

o Vilka finansieringsalternativ tillämpas i rederibranschen? 
o Vilka är de huvudsakliga problemområdena som påverkar 

möjligheterna till kapitalanskaffning för rederier? 
 
Den ursprungliga tanken var att inleda analysen med resonemang utifrån de 
teorier som presenterats i referensramen. Under undersökningens gång 
framkom emellertid en rad nya vinklingar på den problemställning vi i teorin 
utgick från. Flera faktorer som vi inte visste spelade in på rederiernas 
möjligheter till kapitalanskaffning i någon nämnvärd utsträckning har visat sig 
ha mycket stor inverkan. Analysen börjar därför med en diskussion kring 
dessa faktorer. Därefter knyts problematiken ihop med de punkter som tas 
upp i teorin. Slutligen förs en diskussion kring och en bedömning av 
lämpligheten av olika finansieringsalternativ utifrån de påverkansfaktorer som 
analyserats.  
 

6.1  Inställningar och uppfattningar 

I empirin visar det sig att det för de mindre och medelstora rederierna är 
andra faktorer än de rent finansieringsteoretiska som, i högre utsträckning än 
väntat, påverkar val och möjligheter till finansiering och är avgörande för 
huruvida en lösning bedöms vara lämplig eller inte. De vanliga investerings- 
och finansieringsteorierna kan förvisso tillämpas, måste tillämpas, men de har 
en begränsad räckvidd och förmåga att förklara de förhållanden som råder för 
det mindre rederiet. 
 
Studien visar att det som i många fall är viktigast är den inställning redaren har 
till olika saker såsom risk och ägande och hur den skiljer sig från den 
inställning som finansiären har. Inom ekonomisk teori talas det om asymmetrisk 
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information, där olika aktörer besitter olika information vilket leder till att de har 
olika handlingsmönster. Vi vill likna den diskrepans i inställning som finns 
mellan redaren och finansiären med hur det resoneras kring asymmetrisk 
information, alltså att det kan beskrivas som asymmetrisk inställning. Det 
handlar inom rederibranschen ofta om att de olika handlingsmönster som kan 
urskiljas härrör ur den inställning som de olika aktörerna har till olika frågor.  
 
Som vi ser det härstammar hela resonemanget ur hur de mindre och 
medelstora redarna verkar förhålla sig till sin verksamhet. Ett rederi startas 
oftast inte upp och drivs av någon som endast ser en potential att tjäna 
pengar, det ligger något annat bakom verksamheten. Det handlar istället om 
tradition, en känsla, ett emotionellt engagemang. De allra flesta som driver 
rederier är utbildade sjömän och har mycket erfarenhet och kompetens 
gällande fartygsdrift. De är ofta uppvuxna i rederivärlden och har en kärlek till 
båtar som funnits sedan barnsben. Det förefaller som att de betraktar sin 
verksamhet och bransch utifrån vågtoppar, propellerkonstruktioner och 
färdrutter, dels på ett tekniskt plan men också på ett emotionellt plan. 
Branschen är, om än kanske mindre nu än tidigare, omgiven av en slags 
romantik. Mer än en redare har uttalat sig angående sitt känslomässiga 
förhållande till sjöfarten. Med detta menas inte att det i grund och botten inte 
också är viktigt att verksamheten är lönsam men vi vill ändå betona att dessa 
människor är redare i första hand och vanliga affärsmän i andra. Redaren 
måste livnära sig på sin idé, sitt företag, men det är inte det som är drivkraften. 
Att segla fartyg är inte bara ett jobb, inte bara ett intresse, det är mer än så; en 
livsstil.  
 
Banktjänstemännen ser på fartygsfinansiering med mer strikt ekonomisk 
rationalitet. De betraktar avkastning, risk, marginaler och återbetalningstider. 
Först i andra hand kommer intresset för den finansierade verksamheten, en 
nödvändighet för att kunna genomföra en välfungerande affär. Nämnas bör 
att de tar steget och anpassar bankaffären efter rederiets verksamhet, de har en 
långsiktig relation och vill kunna vara med i nedgång såväl som uppgång. Men 
det är faktorer som spelar in först efter att lånet gått igenom och redaren fått 
finansiering för sin verksamhet. Finansiären (banken) kan tillsätta en mängd 
analytiker, de kan lära känna branschen, de kan vara intresserade av mer än 
affären, men det är mycket svårt för dem, förmodligen omöjligt, att uppnå 
känslan som redaren har för sin bransch och sin verksamhet.  
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Vi tror att det glapp i inställning som finns mellan dessa båda parter kan leda 
till stora delar av de problem som kan anses finnas i förhållandet mellan ett 
rederi och dess potentiella finansiärer. Det handlar inte så mycket om att de 
två parterna har olika information att tillgå utan hur de förhåller sig till 
informationen. De utgår från olika ståndpunkter i sina bedömningar och för 
att en affär ska gå igenom krävs på något sätt en jämkning av inställning eller 
något annat sätt att överbrygga klyftan.  
 

6.1.1 Inställning till risk  

En av de saker som vi upplever uppfattas på olika sätt är risk. Finansiären ser 
risken ur ett mycket rationellt perspektiv, där exempelvis framtida 
sysselsättning som inte är redan fastställd inte kan tas med i beräkningen. 
Detta gör att ett projekt som bär sysselsättning i säg tre år, uppfattas som 
väldigt osäkert på grund av att det inte finns någon garanti för att det även 
efter denna tidsperiod finns möjligheter till intjäning. Redaren ser inte detta på 
samma sätt. Det ingår i redarens vardag att ta denna risk, varpå den inte heller 
betraktas som något onaturligt eller ovanligt. Att den fastställda 
sysselsättningen endast sträcker sig över de kommande tre åren är inget 
konstigt och att det går att skaffa ny sysselsättning därefter är inte något som 
uppfattas som särskilt krångligt eller svårt att lösa, utan snarare som en 
självklarhet.  
 
Det finns ett engagemang som är viktigt, som får redaren att starta ett nytt 
företag trots de, ur ekonomisk synvinkel, tvivelaktiga utsikterna. 
Riskuppfattningen gör att entreprenören i rederiverksamheten vågar ta den i 
många fall oerhört stora personliga risk det innebär att starta ett nytt rederi i 
liten skala. Risken han tar är näst intill total och skulle rent rationella 
ekonomiska teorier styra beteendet, skulle det finnas avsevärt bättre alternativ. 
Det finns en tillförsikt, en tro på den egna förmågan som resulterar i att det 
som är omöjligt blir genomförbart. Denna tro är det som får det lilla rederiet 
att fortsätta att investera i nya fartyg trots att varje investering gör företaget 
oerhört sårbart och följaktligen utsätter redaren med familj för en stor risk. 
Engagemanget är alltså mycket stort men investeringen är också stor, så stor 
att det från bankens sida krävs mer än bara ett beundransvärt engagemang för 
att de ska vilja låna ut pengarna. De är som ovan nämnts mycket mer knutna 
till den ekonomiska rationaliteten och vill ha säkerheter av olika slag innan de 
lånar ut pengar.  
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6.1.2 Inställning till ägande 

Synen på ägande som återges av såväl rederier som banktjänstemän förtrogna 
med branschen är, med få undantag, präglad av viljan att vara sin egen och av 
en motvilja att släppa kontroll över verksamheten till en extern finansiär, 
särskilt om denne inte har en koppling till rederibranschen sedan tidigare.  
 
Denna vilja att äga gör att möjligheter till kapitalanskaffning som annars 
kunde betraktas som mer eller mindre lämpliga alternativ bortses från. Att 
leasa ett fartyg kan enligt vår mening ses som ett bra alternativ om det handlar 
om att starta upp ny verksamhet för att få ett track record i branschen. 
Eftersom leasing per definition innebär att redaren då inte äger fartyget verkar 
det som att det utgör ett mindre attraktivt alternativ för de allra flesta. Att 
notera sig på börsen tänkte vi också initialt kunde vara ett bra sätt att få in nytt 
kapital i verksamheten men även där blir inställningen till ägande ett hinder.  
 
Denna inställning till ägande är även kopplad till det djupgående 
engagemanget i verksamheten. Ägande utgör en drivkraft för att sköta 
företaget noggrant och ett incitament att underhålla fartygen och 
verksamheten i stort. Detta bidrar också till det engagemang som finns och 
som skulle vara svårt att uppnå för någon som enbart har ett rent ekonomiskt 
intresse i verksamheten. I den frågan liknar rederibranschen andra branscher. 
Det är en entreprenöriell inställning och förhållandet till att bygga upp och äga 
en verksamhet som avgör den höga intressenivån och den glöd med vilken 
saker genomförs.  
 

6.1.3 Inställningen till det egna kapitalet 

Inställningen till det egna kapitalet skiljer sig också från ekonomens 
föreställning. En av respondenterna vittnade om att redarna i regel inte ens 
räknar ränta på det egna kapitalet. En affärsman, i ordets rätta bemärkelse, 
letar alltid efter tillfällen att göra bra affärer men redarna berättar att tanken på 
att sälja en båt för att göra förtjänst och sedan återinvestera pengarna ibland 
kan vara svår, för de har ett näst intill kärleksfullt förhållande till sina fartyg.  
 
De stora rederierna har vuxit bortom detta, bortom möjligheten att resonera 
på det sättet. Verksamhetens omfattning har i de större rederierna tagit sig 
karaktären av tjänstemannarederier istället för rederier som är drivna av 
sjömännen själva. Som följd av detta har de större rederierna en utökad 
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ekonomisk rationalitet i sitt förhållande till den egna verksamheten. Den 
koppling som den mindre redaren har till sin verksamhet gör att det verkar 
som att det ekonomiska perspektivet ibland blir lidande. Generellt verkar detta 
inte uppfattas som något negativt i branschen, men det är onekligen en faktor 
som stör bedömningar som genomförs med en ekonoms utgångspunkt och 
gör branschen speciell. Särskilda förhållanden gör att det är svårare att 
prognostisera och bedöma branschen genom att använda de verktyg för som 
normalt finns att tillgå och då de används får de en begränsad räckvidd – 
vilket leder till en förstärkt riskuppfattning från finansiärernas sida.  
 
Sammanfattningsvis är det på grund av de ovan beskrivna inställningarna och 
egenheterna inte förvånande att relationer, rykte och namn har en stor 
inverkan på möjligheterna till kapitalanskaffning. En väl underbyggd relation 
eller ett gott branschrykte bidrar till att överbrygga den osäkerhet som uppstår 
genom skillnaderna i inställningar och förståelse. Osäkerheten i verksamheten 
är ofta av ett sådant slag att den inte till fullo går att skydda sig mot genom 
riskhantering i vanlig mening. Detta får till följd att branschen är riskfylld och 
att det krävs erfarenhet och kunskaper om den för att klara sig. Om redaren 
skapar sig ett rykte som en pålitlig aktör som sköter sin verksamhet på ett bra 
sätt kan detta rykte tillsammans med en god relation överbrygga riskerna och 
osäkerheterna genom att underlätta riskbedömningen och låta de båda 
parterna utnyttja sina respektive expertområden med förtroende från den 
andra parten. Då kan ett gott förhållande mellan finansiär och redare uppnås. 
Tilliten till den andra partens förmåga spelar en stor roll och skapas oftast 
genom att båda parter kan visa att de har ett track record som borgar för 
tillförlitlighet.  
 

6.2  Risker 

Förutom de ur ekonomisk synvinkel mindre rationella påverkansfaktorerna, 
finns även en rad andra faktorer som influerar möjligheterna till 
kapitalanskaffning i branschen ifråga. Som vi tidigare nämnt är en tung punkt 
frågan om hur hög risk en investering bär.  
 
Rederiverksamheten är till stor del finansierad genom lån, vilket medför en låg 
soliditet. En klassisk syn på denna låga soliditet innebär att företaget tar en 
stor finansiell risk, vilket i teorin inte är särskilt förenligt med det faktum att 
de också tar en relativt hög affärsrisk. I allmän mening bör risknivån som 
härstammar från finansieringssidan hållas låg för att företaget ska kunna 
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fokusera på den risk som stammar från affärssidan – den sida där redarens 
egentliga kärnkompetens ligger. De omfattande investeringarna som är 
nödvändiga för att driva rederiverksamhet och branschens karaktärsenligt 
höga belåningsgrad resulterar emellertid i att i stort sett alla, framförallt 
mindre rederier, inte har en realistisk möjlighet att förbättra soliditeten 
avsevärt och samtidigt vara tillräckligt expansiva för att kunna följa med i 
konkurrensen. Ser man till pecking order-teorin stämmer redarens 
kapitalpreferenser helt överens med ramverket. Detta verkar emellertid inte 
bero lika mycket på risktänkande och kostnader, vilket teorin implicerar, som 
på inställning till ägande och praktiska faktorer som enkelhet i genomförandet. 
Vad gäller branschen i allmänhet är dock kapitalstrukturen även generellt 
uppbyggd med en låg soliditet, även vad gäller de större rederierna som 
uppfattas som mer drivna av det som kan klassas som ekonomiska teorier.  
 
Rederibranschen uppfattas alltså med rätta som en högriskbransch. Som 
tidigare redogjorts för beror det på en rad faktorer som bidrar till att skapa 
osäkerhet och göra verksamheten svårbedömd, centrala faktorer i 
riskuppfattningen. Självfallet inverkar denna risknivå på finansieringen av 
verksamheten. Dels i form av vilka möjligheter som finns för att hantera den, 
dels i form av vad som krävs av en rationell investerare för att tillföra kapital 
eller för möjligheterna att låna kapital.  
 
Risken kan ses ur två synvinklar, dels risken ur rederiverksamhetens 
perspektiv och dels ur investerarens. Sett ur investerarperspektiv är 
uppfattningen om rederibranschen som en högriskbransch korrekt. Detta 
speglas exempelvis genom den rating de bedömda rederierna uppnår, som 
uteslutande indikerar hög risk genom en rating på BB eller lägre (Reuters). 
 
Sett ur ett globalt perspektiv renderar rederiaktier generellt en lägre avkastning 
till en högre risk (mätt i standardavvikelse) än medelbolaget på huvudindex 
(Reuters). Det faktum att de rederier som är noterade i Oslo uppvisar en 
betydligt högre likviditet och att de är avsevärt fler till antalet än på 
Stockholmsbörsen, påvisar de uppfattningar som presenteras i empirin - att 
inställningen till rederier är mer naturlig i Norge än i Sverige. 
 
Detta bekräftar den globala jämförelse av historisk avkastning, hämtad ur 
Stopford (1997), som nedan visar att det övergripande förhållandet mellan risk 
och avkastning inte är optimalt när det gäller rederier i allmänhet och 
tankerrederier i synnerhet. En rationell investerare måste således ges goda skäl 
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som inte enbart relaterar till risk-reward om han ska investera i rederier, 
exempelvis portföljtekniska fördelar såsom en passande korrelation med 
övriga instrument. 
 
Tabell: Volatility of bulk shipping and other types of investments, Stopford (1997) 
Portfolio Period ROI 

(% p.a.) 
Std. deviation 

(% p.a.) 

T-Bills 1926-85 3,5 3,4 

Long term govt Bonds 1926-85 4,4 8,2 

Corporate Bonds 1926-85 5,1 8,3 

Common Stocks 1971-90 11,0 17,0 

Bulk Shipping 1971-90 9,0 35,0 

Tanker Shipping 1980-94 5,2 30,0 

 
Förvisso kan med rätta argumenteras för att denna framställning kan vara 
missvisande då tidsperioderna för mätningarna skiljer sig markant åt. Trots 
detta ger det en indikation om förhållandet risk avkastning i rederiverksamhet. 
 

6.2.1 Hantering av riskerna 

I fallet rederiverksamhet finns en rad risker som är mer eller mindre svåra att 
skydda sig mot. Till dessa räknar vi främst de makroekonomiska, 
marknadsmässiga riskerna, och politiska risker. Dessa går egentligen hand i 
hand, då marknadens svängningar till del går att härleda till världsmarknads- 
och världspolitiskt läge.  
 
Marknadsrisken i rederibranschen är klart påtaglig. På grund av branschens 
internationalitet är det i princip omöjligt att på ett generellt plan utreda vilka 
länders konjunkturer som påverkar fraktmarknaden. Som vi ser det får ett 
linjerederi en marknadsrisk som till del blir lättare att analysera, då rutten 
ligger fast. De rederier som väljer en hög grad av trampverksamhet på 
spotmarknaden utsätter sig för betydligt högre risk.  
 
Samma resonemang kan appliceras på den politiska risken. Denna risk påverkar 
självfallet företaget mer eller mindre beroende på i vilken utsträckning 
verksamheten är bunden till ett land eller en region. Enkelt uttryckt kan sägas 
att ju större geografisk spelplan rederiet agerar på, desto större är risken för 
oförutsägbara politiska risker. I vissa fall kan en redare minska risken genom 
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att, om han väljer att gå in i områden där risken för exempelvis terrorattentat 
är hög, försäkra sig mot eventuella missöden.  
 
Kapitalintensiteten som rederierna upplever innebär risk i verksamheten på två 
plan. Dels genom det faktum att det krävs ett ständigt inflöde av kapital för att 
täcka de höga kapitalkostnaderna men också genom att sårbarheten vid ett 
haveri eller plötsligt behov av underhåll är hög i rederier med få fartyg. För 
små rederier innebär det att en större andel av flottan tas ur bruk och inte ger 
möjlighet till intjäning under underhållsperioden eller haveriet. Det enda sättet 
att gardera sig mot en del av risken (sårbarheten) är att utsätta sig för mer av 
den andra delen (kapitalkostnaderna). Alltså, företaget blir mindre sårbart med 
fler fartyg men det drar också på sig högre kapitalkostnader.  
 
Kreditrisken utgör inte direkt någon risk för redarna utan upplevs i första hand 
på finansiärernas sida, där den är betydande. På grund av den höga andelen 
lånefinansiering som branschen uppvisar, och med tanke på den volatilitet 
som spelar in, är kreditrisken påtaglig. Den reduceras genom att rederiernas 
värde i hög grad utgörs av tillgångar som har ett värde även utanför företagets 
verksamhet, och därmed utgör en god säkerhet. Värdet på säkerheten är dock 
också volatilt, vilket begränsar belåningsgraden, och ger en starkare fokus på 
kassaflöden som ger lånet bärighet.  
 
Rederiet är klart utsatt för en ränterisk, vilket får en stor betydelse på grund av 
den höga belåningsgraden. Kapitalkostnaden i rederiverksamheten utgör för 
de mindre rederierna den övervägande delen av verksamhetens totala 
kostnader, vilket gör att ränterisken får en ännu starkare påverkan. Även 
valutarisken är påtaglig i den dagliga rederiverksamheten; omfattningen av de 
flöden som är utsatta för valutarisk är näst intill total och medför per 
definition risk för kursvinster och kursförluster. Finansiärerna utsätts också 
för en valuta- och ränterisk i utlåningen till rederierna. Men till skillnad från 
rederierna har de helt andra och bättre möjligheter att hantera dessa risker då 
det, oavsett om det gäller fartygsfinansiering eller inte, är del av deras dagliga 
verksamhet. Stora delar av de finansiella riskerna kan hanteras genom hedging. 
Främst valuta- och ränterisker, men även risker som påverkar rederiets dagliga 
verksamhet exempelvis fraktrater och oljepriser, kan hedgas genom 
fraktterminer, eller hanteras genom långa kontrakt. 
 
Men faktum kvarstår att svängningarna i rederikonjunkturen är en faktor att 
räkna med. Svängningar i sig behöver inte vara något problem, men då de inte 



ANALYS 

  

66 

är regelbundna är det svårt att prognostisera verksamheten och att hantera 
riskerna annat än på relativt kort sikt. I slutändan är det alltså, när hänsyn är 
tagen till de teoretiska möjligheterna till riskhantering, i princip de 
svårförutsägbara svängningarna och de många påverkansfaktorerna på dessa, 
som utgör basen i problemet och som bidrar mest till den höga branschrisken 
i rederiverksamheten. Alla branscher är utsatta för ett visst mått av risk som 
går att relatera till världsmarknadsläget, men det är få branscher som påverkas 
så kraftigt av dessa som rederibranschen. 
 
För att hantera dessa oförutsägbara risker och därigenom underlätta för 
kapitalanskaffningen, är riskdelning en möjlighet. Formandet av olika joint 
ventures, lösa partnerskap och pooler för befraktning kan alla på sitt sätt bidra 
till riskdelningen. I första ledet delas risken över flera fartyg genom det faktum 
att de flesta mindre rederierna inte har en egen befraktningsavdelning. Detta 
gör att lastägaren, exempelvis ett oljebolag, har en verksamhet som sträcker 
sig över flera fartyg som motpart, vilket minskar lastägarens risk att 
logistikkedjan faller på grund av ett enda fartygshaveri. 
  
Vidare sker en riskdelning genom större rederiers partnerskap med mindre. 
Det stora rederiet kan då bidra med delägande eller finansieringshjälp till 
fartyget det mindre rederiets ägo, och sedan befrakta det genom sin 
befraktningsavdelning. Denna lösning är kanske inte den vanligaste, men den 
är förekommande och klart relevant för att branschövergripande bidra till 
riskdelning och förbättra möjligheten för mindre rederier. 
 
Lösa partnerskap och joint ventures mellan mindre rederier ger företag inom 
samma branschsegment en förbättrad konkurrensmöjlighet av samma 
anledningar som den gemensamma befraktningsavdelningen. Dels på grund 
av att det finns bättre möjligheter till befraktning, men dels på grund av att ett 
partnerskapsföretag som består av flera fartyg i princip skulle kunna behandlas 
som ett större rederi och kunna utnyttja möjligheter till cross collateralization 
över fartygen för förbättrade kapitalanskaffningsmöjligheter. 
 
Även bankerna väljer ibland att minska riskerna genom riskspridning. När det 
rör sig om belopp som anses för stora för att hantera internt, går flera banker 
ihop för att kunna hantera affären och dela risken på ett bra sätt i ett 
syndikerat lån. Dessa summor uppkommer i regel då det rör sig om 
finansiering av flera fartyg vid samma tillfälle och upplägget är ofta sådant, att 
den enskilda banken inte finansierar ett fartyg utan delfinansierar varje fartyg.  
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6.3  Finansieringslösningar 

De finansieringsformer som tagits upp i referensramen är inte specifika för 
finansiering av rederiverksamhet, utan kan tillämpas vid finansiering av de 
flesta typer av företag. I följande avsnitt diskuteras olika aspekter på 
möjligheter till finansiering utifrån redarens, men även finansiärens perspektiv. 
Detta visar på vilka problem och faktorer som påverkar bedömningen 
huruvida de olika finansieringsalternativen är lämpliga för ett mindre eller 
medelstort rederi. 
 
Det är många åsikter och preferenser som spelar in på finansieringslösningen 
för ett rederi. Dessa preferenser är olika beroende på om problemet betraktas 
ur finansiärens eller redarens synvinkel, det är olika behov som ska tillgodoses. 
 
Redaren vill, i likhet med alla andra som söker finansiering, uppnå en lösning 
som resulterar i en så låg kapitalkostnad som möjligt. Han har fartyget som 
god bas i säkerheten för finansieringen och önskar sig en lösning som är 
tillräcklig för finansiären, i den mening att finansieringens upplägg ska vara 
lämpat för de svängande fartygspriserna och inte medföra att finansiären drar 
sig ur i en marknadssvacka. Han vill att kontrollen över verksamheten 
fortfarande ska ligga hos honom själv, ägande och påverkansmöjligheten är 
viktig. Vidare eftersöks en flexibel lösning som tillåter en snabb 
handläggningstid så att snabba affärer är möjliga – en förutsättning för att 
redarens erfarenhet och affärsmässiga insikt ska kunna tas tillvara. I 
förhållandet till finansiären vill han uppnå ett långsiktigt samarbete, med 
någon som är engagerad och förstår rederibranschen för att undvika problem 
som beror på oförståelse. 
 
Frågan är då om det är möjligt att finna en lösning som tillgodoser dessa 
egenskaper på ett välfungerande sätt, samtidigt som motparten också kan 
acceptera den. Hur ser finansiären på saken? 
 
Finansiärens preferenser är olika beroende på vilken typ av finansiering han 
står för. En bank är i första hand ute efter en utlåning som uppvisar minsta 
möjliga risk. För att det överhuvudtaget ska vara möjligt måste en säkerhet 
finnas, optimalt vore det med en stabil och lättbedömd säkerhet som inte 
varierar alltför mycket i värde och som är enkel att omvandla till pengar i det 
fall det skulle behövas. Han vill jobba tillsammans med en motpart som är 
bevisat kompetent, som han kan lita på. Han vill ha en verksamhet som i så 



ANALYS 

  

68 

stor utsträckning som möjligt genom säkra kassaflöden garanterar att 
betalningen av lånet inkommer på utsatt tid. Att banken ska stå för riskkapital 
i egentlig mening är inte aktuellt, här handlar det om att skapa finansiering. 
Risken med därtill hörande högre avkastningskrav är inte bankens affärsidé, 
den delen lämnas åt andra finansiärer. 
  
Här framkommer ett problem. Att undersöka alla potentiella investerare är 
knappast ett realistiskt alternativ för en undersökning av denna omfattning. Vi 
nöjer oss med att betrakta det vi fått fram genom intervjuerna och hålla oss till 
en investerare som resonerar efter ekonomisk och finansiell teori, vi kallar 
honom typfinansiären.  
 
Som krav på en investering, eller ett lån, tar typfinansiären hänsyn i första 
hand till det finansieringsteoretiska grundresonemanget kring risk i 
förhållande till avkastning. För att uppväga en risk som upplevs som hög, 
måste investeringen generera en avkastning som motsvarar risken. För att 
minska risken kan typfinansiären tänka sig att ta in säkerheter, precis som 
bankmannen. Ju större, mer stabil och likvid säkerheten är, desto lägre 
uppfattas risken vilket gör att typfinansiären kan acceptera ett lägre 
avkastningskrav. Om inte reella säkerheter i form av en tillgång finns tillhanda, 
måste andra förmåner skapas för att göra alternativet attraktivt. Det kan 
handla om lån som ger option på ägande i form av aktier, kontrollrätt i bolaget 
eller helt enkelt högre avkastningspotential. Vidare vill typfinansiären förstå 
det han ger sig in i, han vill känna till förutsättningarna i företaget han är med 
och finansierar, såväl internt som externt. Typfinansiären resonerar helt enkelt 
ekonomiskt rationellt. I realiteten finns det ett stort spann av potentiella 
finansiärer med olika preferenser avseende de ovanstående faktorerna och sin 
investerings inriktning, som är olika benägna att investera i olika projekt och 
företag och som påverkas av egenintressen bortom det som motiveras av den 
ekonomiska rationaliteten. 
 
För att avgöra vilka konsekvenser ovanstående resonemang får för 
finansieringslösningarna och deras lämplighet i praktiken, tar vi resonemanget 
till en mer konkret nivå genom att sammanföra de två parternas önskemål och 
krav för att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. Det handlar till stor del 
om att kompromissa för att uppnå en affär som kan accepteras av båda 
parterna. Alla egenskaper som redaren önskar sig går i normalfallet inte att 
uppnå och att vara strikt rationell som finansiär i rederibranschen är inte heller 
någon självklarhet. 
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6.3.1 Equity 

På grund av att olikheterna i kraven från och på respektive part är påtagliga 
kan vi förkasta många av de finansieringsalternativ som vi redogjort för i 
referensramen. Att finansiera rederiverksamhet med riskkapital faller i regel på 
grund av de olika inställningarna till ägande, till långsiktighet och på alltför 
höga avkastningskrav över en tidsperiod som är för kort. Riskkapital i 
meningen kapital från ett riskkapitalbolag, passar helt enkelt inte ihop med 
rederiverksamhet. Det kräver en specialisering av riskkapitalbolaget liksom en 
speciell och för redaren ovanlig inställning. Det är möjligt att det, på grund av 
den stora mängd riskkapitalbolag som finns – allt från pensionsfonder till 
mindre, specialiserade företag – kan finnas ett intresse från någon 
riskkapitalist att investera i rederiverksamhet. Att ge ett omdöme om detta är 
inte möjligt utan vidare undersökning. Vad som däremot står klart, är att det 
krävs en redare som är öppen för att, åtminstone till del, släppa både kontroll 
och ägande. 
 
Andra former av finansiering som skjuter till kapital på equitysidan, faller ofta 
på samma diskrepans i preferenser avseende ägande och kontroll som 
riskkapitalet. Ett undantag som dock skulle kunna vara förenligt med både 
redarens syn på verksamheten och investerarens syn på risk och avkastning, är 
private placements i form av en icke-publik fartygsfond. Då intervjuerna visat 
att det i första hand varit personer med en koppling till branschen som också 
investerat i den, kan det vara lämpligt att rikta fonden till ett begränsat antal 
investerare som förstår verksamheten och som är bekväma med branschens 
förhållanden. Eftersom fonden inte ställer krav på kontroll över företaget utan 
endast ger del av avkastningen på det investerade kapitalet, bör detta även vara 
förenligt med redarens preferenser. 
  
En börsnotering faller, som situationen är idag, på flera punkter. 
Rederiverksamhetens karaktärsdrag och inställningar är inte direkt förenliga 
med den inställning som råder på Stockholmsbörsen. Det faller på bristen av 
traditioner att investera i rederiverksamhet, på redarens inställning till ägandet 
och på marknadens kortsiktighet och rapportfokus som inte är förenliga med 
rederibranschens natur. Till detta kommer att företagen ofta är för små för att 
vara lämpliga att börsnotera. Kort sagt är det är när det gäller de mindre 
rederierna för många olikheter för att det ska vara rimligt att överbrygga dem 
genom kompromisser. 
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6.3.2 Skuldfinansiering 

Att rederierna inte vill släppa in externt kapital som medför kontrollrätt, alltså 
inte vill släppa in externt ägande, medför att endast udda lösningar som ger ett 
equitytillskott kan vara lämpade. Ser vi till detta är det finansiering på 
skuldsidan som är mest lämpat med hänsyn tagen till både finansiärens och 
redarens olika preferenser. Självfallet kan en verksamhet inte ha en total 
skuldsättning, då företaget i det fallet inte längre skulle ägas av redaren, utan 
av långivarna – skulderna skulle bli eget kapital. Men de allra flesta rederierna 
har i realiteten en mycket låg soliditet, vilket också ter sig som det logiska 
steget av ovanstående resonemang. Det är helt enkelt den finansieringsform 
som är mest förenligt med de olika parternas preferenser och utgör det 
alternativ där inte fullt lika många kompromisser ska till för att överbrygga 
olikheterna. 
 
En lösning som inte innebär att redaren lämnar ifrån sig kontrollrätt eller 
ägande, som bär säkerhet för finansiären i form av substansvärde likt ett fartyg 
och som är möjlig att genomföra till en resonabel kostnad leder oss till 
bankfinansieringen och liknande möjligheter av varierande slag, exempelvis 
varvskrediter och skeppshypotek. Som vi ser det är detta förstahandsvalet då 
det är billigast, minst riskfyllt och inte uppvisar så många oönskade 
sidoeffekter. 
  
Belåningen kan aldrig tillåtas uppgå till hela det finansierade objektets värde 
om det handlar om ren tillgångsfinansiering. Dels för att objektet kan variera i 
värde över tiden, dels för att det används och därmed utsätts för en 
värdeminskning. Sist men inte minst för att det medför transaktionskostnader 
för bedömningen och den eventuella likvideringen av det om så krävs. Alltså 
krävs det alltid ytterligare ett kapitaltillskott och ytterligare en finansiär. I bästa 
fall är detta redaren själv som seglat in kapital tillräckligt för att själv 
delfinansiera fartyget. I sämsta fall finns det inte en chans att redaren kan 
skjuta in kapital alls. Det sista fallet omöjliggör i princip en affär och det första 
fallet tar i princip bort problemet, då är det, om man drar det till sin spets, 
bara att gå till banken och fastställa lånet. 
 
De övriga finansieringsalternativen på skuldsidan för med sig få nackdelar sett 
ur inställningsperspektivet. Alla är dock inte möjliga att genomföra för det 
mindre rederiet. Finansiering genom obligationer faller på att det förutsätter 
att rederiet har en kreditrating vilket kräver en viss storlek innan det är ett 
rimligt alternativ. Icke-publik private placement av lånekapital uppvisar inte 
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den nackdelen, men kan på grund av en begränsad marknad vara svåra att 
placera. Som alternativ betraktat utanför detta praktiska problem, är det dock 
mycket väl lämpat. Det förutsätter självfallet en verksamhet som är kapabel att 
generera de kassaflöden som medger den högre 
avkastningen/kapitalkostnaden. Men i teorin är det snarast att betrakta som 
det mindre företagets alternativ till en obligationsemission.  
 
Hybridlösningar är möjligen alternativ att räkna med, de tillgodoser 
investerarens krav på en högre säkerhet eller en bättre avkastning genom den 
equity kicker som inkluderas i lösningen. Emellertid kan det ifrågasättas 
huruvida det kan vara en tillräcklig säkerhet för investeraren att få aktier i ett 
onoterat företag, aktier som är svåra att likvidera, och huruvida redaren kan 
acceptera att det de facto kommer in externa ägare genom att de utnyttjar 
konverteringsmöjligheten. 
 
Som följande avsnitt redogör för, finns möjligheten att knyta in andra 
säkerheter än fartyget för att tillåta en stabil lånefinansiering och på så sätt öka 
belåningsgraden ytterligare. 
 

6.3.3 Projektfinansiering 

Finansieringslösningarna inom rederibranschen tar sig ofta formen av 
projektfinansiering, där en finansieringsdel vävs ihop med säkerheter och 
kontrakt som garanterar att framtida kassaflöden, tillräckliga för att täcka 
finansieringskostnaderna, genereras. Finansieringsdelen består oftast av 
lånefinansiering och en av fördelarna med projektfinansieringen är att det är 
möjligt att uppnå en hög lånefinansieringsandel tack vare extra säkerheter i 
form av fast inbundna kassaflöden. Även om flera finansieringslösningar i 
rederibranschen inte uttalat benämns projektfinansiering, är det dock så att de 
flesta faller inom den teoretiska ramen för vad en sådan innehåller. Som 
framgått i studien, finns en stark fokus på kassaflöden i rederibranschen, 
något som är karaktäristiskt för projektfinansiering. På grund av de höga 
värden som ska finansieras, räcker inte den goda säkerheten som fartyget 
innebär utan ytterligare garantier och tilläggssäkerheter måste finnas. Den så 
ofta påpekade volatiliteten gör också att upplägg, som likt 
projektfinansieringen använder sig av cash flow finance tillsammans med asset 
finance, är väl lämpade för att sänka kreditrisken till en rimlig nivå och skapa 
en ökad förutsägbarhet och stabilitet i affären. 
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Huruvida finansieringsbenet av en projektfinansieringslösning måste bestå av 
lånefinansiering är i teorin oklart, men ett upplägg liknande det med en 
invävning av kassaflöden och säkerheter för att skapa en stabil 
finansieringslösning bör vara en lämplig utgångspunkt, oavsett vad som väljs 
som finansieringskälla. Tankemässigt bör då även en mezzaninfinansiering 
kunna användas, vilket ytterligare borde kunna höja upp finansieringsgraden. 
Allt detta är uppbyggt kring grundtanken att stabilitet förutsätter realsäkerhet 
och kassaflöden som garanterar bärighet i lösningen även om svängningar 
förekommer på marknaden. 
 

6.3.4 Leasing 

Rederibranschen har länge bjudit på många möjligheter till kreativa lösningar 
för finansiering. Då verksamheten uppbär stora värden, ges utrymme för att 
utnyttja skattemässiga fördelar genom avskrivningar, avdragsgill ränta etc. 
Möjligheterna till dessa har dock minskat i takt med att de statliga 
regleringarna inom EU-området gjort att de ingående länderna likriktas allt 
mer. Detta får till följd att lösningar som tidigare och i teorin ser gynnsamma 
ut inte längre är lika attraktiva. Leasing är starkt skattedriven, där leasegivarens 
främsta argument ofta klassas som de avskrivningsmöjligheter som 
uppkommer genom ägandet av tillgången. Sett ur detta investeringsmässiga 
perspektiv, alltså ur finansiärens synvinkel, har leasingens attraktivitet minskat 
något. Leasing är emellertid fortfarande ett relativt vanligt sätt för företag (och 
privatpersoner) att finansiera tung utrustning och andra kapitalintensiva 
investeringar. 
 
Vänder man på resonemanget och betraktar leasing ur redarens perspektiv, 
uppvisar den såväl svagheter som styrkor. En svaghet är att leasingen medför 
att rederiet inte längre kan utnyttja avskrivningsmöjligheterna som tillgången 
bjuder, vilket reducerar skattefördelarna. Detta medför att leasingen ur ett 
totalperspektiv ger högre kostnader än finansiering och ägande av fartyget via 
en normal belåning. Att det dessutom inte alls tillgodoser redarens vilja att 
äga, är kanske den faktor som är mest avgörande i likhet med tidigare 
resonemang. Men för ett kreativt, litet rederi öppet för nya möjligheter visar 
det oanade fördelar. 
 
En lease av ett fartyg för en liten eller nystartad redare bör medföra att 
redaren ges en möjlighet att skapa sig ett namn, att segla in medel för senare 
bruk vid köp av fartyg, samt att bevisa att man är kapabel att driva en 
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rederiverksamhet på ett bra och tillförlitligt sätt. På så vis kan leasing utgöra 
ett gott alternativ. Den medför förvisso ett höjt kostnadsläge som minskar 
resultatet, men kan samtidigt skapa möjligheten att överhuvudtaget driva 
verksamheten, vilket också har ett värde (som emellertid är svårt att värdera). 
Tankemässigt bör detta kunna betraktas som att rederiet köper möjligheten att 
bevisa sitt kunnande. Som den relationsdrivna bransch den utgör, bör detta 
kunna ses som positivt då ett gott track record förbättrar de framtida 
möjligheterna till att förvärva ett fartyg på egen hand avsevärt. Leasingen ser i 
teorin ut att ge möjlighet till en inträdesbiljett.  
 
Förvisso vill även leasingföretaget ha ett bevis för redarens kompetens, men 
empirin visar att leasingföretag uppfattas som något mer riskbenägna än 
bankerna, vilket gör att finansiell leasing skulle kunna förenkla finansieringen 
för rederiet. 
 
Sammanfattande för finansieringslösningarna och med utgångspunkt i de 
resonemang som förts i avsnittet framgår att det i nuläget är finansiering på 
skuldsidan som är vanligast förekommande. Detta härleds i första hand till 
inställningarna som redaren uppvisar och i andra hand till att lösningarna som 
innefattar equity ofta ställer storleksmässiga eller strukturella krav som inte går 
att uppfylla för ett mindre eller medelstort rederi.  
 
Huvudpoängen i finansieringen ligger således i att skapa en lösning som håller 
i ett stort spann av framtida scenarios, med hjälp av en starkare fokus på 
kassaflöden och svagare fokus på balansvärden för att uppväga de risker som 
inte kan hanteras genom hedging eller försäkring. Fördelarna med en sådan 
lösning är att den i princip (i teorin) kan garantera krediten. Nackdelen ligger i 
att en alltför stark fokus på kassaflöden kan tendera att urgröpa framtida 
vinstpotential för rederiet. Om rederiet är uppbundet i kontrakt som förvisso 
genererar kassaflöden tillräckliga för att täcka finansieringen och driften, kan 
möjligheter till intjäning genom spotkontrakt minska eller försvinna helt.  
 
Avgörande för vad lösningen i detalj ska innehålla är i huvudsak 
situationsbundet, då varje affär är unik, liksom omvärldsläget vid tidpunkten 
för affären. 
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7.  SLUTSATSER 
 

I denna avslutande del av studien presenteras de slutsatser som studien 
resulterat i. Avsnittet består av en koncis sammanfattning av analysen som 
svar på problemfrågorna som låg till grund för undersökningen. Slutligen 
följer en redogörelse för de tankar som vuxit fram under de den period 
undersökningen genomförts och som leder in på möjligheter till en fortsatt 
diskussion. 
 
Vilka finansieringsalternativ tillämpas i rederibranschen? 
Det går att konstatera att merparten av den finansiering som tillämpas i 
rederibranschen är baserad på lån från banker och andra låneinstitut. För det 
mindre eller medelstora rederiet är det nästan uteslutande denna form av 
finansiering som tillämpas. De större rederierna använder sig av ett mycket 
bredare spektrum av möjligheter som innefattar såväl skuldfinansiering som 
equity. Ofta faller finansieringslösningarna, för små såväl som stora redare, 
inom ramen för projektfinansiering, som genom tillämpandet av både asset- 
och cash flow-finance möjliggör en högre belåningsgrad än ren asset finance. 
Finansieringen bygger på att kassaflöden från kommande, säkerställd, 
verksamhet vävs in i lösningen för att garantera lånebetalningarna vilket leder 
till att verksamhetsdelar, snarare än enbart fartyget, finansieras. 
 
Analysen visar att det i teorin finns många möjligheter att finansiera 
rederiverksamhet, men att merparten inte tillämpas i Sverige, då andra 
aspekter än den teoretiska lämpligheten gör att de inte uppfattas som lämpade.  
 
Vilka är de huvudsakliga problemområden som påverkar möjligheterna 
till kapitalanskaffning för rederier? 
Studien visar att det finns ett antal faktorer som avgör möjligheterna till 
kapitalanskaffning för ett rederi. Förutom de som är orienterade mot 
ekonomisk teori väger även ett antal mjuka faktorer in och i många fall utgör 
dessa faktorer ett större hinder för kapitalanskaffningsmöjligheterna än de 
finansieringsteoretiska aspekterna Det kan sammanfattas i att det finns en 
skillnad i inställning till verksamheten mellan redare och finansiär. 
Inställningarna skiljer sig främst i fråga om risk och ägande. 
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Ägande då den emotionella kopplingen som redaren har till sin verksamhet 
gör att han ogärna släpper in externa finansiärer. Redaren ser därför flera av 
de finansiellt genomförbara möjligheterna som opassande alternativ. 
 
Diskrepans i risk ter sig i att det som bidrar till att finansiärerna betraktar 
rederibranschen som en högriskbransch ofta är faktorer som redarna upplever 
som självklara vardagsproblem.  
 
Riskinställningen speglas också i att en redare är villig att utsätta sitt företag 
för stor sårbarhet i samband med oerhört kapitalintensiva investeringar när 
han i teorin kunde placera pengarna i investeringar som skulle ge betydligt 
högre avkastning. Anledningen till att redaren ändå väljer att satsa är det 
känslomässiga engagemang för verksamheten, ett engagemang som 
finansiären av naturliga skäl inte delar fullt ut. Detta leder till att investerare 
som är villiga att tillföra kapital till rederiverksamhet ofta är personer med en 
koppling till branschen, där incitamenten till investeringen inte är enbart 
kopplad till ekonomiskt rationella kriterier. Branschkännedomen hos 
investeraren bidrar till att dennes riskuppfattning motiverar investeringen. 
Relationer, rykte och andra samarbetspartners har med andra ord alla en stark 
inverkan på redarens möjlighet att skaffa finansiering.  
 
Det kan även konstateras att riskerna och hanteringen av dem väger tungt i 
avgörandet om kapitalanskaffning. Något som redan på ett initialt skede 
konstaterades var att det finns en rad branschspecifika risker - risker som trots 
riskhanteringslösningar står utanför företagsledningens kontroll.  
 
Fortsatt diskussion 
I denna fortsatta diskussion tar vi i korthet upp några vidare funderingar som 
framkommit under undersökningsarbetet. De består till del av vad vi ser som 
utvecklingsmöjligheter som skulle kunna underlätta kapitalanskaffningen för 
rederierna. 
 
De inställningar till exempelvis ägande som redarna har styr i hög grad vilka 
möjligheter till kapitalanskaffning som finns att tillgå. Ur ekonomens 
synvinkel kan det argumenteras för att de utgör hinder för vissa lösningar som 
egentligen kan anses vara bra alternativ. Vi frågar oss dock om inte 
inställningarna, i alla fall delvis, håller på att förändras? Vi får av den 
nystartade redaren reda på att det finns alternativ till att bedriva verksamheten 
som inte innebär ett totalt ägande och som trots detta numera begrundas och 



SLUTSATSER 

  

76 

som han tycker hade varit bra alternativ vid uppstart. 
 
En annan fundering som uppkommer är att ägandet poängteras så starkt men 
att det i själva fallet handlar om en situation där ägandet till stor del utgör en 
skuld till en bank eller ett hypotek. Ur teoretisk synvinkel är det förvisso 
redaren som äger fartyget, men det är fortfarande till en mycket hög grad 
möjligt enbart genom att någon annans pengar betalar det. 
 
För att underlätta kapitalanskaffningen ser vi några huvudpunkter som måste 
utvecklas. För det första är det en förutsättning att redaren blir mer öppen till 
att ta in externt kapital och i viss mån ägande. Utan dessa möjligheter är 
utbudet av finansieringslösningar, likt i nuläget, kraftigt begränsat. En utökad 
ekonomisk rationalitet – med bibehållen känsla för verksamheten – skulle 
kunna leda till att fler alternativ blir tillgängliga. 
 
Beträffande problematiken för de små rederierna är en utveckling mot 
utökade partnerskap, konsolideringar och andra metoder för att bli större och 
bidra till riskdelningsmöjligheterna önskvärd. Om en förändring på 
marknaden mot partnerskap sammansatta av flera mindre aktörer kunde 
utvecklas ytterligare, borde det vara möjligt att underlätta 
kapitalanskaffningen. 
 
Finansiering med hjälp av partnerskap tillsammans med ett större rederi är 
också något som skulle underlätta kapitalanskaffningen för de mindre 
rederierna. Dels på grund av att det större rederiet kan skjuta till kapital, men 
också för att man får en välkänd partner som underlättar i kontakten med 
finansiärer. Relationen är som framgått viktig och den blir lättare att uppnå 
när en bevisat stabil redare backar upp den nystartade. 
 
Beträffande möjligheterna till mer specifika finansieringslösningar, är många 
av dessa i praktiken mycket komplicerade. Ett förslag på vidare undersökning 
är därför följande: 
 
Hur kan rederibranschen finansiera sig genom private placements och fartygsfonder? 
 
Kan klimatet på Stockholmsbörsen ändras så att det blir mer rederivänligt och därigenom 
utgöra ett framtida finansieringsalternativ? 
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BILAGA 1 

 

BILAGA 1 
Intervjuguider: 

 

Finansiärer 

- Vilka finansieringslösningar erbjuds banken? (Lån, hypotek, förlagslån 
eller andra mer "avancerade" finansieringslösningar) 

 
- Bortsett från bankens utbud, vad kan vara alternativa lösningar ur en 

finansiärs perspektiv? 
 

- Vilka är huvudsakliga problemområden gällande finansiering av 
rederier? 

 
- Hur sker riskbedömningen och affärsbedömningen? (Vilka kriterier är 

speciella för branschen, skillnader nystart/expansion etc.) 
 

- Finns det branscher som har en liknande karaktär, vad är jämförbart? 
 

Rederier 

- Kortfattad beskrivning av företagets verksamhet (storlek, 
operationsområden, omsättning etc.) 

 
- Hur bedöms/upplevs affärs- och finansiell risk och hur hanteras 

denna? 
 

- Hur upplever rederiet att detta påverkar möjligheterna att skaffa 
kapital? 

 
- Problemområden gällande kapitalanskaffning ur rederiets perspektiv? 

 
- Kapitalkostnadens påverkan på verksamhetens resultat? 

 
- Befintlig kapitalstruktur, hur är rederiet finansierat i nuläget? 

 
- Best practice, hur skulle rederiet göra om kapitaltillskott behövs för 

finansiering av ett nytt fartyg? 


