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Sweden has had a booming economy during the recent years. The Swedish Riksbank however 

believes that the economy will slow down in the near future. During times of uncertainty stable assets 

are often preferable where real estate assets are one interesting option with a low correlation to many 

other asset classes. This study examines the portfolio the real estate investment company Fastator 

consisting of companies active in the real estate sector. Fastator's ownership share in the companies 

are between 50 to 100% and their level of activity in each investment depends on whether they are 

acting as an active owner, on a project basis or keeing the investment as a financial asset. 

The study has analyzed Fastator's portfolio to see if it, based on modern portfolio theory and theories 

around diversification, could be considered as being diversified. Earlier studies in the field have also 

been examined to assist in answering the question. The evaluation of the portfolio's diversification is 

based on geographical locations of the underlying assets as well as the property types in the portfolio. 

Knowledge on the various property types that exist was obtained by looking at the portfolios of the 

largest real estate companies in Sweden. 

It is concluded that Fastator's portfolio cannot be considered diversified since the portfolio is not 

evenly weighted as required in the theory of modern portfolio. 
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Sverige har under en längre period befunnits i högkonjunktur, något som enligt rapporter från 

Riksbanken troligtvis kommer att mattas av inom en snar framtid. I sämre tider är det av vikt att ha 

stabila tillgångar i sin portfölj och fastigheter kan då vara ett intressant investeringsalternativ med sin 

låga korrelation i förhållande till många andra tillgångsslag. I denna studie har det fastighetsinriktade 

investmentbolaget Fastator och dess portfölj studerats. Fastators portfölj består av bolag som samtliga 

är verksamma inom fastighetsbranschen. Ägarandelarna uppgår till mellan 50 till 100% och Fastators 

roll i bolagens verksamheter varierar beroende på hur pass involverade de önskar vara samt om de vill 

anta en aktiv, projektbaserad eller finansiell roll i bolagen. 

Studien har vidare undersökt i vilket utsträckning Fastators portfölj kan anses vara diversifierad. 

Utifrån teori och tidigare studier om modern portföljteori och diversifiering har analysen försökt 

besvara studiens två inledande frågeställningar. För att kunna förstå hur pass diversifierad Fastators 

portfölj är har innehaven kategoriserats utifrån fastighetstyp och geografi. Identifieringen av de olika 

fastighetstyper som förekommer på den svenska fastighetsmarknaden har gjorts genom att titta på de 

tio största svenska fastighetsbolagen baserat på marknadsvärde. 

Avslutningsvis har en slutsats av studien presenterats som visar på att Fastators portfölj inte kan anses 

vara diversifierad, detta då deras portfölj inte kan anses vara jämt viktad enligt den moderna 

portföljteorin. 
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund 

Den svenska finansiella marknaden börjar enligt Riksbankens penningpolitiska rapport (2019) 

att se en större allmän oro och svagare konjunktur är att vänta inom de närmaste åren. Ekonomin 

har sett en avtagande BNP-tillväxt samtidigt som samhället har utstått ett ökat kostnadstryck 

vilket bidragit till en hårdare och mindre expansiv penningpolitik. Till följd av det kritiska läget 

har många investerare börjat söka efter tillgångar på marknaden som kan generera en god 

avkastning trots svåra tider. Hur stor risk som ska tas blir en väsentlig del i strategin och därför 

vill många investerare ha någon form av säkerhet. Fastigheter är en av de vanligaste 

säkerheterna som finns inom asset based lending och en tillgång som många känner till. Dock 

finns det ett antal olika fastighetstyper på marknaden och vilka av dessa som bör investeras i 

kan vara svårt att avgöra. 

Vi vill i denna studie undersöka om ett investmentbolag som äger andelar i fastighetsbolag 

enligt teorin kan utgöra en diversifierad portfölj. För att kunna fastställa detta har även 

fastighetstyperna på den svenska marknaden och dess konjunkturkänslighet identifierats. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett fastighetsinriktat investmentbolags 

fastighetsportfölj kan anses vara diversifierat. Vi har valt att låta bolaget Fastator AB 

representera det utvalda investmentbolaget i denna undersökning. 

Kandidatexamensarbetet kommer att ha sin utgångspunkt i följande två frågeställningar: 

• “Hur ser Fastators fastighetsbolagsportfölj ut?”  

• “Uppfyller Fastators bolagsportfölj kriterierna för att anses vara diversifierad inom 

fastighetsmarknaden?” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

1.3 Avgränsning 

Denna studie grundar sig på ett noterat svenskt aktiebolag vid namn Fastator. De innehar endast 

ägarandelar i andra svenska bolag vilket begränsar studien till en nationell undersökning inom 

den svenska marknaden. Fastator äger även endast fastighetsinriktade bolag och därför kommer 

fokus att vara på fastighetsmarknaden. De innehav som kommer att behandlas är enbart de 

indirekt ägda då informationen som finns om bolagets direkta äganden är knapphändig och inte 

tillräcklig för att göra en korrekt bedömning.  

För att kunna ge en så rättvis bild som möjligt kommer Fastators aktuella ägarandelar vid 

bokslutet av räkenskapsåret 2018 att användas, detta för att ha en brytpunkt där samtliga 

innehav kan analyseras utifrån lika omständigheter och villkor. Gällande den ekonomiska 

aspekten kommer inte innehavens belåningsgrad tas till hänsyn då det är en typ av risk och inte 

en avgörande faktor kring hur en fastighetsportfölj kan vara diversifierad. Även andra risker 

och bidragande faktorer till diversifiering kan tänkas, dock kommer fokus i denna studie endast 

var på de två viktigaste faktorerna enligt tidigare studier.  

 

1.4 Disposition 

I det första kapitlet presenteras en bakgrundsbeskrivning som ger läsaren inblick i det aktuella 

marknadsläget för det finansiella klimatet och fastighetsmarknaden i Sverige. Även syfte och 

frågeställning presenteras. De avgränsningar som görs i studien framställs för att ge kunskap 

till korrekt tolkning av materialet. 

I det andra kapitlet presenteras den valda metoden, hur datainsamlingen skett, val av 

intervjumetod och hur källorna tolkats på ett källkritiskt sätt.  

I det tredje kapitlet beskrivs de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för studien 

och frågeställningarna.  

I det fjärde kapitlet presenteras den empiriska studien av arbetet som grundar sig i den svenska 

fastighetsmarknaden och en analys av Fastator som bolag. Utöver detta presenteras en intervju 

med bolagets verkställande direktör Joachim Kuylenstierna. 

I det femte kapitlet vävs de teoretiska och empiriska delarna ihop i en analys. Utgångspunkten 

för analysen är studiens syfte med att avgöra om Fastator har en diversifierad fastighetsportfölj. 

I det avslutande sjätte kapitlet sammanställs studien och en slutsats presenteras med en 

återkoppling till de två frågeställningarna. Även förslag till vidare studier presenteras. 
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2. Metod 
 

2.1 Val av metod 

För att besvara angivna frågeställningar har denna studie utgått ifrån en utredande strategi där 

det kunnat identifieras att Fastator är det enda noterade fastighetsintriktade investmentbolaget 

i Sverige. Genom att studera deras unika affärsmodell har ett slumpmässigt urval inte kunnat 

genomföras. 

  

2.2 Datainsamling  

Arbetet har inneburit insamling av primär- samt sekundärdata. Studien är främst baserad på 

sekundärdata från tidigare forskning, akademiska rapporter, officiella dokument och statliga 

myndighetsrapporter.  

I den teoretiska delen har tidigare forskning och studier studerats för att få en tydlig uppfattning 

om teorierna inom området samt vilken information som redan presenterats. Officiella 

dokument och myndighetsföreskrifter har tillsammans med den studerade teorin givit en bra 

grund för de vidare studierna i empiridelen. Eftersom den empiriska delen baseras på 

information om bolaget Fastator har deras samt de andelsägda bolagens officiella dokument 

och hemsidor studerats. För att kunna ge en korrekt inblick i Fastator som bolag och sätta en 

prägel på studien har även en kvalitativ analys i primärform skett genom en intervju med 

Joachim Kuylenstierna som är vice direktör på Fastator. 

Det presenterade resultatet har redovisats utifrån den studerade teorin samt den information 

som framkommit i empirin vilket i sin tur legat till grund för slutsatsen. För förtydligande skall 

det påpekas att det inte skett någon kvantitativ forskningsinsats eller vidare undersökning då 

relevant information om bolaget och teorierna redan funnits tillgängliga (Blomkvist & Hallin, 

2015). 

  

2.3 Intervjumetod och val av respondent 

Intervjun med Joachim Kuylenstierna var semistrukturerad vilken genomfördes över telefon 

den 29 mars 2019. Innan intervjun förbereddes frågor i form av en intervjuguide för att 

säkerställa svar på frågor som är väsentliga för det fortsatta arbetet och den empiriska delen av 

studien. Telefonsamtalet spelades in för att minimera risken för förlust av material och för att 

kunna göra en korrekt transkribering av intervjun (Blomkvist & Hallin, 2015).  
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Den semistrukturerade metoden valdes dels för att få svar på de förberedda frågorna, men även 

för att ha utrymme till följdfrågor löpande under intervjun. Metoden passade bra och gav djup 

i intervjun utan att det blev variationslöst eller utfrågande. Anledningen till att verkställande 

direktören valdes ut som respondent var i syfte att få höra mer om Fastators strategi från en 

involverad part. En högt uppsatt person i bolaget kan antas vara väl insatt vilket bidrar till 

ytterligare information i studien än den som kan utläsas från Fastators publicerade rapporter 

och den officiella hemsidan. 

 

2.4 Källkritik  

För att kunna göra en korrekt bedömning av de olika teorierna har ett flertal källor används då 

samtlig information är av sekundärform. Argumentet för detta är att minimera risken till 

feltolkning som i sin tur kan leda till felaktiga slutsatser. Det är även av vikt att använda flera 

olika källor i den teoretiska delen, detta för att kunna styrka källornas information och dess 

individuella trovärdighet.  

I den empiriska delen har källorna kommit från det studerade bolaget tillsammans med en 

intervju för att få en bred och korrekt bild av bolagets verksamhet och strategi. Informationen 

och uppgifterna som lämnades i intervju är av primärform, direkt källa från bolaget, kan därmed 

anses vara korrekt. För att ytterligare säkra intervjuns tillförlitlighet har transkriberingen 

skickats till respondenten, för att säkerställa att studien speglar respondentens syn på bolaget 

och deras strategi korrekt. Respondenten har godkänt materialet efter bearbetning.  

Det kan diskuteras om endast en intervju har gett tillräckligt djup i denna studie för att anses 

trovärdigt. För att få en nyanserad bild av Fastators strategi hade fler intervjuer med förslagsvis 

medarbetare och aktieägare behövt genomföras för att säkerställa information och minimera 

eventuella feltolkningar.  
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3. Teori  
 

3.1 Investmentbolag 

Enligt Skatteverkets (2019a) definition av investmentbolag är det ett svenskt bolag av typen 

aktiebolag eller ekonomisk förening. Genom ett investmentbolag ska ett större antal människor 

kunna äga andelar i andra bolag och verksamhetens syfte är att förvalta tillgångar i form av 

värdepapper, både noterade och onoterade. Deras uppgift är därmed att erbjuda aktieägare en 

fördelning av värdepapperstyper som bidrar till riskspridning. Ett investmentbolags 

huvudsakliga mål är att värdepappersinnehavet ska öka i värde, något som även den 

individuella investeraren eftersträvar. Genom att som enskild individ investera i 

investmentbolag blir denne indirekt ägare till flera olika tillgångar samtidigt. Investmentbolag 

har en portfölj av tillgångar som den enskilda investeraren möjligtvis inte kunnat exponeras 

mot på egen hand (Wilke, 2009). 

Ett investmentbolag kan till skillnad från den individuella investeraren anta en mer aktiv roll i 

de investerade bolagen. Genom ägarandelar får investmentbolag möjlighet att medverka i 

alltifrån drift av bolag till mer strategisk kunskap och bidra kapital. Investmentbolagens roll 

grundar sig därmed i hur stora ägarandelar de har samt hur aktiva de vill vara (Wilke, 2009).  

 

3.2 Modern portföljteori – MPT 

 

3.2.1 Markowitz 

Harry Markowitz (1952) beskriver i sin doktorsavhandling ”Portfolio selection” processen att 

välja och skapa en portfölj, indelat i två steg. Det första steget innebär att investerare skall utgå 

från tidigare erfarenheter och observationer för att sedan applicera dem och dra en slutsats om 

hur framtiden förväntas utvecklas. Utifrån förväntningarna leder steg nummer två investerare 

till att göra ett antagande i sin strategi och från det skapa en portfölj av tillgångar som kan 

förväntas möta de värderingar som observerats.   

Utgångspunkten för att uppnå tankesättet menar Markowitz (1999) är att portföljen måste vara 

diversifierad samtidigt som investeraren bör förvänta sig en så stor avkastning som möjligt 

inom en utsatt period. Det andra antagandet som teorin bygger på är att avkastningen för 

portföljen motsvarar den individuella variansen hos varje enskild tillgång och hur dessa därefter 

korrelerar med varandra. Korrelationen mellan tillgångarna är därmed investerarens möjlighet 

till att kunna styra risken i hela portföljen (Markowitz, 1959). Att minimera risken innebär att 

tillgångarna i portföljen inte ska påverkas av varandra utan att de är oberoende och inte influeras 

av samma faktorer, de är med andra ord inte korrelerade (Caouette, Altman, Narayanan & 

Nimmo, 2008).  
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3.2.2 Portföljteorin 

Markowitz visade med sin avhandling att enskilda investerare kan skapa en portfölj av ett 

antal olika tillgångar och få en riskfördelning av sitt kapital. Detta tankesätt är ursprunget till 

en strategi vid namn modern portföljteori (MPT), vilket är den mest populära 

investeringsmodellen på marknaden idag. Ofta används uttrycket ”lägg inte alla ägg i samma 

korg” för att exemplifiera hur teorin fungerar (Fabozzi, Gupta & Markowitz, 2002). 

Portföljteorin bygger på att ett antal tillgångar med olika risk adderas i en portfölj för att 

tillsammans minska den totala risken. Fördelningen mellan tillgångarna ska vara lika viktade 

(McGreal, Adair, Berry, Webb, 2005). Exempelvis om fem stycken tillgångar utgör en portfölj 

så ska värdet av dem var för sig motsvara 20 % av portföljens totala värde. Detta beskrivs som 

att diversifiera portföljen och gör det med hänsyn till ett antal givna faktorer hjälper det till att 

sprida risken på ett medvetet sätt (Caouette et al. 2008). McGreal, Adair, Berry och Webb 

(2005) lyfter att de riskfaktorer som främst påverkar och därmed bör avgöra hur spridningen av 

tillgångar borde se ut är finansiella omständigheter som hög- och lågkonjunkturer samt hur 

efterfrågan av tillgången ser ut under dessa cykler.   

Rubinstein (2002) förklarar att det inte är varje enskild tillgångs risk som är den avgörande 

faktorn utan hur dess varians påverkar hela portföljens varians som bör påverka valet av 

investering. Kombinationen av tillgångarnas olika varianser och hur dessa anspelar på varandra 

utgör portföljens korrelation och är det en investerare bör ta i beaktande.  

För att påvisa hur en portfölj av tillgångar korrelerar kan ett exempel med valutaförändring 

antas. Om den amerikanska dollarn minskar i värde i jämförelse med den svenska kronan 

kommer tillgångar beroende av dollarn att minska i värde. Effekten av detta blir att den tillgång 

som är korrelerad med valutaförändringen även har en valutarisk. Investeras det i ett flertal 

olika tillgångar som alla påverkas av samma faktor, valutan, kommer dessa tillgångar vara 

positivt korrelerade och därmed tenderar portföljen att vara det. Det är detta som modern 

portföljteorin önskar motverka genom att diversifiera tillgångarna i portföljen. Att fördela 

tillgångarna mot olika kategorier som alla är beroende av skilda faktorer kommer bidra till att 

portföljen inte korrelerar. På så sätt minskar risken för att hela portföljen tappar i värde om 

någon oförutsägbar händelse inträffar (Fabozzi, Gupta & Markowitz, 2002). 

Markowitz (1952) anser dock att det alltid kommer finnas en viss korrelation mellan tillgångar 

och att en allmän risk därmed kvarstår och är en avgörande faktor gällande vilken storlek 

avkastningen får. Det innebär att risken hos tillgångarna och deras korrelation är viktiga 

faktorer som påverkar avkastningen. Genom att ta hänsyn till det kan investerare få en förväntad 

avkastning utifrån antagen varians i portföljen vilket har uppstått till följd av den korrelations 

som finns mellan tillgångarnas individuella varianser. Effekten blir att ju större korrelation i 

portföljen desto högre risken. Hög korrelation betyder att tillgångarna  
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påverkas av samma eller liknande faktorer och en större risk uppstår medan en låg korrelation 

innebär lägre påverkan mellan tillgångarna. Det Markowitz (1952) menar är att viss risk kan 

undvikas genom att minska korrelationen mellan tillgångarna, dock kommer den lägre risken 

troligtvis generera en lägre avkastning. Utifrån detta kan det då argumenteras att en viss 

korrelation bör förekomma och eftersträvas inom portföljteori i önskan om en större avkastning.  

Korrelation utges av det ömsesidiga beroendet mellan tillgångar vilken kan vara både positiv-, 

negativ- eller inte alls korrelerad vilket illustreras i figur 1 (Luenberger, 1998). Fokus bör därför 

vara att hitta de tillgångar som genererar den lägsta korrelationen som investeraren avser att ta 

och strategin skall utgå från att hitta de tillgångar som ger störst önskad inverkan mot övriga 

investeringar i portföljen (Rubinstein, 2002). 

 

 

Figur 1 - Illustrerar hur faktorer ter sig i diagramform vid positiv-, negativ- samt ingen korrelation.  

Källa: Baserad på teori från Luenberger, 1998. 

 

3.3 Positioneringskarta  

För att visualisera ett samband och påvisa korrelation mellan tillgångar kan dessa placeras ut i 

ett diagram, likt figur 1. Positioneringen kommer vara beroende av ett antal faktorer som 

fastställs utifrån relevans inom den aktuella kategorin. En sådan fördelning kan även jämföras 

med en vanlig arbetsmetod inom marknadsföring, positioneringskarta. En positioneringskarta 

är en kvantitativ bild över hur marknadssituationen för en produkt eller ett område är utifrån en 

utvald kategori med hänsyn till kundernas aspekt (Kotler och Keller, 2016). Det som 

eftersträvas är att få en grundläggande kognitiv kunskap om kundens värdering av produkten 

samtidigt finna en position på marknaden för optimal konkurrenskraft. Genom detta kan såväl 

problem som lösningar på marknadsfaktorer identifieras (Hauser & Koppelman, 1979).  
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Diagrammet eller kartan ritas upp genom att varje aktör placeras ut efter en x- samt y-axel som 

korsar varandra i origo. Axlarna används sedan för att dela upp undersökningen i två faktorer 

som kunderna kan ta hänsyn till och positionera ut aktören inom. En axel återspeglar ett attribut 

som är gemensamt för alla aktörer inom segmentet och där kunderna kan ta ett ställningstagande 

till varje specifik aktör. Den andra axeln visar hur produkten placerar sig ur ett mer allmänt 

perspektiv och inte till specifika kännetecken.  

Utifrån hur varje aktör positionerat sig kan sedan en samverkan och kontrast mellan dem 

återspeglas och skapa en generell marknadsbild. Utifrån hur sambandet blir kan en korrelation 

utläsas och bidra till ett annat marknadsperspektiv. Genom positioneringskartan kan därmed en 

visuell bild av en marknad visas och göra det lättare för åskådare att få en övergripande bild 

om den aktuella marknadssituationen. Detta är till fördel då människor generellt har lättare att 

förstå bilder än abstrakt text. Till grund av det kan en positioneringskarta med fördel även 

användas i andra moment än marknadsföring då det hjälper allmänheten att få en bild av 

tillgångars position vilket sedan kan användas som stöd vid beslutsfattande (Monteiro, Dibb & 

Almedia, 2010). 

 

3.4 Fastighetsportfölj 

Modern portföljteori kan även appliceras på fastighetsmarknaden. Teoretiskt kan ett tankesätt 

med att diversifiera tillgångarna i en fastighetsportfölj minska korrelationen och därmed 

minskas risken. Förutom att minska risk kan en diversifiering även hjälpa en investerare att 

inkludera tillgångar som kan förväntas generera avkastning (Ruojing, 2011).   

Hamelink tillsammans med Hoesil (2004) visar att fastigheter är den tillgång på marknaden 

som genererat högst avkastning under de senaste åren och detta till följd av det goda 

konjunkturläget. Både direkta- och indirekta fastighetsinvesteringar har haft en god avkastning 

vilket gjort att fastigheter anses vara en attraktiv tillgång. Ett direkt ägande innebär enligt 

Lindgren (1998) att den som äger fastigheten själv har tillgången i besittning. Indirekt ägande 

av fastigheter uppstår istället genom att köpa andelar i bolag som äger fastigheter eller genom 

att köpa aktier i ett bolag som i sin tur äger ett annat bolag som äger fastigheter, ett så kallat 

investmentbolag som presenterats i avsnitt 3.1.  

Riksbankens stabilitetsrapport (2018) lyfter att en högre styrränta är att vänta vilket har bidragit 

till en osäkerhet på marknaden. Den allmänna konsumtionen har till följd av detta minskat och 

samhället är mer avvaktande vid nyttjande av kapital. Minskad konsumtion gör att bolagens 

omsättning och produktion avtar. Det bidrar till att deras behov av yta minskar och risk för 

vakansen ökar. Riksbankens penningpolitik (2019) blir därmed en viktig aspekt för hur 

fastigheterna på den svenska marknaden kommer att nyttjas, det vill säga hur vakansnivån inom 

de olika typerna kommer påverkas.  
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3.4.1 Fastighetstyp 

För att kunna kategorisera en portfölj inom fastigheter måste viktiga faktorer inom 

diversifiering på fastighetsmarknaden identifieras. Mueller och Laposa (1995) samt Goetzmann 

och Fisher (2005) visar att inom diversifiering av en fastighetsportfölj är fastighetstyp en stor 

betydande faktor. Genom att granska vad olika fastighetstyper genererat för avkastning under 

olika perioder kan en medelavkastning beräknas vilket är en viktig faktor vid applicering av 

MPT.  

Fastigheter kan delas upp i olika fastighetstyper, Katzler (2016) har på den svenska 

fastighetsmarknaden identifierat bostads, handels-, industri- och kontorsfastigheter. Utöver 

detta lyfter Boverket (2018) att samhällsfastigheter kan kategoriseras in som en typ av icke-

bostadsfastighet och därmed bör även dessa inkluderas som en fastighetstyp på den svenska 

fastighetsmarknaden. Genom att studera historiska data kring varje enskild fastighetstyp kan 

avkastningen inom en viss tidsram identifieras. Utifrån den informationen och en nutida 

marknadsanalys kan en bild över förväntad avkastning skapas till MPT-strategin (Lee & 

Stevenson, 2005a).  

Eichholtz, Hoesli, MacGregor och Nathakumaran (1995) samt Giannotti och Mattarocci (2008) 

menar att fastighetsmarknaden är en konjunkturkänslig marknad som påverkas av pengaflöde 

och konsumtion i ett land. Fastighetsmarknaden skiljer sig från de finansiella marknaderna för 

exempelvis aktier. En aktie prissätts utifrån en effektiv marknadsteori medan fastigheter inte 

kan utgå från denna teori. Priset för fastigheter påverkas istället av det aktuella utbudet och 

efterfrågan på marknaden. 

Lee och Stevenson (2005a) poängterar vikten av att undersöka hur avkastningen sett ut över 

specifika perioder, både vid hög- och lågkonjunktur, samt hur det sett ut inom varje specifik 

fastighetstyp under konjunkturerna. Genom detta kan det ses att de olika typerna påverkas olika 

av konjunktursvängningar. Exempelvis lyfts det att handels-, kontor-, och industrifastigheter 

riskerar att påverkas mer än samhällsfastigheter vid lågkonjunktur då samhällsfastigheter riktar 

sig mot en annan typ av marknad och hyresgäster. 

Giannotti och Mattarocci (2008) anger vidare att det finns flera olika påverkande faktorer inom 

fastighetstyp som är av relevans. En fastighet är först och främst beroende av det kassaflöde 

som en hyresgäst ger upphov till, vilket gör att hög vakans och minskat kassaflöde kan ge 

negativa konsekvenser. Även utbudet och efterfrågan av fastighetstypen under olika perioder 

är en viktig faktor att ta hänsyn till. Ett lågt utbud i kombination med en hög efterfrågan innebär 

högre priser, som i sin tur gör att fastighetstypen kan anses mer säker. Att ta dessa faktorer i 

beaktande är därmed viktigt vid valet av vilka fastighetstyper att inkludera i en portfölj.  
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3.4.2 Geografi 

En annan faktor inom kategorin för fastighetsmarknaden är den geografiska fördelningen av 

fastighetsbeståndet i portföljen. Genom att studera den regionala utbredningen inom portföljen, 

det vill säga var i landet fastigheterna är lokaliserade, kan en annan form av diversifiering i 

portföljen uppnås (Lee & Stevenson, 2005b). Hartzell, Eichholtz, och Selender (1993) visade 

att inom den geografiska spridningen finns det en lägre korrelation när antalet regioner uppgår 

till fyra eller fler. Det innebär att en god geografisk spridning kommer ge en oberoende portfölj.  

Genom att sammanställa avkastningen av fastigheterna i en specifik geografisk region kan ett 

genomsnitt beräknas för det specifika området. Jämförs sedan dessa siffror med andra regioner 

kan en bild av hur de korrelerar med varandra visa den geografiska diversifiering (Eichholtz, 

Hoesli, MacGregor & Nathakumaran, 1995) 

 

3.4.3 Diversifiering av fastighetsmarknaden 

Fastighetsmarknaden kan därmed kategoriseras inom två olika områden, fastighetstyp och den 

geografiska fördelningen. Inom området fastighetstyp finns det flera delmoment som mynnar 

ut till att korrekt typ väljs beroende på vakans och utbud av fastigheten på marknaden. En 

fastighetsportfölj påverkas därmed antingen av kategoriseringen av fastighetstyper och deras 

individuella riskavkastning eller korrelationen mellan de olika fastighetstyperna (Giannotti & 

Mattarocci, 2008).  

Den geografiska fördelningen är även av relevans då korrelationen mellan fastigheter är lägre 

gällande den geografiska fördelningen än fastighetstyp (Hartzell, Eichholtz, och Selender, 

1993). Portföljdiversifiering av fastigheter hjälper därmed till att minska risken genom att ta 

hänsyn till hur korrelationen mellan fastigheterna är och utifrån det grunda ett 

investeringsbeslut (Giannotti, Mattarocci, 2008).  

 

3.5 Applicering av diversifiering inom fastighetsportföljer 

För att undersöka effekten av att diversifiera en fastighetsportfölj utifrån de två kända 

faktorerna fastighetstyp och geografi genomförde Lee och Stevenson (2005b) en studie i 

Storbritannien. Studien utgick ifrån att identifiera om det var av vikt att lokalisera sina 

fastighetsinvesteringar inom en och samma region, London, eller över flera regioner samt hur 

de olika kombinationerna korrelerade. Studien visade att om endast en fastighetstyp används 

inom en region tenderar portföljen att få en positiv korrelation med större hävstång och risk. 

Effekten av detta blir att om endast en fastighetstyp används i en fastighetsportfölj är en 

geografisk spridning nödvändig medan om flera olika fastighetstyper används uppstår inte 

samma korrelation, utan har då ingen inverkan om det är geografiskt fördelat inom en stad eller 

över hela landet.   
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Eichholtz, Hoesli, MacGregor och Nathakumaran (1995) genomförde en liknande studie som 

Lee och Stevenson för att undersöka vilken effekt en geografisk fördelning egentligen får 

tillsammans med fastighetstyp men då i USA och Storbritannien samt endast inom handel, 

kontor och industrifastigheter. Resultatet visade att dessa fastigheter i USA generellt tenderar 

att prestera bättre då de fördelas över olika regioner medan i Storbritannien genererade 

fastighetsportföljen ungefär på samma nivå såväl regionalt som nationellt. De lyfter vikten av 

att vara införstådd att dessa resultat är baserade på historiska transaktioner som inte behöver 

vara likvärdiga med framtida avkastning samt att varje fastighet är unik i sig, vilket kan visa på 

andra komplexa faktorer. Sammanfattningsvis visade denna studie att om endast en 

fastighetstyp skulle användas är en geografisk spridning nödvändig för att diversifiera bort en 

viss varians i portföljen inom ett stort land som USA. Om flera fastighetstyper istället användes 

gav den geografiska fördelningen inte någon inverkan utan portföljen kan ändå anses vara 

diversifierad oavsett landets storlek.  

Hoesil, Lizieri och MacGregor (1997) studerade effekten av att diversifiera en fastighetsportfölj 

utifrån fastighetstyp och hur de olika typerna påverkas av yttre omständigheter. Studien 

genomfördes på tre fastighetstyper, handel, kontor och industri i Storbritannien nationellt. Den 

största variationen som visades var förändringen i efterfrågan som varierade mellan de olika 

typerna beroende på hur det ekonomiska läget såg ut i varje regional del av landet. I de regioner 

där det förekom goda ekonomiska förhållanden kunde det ses att fastigheter gav en högre 

avkastning exempelvis inom CBD-områden tenderar efterfrågan på kontor att vara högre vilket 

genererar bättre avkastning. Därmed blir den region fastigheten är positionerad i en avgörande 

faktor i förhållande till efterfrågan vilket i sin tur är avgörande i fråga om avkastning.  

Vidare har Katzler i sin studie (2016) undersökt och jämfört två olika diversifieringsstrategier 

för fastighetsportföljer. Detta för att se vilken strategi som är att föredra ur ett 

diversifieringsperspektiv med hänsyn till risk. Studien är baserad på den svenska 

fastighetsmarknaden och det som skiljer de två strategierna åt är fastighetstyp och region. I den 

första strategin har ett urval på fyra olika regioner i Sverige gjorts och i den andra strategin har 

ett urval på fyra olika fastighetstyper gjorts. De fastighetstyper som appliceras i studien är 

kontor, industri, bostad och handel. Strategierna har genomgått fem olika tester för att kunna 

jämföra olika utfall. Fyra av de fem testerna visade på att diversifieringsstrategin som baseras 

på fastighetstyper är det mest fördelaktiga alternativet för att minska risken i portföljen. Ett av 

de fem testerna visade på att region var den viktiga faktorn för riskreducering, dock var 

resultatet inte tillräckligt signifikant för att tas i beaktning. Därmed är fastighetstyp den 

betydande faktor att ta hänsyn till för att få en diversifierad fastighetsportfölj. 
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3.5.1 Resultat av diversifiering  

Studierna där de två faktorerna fastighetstyp och geografi har applicerats visar därmed att 

fastighetstyp är den kategori som väger tyngst vid diversifiering av en fastighetsportfölj. Om 

det finns en fördelning mellan fastighetstyper portföljen ger den geografiska spridningen ingen 

direkt verkan, detta poängterar både Lee och Stevenson (2015b) samt Eichholtz, Hoesli, 

MacGregor och Nathakumaran (1995). Det den geografiska fördelningen däremot kan ge 

inverkan är om endast en fastighetstyp används. En fördelning över regioner bidrar till att risken 

fördelas ut och ger längre korrelation inom hela portföljen av just den fastighetstypen.  
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4. Empiri 
 

4.1 Svenska fastighetstyper 

För att identifiera vilka fastighetstyper som ett fastighetsinriktat investmentbolag kan äga har 

denna studie genomfört en undersökning kring fastighetsägandet av de tio största svenska 

fastighetsbolagen. Urvalet av bolag har skett baserat på deras marknadsvärde. 

Fastighetsfördelningen hos dessa, se figur 2, är bostads, kontors-, handels-, industri och 

logistik- och samhällsfastigheter. I en kandidatuppsats från Göteborgs Universitet (2010), “Vad 

gör ett fastighetsföretag” har Jonsson & Karlsson (2010) använt samma indelning av 

fastighetstyper på den svenska fastighetsmarknaden som ovan.  

 

Figur 2 - Fastighetstyper hos de tio största fastighetsbolagen 

Källa: Sammanställning av årsredovisningar 

 

4.2 Fastator AB  

Fastator AB är sedan 2011 ett svenskt investmentbolag utifrån beskrivningen i avsnitt 3.1 med 

inriktning mot den svenska fastighetsmarknaden. Bolaget är ett registrerat aktiebolag med sitt 

säte i Stockholm. Fastator är moderbolaget i en koncern vid samma namn och 

kärnverksamheten är att investera i bolag inom fastighetsbranschen. Den löpande verksamheten 

består av en bolagsgrupp där tillgångarna är aktier och ägarandelar i dotterbolag (Fastator, 

2017a). Fastator är det enda fastighetsinriktade investmentbolaget som är noterat på First North 

Stockholm (Skatteverket, 2019b). En marknadsnotering av denna form ger sparare och 

investerare möjlighet att ta del av både Fastator som bolag och deras portfölj av tillgångar, 

medan dess egen vinning är att det generera kapital (Fastator, 2018a). Fastators mål då de 

investerar är att bidra med utökat kapital, egna erfarenheter och kompetens.  
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Bolaget har fem anställda och den centrala administrationen köps in från det egenägda 

managementbolaget OH Management AB. Verkställande direktör för Fastator är sedan 2018 

Joachim Kuylenstierna som även varit med och grundat bolaget (Fastator, 2019a). I styrelsen 

och ledningen sitter det entreprenörsdrivna individer med gedigen kunskap inom 

fastighetsbranschen och erfarenheter både från näringslivet samt inom förvaltning (Fastator 

2019b).  

“Vår affärsidé är att bygga värde genom delägande i små och medelstora aktörer i 

fastighetsbranschen. Genom kapital, fastighetsexpertis, ett starkt nätverk och erfarenhet av 

finansieringsfrågor tar vi ett aktivt ägarskap och är med i varje fas i bolagets utveckling”. 

(Fastator, 2018b) 

 

4.2.1 Affärsmodell  

Fastator har som mål att investera i nationella bolag där de underliggande tillgångarna är 

verksamma inom fastighetsrelaterade sektorer. Detta kan exempelvis vara renodlade 

fastighetsbolag men också digitala tjänstebolag verksamma inom fastighetsbranschen. Fastator 

eftersträvar att ha ägarandelar om 10 till 50 % med en minsta investering om 50 miljoner kronor. 

Finns behov utgår deras affärsmodell även ifrån att bolaget skall kunna starta ett nytt eget bolag 

som möter de förväntningar som iakttagits på marknaden. Fastator har ingen specifik horisont 

att förhålla sig till och därmed ingen uttalad exitstrategi (Fastator, 2018c, s.12). Detta medför 

att Fastator har möjlighet att vara flexibla med sina investeringar och placera sig i segment de 

tror på och ser en framtid inom. På samma vis undviker de inlåsning i segment som de inte tror 

på. Enligt dem själva är den strategin som skiljer dem och de renodlade fastighetsbolagen åt.  

Fastator är öppna för att göra investeringar över olika sektorer, geografiska platser, noterade 

som onoterade bolag samt bolag av olika storlek. De vill att investerare ska få möjligheten att 

ta del av värdeutvecklingen på fastighetsmarknaden genom deras innehav utan att själva behöva 

bli direkta ägare till enskilda fastigheter eller bestånd. På detta sätt erbjuder Fastator en god 

riskspridning över olika konjunkturlägen och en gedigen kunskap om fastighetsmarknaden, 

vilket är något som en investerare enligt dem inte kan uppnå genom en direktinvestering 

(Fastator, 2017b, s.11).  

 

Enligt nedan beskriver Fastator (2019c, s.2) själva sina tjänster:  

“Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare 

får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och 

samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.” 
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4.2.2 Investeringsnivå 

Fastator strävar efter att inneha en företagsam äganderoll som årligen reviderar samt uppdaterar 

sin portfölj för att ha en så aktuell fördelning som möjligt. Genom att kategorisera innehaven i 

tre olika nivåer kan deras roller representeras:   

• Aktiva investeringar  

• Projektinvesteringar  

• Finansiella investeringar 

Kategoriseringen styrs av hur aktiva Fastator är i bolagen som ingår i portföljen. 

Den största investeringskategorin för Fastator är aktiva investeringar där bolaget antar en 

verksam och långsiktig roll. Personer från Fastator sitter med i det andelsägda bolagets styrelse 

för att bidra med rationell och verklig kunskap. Kunskapen kommer från att Fastators ledamöter 

själva är kunniga och aktiva pionjärer på fastighetsmarknaden som genom många aktiva år 

byggt upp en kunskapsbas om såväl fastighetsmarknaden, förmånlig finansiering samt den 

operativa driften.  

Projektinvesteringarna innefattar att Fastator istället bidrar med strategisk kunskap och ren 

finansiering till innehaven. Ägandet sker ofta i samarbete med en annan part där de tillsammans 

tror på bolagets affärsidé och är villiga att satsa samt ta bolaget till nästa nivå. Det 

kompletterande bolaget till Fastator hjälper vanligtvis till med kunskap och antar en 

ansvarsmässig roll för den operativa driften. Inom både denna investeringsnivå och den aktiva 

skapas värde och resultat till Fastator genom att ägarandelar via de innehar ökar i värde. 

Kategorin finansiella investeringar är den roll där Fastator är minst aktiv kring innehavet. Här 

skapas ett mervärde genom stabila kassaflöden som kommer från kapitalplaceringar i 

intressebolag (Fastator, 2018b, s.8). 

 

4.2.3 Innehav  

Fastators portfölj bestod per den 31 december 2018 av följande bolag:  

• Offentliga Hus i Norden  

• Industrisamhället  

• Nordic PM 

• GenovaFastator Holding  

• OH Management 

• Liveable 

Dessa sex bolag är alla kategoriserade under de olika investeringsnivåerna bolaget har i sin 

affärsmodell; aktiva-, projekt- och finansiella investeringar och utgör tillsammans med 

preferensaktier och några fastigheter på Dalarö, Stockholm, bolagets innehavsportfölj.  
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4.2.4 Aktivt äganden 

Fastator äger Offentliga Hus i Norden per den 31 december 2018 till 50 % (Fastator, 2019c, 

s.14). Offentliga Hus har som strategi att långsiktigt förvalta och utveckla samhällsfastigheter 

och vill vara en stöttande part genom att avlasta kommuner och landsting (Offentliga Hus, 

2019a). Dessa kontrakt är långa och hyresgästerna är den offentliga verksamheten i Sverige 

som kommun, landsting och stat. Fastigheterna är oftast anpassade för att inrymma 

verksamheter som bedriver någon form av samhällsservice exempelvis skolor, bibliotek, 

teatrar, vård, polis och sjukhus (Offentliga Hus, 2019b). Ägandet av fastigheterna kan ske direkt 

av det offentliga men även andra aktörer som i sin tur hyr ut fastigheterna till de offentliga 

aktörerna.  

Den 31 december 2018 bestod Offentliga Hus portfölj av 212 samhällsfastigheter (Offentliga 

Hus, 2019c, s.1). Beståndet är spritt över hela Sverige och finns representerade i 136 

kommuner, vilket är nära hälften av Sveriges 290 kommuner, se figur 3 (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2019). Bolaget har aldrig sålt en fastighet och dess bestånd är värderat till 3,9 

miljarder kronor. Offentliga Hus planerar att inom den, ett till två år, börsnotera bolaget för att 

kunna expandera ännu mer (Offentliga Hus, 2019c, s.2). 

 

 

Figur 3 - Den geografiska utbredningen av Offentliga Hus.  

Källa: Offentliga Hus 2019d. 
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Industrisamhället är även ett bolag som ingår i Fastators innehav för aktiva investeringar. 

Bolaget hette tidigare Portvakten Industrifastigheter och Fastators ägarandel uppgick till 50 %. 

Den 2 oktober 2018 förvärvade Fastator den resterande delen av bolaget från den tidigare VD:n 

och delägaren Per-Axel Bengtsson och äger nu 100 %. Vid förvärvet valde dem även att byta 

namn på bolaget. Industrisamhällets verksamhet är koncentrerad i Öresundsregionen där 

beståndet består av 11 industrifastigheter. Den uthyrningsbar arean är 57 000 kvm och 55 000 

kvm obebyggd mark. Beståndet är värderat till 231,1 miljoner kronor och bolaget planerar att 

inom den närmsta framtiden utöka sin geografiska spridning (Fastator, 2019c, s.16). 

Sista innehavet som ingår i Fastators aktiva investeringar heter Nordic PM. Nordic PM har 

sedan starten 2007 arbetat som fastighetskonsulter och erbjuder tjänster inom 

fastighetsutveckling, -förvaltning, lokaluthyrning och fastighetstransaktioner (Nordic PM, 

2018). Fastator äger 70 % av Nordic PM sedan augusti 2017 och resterande 30 % ägs av 

grundaren och VD:n Joakim Orthén. Bolaget drivs av 53 anställda och förvaltar fastigheter som 

motsvarar 1,6 miljoner kvm spritt över flera regioner i Sverige, från långt upp i norr till långt 

ner i söder. Fastator använder Nordic PM:s förvaltningstjänster till bolagen som finns i deras 

portfölj samt till andra bolagen inom koncernen. Nordic PM:s mål är att bli ett av de största 

förvaltningsbolagen inom fastighetssektorn på den svenska marknaden (Fastator, 2019c, s.14). 

 

4.2.5 Projektsatsning 

I den andra kategorin projektinvesteringar har Fastator innehavet GenovaFastator Holding. 

Fastator kategoriserar innehavet som fastighetsutveckling med en ägarandel som uppgår till    

50 % sedan 2015 och den andra delägaren är bolaget Genova Property Group. GenovaFastator 

Holding har ett fastighetsinnehav i portföljen med en fullt uthyrd handelsfastighet i Nacka, 

Stockholm som tillgång. Redovisat fastighetsvärde uppgår per den 31 december 2018 till 205 

miljoner kronor, total yta uppgår till 2200 kvm. Fastigheten består av en tomtarea där delägarna 

planerar att i framtiden bygga en trettio våningar hög byggnad. Målsättningen med uppförandet 

är att bygga ett bostadshus med 300 lägenheter samt 25 000 kvm uthyrningsbar area (Fastator, 

2019c, s.15). 

 

4.2.6 Finansiella investeringar  

Under kategorin finansiella investeringar ligger Fastators intressebolag OH Management AB 

som är det bolag Fastator köper in den centrala administrationen från. Bolaget äger även några 

fastigheter på Dalarö och bolaget Liveable (Fastator, 2018b, s.8). Liveable är sedan 2017 ett 

bolag som erbjuder en digital tjänst för andrahandsuthyrning av bostadsrätter, hyresrätter och 

uthyrning av del av bostad som exempelvis ett rum. När uthyraren har hittat en hyresgäst kan 

denne använda sig av Liveables kostnadsfria kontraktsmall för att skriva ett  
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tryggt avtal som användaren kan signera digitalt eller direkt på pappret (Liveable, 2018a). Vill 

uthyraren även säkerställa det ekonomiska i samband med uthyrningen erbjuder Liveable ett 

trygghetspaket som täcker skador på möbler under uthyrningstiden samt eventuella uteblivna 

hyresinbetalningar (Liveable, 2018b).  

 

4.3 Ekonomisk översikt 

Fastator presenterar i sitt bokslut för 2018 hur deras ekonomiska ställning har sett ut under det 

gångna räkenskapsåret. Där presenteras bolagets exakta ägarandelar i respektive bolag, som 

även visats i avsnittet 4.2, samtidigt som deras individuella omsättning och innehav redovisas. 

Genom detta kan en bild över hur fastighetsvärdet av Fastators portfölj sett ut genom både 

direkt- och indirekt ägande. Siffrorna som redovisas i figur 4 är det marknadsvärde som är 

fastställt av Fastators ledning med underlag från en oberoende värderingsman.  

 

Figur 4 - Respektive innehavs andel i Fastators fastighetsportfölj. 

Källa: Fastator 2019c. 

*Enligt intervju med Joachim Kuylenstierna den 29 mars 2019 framgick det att under posten “direkt ägande” 

är fastigheterna i det helägda bolaget Industrisamhället redovisat. Därav har deras fastighetsvärde dragits 

bort inom kategorin för direkt ägande i figur 4. Redovisat värde för Industrisamhället är därmed enskilt 

framställt för att få en tydligare bild av fastighetstypernas individuella andelar av den totala portföljen.  

 

4.4 Intervju 

En semistrukturerad intervju med Fastators VD Joachim Kuylenstierna har skett via 

telefonkontakt den 29 mars 2019; 

Kan du börja berätta vad för roll du har i Fastator och vad den innebär? 

Jag är VD samt grundare till Fastator vilket innebär att jag bär det yttersta ansvaret för 

bolaget.  

Hur ser Fastators investeringsstrategi ut? 

Marknaden talar ofta om fastighetsbranschen som en enda helhet, men vi ser den som en 

segmenterad bransch som är indelad i olika sektorer. Vår investeringsstrategi är att ligga i 

framkant inom de segment där det finns tillväxt. Istället för att investerare som vill gå in i 

fastighetssektorn ska behöva fundera på marknadsläget, gör vi arbetet åt dem. 
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Bolag bör idag sträva efter att ha en god equity och det gör vi genom att först bygga upp ett 

bolag och därefter säljer av en andel, ofta 50 %. Genom en sådan avyttring kommer nytt 

kapital in i bolaget som genererar equity samtidigt kan vi ha ett fortsatt ägande. Vår situation 

med Industrisamhället i dagsläget är ett exempel på detta då vi just nu äger 100 % och därmed 

har ett direkt fastighetsägande. Detta bolag kommer inom det närmsta året säljas till 50%. För 

att få nytt kapital samt växa. 

Skulle du säga att ni har en diversifierad portfölj? 

Vi på Fastator spekulerar inte i bostadsprisernas rörelse och definierar därmed inte den typen 

av risk. Om en investerare vill ha en stabil tillväxt av sitt kapital inom fastighetssektorn kan vi 

bistå med en segmenterad analys av fastighetsmarknaden. Det är svårt att lova en kontinuerlig 

tillväxt varje år, dock försöker vi att kontinuerligt revidera vår portfölj så att segment vi tror 

på expanderar. Fastator strävar efter att hitta tillväxtområden på fastighetsmarknaden och 

därför anser vi att en investerare måste ligga på aktien i 3 år för att få en god hävstång. 

Finns det något speciellt segment som har extra positiva framtidsutsikter enligt era 

analyser? 

Samhällsfastigheter. Inom detta segment är vi pionjärer från 2011 och tror att det kommer att 

fortsätta öka i framtiden. Dessa har också blivit lättare att förstå då ökade investeringar har 

skett under de senaste åren. 

Ett annat segment där Fastator ser en positiv framtida tillväxt inom är små industriområden, 

s.k. “light industy”. Dessa finns etablerade i medelstora städer med minst 20 000 invånare. 

Trots korta hyreskontrakt på 3 år har vi sett statistik som tyder på att denna typ av hyresgäst 

tenderar att flytta först var 18:e år. Fastighetsvärdet av dessa typer är relativt små, mellan 15 

till 35 miljoner kronor, vilket stora fastighetsbolag kan anse utgör små affärer, men för oss är 

dessa goda och nås via vårt innehav Industrisamhället.   
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5. Analys 
 

5.1 Fastators verksamhet 

Fastator AB är ett noterat svenskt aktiebolag vars affärsidé är att inneha ett aktivt ägande i andra 

fastighetsbolag, där deras ägarandelar varierar mellan 50 till 100 %. Bolagen är alla inriktade 

på den svenska fastighetsmarknaden, antingen genom ett direkt ägande eller via ett direkt 

engagemang mot branschen. Till följd av detta kan Fastator kategoriseras som ett 

fastighetsinriktat investmentbolag med en portfölj som endast är etablerad mot 

fastighetsmarknaden.  

Deras åtagande inom de olika innehaven kategoriseras i tre olika investeringsnivåer vilket gör 

att påverkan och möjlighet till resultat är varierande i ägandet. Den största kategorin sett till 

både antal innehav och ekonomiskt är aktiva investeringar. Inom den kategorin är Fastator 

mycket involverade och kan hjälpa till att nå större utveckling både av verksamheten och 

resultat, medan de övriga två nivåerna innebär ett mindre direkt arbete. Genom att studera de 

bolag som ingår i Fastators portfölj kan det dock identifieras att endast tre av bolagen och 

moderbolaget själv har ett direkt eget ägande i fastigheter. Därmed kan det understryckas att 

inte hela Fastators portfölj ger investerare möjlighet att nå ut till ett indirekt fastighetsägande 

utan hälften av bolagen är tjänstebolag verksamma inom fastighetsbranschen.  

 

5.2 Fastighetsportfölj 

Portföljens tre bolag som besitter ett direkt fastighetsägande är Offentliga Hus, 

Industrisamhället och GenovaFastator Holding. Dessa tre är etablerade inom varsina 

fastighetstyper och bidrar till en diversifiering kring fastighetstyp i Fastators portfölj. Offentliga 

Hus i Norden, som motsvarar 80 % av Fastators fastighetsportfölj, äger fastigheter inom typen 

samhällsfastigheter med en utbredning i närmare hälften av Sveriges kommuner. 

Industrisamhället äger industrifastigheter i Öresundsregionen och utgör 9 % medan 

GenovaFastator Holding äger en handelsfastighet och mark i södra Stockholm och motsvarar 4 

% av den totala portföljen. Fastator AB som är moderbolag äger även fastigheter som 

avgränsats från denna studie.  

De fastighetstyper som då inte ingår i portföljen är kontor och bostäder. Ägandet av privata 

bostäder kan inte Fastator som bolag ingå då detta är en ägandeform som sker av enskilda 

individer som nyttjar fastigheten som sin bostad, vilket ett investmentbolag inte kan eller 

behöver göra. Ett ägande av hyresrätter vore dock möjligt genom att bygga en hyresfastighet 

och planer för detta finns inom GenovaFastator Holding, men saknas idag.  
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5.2.1 Fastighetstyper som inkluderas 

Utifrån teorin kring diversifiering på fastighetsmarknaden ska fastighetstyperna i portföljen 

variera och ha en geografisk spridning, till följd av detta önskas en obefintlig korrelation. 

Gällande Fastators portfölj kan det därmed konstateras att tre av fem fastighetstyper ingår i 

portföljen och det är samhälls-, industri- och handelsfastigheter. Procentuellt täcker dem 60 % 

av typerna som identifierats. Diversifieringen gällande fastighetstyp är beroende av hur dessa 

typer korrelerar med varandra och inom fastighetsmarknaden är det vakans och hur 

utbud/efterfrågan ser ut på marknaden som påverkar korrelationen. Dessa faktorer styrs i sin 

tur av konjunkturläget.  

Samhällsfastigheter är en marknad som är mycket specifik och individanpassad. Även den 

kundgrupp som nyttjar fastigheterna är unik då det är skattefinansierade verksamheter där 

efterfrågan kvarstår oavsett konjunkturläge. En uthyrd samhällsfastighet förfaller ha låg risk 

för vakans och gör det till en relativt säker tillgång. Om det skulle uppstå vakans, med tanke på 

det unika kundsegment och den begränsade alternativa uthyrningen, är det svårt att hitta nya 

hyresgäster vilket kan få stora effekter på fastigheternas värde. Dock är de fortfarande 

oberoende av konjunkturförändringar. Oberoendet av konjunkturförändringar tillsammans med 

den låga vakansrisken gör att samhällsfastigheter utgör en låg risk i portföljen. 

Handels- samt industrifastigheter är istället mer konjunkturkänsliga fastighetstyper som är 

beroende av marknadsläget då detta har stor inverkan på efterfrågan. Under högkonjunktur är 

risken för vakans låg, samhället konsumerar i stor omfattning, vilket gör att behovet av både 

lokaler för försäljning och produktion behövs medan motsatsen uppstår under lågkonjunktur. 

Det gör att sambandet mellan dessa tre fastighetstyper och konjunkturläget i Sverige är dels 

positivt- och inte korrelerat. Hur dem sedan anspelar på Fastators portfölj utgörs kombinationen 

av de individuella riskerna hos varje tillgång. Utifrån Fastators innehav kan två av tre bolag 

anses konjunkturkänsliga och beroende av god lönsamhet i landet för att generera god 

avkastning. Portföljens korrelation av fastighetstyp är därmed positiv.  

 

5.2.2 Geografisk spridning 

Den geografiska spridningen i Fastators portfölj är varierande inom bolagen. Offentliga Hus 

har stor geografisk spridning av sina fastigheter medan Industrisamhället är helt lokaliserade 

inom en region. Detsamma gäller handelsfastigheten i GenovaFastator Holding. Då Offentliga 

Hus fastigheter alla är inom en fastighetstyp men lokaliserade i olika regioner kommer en 

diversifiering av deras fastighetsportfölj kunna anses finnas och det finns ingen korrelation.  
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Vidare kan det konstateras att Industrisamhällets innehav är positivt korrelerade eftersom 

fastighetsbeståndet består av en och samma fastighetstyp inom en region. Skulle en oförutsedd 

händelse ske i denna region som påverkar industrifastigheter så kommer hela Industrisamhällets 

portfölj drabbas.  

GenovaFastator Holding besitter endast en fastighet och en korrelation mellan geografisk 

spridning och fastighetstyp finns därmed inte. Fastators portfölj består således av bolag som 

besitter både positiv- och icke korrelerat bestånd. Denna kombination av korrelation visar på 

att portföljen är geografiskt oberoende vilket beror på att två av tre bolag inte är korrelerade i 

sin geografiska spridning.  

5.2.3 Portföljteori 

Teorin kring fastighetsportföljer säger enligt denna studie att fastighetstyp och den geografiska 

spridningen är de två avgörande faktorerna vid diversifiering av en fastighetsportfölj. Av 

Fastators tre innehav kan det utläsas att fastighetstyperna är positivt korrelerade medan 

spridningen geografiskt är inte är korrelerad. Enligt tidigare studier har det påvisats att 

fastighetstyp är den viktigaste faktorn vid diversifiering och om det skall avgöra bör Fastators 

portfölj även anses vara positivt korrelerad. Dock består portföljen till 80 % av 

samhällsfastigheter vilket gör att en jämn fördelning inte finns. Fastator har ägande i ett flertal 

av de olika fastighetstyperna men den verkliga fördelningen är betydligt sämre. Det gör att även 

om de har tillgångar inom ett flertal olika fastighetstyper kommer fortfarande innehavet i 

Offentliga Hus vara påverkande 

 

5.3 Positionering 

 

 

Figur 5 – Positioneringskarta med Fastators innehav 
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Utifrån en positioneringskarta, se figur 5 kan det utläsas hur korrelationen emellan tillgångarna 

i Fastators portfölj ser ut. Kartan består av två axlar varav X-axeln motsvarar hur 

konjunkturkänsliga de olika fastighetstyperna är, medan Y-axeln täcker det allmänna 

perspektivet med vilken geografiska spridning det finns av fastigheterna.  

Genom att placera ut alla innehav med fastighetsbestånd i Fastators portfölj, syns det tydligt 

hur tillgångarna i portföljen står sig gentemot varandra. När figuren studeras kan en god 

spridning av tillgångarna identifierats. Offentliga Hus är i toppen av det högra hörnet med en 

låg påverkan vid konjunktursvängningar och med stor geografisk spridning av sina fastigheter. 

GenovaFastator placerar sig i det nedre högra hörnet vilket är grundat på att de endast äger en 

fastighet, vilket därmed inte utgör någon geografisk spridning, vidare är de relativt lågt 

påverkade av konjunkturförändringar då fastigheten är lokaliserad i en förort till Stockholm 

som löper lägre risk för vakans. Industrisamhället placerar sig även i den nedre sektionen men 

på vänster sida av kartan. Detta beror på att de äger flera fastigheter inom ett segment samt 

inom ett och samma område. Lokaliseringen inom en region, men med flera fastigheter, göra 

att beståndet har viss geografisk spridning och placerar sig mot mitten av Y-axeln. Gällande 

konjunkturkänslighet har det iakttagits att Industrisamhällets industrifastigheter vilka är 

lokaliserade i Öresundsregionen och ha ett bestånd i en mindre attraktiv region i kombination 

med en oklar framtid gör att beståndet är mer känsligt för konjunktursvängningar och därför 

placeras dem långt ut till vänster på X-axeln. 

Studeras placeringarna av tillgångarna på kartan kan därmed en oberoende korrelation mellan 

tillgångarna i Fastators portfölj iakttas. Fördelningen av innehaven täcker tre olika hörn av 

diagrammet och samverkan är mycket låg. Positioneringskartan gör det enklare för investerare 

att visualisera hur samverkan, korrelationen, mellan tillgångarna är inom angivna faktorer.   
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6. Slutsats 
 

Detta examensarbete har redovisat för vilka faktorer som en portfölj inom fastighetsmarknaden 

måste kategoriseras efter för att kunna anses vara diversifierad. Teorin visade upp att det är 

faktorerna fastighetstyp och geografisk spridning som är avgörande. Utifrån den fördelningen 

och hur dessa två korrelerar med varandra i portföljen kan en slutsats dras. Teorin säger att en 

portfölj bör ha en jämn fördelning mellan de olika tillgångar som även ska vara oberoende av 

varandra. Om det uppfylls kan hela portföljen inte anses vara korrelerad. 

För att kunna dra en slutsats utifrån teorin och avgöra hur ett fastighetsinriktat investmentbolag 

kan anses ha en diversifierad fastighetsportfölj kommer vi att återkoppla till de inledande 

frågeställningarna. För att besvara första frågan kan vi se att inom Fastators portfölj ingår det 

tre olika fastighetstyper i form av samhälls-, handels- och industrifastigheter. Portföljen 

innefattar 60 % av de fastighetstyper som identifierats på den svenska fastighetsmarknaden och 

vi anser att majoriteten av de olika typerna är täckta.  

Fastator täcker majoriteten av de fastighetstyper ett bolag kan äga på marknaden och den 

geografiska spridningen är god gällande de fastigheter som finns i portföljen. Inom 

fastighetstyp finns det en positiv korrelation eftersom både handels- och industrifastigheter är 

konjunkturkänsliga, medan den geografiska spridningen inte korrelerar då det finns en god 

fördelning. Genom dessa två kategoriseringar finns det både en positiv korrelation och en icke 

befintlig korrelation vilket gör att någon tydlig definition av hela portföljens korrelation är svår 

att fastställa.  

Med hjälp av den positioneringskarta som presenterats i avsnitt 5.3, figur 5, kan ett 

förtydligande ses. Genom att låta en axel representera den geografiska spridningen och en den 

andra hur konjunkturkänsliga fastighetstyperna är, kan inte en korrelation identifieras i 

portföljen. Därmed skulle Fastators fastighetsportfölj kunna anses vara diversifierad, men 

eftersom 80 % av det faktiska ägandet i portföljen endast utgörs av en fastighetstyp bör den 

verkliga diversifieringen ifrågasättas. Enligt portföljteorin skall det finnas en jämn fördelning 

av de tillgångar som identifierats. Gällande Fastators portfölj med tre fastighetstyper varav en 

typ motsvarar 80 % blir slutsatsen att deras fastighetsportfölj inte kan anses vara diversifierade. 

Avslutningsvis uppfyller inte Fastator kraven kring en diversifierad fastighetsportfölj enligt 

teorin. De har en god fördelning av de viktigaste kategorierna fastighetstyp och geografi, men 

portföljens viktning av tillgångarna är så pass ojämn att den inte kan anses vara diversifierad.  
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Inför framtida studier skulle det vara intressant att föra en djupare analys kring om 

fastighetsportföljer bör ha som målsättning att finna en balans mellan olika fastighetstyper, eller 

om det kanske kan vara accepterat med ojämn viktning om den fastighetstyp som ägs i sig inte 

är för riskfyllt kan portföljen trots allt anses vara diversifierad.  
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