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Abstract 
As the world is undergoing substantial globalization, investing in real estate across borders has 
become a growing activity among investors worldwide. When looking closer at major Swedish 
private, listed and institutional real estate owning companies in the commercial sector, it is evident 
that Swedish real estate investors are showcasing a relatively high level of geographical 
concentration to the Swedish market. The aim of this thesis has been to find out the driving as well 
as hindering factors that affect Swedish investors in their investment choices and attitudes towards 
direct investment in foreign property markets. 
 
An investor’s choice of portfolio is determined by market-related risk components such as liquidity 
and taxation, but also by personal prerequisites and motives behind the investment. Furthermore, 
real estate investors are subject to several different property-specific risk factors, such as the slowly 
updated market information and the fixed location. The fixed location makes the property highly 
sensitive to changes or revolutionary events in the environment and region of location. Many of the 
property-specific risk components are amplified in unknown foreign markets. 
 
The results for this study were collected through interviewing and surveying various actors in the 
Swedish real estate market. Results from the study indicate that a majority of the domestic-oriented 
commercial real estate actors believe that there exist a sufficient amount of investment 
opportunities that meet their investment criteria in the Swedish market. It is also evident that the 
property management, an important part of the owners’ business operation, is facilitated through an 
allocation to the domestic market. Furthermore, the memory of the poor investments made by 
several Swedish companies in foreign markets during the 1980’s (which resulted in losses and 
contributed to the Swedish real estate crisis) seem to still discourage Swedish investors from direct 
investment in global properties. In addition, an unfamiliar culture and language does have some 
repellent effect on international investment decision, however this is not the decisive factor. 
 
One fourth of the 26 surveyed companies report a future interest in capital placement in foreign 
markets, but a majority state that they have no future plans of investing in other countries. The 
companies influence and affect each other to some degree: 70 % of the survey respondents believe 
(entirely or partly) that their interest in foreign real estate markets would grow if other Swedish 
companies started investing overseas. A majority of 60 % believe that the level of global real estate 
activity will increase in the future.  
 
In spite of several acknowledged benefits of international investment, the international investment 
process is associated with uncertainties and time demanding data collection.   
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Sammanfattning 
I takt med den alltmer omfattande globaliseringen har gränsöverskridande placeringar i utländska 
tillgångar underlättats och blivit en alltmer ökande trend bland världens investerare. Vid en närmare 
studie av svenska börsnoterade, privata samt institutionella fastighetsplacerares bolag kan noteras 
en relativt stark koncentration till den svenska marknaden.  Examensarbetet som följer har syftat till 
att utreda vad det är som driver respektive repellerar investerare från investering i utländska 
marknader. Främst har svenska investerares inställning till och aktivitet på utländska marknader med 
avseende på direktägda fastigheter undersökts.    
 
En investerares val av portfölj bestäms av marknadsrelaterade riskkomponenter såsom 
likviditetsperspektivet och skatteläget, men även den personliga utgångspunkten, budgeten och det 
egna investeringsmotivet. Fastighetsinvesterare är ytterligare exponerade mot flera unika 
fastighetsanknutna riskfaktorer och attribut såsom den långsamt uppdaterade marknadsinformation 
och det bestämda läget, som gör en fastighet känslig för miljö – och omgivningspåverkan till följd av 
politisk instabilitet och områdesspecifika omvälvningar. Många av de fastighetsspecifika 
riskkomponenterna förstärks vid kapitalplacering på utländska marknader.  
 
Resultatet av undersökningen baserar sig på intervjuer och enkätundersökningar med svenska 
fastighetsaktörer. Resultatet visar att majoriteten av de svenska fastighetsbolag som har en 
koncentration till den svenska marknaden anser att det finns tillräckligt med placeringsmöjligheter i 
Sverige, att förvaltningen, som är en betydelsefull komponent i flera av bolagens verksamhet, 
underlättas genom koncentration till den svenska marknaden samt att 1980-talets dåliga beslut 
avseende utländska fastigheter fortfarande avskräcker från investering i andra länder. I 
undersökningen framgår även att annorlunda språk och kultur kan ha en repellerande effekt men det 
bedöms inte vara den avgörande faktorn.  
 
En fjärdedel av de 26 företag som medverkade i enkätundersökningen har framtida planer på att 
investera utomlands, medan en majoritet på över hälften anger att de kommer att fortsätta bedriva 
sin verksamhet inom Sveriges gränser. Företagen påverkar varandra i den mån att 70 % av företagen 
anser att intresset för utländska fastigheter skulle öka (helt eller till viss del) om fler svenska bolag 
började investera utomlands. Cirka 60 % av de tillfrågade bolagen tror att svenska placerares 
internationella investeringsaktivitet kommer att öka. 
  
Trots fördelarna med att investera internationellt – bland andra diversifieringsfördelar ur ett politiskt 
och ekonomiskt perspektiv tillkommer – innebär processen även stora osäkerheter och tidskrävande 
informationsinsamlingar om främmande marknader. Att investera i en utländsk marknad betyder att 
att engagera sig i okända politiska, ekonomiska och legala system. 

Examensarbete  
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1 INLEDNING  
Detta kapitel presenterar bakgrunden, syfte och frågeställning. Vidare presenteras avgränsningen 
och metoden som används under uppsatsens sammanställning. I syfte att underlätta läsningen, 
avslutas detta kapitel med en beskrivning och illustration av uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund  
Fastigheter utgör, tillsammans med obligationer och aktier, den största tillgångsgruppen på 
investeringsmarknaden. Fastigheter skiljer sig på många sätt från andra tillgångsslag. Varje fastighet 
är av lång varaktighet, lägesbestämd, medför stor kapitalinsats och under ständig påverkan från 
omgivningen den befinner sig i. Fastigheter har stor ekonomisk betydelse för individer och samhället, 
och således är överlåtelser av fastigheter mera reglerade än de flesta andra varor som kan förvärvas 
på marknaden.  

Investerare med vinstsyfte eftersträvar en effektiv placeringsportfölj, där valet av kombination av 
tillgångar karakteriseras av högsta möjliga avkastning vid en given risknivå och lägsta möjliga risk vid 
en given avkastningsnivå. För att kunna erhålla en effektiv portfölj har investerare traditionellt 
diversifierat sina portföljer, genom att investera i olika tillgångsslag och olika geografiska lägen. 
Allokeringsbeslutet är avgörande för portföljens risk- och avkastningsställning, vilket i sin tur direkt 
påverkar förmånstagarnas utbetalningar.  

Flertalet studier har visat att internationell investering i fastigheter leder till ökad avkastning och 
minskad portföljrisk. I och med att tillgångsslag i olika länder uppvisar olika rörelsemönster anses 
internationell diversifiering ge en reduktion i volatilitet, varpå en lägre risknivå uppnås. 
Utvecklingsregioner med hög ekonomisk tillväxt är extra attraktiva då de resulterar i högre 
avkastningsnivåer. En del placerare skräms av risken för hög inflation i snabbväxande länder, men 
den snabba urbaniseringen i utvecklingsländer fortsätter driva efterfrågan för investerare i 
fastigheter. Ett flertal forskare och investeringsrådgivare hävdar att endast ett fåtal länder i världen 
har ett fastighetsbestånd av sådan storlek och varians, att den kan förse en investerare med 
tillräckliga diversifieringsmöjligheter. Investerare i övriga länder bör investera utomlands.1 

Globaliseringen har medfört att gränsöverskridande investeringar blivit allt mer okomplicerade och 
det är idag väldigt vanligt att investerare placerar en del av sitt kapital i andra länder. Det utländska 
ägandet i svenska fastigheter har ökat stadigt de senaste åren och i dagsläget utgör internationella 
aktörer en väsentlig del av den kommersiella svenska fastighetsmarknaden. Trots trenderna och trots 
att Sverige är ett land med starka statsfinanser och stora fastighetsbolag, är de flesta svenska aktörer 
inom fastighetsmarknaden idag koncentrerade endast till den inhemska marknaden.  

Undersökningar av de svenska fastighetsbolagens syn på globala investeringar har de senaste åren 
gett blandade resultat.  Det svenska intresset för utländska fastigheter har stundvis uppgetts som 
ökande och stundvis som minskande. I praktiken har många svenska fastighetsbolag inriktat sig på 
avveckling av utlandsfastigheterna, i synnerhet efter 1990-talets fastighetskris (Leimdörfer, 2007). 
Idag har endast ett fåtal svenska bolag fastigheter främst inom Europa.  

1.2 Syfte och frågeställning 
I denna studie kartläggs Sveriges största fastighetsägare, vartefter deras globala aktivitetsnivå 
undersöks och analyseras. Vidare utreds så långt som möjligt orsaker till svenska aktörers inaktivitet 
på internationella fastighetsmarknader. Rapporten ämnar ge en beskrivning av eventuella hinder och 
svårigheter - bland annat finansiella och rättsliga, som bidrar till att svenska fastighetsbolag inte är 
aktiva aktörer på den internationella marknaden, trots att åtskilliga länder uppvisar spirande och 
transparenta fastighetsmarknader. Frågeställningarna är som följer: 

                                                           
1
 Se bland andra Webb och O’Keefe (2002) 
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 Vilken inställning har svenska investerare gentemot kapitalplacering på utländska 
fastighetsmarknaden?  

 Hur beskrivs de största svenska fastighetsbolagens geografiska investeringsstrategier? 
 Vilka är de främsta anledningarna till att majoriteten av svenska fastighetsinvesterare i 

huvudsak är koncentrerade till den svenska fastighetsmarknaden och inaktiva på den 
internationella fastighetsmarknaden? 

 Hur ser svenska fastighetsinvesterare på framtiden ur ett globalt perspektiv? 

För att ovanstående formuleringar ska kunna besvaras sker en redogörelse av nödvändig grundteori 
om modern portföljteori med avseende på avkastning, risk och diversifieringsstrategi. Vidare 
genomförs intervjuer och enkätundersökningar med svenska investerare. 

För att den empiriska delen av studien ska kunna bedrivas med tillräcklig bakgrundsinformation 
formuleras ytterligare frågeställningar av mer fundamental art: 

 Vilka är de största fastighetsbolagen i Sverige (med avseende på fastighetsbeståndets värde 
och indelning i privata bolag, börsnoterade bolag och institutioner)? 

 Vilka generella fördelar och nackdelar är förknippade med investering i internationella 
fastighetsmarknader? 

1.3 Metod 
Examensarbetet baseras på gedigna litteraturstudier samt intervjuer och enkäter med svenska 
fastighetsbolag. Sammanställningen av intervjuerna och enkäterna har gjorts med bakgrund mot 
informationen hämtad från litteraturstudier och artikelsök. Litteraturen baserar sig på såväl svenska 
som internationella studier. Vidare har fastighetsrelaterade medier övervakats i syfte att plocka fram 
lämpliga intervjupersoner vars företag på olika sätt skapat rubriker med avveckling av eller 
investering i internationella fastigheter. 

Intervjuer har genomförts med fyra olika personer på högt uppställda positioner inom fyra olika 
svenska fastighetsföretag. Enkäter har skickats ut till finansdirektörer, vice verkställande direktörer 
samt verkställande direktörer i ett 40-tal olika fastighetsföretag. I syfte att skapa en öppen dialog, 
presenteras samtliga intervju- och enkätdeltagares åsikter med anonymitet.  

1.4 Avgränsning 
Personer som investerar i globala fastigheter är av olika karaktär, bakgrund och sammansättning. En 
stor del av dessa presenteras av finansiella institutioner och investeringsföretag, men även 
privatpersoner står bakom många internationella fastighetsförvärv. 
 
Investerare i internationella fastigheter har ofta liknande mål, men dessa mål är också styrda av varje 
investerares unika finansiella position och personliga eller institutionella behov. Det är vanligt att ett 
europeiskt par investerar i ett småhus eller lägenhet i t.ex. Spanien för att semestra eller tillbringa sin 
pension där. Fokus i denna rapport kommer inte att ligga på privata investerare av det nämnda 
slaget.  
 
Denna rapport avser istället att skildra internationell fastighetsinvestering ur främst större svenska 
placerares vinstpräglade perspektiv. Rapportens undersökningsfokus kommer att ligga på 
kapitalplacerande och fastighetsförvaltande företag där fastighetsägandet utgör den primära 
verksamheten. Således beskrivs börsnoterade fastighetsföretag, icke börsnoterade företag och 
institutioner inom fastighetsmarknaden för uthyrning av fastigheter, där fastigheterna är avsedda att 
på olika sätt öka lönsamheten för aktörerna. Den dominerade investeringsstrategin för de största 
svenska fastighetsägarna är direktägande av fastigheter. Således fokuserar denna rapport på 
direktägda fastigheter. Fastighetsaktier (indirekta placeringsalternativ) uppvisar högre korrelation 
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med den allmänna aktiemarknaden än vad direktägda fastigheter gör. De två 
fastighetsinvesteringsalternativen är inte nära substitut till varandra och ur en finansiell placerares 
perspektiv tillför direkta fastighetsinvesteringar större diversifieringsfördelar än fastighetsaktier. 
Fastighetsaktier behandlas således inte i den empiriska delen av uppsatsen.  

1.5 Disposition 
Kapitel 2 av denna uppsats ger en allmän teoretisk framställning av portföljstrategi, internationell 
diversifiering och investeringspsykologi. Redogörelsen för portföljstrategin är i viss mån generell och 
kan tillämpas på olika tillgångsslag. I syfte att belysa fastigheters unikhet innehåller avsnittet en 
redovisning av fastigheters unika egenskaper relativt andra tillgångsslag såsom aktier. Informationen 
i avsnitt 2 är av fundamental natur och står till grund för de senare redovisade avsnitten. 
 
Kapitel 3 beskriver den internationella investeringsprocessen mer utförligt, med specifik inriktning på 
fastigheter. Främst sker en redogörelse av de viktigaste faktorerna som sporrar alternativt dämpar 
kapitalplacering i främmande länder. I detta kapitel finns även ett avsnitt där olika 
investeringsstrategier beskrivs. 
 
Kapitel 4 beskriver den svenska fastighetsmarknaden struktur. Här återges de största svenska 
fastighetsaktörerna och deras internationella investeringsverksamhet. En uppdelning görs i privata 
börsnoterade och institutionella investerare. I detta kapitel ingår ett avsnitt som beskriver de 
viktigaste faktorerna som bidrar till avhållsamhet från utländska marknader. 
 
I kapitel 5 framställs och granskas resultatet av enkätundersökningen och intervjuerna. 
 
I kapitel 6 analyseras och diskuteras enkät- och intervjuresultatet i syfte att besvara studiens primära 
frågeställning. 
 
Rapporten avslutas med en diskussions- och slutsatsdel i kapitel 7 där de huvudsakliga 
implikationerna av teorin och undersökningen tar plats. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM  
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en förståelse för de teorier som ligger till grund för denna 

uppsats. I detta kapitel beskrivs således den moderna portföljteorin, faktorer som inverkar på val av 

portfölj samt brister i den moderna portföljteorin. Vidare beskrivs hur fastigheter skiljer sig från 

övriga tillgångsslag. 

2.1 Modern portföljteori  
Grundtanken om att man inte ska lägga alla sina rikedomar i enbart en tillgång har sedan länge 
funnits intuitivt hos investerare. Sunt förnuft säger en investerare att om hela ens rikedom är 
investerat i en enda typ av tillgång är man överexponerad mot negativa händelser som påverkar just 
den tillgången och som leder till förlust. Harry Markowitz introducerade år 1952 de teoretiska 
grunderna i modern portföljteori som följer upp den intuitiva diversifieringskänslan genom att 
kvantifiera fördelarna med diversifiering och tillhandahålla riktlinjer för skapandet av den optimala 
portföljen med hjälp av hänsynstagande till aktiernas risk, förväntade avkastning och korrelation.  

Modern portföljteori syftar till att maximera den förväntade avkastningen i portföljen vid en given 
risknivå eller minimera risken vid en given avkastningsnivå genom att förse portföljen med en 
optimal kombination av olika tillgångar. Kombinationen av tillgångarna ska ha lägre kollektiv risk än 
den som råder för varje individuell ensamstående tillgång. För att kombinationerna av tillgångarna 
ska ha relativt lägre risk krävs att tillgångarnas avkastningar rör sig i olika riktningar. Detta är 
ekvivalent med att tillgångarna har negativ eller låg positiv korrelation (Brealey et al., 2009).  

2.1.1 Korrelation 
Ur diversifieringssynpunkt är vissa kombinationer av tillgångar mer värdefulla än andra. Den term 
som beskriver statistiskt beroende och synkronisering mellan två storheter benämns korrelation.  
 
Korrelationskoefficienten är i sin tur ett statistiskt mätetal på samvariation mellan olika tillgångar. 
Korrelationen uttrycks som ett värde mellan -100 % och 100 %. En korrelationskoefficient på -100 % 
antyder en perfekt negativ korrelation mellan två variabler. En negativ korrelationskoefficient 
indikerar att avkastningarna från två olika tillgångar rör sig i motsatt håll: När den ena ökar, minskar 
den andra. En korrelationskoefficient på +100 % å andra sidan tyder på en perfekt positivt 
korrelation. Perfekt positiv korrelation indikerar att tillgångarnas avkastning rör sig i samma riktning: 
när den ena avkastningen ökar, ökar även den andra. Om korrelationskoefficienten är 0 finns inget 
systematiskt samband mellan avkastningarna hos de två olika tillgångarna. Korrelationskoefficientens 
formel uttrycks som följer (Brealey et al., 2009): 

Kf =
Kv
σiσj

 

 

Kf är korrelationskoefficienten, Kv är kovariansen och σ i σ j är produkten av standardavvikelserna för 

de två olika variablerna. Ur en investerares synpunkt definieras risk som avkastningens volatilitet. 
Volatiliteten mäts av variansen, σ2, eller standardavvikelse, σ. Ju högre σ2 eller σ, desto högre är 
risken (Brealey et al., 2009). 
 
Tidigare studier har visat att fastigheter i många länder sällan är synkroniserade med andra tillgångar 
(Geltner & Miller, 2007). I syfte att illustrera korrelationens inverkan på risk, åskådliggörs i graf 1 
regressionslinjen för de totala årliga avkastningarna för statsobligationer och fastigheter under en 
period mellan år 1970 och 2003 i USA. Varje punkt i grafen representerar den årliga avkastningen för 
respektive tillgång under ett givet år. Den negativa korrelationskoefficienten (-21%) tyder på att 
avkastningen från fastigheter och statsobligationer tenderade att röra sig i motsatta riktningar under 
en trettioårsperiod. En negativ korrelationskoefficient är att föredra då denna tyder på att det finns 
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potential till volatilitetsreduktion och därmed en riskminskning. Två tillgångar som är perfekt negativt 
korrelerade (har en korrelationskoefficient på -100 %) kan kombineras och skapa en helt riskfri 
portfölj med en nollsatt volatilitet. I verkligheten går det dock inte att uppnå perfekt negativ 
korrelation. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I figur 3 nedan illustreras en mindre fördelaktig kombination av två andra tillgångar under samma 
period: statsobligationer och aktier (Geltner & Miller, 2007). Den positivt lutande regressionslinjen 
vittnar om att de två tillgångarnas avkastningar tenderar att röra sig på ett likartat sätt. Den positiva 
korrelationskoefficienten på 30 % är ett bevis på denna tendens. 
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Figur 2: Negativ korrelation (Geltner & Miller, 2007) 

 

Figur 3: Positiv korrelation (Geltner & Miller, 2007) 
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Tillgångar vars avkastning inte är korrelerad med varandra är att föredra som portföljkombination då 
de resulterar i en minskning av risk. Volatiliteten hos sådana tillgångar tenderar nämligen att 
neutraliseras i en gemensam portfölj (Geltner & Miller, 2007).  

2.1.2 Varians och standardavvikelse 
Genom att kombinera olika tillgångar vars avkastningar inte är perfekt korrelerade, söker den 
moderna portföljteorin att reducera den totala variansen av portföljavkastningen. Variansen är ett 
mått på hur utspridd fördelningen är kring väntevärdet. I portföljteori definieras variansen av 
avkastningen som väntevärdet på kvadraten för avvikelsen från den förväntade avkastningen, enligt 

nedan (där re är det förväntade värdet av avkastningen och r är avkastningen): 

 

𝐸(𝑟𝑒 − 𝑟)2 
 
Kvadratroten ur variansen, standardavvikelsen, används som ett mått på volatiliteten, dvs. risken. 
Ovetandet om och hur mycket en investerings faktiska avkastning kommer att skilja sig från den 
förväntade avkastningen utgör en risk. Det är med andra ord deviationen, standardavvikelsen, från 
det förväntade värdet som utgör ett hot. Riskavvisande investerare eftersträvar en så låg 
standardavvikelse som möjligt för en given förväntad avkastning. Diversifieringsteorin antyder att 
risken kan minskas om man investerar i en portfolio med åtskilliga tillgångar (Geltner & Miller, 2007). 
 
Riskminskningen avgörs av graden av kovarians. Kovariansen är ett mått på samvariationen mellan 
avkastningarna från två tillgångar, det vill säga till vilken grad avkastningarna förändras tillsammans 
genom tiden. Ett positivt mått på kovarians innebär att tillgångarnas avkastningar rör sig i samma 
riktning. Ett negativt mått säger i sin tur att avkastningarna rör sig i motsatt riktning. Tillgångar med 
hög kovarians är inte tillförbara ur diversifieringssynpunkt. Detta resonemang illustreras i 
nedanstående figur (Gunnelin, 2009): 
 

. 
Figur 4: Avkastning och kovarians (Gunnelin, 2009) 
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I en portfölj innehållande enbart fastigheterna A och B fås ingen stor riskspridning, i och med att 
fastighet A och B har hög kovarians och därmed följer varandra i avkastningsutveckling. Fastighet C:s 
avkastningsutveckling genom tiden skiljer sig markant från de andra fastigheterna, och uppvisar låg 
kovarians med fastighet A och B. Om investeraren således inkluderar fastighet C i portföljen sprids 
risken. 
 

2.1.3 Risk  
De flesta investerare skulle hålla med om att portföljdiversifiering är en viktig del av en framgångsrik 
investeringsstrategi där målet är att maximera avkastningen och minimera risken. Utifrån en 
fastighetsägares perspektiv representeras risken av osäkerheten gällande fastighetens förväntade 
förmögenhetsvärde (nuvärdet av fastighetens framtida värde och de sammanlagda driftnettona fram 
till slutvärdet). Risken är således förknippat med osäkerheten i den information som investeraren har 
till sitt förfogande och som behandlar marknaden, fastigheten och framtiden. 
 
Enligt modern portföljteori utgörs den totala risken i en portfölj av unik risk och marknadsrisk. Den 
unika risken (även kallat osystematisk risk) beskriver risken knuten till det specifika bolaget eller 
industrin i vilken investeringstillgången ingår. För fastigheter karaktäriseras unik risk av egenskaper 
tillhörande den individuella fastigheten. Till dessa egenskaper hör bland annat fastighetens ålder, 
standard, storlek och lokalisering. Markowitzs teori hävdar att den unika risken kan elimineras 
genom diversifiering. Ju fler tillgångar i portföljen, desto större är reduceringen av den unika risken, 
se figur 5 för illustration (Brealey et al., 2009) 
 
Marknadsrisk (systematisk risk) å andra sidan, beskriver den inneboende risken hos hela marknaden 
eller ett helt marknadssegment. Förändringar i räntan, konjunktursvängningar och politiska 
omställningar är delar av marknadsrisken och kan inte diversifieras bort. Marknadsrisken påverkar en 
stor del av alla tillgångar medan den unika risken endast påverkar en individuell tillgång eller en 
specifik grupp av tillgångar (Brealey et al., 2009).  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Unik risk och marknadsrisk (Brealey et al., 2009) 

Målet med diversifieringsstrategi är att eliminera den unika risken, dvs. att minimera de fluktuationer 
i avkastningar som inte härrör från marknadspåverkan. Optimal diversifiering är uppnådd när en 
portfölj genererar högsta möjliga avkastning vid en given risknivå eller lägsta möjliga risk vid en given 
avkastningsnivå. Sådana portföljer sägs vara effektiva och ligger på den effektiva fronten, se närmare 
avsnitt 2.1.4. 
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Risk i finansiella termer kvantifieras av standardavvikelsen, σ. Formeln för den totala risken för en 
aktie i, mätt av variansen σ2, är ett uttryck av marknadsrisken och den unika risken enligt 
nedanstående formel (Geltner & Miller, 2007). 

 
 
 
 
 
Diversifiering syftar sammanfattningsvis till att släta ut den osystematiska risken så att de positiva 
prestationerna av vissa investeringar neutraliserar negativa prestationer av andra investeringar.  
(Katzler, 2005). 
 

2.1.4 Den effektiva fronten 
I den ekonomiska skriften The Journal of Finance (1952) definierar Markowitz termen effektiv front, 
vilket kom att bli en banbrytande del av den moderna portföljteorin. Den effektiva fronten är en 
grafisk linjeframställning av de kombinationer av tillgångar som vid en given risknivå resulterar i 
högsta möjliga avkastning, och som vid en given avkastningsnivå medför lägsta möjliga riskåtagande. 
Den effektiva fronten omfattar således optimala portföljkombinationer enligt figuren nedan (Lee Nai, 
2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6: Den effektiva fronten (Investopedia, 2011) 

 
Markowitzs portföljteori med den effektiva fronten som ett centralbegrepp pekar på att alla 
investerare bör skapa en portfölj som ligger på den effektiva fronten. Varje punkt på fronten 
representerar en viss kombination av risk och avkastning. Valet av portfölj samt kombinationen av 
risk och avkastning beror av investerares preferenser och attityd till risk. Investerare med hög 
risktolerans söker sig till investeringar med hög förväntad avkastning medan konservativa investerare 
söker sig till investeringar med lägre förväntad avkastning (Geltner & Miller, 2007).  
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Den effektiva fronten för en fastighetsmarknad uppnås genom beräkningar involverande den 
förväntade avkastningen, standardavvikelsen och korrelationen mellan de olika tillgångarna. Målet är 
att få fram samtliga kombinationer av fastigheter, dvs. samtliga portföljer, som befinner sig på den 
effektiva fronten. Den effektiva frontens utseende skiljer sig åt mellan olika diversifieringsstrategier. 
Varje portfölj längs den effektiva fronten genererad av en diversifieringsstrategi jämförs med varje 
portfölj längs den effektiva fronten framkallad av en annan diversifieringsstrategi. Diversifiering 
syftar till att reducera portföljrisken genom att skifta den effektiva fronten av optimala 
fastighetsportföljen upp och till vänster (se figur 7). En sådan effektiv front är att föredra då den ger 
högre avkastning till en given risknivå eller en reduktion i risk till en given avkastning.  
 

 

Figur 7: Effektiv front (Ho Kim Hin, 2007) 

2.2 Faktorer som inverkar på val av portfölj  
Den totala risken består av flera komponenter som en investerare måste ta hänsyn till och som 
därmed påverkar val och utformning av portfölj. Vissa av dessa komponenter är betingade av 
marknaden och bottnar således i makroekonomiska element. Ju känsligare en tillgång är mot 
makroekonomiska faktorer, desto större är marknadsrisken och desto mer risktålig bör investeraren 
vara. En marknadskänslig tillgångs bidrag till diversifieringsfördelar är begränsad, och därmed är 
avkastningskravet vid investering i sådan tillgång relativt stor.  

Andra faktorer som påverkar val av porfölj är kopplade till den personliga utgångspunkten och det 
egna investeringsmotivet. Dessa sammanfattas av den personliga investerarprofilen.  

Vid kapitalsatsning i fastigheter tillkommer en del riskfaktorer och tillgångsattribut som är unika för 
fastigheter. Dessa beskrivs mer ingående i avsnitt 2.2.2. 

2.2.1 Marknadsrelaterade riskkomponenter 
De viktigaste marknadsrelaterade riskkomponenter som påverkar var av portfölj beskrivs nedan (Lee, 
2005 & Brealey et al., 2009): 

 Likviditetsrisk – Risken för att en finansiell investering inte går att omsätta till likvida medel 
tillräckligt snabbt till ett marknadspris. 

 Inflationsrisk – En ökning i inflation försvagar köpekraften och leder normalt till en ökning i såväl 
låneräntan som investerares avkastningskrav, vilket har en negativ inverkan på investeringens 
värde.   

 Legal risk – Lagförändringar kan påverka en investering negativt, på såväl den lokala marknaden 
som på den utländska. Regeringsbeslut om t.ex. hyresreglering och införande av ny 
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fastighetsskattlag kan ha en negativ inverkan på en investerares intäktssida och/eller leda till en 
ökning i utgifter .  

 Politisk risk – Politiska omställningar och instabila statsorgan kan negativt påverka säkerheten vid 
en investering. 

 Skatteläget – Olikformade beskattningsregler gör att en investerare måste välja det 
investeringsalternativ som leder till det mest gynnsamma skattealternativet. 
Förmögenhetsskatten exempelvis berör inte alla tillgångar i Sverige, och de tillgångar som berörs 
värderas på olika sätt. Investeringar blir således inte bara beroende av den avkastning de 
förväntas ge, utan även av beskattningsregler. Pengar som placeras på banken värderas till hela 
sitt värde vid förmögenhetsbeskattning. Om pengarna investeras i aktier registrerade på 
Stockholmsbörsens lista utgör 80 % av deras värde skatteunderlag. Detsamma gäller för bland 
annat optioner, aktieindexobligationer och utländska aktier som är noterade vid börs i 
ursprungslandet. För att en investerare ska placera sina pengar på skattepliktiga investeringar 
istället för skattefria sådana krävs att bruttoavkastningen är högre för den skattepliktiga aktien.  
Av skatteskäl kan därmed personen välja aktier som utan skatt ger sämre avkastning 
(Skatteverket, 2010). 

 

2.2.2  Fastighetsmarknadens riskkomponenter 
Fastigheter har en rad speciella egenskaper som utmärker dem från andra investeringskällor och som 
därmed gör dem till relativt komplicerade, ofta mer riskfyllda, marknadsobjekt. Fastigheternas unika 
egenskaper kan i vissa fall förse ägaren med trygghet men också med en större riskbelastning. 
Fastigheter har till exempel lång varaktighet i den meningen att mark är evigt bestående samt att 
byggnader ofta har lång ekonomisk livslängd (Lind & Persson, 2006).  
 
Den långa ekonomiska livslängden för fastigheter är förenlig med ett stadigt och långvarigt 
kassainflöde men också med en större risk då innehavet av fastigheten sträcker sig över en lång tid, 
under vilken såväl marknaden som fastigheten själv genomgår förändringar av positiv och negativ 
art. Ju äldre en byggnad är, desto större är reparationsbehovet och underhållskostnaderna. 
 
Varje fastighet är dessutom unik och lägesbestämd. Den enskilda fastigheten går således inte att 
flytta till en mer förmånlig plats. Fastigheten är under stor påverkan av omgivningen. Områdets 
kommunikationer, bebyggelse, närhet till skolor, butiker, grönområden och störningar i form av 
buller har stor inverkan på fastighetens värde. Värdet på en fastighet kan sjunka drastiskt om till 
exempel en flygplats byggs i närheten av fastigheten. Det är svårt att välja den ”optimala” 
fastigheten med det ”optimala” läget, då utbudet av fastigheter på överlåtelsemarknaden är mer 
begränsat och trögrörligt jämfört med många andra varor. Det lägesbestämda attributet medför att 
risken i innehavet ökar (Lind & Persson, 2006).   
 
Vanligen omsätts endast 3-5% av fastighetsbeståndet per år. Fastighetsförvärv är kapitalintensiva 
investeringar, vilket gör att de ofta är lånefinansierade. Marknadsvillkor, såsom låneformer och 
lånevillkor, är därav av stor betydelse för en fastighetsinvesterare(Lind & Persson, 2006).  
 
Om man jämför med aktiemarknadens snabba och exakta marknadsinformation, präglas 
fastighetsmarknaden till stor del av bristfällig och långsamt uppdaterad marknadsinformation. Den 
sena och ofullständiga informationen skapar oinformerade investerare och bidrar till en ökning av 
osäkerheten och risken. Bristen på transaktionsdata leder till att avkastningsindex inom analys av 
fastighetsmarknader ofta måste baseras på återkommande värderingar av fastighetstillgångarna. 
Detta gäller i synnerhet kommersiella fastigheter. Fastighetsmarknadsindex baserar sig därmed ofta 
på uppskattade värden, till skillnad från de finansiella marknadernas transaktionsbaserade index. 
Transaktionsbaserade index har visat sig ha högre volatilitet och mindre eftersläpning än 
värderingsbaserade index. Fastighetsvärderare använder sig av ett viktat medelvärde av tidigare 
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värderingar och ny information. Ett flertal studier har anmärkt på att justeringen från föregående 
värdering ofta är otillräcklig (Hoesli et al., 2004). 
 
Fastigheter har dessutom en lång överlåtelseprocess med många inblandade parter – bland andra 
konsulter, mäklare, besiktningsmän, revisorer, värderare, bankpersonal och jurister. Jurister har en 
betydande roll i överlåtelse av fastigheter. Olika regler gäller för köp av lös egendom och för köp av 
fast egendom. De lagliga formkraven och redovisningsskyldigheter är reglerade i större grad för 
fastigheter än för de flesta andra marknadsprodukter (Lind & Persson, 2006). De unika egenskaperna 
hos varje fastighet gör att fastigheten som objekt för överlåtelse uppvisar stora variationer. 
Formkravet vid överlåtelse av fastighet anges i 4:1 Jordabalken. Formuleringen lyder: 
 
”Köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling som underskrives av säljaren och köparen. 
Handlingen skall innehålla en uppgift om köpeskilling och förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på 
köparen. Köpes utom fast egendom även annat mot en gemensam köpeskilling, är det tillräckligt att 
köpehandlingen innehåller en uppgift om gemensam köpeskilling.” 

 
Om det brister i angivandet av fastigheten, överlåtelseförklaringen eller i underskrifterna blir köpet 
ogiltigt (Hager & Victorin, 2008). 
 
En investerare måste beakta fastighetsmarknadens alla särdrag. Många av dessa särdrag förstärks 
och ökar riskåtagandet på en främmande marknad utomlands. 
 

2.2.3 Investerarprofilen 
Informationen i detta avsnitt är baserat på Ho Kim Hin (2007), där inget annat anges. Varje 
investerare har olika förutsättningar, preferenser och begränsningar, som inverkar på strategiska 
beslut och formar valet av portfölj. Enligt Ho Kim Hin (2007) finns sex olika kriterier som i huvudsak 
präglar och bygger upp en investerares profil: tillgångar och inkomster, finansiella åtaganden och 
utgifter, avkastningskrav, skatteprofil, risktolerans och tidshorisont.  
 
Tillgångar och inkomster är indikationer på en investerares ekonomiska styrka. Då den ekonomiska 
styrkan är en tydlig indikator på investerarens förmåga att på längre sikt betala amorteringar och 
räntor på den lånade kapitalet, är detta av intresse för bland andra långivare. Genom att 
investerarens lönsamhet påverkar internfinansieringen och möjligheten att anskaffa kapital genom 
lån, bestämmer tillgångarnas värde och investerarens inkomster förmågan att fortsätta bedriva 
verksamheten ur ett finansiellt perspektiv. Följaktligen kan dessa förutsättningar sägas vara 
avgörande för den individuella finansierings  – och belåningsförmågan. Tillgångarnas klassifikation 
och grupptillhörighet vittnar dessutom om den existerande investeringsstrategin och om framtida 
steg i diversifieringstaktiken. 
 
 Finansiella åtaganden och utgifter är indikationer på bland annat investerarens skuldsättningsgrad 
och ränteutgifter. Skuldsättningsgraden beskriver hur stora skulderna är i förhållande till det egna 
kapitalet, och är således förknippat med verksamhetens finansiella risk i form av räntekänslighet. Ju 
högre skuldsättningsgrad, desto större är den finansiella risken (Thomasson, 2008).  
 
Avkastningskravet ska teoretiskt kunna bestämmas utifrån avkastningen på andra tillgångar med 
likartad risk. I praktiken inverkar flera faktorer på avkastningskravet. Om en investerare till exempel 
har en stor kassa, kan han eller hon sänka avkastningskravet.  
 
Skatteutgifterna kan vara väldigt stora för en investerare. Genom att undersöka de mest 
skatteeffektiva investeringar och strategier kan utgifterna minskas. Skattestrategin blir ännu viktigare 
vid internationell investering då man måste ta till hänsyn skattesystemets regler i ett antal olika 
länder. 
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Risktoleransen varierar med investerarnas ålder, erfarenhet, finansiella förmåga, mål med 
investeringen och attityd. En investerares positionering på den effektiva fronten avgörs av 
risktoleransen. En investerare som opponerar sig ett stort risktagande tenderar att välja en mer 
vänsterriktad plats på fronten än en risktolerant investerare. 
 
Olika tillgångar är lämpade för olika tidshorisonter. En god investeringsstrategi tar hänsyn till och 
bevarar flexibilitet så att justeringar kan ske i behov efter förändringar i omständigheter och uppsatta 
mål. 
 
Vidare påverkas valet av portfölj även av olika preferenser för värdeökningar kontra 
aktieutdelningstyper samt det egna arbetet – om man genom sitt arbete är verksam inom en viss 
bransch bör man inte ålägga ett stort aktieinnehav i den branschen. Risken finns att såväl egen 
inkomst som investeringsavkastning blir lidande om industrin ifråga uppvisar dåliga resultat 
(Gunnelin, 2009). 

2.3 Brister i den moderna portföljteorin 
Trots att modern portföljteori är ett utbrett ekonomiskt verktyg inom den finansiella världen, och 
dess grundare högt beaktade inom forskningsområdet, har teorins antaganden ifrågasatts av många, 
inte minst av ekonomer verksamma inom behavioral economics (beteendeekonomi).  
 

2.3.1 Den moderna portföljteorins antaganden 
Diskussionen och kritiken har uppkommit främst mot bakgrund av de antaganden som den moderna 
portföljteorin vilar på. Modern portföljteori syftar till att instruera vägen till den bästa 
diversifieringsstrategin under ett antal antaganden, varav de vikigaste sammanfattas nedan (Brealey 
et al., 2009): 
 

 Alla investerare strävar efter att uppnå maximal ekonomisk nytta, d.v.s. maximal vinst 

 Investerare är rationella i sitt beslutsfattande och strävar efter att maximera avkastningen 
samt minimera risken 

 Alla investerare har tillgång till samma information vid samma tidpunkt 

 Det existerar inga transaktionskostnader eller skattebördor 

 Korrelationerna mellan tillgångarna är fixerade och konstanta  

 Alla investerare kan låna obegränsade mängder till en riskfri ränta 
 
Kritikerna till teorin menar att antagandena är alltför orealistiska för att kunna avspegla 
finansmarknadens verklighet.  Beträffande antagandet om t.ex. fixerade korrelationer kan påpekas 
att korrelationerna påverkas av de underliggande tillgångarna och förändras när tillgångarnas 
relationer påverkas av yttre faktorer såsom en finanskrasch. Under tider av lågkonjunktur tenderar 
samtliga tillgångar att bli positivt korrelerade, i och med att de båda faller ”tillsammans”. Den 
moderna portföljteorin brister alltså precis när investerare är i störst behov av diversifieringsfördelar 
och skydd mot risk.  
 
Modern portföljteori säger att ett fastighetsföretag bör diversifiera sitt bestånd genom att investera i 
tillgångar vars avkastning inte är korrelerad med varandra. Kritik mot denna teori har framförts med 
motiveringen att metoden är svår att applicera i verkligheten, då korrelationerna mellan olika typer 
av fastigheter oftast är svåra att bedöma på fastighetsmarknaden som ju präglas av få transaktioner 
(Lind., 2000). 
 
En annan invändning är att det inte är fastighetsägarens uppgift att diversifiera, utan snarare 
aktieägarens. Den enskilde ägaren är nämligen i sådan position av denne med störst lätthet kan 
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diversifiera genom att fördela sina aktier mellan specialiserade fastighetsföretag. För den enskilde 
fastighetsägaren är diversifieringsaktiviteten ofta alltför kapitalintensivt och riskförknippat för att det 
optimala fastighetsbeståndet ska kunna uppnås. Ett diversifierat bestånd kan anses vara mest 
attraktiv för institutionella placerare och stora privata investeringsbolag, vid sidan av aktier och 
obligationer vill direktäga fastigheter. 
 

2.3.2 Investeringspsykologi 
Modern portföljteori antar, liksom många andra ekonomiska teorier, att en investerare agerar utifrån 
vinstintressen och har förmågan att fatta rationella beslut. Med detta menas att en investerare har 
en uppsättning av väldefinierade preferenser. Investeraren väljer de kombinationer av tillgångar som 
resulterar i högst nytta givet budgetrestriktionerna. Konsekvenserna av beslutsfattandet förutses 
genom tillgänglig information och teori, varvid modern portföljteori antar att alla investerare har 
tillgång till samma information vid samma tidpunkt. 
När man utvärderar beslutsfattande, investeringsbeslut och val av portfölj blir det oundvikligt och 
viktigt att även beakta psykologiska förlopp och beteendemönster. Beteendeekonomi utvecklades 
under den andra halvan av 1900-talet för att förklara den finansiella marknadens och dess aktörers 
beteende med hjälp av psykologiska teorier. Beteendeekonomi ifrågasätter bland annat antagandet 
om investerarens rationella beteende (Hullgren, 2010).  
 
I en artikel från av Herbert A. Simon (1955) myntas begreppet ”begränsad rationalitet”. Det 
rationella beslutsfattandet i verkligheten avgörs av beslutsfattarens inre psykologiska funktion, 
erfarenhet och av den yttre påverkande miljön. Begränsad rationalitet råder för att beslutsfattaren 
till stor del påverkas av inneboende kunskap som beslutsfattaren har eller inte har om världen, 
förmågan att kunna ta fram denna kunskap i relevanta situationer, kapaciteten att förutse 
konsekvenserna av ens eget handlande, toleransnivån mot osäkerheten avseende framtiden och 
förmågan att välja bland många konkurrerande personliga önskeyttringar. Graden av rationalitet i 
beslutsfattandet är således enligt Simon begränsad till följd av att de beskrivna förmågorna är högst 
limiterade. Simon menade även att beslutsfattare ofta drivs av en balans mellan tillfredställande och 
tillräcklighet. Människor är ofta villiga att acceptera det alternativ som ”duger” (Hullgren, 2010). 
 
Kahneman och Tversky, forskare inom beteendeekonomi, fann att fördomar och bias (en förutsägbar 
tendens hos beslutsfattare som präglas av irrationalitet) leder till uppkomsten av heuristik i 
beslutsprocesser. Heuristik är en term inom kognitiv psykologi som beskriver processer inom vilka 
människor tillämpar olika tumregler. (Hullgren, 2010).  
 
I och med att beslutsfattandet i en investeringsprocess är av komplex natur där svåra beslut ofta 
fattas under begränsad tid, är de kognitiva redskapen i form av heuristik och bias ofta nödvändiga. 
Investerare besitter således flera sådana tendenser, beskrivna nedan, som begränsar det rationella 
beslutsfattandet.  
 

Partisk analys av information 
Sökande och analys av information sker ofta med utgångsläge i personliga övertygelser, 
förväntningar och existerande hypoteser som investeraren har till hands. Om en investerare 
exempelvis anser att en viss fastighet eller fastighetsmarknad är att föredra baserat på information 
från media, rådgivare och historisk data, är det vanligt att ny och motsägande information ignoreras 
(Hullgren, 2010). 
 

Vana 
Lojalitet mot en viss fastighetsmarknad eller sektor kan leda till irrationella beslutstaganden.  En 
ingrodd vana kan göra att en investerare till exempel inte söker förmånligare lånevillkor utan håller 
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sig till hans vanliga långivare. På samma sätt kan investerares konsulter hålla fast vid gamla råd och 
riktlinjer, och avstå från att avvika från generella råd som deras konkurrenter ger (Hullgren, 2010). 
 

Överdrivet självförtroende 
Flera studier har visat att överdrivet självförtroende är vanligt, särskilt hos män, inför svåra uppgifter 
med bristfälliga prognosmöjligheter. Investerare med överdrivet självförtroende förlitar sig till en 
alltför stor del på sina egna värderingar och prognoser, och förkastar ofta andras. Detta kan leda till 
irrationalitet i beslutsfattande där väsentlig information om marknaden eller fastigheten från utsidan 
ignoreras. Investerare med låg självsäkerhet samt experter tenderar däremot att samla mer 
information och rådgivning från flera olika källor innan de fattar ett beslut. Således kan ett företag 
som domineras av manliga beslutsfattare ha högre irrationalitet i beslutsfattande (Hullgren, 2010).  
 

Förlust-aversion 
Ett viktigt inslag i beteendeekonomi är ett uttryck för att det mänskliga psyket oftast föredrar att inte 
göra en förlust mot att göra en vinst. Därmed kommer investeraren alltid att vara försiktig och 
avvaktande avseende främmande marknader och nya investeringar (Hullgren, 2010). 
 

Minnen 
Studier visar att när en investerare bedöma sannolikheten att en viss händelse ska inträffa som 
påverkar avkastningen och därmed höjer eller sänker investeringens risknivå, kommer en tidigare 
händelse som är förknippad med marknaden och färsk i minnet, att ses som mest sannolik att 
inträffa igen (Hullgren, 2010). Om en investerare i samband med tidigare kapitalplacering i utländska 
fastigheter, haft en utdragen och komplicerad legal process, eller varit med om en förlust, kan 
minnet av detta avskräcka från en ny investering i samma marknad, även om landet och marknaden 
genomgått positiva förändringar sedan händelsen. På samma sätt är investeraren benägen att 
investera i en marknad där han eller hon tidigare gjort stora vinster.  
 

Status Quo  
Enligt den tidigare teorin om förlust- aversion, undviks förluster till högre grad än vinster söks. Detta 
innebär att investerare med låg risktolerans har en stark tendens att behålla sin nuvarande portfölj 
(Hullgren, 2010)  
 

Efterklokhet 
Studier har visat att när investerare tror/ får reda på att marknaden har genomgått en förändring, är 
de benägna att förvränga deras tidigare resonemang för att det bättre ska passa den nuvarande 
situationen. Detta beteendemönster resulterar i att investerare utvecklar en överdriven självsäkerhet 
samtidigt som de inte lär sig av tidigare misstag för att ”de från början visste vad som skulle hända” 
(Hullgren, 2010).  
 

Flock- beteende 
På aktiemarknaden är det vanligt att investerare imiterar andras beteende. Detta gäller inte bara för 
oerfarna investerare. Ofta baseras flock - beteendet på bevarande av rykte. För att inte verka 
oförnuftiga väljer investerare att hålla sig inom ramen för vad som är konventionellt. Vid en eventuell 
förlust är det bättre för företagets rykte om flera andra investerare gjorde samma misstag.  
(Hullgren, 2010). 
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3 DEN INTERNATIONELLA INVESTERINGSPROCESSEN 
I detta kapitel presenteras investering i utländska fastigheter närmare, främst genom tidigare studier 

inom området. Bland annat redovisas motiv till utländskt ägande, viktiga faktorer som bör beaktas 

samt olika investeringsstrategier.  

3.1 Introduktion till Internationell diversifiering  
Ända sedan introduktionen av Markowitzs teori om fördelarna med portföljdiversifiering har 
investerare utvecklat olika strategier i syfte att få fram den optimala portföljen och på så sätt 
maximera sin vinst. I linje med den banbrytande teorin om diversifieringsstrategins fördelar har 
fastighetsägare som mål att få fram det optimala fastighetsbeståndet. 

Forskning visar att internationell diversifiering är fördelaktig ur ett vinstmaximeringssyfte. Med 
internationell investering är det möjligt att bredda den effektiva fronten och samtidigt uppnå en 
reduktion av den totala marknadsrisken relativt den som råder vid en total inhemsk 
investeringsstrategi (Hines, 2001). I takt med att kapitalmarknader blivit allt mer globaliserade har 
även internationell diversifiering i fastighetsportföljer fått större potential och betydelse. Trots att 
fördelarna med att investera internationellt är många, innebär processen även stora osäkerheter och 
tidskrävande informationsinsamlingar på främmande territorium. Att investera i en utländsk 
marknad betyder att engagera sig i okända politiska, ekonomiska och legala system. Man möter en 
annorlunda kultur, ett annat språk och valuta. Det finns således ett antal riskfaktorer som tillkommer 
vid internationell diversifiering.  

3.2 Varför internationell fastighetsinvestering? 
Under Markowitz-teorins begynnelseår låg fokus på att kombinera olika aktier i en och samma 
portfölj men så småningom har forskningen kring portföljstrategi utvecklats och kommit att inkludera 
statsobligationer, valutor, fastigheter och utländska aktier. Investering i fastigheter har traditionellt 
sett varit bundet till den inhemska marknaden i högre utsträckning än investering i aktier och 
obligationer.  På senare tid, främst sedan millennieskiftet, har olika forskare inom det ekonomiska 
investeringsområdet undersökt de vinstmöjligheter som internationella fastigheter skulle kunna leda 
till om de inkluderas i investerings – och portföljstrategin (Hines, 2001).  

År 1997 genomförde exempelvis Elaine Worzala och Graeme Newell en undersökning om intresset 
bland europeiska och sydostasiatiska institutioner att inkludera internationella fastigheter i 
portföljen. Undersökningen visar att institutionernas främsta motiv till att inkludera internationella 
fastigheter i deras portfölj är som följer (Worzala & Newell 1997): 

 

- Brist på lokala investeringsmöjligheter och större antal investeringsmöjligheter 
- Fördelaktiga växelkurser 
- Låg korrelation mellan fastigheter i olika länder  Diversifieringsfördelar ur ett politiskt och 

ekonomiskt perspektiv 
- Stark internationell ekonomisk tillväxt som företaget kan dra nytta av  god 

direktavkastning 
- Större likviditet hos internationella fastighetsmarknader 
- Uppnående av förbättrad global kommunikation och marknadsinformation 
- Uppnående av ett omfattande globalt nätverk 

En fastighet är en komplex ekonomisk tillgång och influeras till stor del av den lokala marknadens 
ekonomiska utveckling som en utländsk investerare bör ha kännedom om. Investeringskonsulter har 
genom bland annat utvecklandet av internationell dataindex och sökservice gjort det möjligt för olika 
investerare att etablera sig på nya och avlägsna fastighetsmarknader (Sirmans & Worzala, 2000). 
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Forskning visar att fastighetsmarknader i olika delar av världen är mindre korrelerade med varandra 
än interna marknader inom ett och samma land. Detta tyder på att investering i internationella 
fastighetsmarknader bidrar till ökad diversifiering. Olika marknader runtom i världen kan erbjuda 
överlägsen avkastning vid olika tidpunkter, vilket förstärker diversifieringsfördelarna och minskar 
volatiliteten i portföljen (Sirmans & Wozala, 2000). De låga korrelationerna mellan internationella 
marknader kan förklaras av skillnader i historiska avkastningsvärden härrörande olika 
marknadsstrukturer och individuella rörelser i den lokala ekonomin. Negativt korrelerade tillgångar 
är oftast väldigt svåra att lokalisera på en och samma marknad, även om de tillhör olika grupper 
såsom statsobligationer, aktier eller fastigheter. Variation och rotation av olika avkastningsvärden 
förekommer oftare över globala fastighetsmarknader. Investeraren har således möjlighet att 
sammanställa en portfölj med minskad volatilitet genom att investera i globala marknader (Ho Kim 
Hin, 2007). 
 
Adrian Chua genomförde år 1997 en studie med syftet att utreda vilka diversifieringsfördelar som 
följer genom inkludering av internationella fastigheter i en blandad global portfölj med obligationer, 
guld och valuta. I sin studie tillämpar Chua portföljoptimeringsberäkning och tar även hänsyn till att 
investering i fastigheter medför högre skatter, transaktionskostnader och ökade managementavgifter 
än aktie – och obligationsplacering. Studien resulterade i illustrationen av den effektiva fronten hos 
optimala portföljer med respektive utan internationell fastighetstillgång, enligt nedanstående: 

 

Figur 8: Effektiv front hos portfölj med respektive utan internationell fastighetstillgång (Chua, 1997) 

Den effektiva fronten hos den optimala portföljen med tillhörande internationell fastighetstillgång 
har en högre position på grafen och är mer vänsterriktad. Således kan Chua konkludera att 
internationella fastigheter i en blandad portfölj har positiv påverkan på relationen risk – avkastning, 
även med de relativt högre transaktions – och administrationskostnaderna i åtanke.  

En ytterligare aspekt som talar för placering i utländska fastigheter är att geografisk koncentration av 
fastighetsbeståndet att ett bolag blir starkt beroende av en eller fåtal marknaden, vilket ökar 
rörelserisken. Således kan finansiellt svaga börsnoterade bolag utan möjligheter att genomföra 
nyemission drabbas av höga obeståndskostnader (Leimdörfer, 1997).  
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3.3 Faktorer av stor betydelse 
När man investerar i utländska fastigheter finns flera olika grundläggande faktorer att undersöka och 
evaluera. En analys bör ske av fastighetsmarknadens potential, funktionssätt och ”välmående”. 
Vidare bör analys ske av tillväxtpotentialen hos de individuella marknadssektorerna, bland annat hos 
den kommersiella och industriella, för att avgöra var det lämpar sig bäst att investera. Det är även 
viktigt att betänka vilken investeringstyp (direkt, indirekt, joint venture och så vidare) som är att 
föredra med beaktande av investeringens syfte och landets förutsättningar. Skillnader i valutakurs, 
skattesystem, lagstiftning, transaktionskostnader, transparensnivå och lokal ekonomi är alla faktorer 
som har en betydande inverkan på riskåtagandet och kassaflöden. På en utländsk marknad möter en 
investerare samtliga dessa komponenter och därutöver språk- och kulturskillnader, annorlunda 
värderingsmetoder och affärstraditioner. När institutioner söker sig utomlands är det relativt svårt 
att identifiera lönsamma investeringsmöjligheter samtidigt som transaktionskostnaderna är högre 
(Lee, 2005). 

En internationell investera måste utvärdera och bedöma den unika nationsrisken utifrån landets 
politiska läge, ekonomiska tillstånd, skattepliktiga regleringar, begränsningsregler avseende utländskt 
fastighetsägande, tillgång till behövlig information och transaktionskostnader . I praktiken görs 
väldigt elementära analyser av nationsrisken vid investering i utvecklade länder (Lee, 2005).  

I ett första steg är det viktigt att göra en marknadsanalys, samla bakgrundsinformation, få rådgivning 
av utländska investerare och övervaka konkurrenternas aktivitet på marknaden. 
Informationsinsamlingen berör faktorer av ekonomisk, politisk, miljömässig och legal art. Efter den 
initiala inspektionen görs analyser av demografiska trender på kort och lång sikt. Demografiska 
analyser är viktiga i bedömningen av efterfrågan på fastigheter . Prognoser av demografisk art utgör 
underlag för bedömningar av efterfrågan på fastigheter i olika länder samt sektorer. 
 
I avsnitten som följer sker en beskrivning av några av de huvudsakliga faktorer som beaktas av 
investerare i begynnelsefasen av investeringsprocessen.  
 

3.3.1 Det ekonomiska läget 
Informationen i detta avsnitt är, där inget annat anges, baserat på Hines (2001).  
 
En aktör med investeringsintresse undersöker alltid det ekonomiska läget i det land han eller hon vill 
placera kapital. Ett lands politiska trovärdighet och ekonomiska stabilitet utgör viktiga premisser för 
utländska investerare. Investerare som ogillar risk intresserar sig till exempel sällan för 
fastighetsmarknader i länder med svag ekonomisk tillväxt. 
 
Den ekonomiska risken bedöms genom analys av den ekonomiska tillväxten samt inflationsnivån och 
dess utveckling. Vid jämförelser av ekonomisk tillväxt mellan olika länder bör analytikern ta hänsyn 
till bland annat befolkningsutveckling, andel av befolkningen i förvärvsarbetande ålder, den 
ekonomiska strukturen i tjänste- och offentlig sektor, investeringsnivån och innovationstakten. Om 
ett lands ekonomiska ställning tyder på lågkonjunktur eller svag ekonomisk tillväxt, finns en risk för 
att regeringen exproprierar fastigheter med utländska ägare eller på olika sätt begränsar vinstuttaget 
för utländska investerare. Politisk stabilitet och ett väl fungerande juridiskt system är en viktig 
förutsättning för ekonomisk tillväxt. 

Internationella aktörers aktivitet påverkas i takt med att ett lands ekonomiska och politiska ställning 
förändras. Under Rysslands finanskris i slutet på 1990-talet fanns en generell global ovilja och 
motvillighet till investering på den ryska fastighetsmarknaden. Den svaga ekonomin och den 
utbredda korruptionen bland statliga anställda och privata marknadsaktörer repellerade utländska 
aktörer. Den instabila staten under Boris Yeltsins ledning ansågs alltför osäker för att investera i, och 
därmed försvårades den ryska ekonomins återhämtning. De stora ryska företagen som var i behov av 
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att upprätta investeringsfonder för att öka produktiviteten och effektiviteten, kontrollerades av såväl 
privata som statliga representanter med olika intressen och mål. Till följd av att landet dessutom inte 
använde sig av internationella redovisningsformer, blev det svårt för utländska investerare att avläsa 
lönsamhetsstatusen. De utländska investerarna såg få möjligheter i den ryska fastighetsmarknaden 
då landet till stor del präglades av en utbredd korruption, en devalverande valuta och en hög 
låneränta.  
 
Den finansiella krisen i Asien i mitten på 1990-talet genererade en annorlunda respons från utländska 
investerare. Fastighetsfonder stimulerade de kommersiella fastighetsmarknaderna i främst 
sydostasiatiska länder. Många investerare förutsåg snabba ekonomiska återhämtningar i och med att 
det fanns underliggande starka drivkrafter för produktivitet. Den goda arbetsmoralen hos 
arbetskraften, ökningen i efterfrågan och de utländskt ägda produktionssystemen skapade 
förutsättningar för en snabb ekonomisk återhämtning. Med detta ökade fastighetsvärdena och det 
utländska direkta ägandet i fastigheter blev allt mer omfattande. I takt med att infrastrukturen i 
Sydostasien förbättras och statliga restriktioner på utländskt ägande lättas, ökar det utländska 
intresset i ägande, förvaltning och uthyrning av kommersiella fastigheter. 
 

3.3.2 Den politiska situationen  
Såväl lokala som utländska fastighetsinvesterare repelleras av inbördeskrig, politisk oro och militära 
konflikter. Den politiska riskkomponenten baseras således på hur ofta regeringsskiften sker, 
konflikter med andra länder, väpnade uppror, offentlig våldsamhet och oförmåga att betala tillbaka 
internationella skulder. När fred och politisk stabilitet återetableras i ett tidigare krigsdrabbat 
område, kan byggandet av ny infrastruktur och vinstmöjligheter attrahera investerare. 

Vietnam, en enpartistat med kommunistiskt styre, har länge präglats av fattigdom, ineffektivitet och 
korruption i statliga ekonomiska program samt restriktion i ekonomiska aktiviteter och internationell 
handel. Sedan landet reformerats i en alltmer kapitalistisk linje genom bland annat inträde i World 
Trade Organization år 2007, har internationella investeringar inom fastighetsmarknaden fått en 
dramatisk ökning. Flertalet sydostasiatiska länder har under det senaste decenniet investerat alltmer 
i den vietnamesiska kommersiella sektorn och bostadssektorn. Till följd av att endast vietnamesiska 
medborgare får köpa mark, är det vanligt med s.k. Joint Ventures mellan utländska och 
vietnamesiska företag, där företagen samarbetar och delar på risken. Det anses dock fortfarande 
vara svårt för utländska aktörer att direkt etablera sig på den vietnamesiska marknaden, och därmed 
finns inga dotterbolag med utländska ägare placerade i Vietnam (Lee Nai, 2010). 
 

3.3.3 Fastighetsanknutna faktorer 
Vid fastighetsinvesteringar finns en betydande fastighetsanknuten risk att ta hänsyn till. Denna 
beskrevs ur ett allmänt perspektiv i avsnitt 2.2.2. Till följd av fastighetsmarknadens säregna 
egenskaper och komplexiteten i fastighetstransaktionsprocesser, är en fastighetsinvesterare i större 
behov av legalt skydd än t.ex. aktieköpare. I ett annat land råder annorlunda lagar gällande 
hyreskontrakt, hyresgästers rättigheter och besittningsskydd. Ett flertal länder har utformat lagar 
som är till hyresgästens fördel. Oftast är dessa lagar begränsade till att omfatta bostäder, men ett 
flertal länder har introducerat liknande regler i den kommersiella sektorn. Till exempel har 
hyresgäster inom den kommersiella sektorn i Brasilien rätt till tidig uppsägelse av avtal och 
automatisk förnyelse av hyreskontrakt (Hines, 2001).  

Trots att många lagreformer gjorts i syfte att stimulera utländsk investering i många länder uppvisar 
t.ex. Mexiko restriktioner i form av förbud för utländskt direktägande av fastigheter inom 50 km från 
kustlinjen (Lee, 2005). Många andra länder uppvisar liknande restriktioner. 

Det är även ytterst viktigt att ha klart för sig vad begreppet fastighet innebär i olika länder. I Sveriges 
Rikes Lag, Jordabalken 2:1, fastslås att fast egendom är jord, vilken är indelad i fastigheter. Således 
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kan konstateras att föremålet för äganderätt är primärt fastigheten. Vid fastighetsköp är det viktigt 
att klargöra vad som hör till själva fastigheten, förutom marken. Uppgiften att klargöra vad som hör 
till fastigheten har stor betydelse vid fastighetsköp och en eventuell tvist. Har parterna inte 
sinsemellan avtalat om vad köpet ska innehålla, träder lagen in och fullständigar avtalet. I Sverige 
regleras tillbehör till fastigheten i Jordabalken 2 kap. Fastighetstillbehör är att ses som en del av 
fastigheten och övergår därmed i köparens ägorätt vid förvärv av fastighet. Till exempel anses 
normalt stängsel, sanitetsanläggningar och värmepanna vara tillbehör (Hager & Victorin, 2008). 
 
Att klarlägga vad som hör till fastigheten har även stor betydelse vid värdering av fastigheten. För att 
korrekt kunna värdera fastigheten bör man veta om diverse tillbehör, t.ex. en pontonbrygga eller 
elledningar, tillhör köparen av fastigheten. 
 
Lagar som reglerar fastighetsbegreppet, överlåtelse av fastigheter samt fastighetstillbehör skiljer sig 
naturligtvis från land till land och av nämnda orsaker är det viktigt att ha bekantat sig med dessa 
innan man investerar i fastigheter utomlands. 
 

3.3.4 Transparens 
Transparensen är lika med insyn och följaktligen en indikator på förmågan för marknadsaktörerna att 
få information om marknaden och transaktionsprocessen. För att marknadseffektivitet ska råda, 
måste samtliga marknadsaktörer ha tillräcklig tillgång till nödvändig information. Ett land där 
investerare genom ett okomplicerat förfarande kan skaffa sig korrekt och uppdaterad information 
om priser och villkor, utgör en trygg placeringsmiljö, då investeraren ges tillräckligt beslutsunderlag 
för att göra välgrundade val. En transparent marknad resulterar således i en mer effektiv prissättning, 
minskade insatskostnader för investerare och högre vinster. Brist på transparens ökar risken för 
investeraren, försvagar trovärdigheten hos en fastighetsmarknad och medför prissänkningar. Låg 
transparens är dessutom ofta ett tecken på korruption. Tidigare studier visar att korruption har 
samma investeringsavvisande tendens som ökade skatter (Hines, 2001). 
 
Trots att analys av transparens inom näringsliv, politisk risk och finansiella system länge varit möjligt 
inom de flesta globala marknader, blev information om transparens inom fastighetsmarknader 
lättåtkomligt först år 1999, då Jones Lang LaSalle introducerade det s.k. ”Global Real Estate 
Transparency Index”. Indexet baserar sig på kriterier som en fastighetsmarknad måste uppfylla för 
att anses som transparent. Till dessa kriterier hör tillgång till avkastningsmätning och benchmarking 
av fastighetsportföljer, en god legal miljö, ett gott regelsystem, tillgång till information om 
marknadsfundamenta, transaktionsprocessen och listade fastighetsförmedlare. Varje land får 
poängsättning utifrån prestation i de olika kategorierna (Jones Lang Lasalle, 2011) och slutligen 
jämförs länderna med varandra i en skala.  Figuren nedan visar resultat från en sådan undersökning 
om transparensen i olika länder från år 2010. 
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Figur 9: Global transparensindex år 2010 enligt Jones Lang LaSalle (Jones Lang LaSalle, 2010) 

Figuren visar att Sverige tillhör gruppen med de mest transparenta marknaderna. Jones Lang LaSalles 
transparensanalyser visar vidare att Sverige rankas som tvåa i Europa. Beträffande transaktionsvolym 
befinner sig Sverige på plats 4 i Europa, efter Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Den goda 
transparensen, i kombination med ett enkelt legalt system och goda förutsättningar till stora 
direktavkastningar, har lett till att utländska investerare visat ett stort intresse för Sverige. Sedan 
millennieskiftet har främst Norge, Danmark, Storbritannien, USA, Spanien och Tyskland investerat i 
svenska fastigheter (Dagens Nyheter, 2005).  Under år 2009 var två tredjedelar av världens 15 största 
fastighetsägare verksamma på den svenska fastighetsmarknaden. 
 
Enskilda aktörer kan kortsiktigt vinna på att dölja information om exempelvis vakanser och tecknade 
hyror för motparten. Enligt Christina Gustafsson, VD för IPD Norden, bör transparens eftersträvas av 
aktörer inom den svenska fastighetsmarknaden. Öppenhet och ärlighet leder till goda resultat på sikt. 
Transparens är enligt Gustafsson likvärdigt med långvariga resultat, professionalitet och goda 
relationer där ”fastighetsskojare” och kortsiktiga aktörer exkluderas från marknaden (Gustafsson, 
2011).   

3.3.5 Betydelsen av språk, kultur och historia 
Språk och kultur utgör ofta en avgörande betydelse för val av plats att investera i. Under en lång tid 
har t.ex. utländsk investering på den amerikanska fastighetsmarknaden dominerats av brittiska 
företag (Hines, 2001). Språket är densamma och kulturen är väldigt snarlik, vilket underlättar 
kommunikation, kontraktskrivning och affärsuppgörelser. Den i Asien utbredda kinesiska kulturen 
och språken har gjort Kina till en dominerande utländsk aktör på flera asiatiska fastighetsmarknader.  
De många kineser som lever och arbetar i företag i Singapore, Thailand, Malaysia och Indonesien är 
bekanta med Kinas kultur och därmed mer villiga att investera där än i många andra länder. 
 
De historiska kolonialmakternas effekter på handel och internationell investering är i hög grad 
aktuella än idag. De största kolonimakterna har introducerat deras språk, utbildningssystem, 
lagsystem och affärskultur i olika koloniländer. Till exempel söker sig brittiska investerare till gamla 
kolonier såsom Indien, Australien, Sydafrika, Hong Kong och Kanada. Dessa utgör områden som 
brittiska investerare av historiska skäl är välbekanta med och därmed har lättare för att investera i. 

  Väldigt transparent 
   Transparent 
   Semi- transparent 
   Låg transparens 
   Ogenomskinlig 
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På samma sätt väljer franska internationella investerare fransktalande före detta kolonier såsom 
Marocko för deras internationella fastighetsinvesteringar.  Östra Europa har länge haft starka 
handelsband till Tyskland och kunskap i det tyska språket. Detta har medfört att Tyskland gjort 
fastighetsinvesteringar och andra typer av investeringar i länder som Polen, Ungern, Slovakien och 
Tjeckien (Hines, 2001). 
 
Det finns ett flertal ekonomiska organisationer som inkluderar länder baserat på geografisk närhet, 
likheter i språk, kultur samt politiska och ekonomiska intressen. Ett exempel är The Association of 
Southeast Asian Nations, ASEAN, bestående av 10 olika sydostasiatiska länder, vars syfte är att uppnå 
ekonomisk tillväxt och politisk stabilitet. Organisationen underlättar och sporrar interasiatiska 
investeringar i fastigheter. På liknande sätt stimulerar EU och det Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet investeringar inom EU (Hines, 2001). 
 
Utifrån analyser av risker kan en investerare välja ett land genom avvägning av fördelar och 
nackdelar. Det är viktigt att poängtera att ett lands attraktivitet påverkas av investerarens 
nationalitet och profil. En investerare från Hong Kong eller Kina har olika preferenser och perspektiv 
relativt en svensk eller brittisk investerare till följd av språkliga och kulturella förhållanden. Trots att 
ett land t.ex. är att föredra ur risksynpunkt kan ett annat land med gemensamt språk och likartad 
kultur ändå ha sammanlagd större attraktivitet. Det är högst sannolikt att den geografiska bilden 
men också kulturen och språket bidragit till förekomsten av de många norska investerarna i Sveriges 
fastighetsmarknad.  Sverige borde av historiska, språkliga och kulturella skäl vara mer benäget att 
investera i övriga Skandinaviska länder. Även engelsktalande länder borde ha viss dragningskraft för 
svenska investerare, med tanke på att Sverige är ett land som allmänt förknippas med goda 
kunskaper i engelska. 

3.4 Investeringsstrategier  
En investerare som avväger en investering i främmande länder måste genomföra en djup och 
detaljrik analys av investeringsstrategi. Bland annat måste beslut tas om direkt ägande eller indirekt 
ägande. 

3.4.1 Direktägande  
Direktägande av fastigheter avser att delvis eller helt direkt stå som ägare till fast egendom såsom en 
kontorsfastighet, ett bostadshus eller ett shoppingcenter. Vid direktägande av fastigheter kan det ur 
ett riskperspektiv vara viktigt att sprida investeringarna i till olika geografiska områden och kanske 
också olika typer av fastigheter. Med direktägda fastigheter följer ett större ansvar i form av 
förvaltning och lokal marknadskännedom men också större kontroll och inblick. Fastigheters unika 
egenskaper som marknadsobjekt (se avsnitt 2.2.2) medför risk – och ansvarsåtaganden vid 
direktägande av fastigheter. Detta medför att små finansiella placerare inte kan konkurrera med 
professionella fastighetsföretag. Direktägda fastigheter är kapitalintensiva investeringar som medför 
höga transaktionskostnader och ett aktivt ägande samt förvaltande. Därmed lämpar sig denna 
investeringsstrategi bäst för fastighetsbolag vars primära verksamhet är investering i och förvaltning 
av fastigheter. Förvaltningen kan förvisso läggas ut på entreprenad, men många bolag föredrar att 
själva ha full kontroll över fastigheterna (Berg & Wager, 2002).  

3.4.2 Indirekt ägande 
Ett alternativ till att äga fastigheter direkt är att äga dem indirekt genom fastighetsaktier i ett 
börsnoterat fastighetsbolag. Korrelationen har dock traditionellt varit högre mellan noterade 
fastighetsbolag (fastighetsaktier) och aktiemarknaden än direktägda fastigheter och aktiemarknaden. 
Detta medför att en investerare som har aktier och vill uppnå diversifieringsfördelar genom att 
inkludera fastigheter i sin portfölj borde välja att direkt investera i fastigheter. Som tidigare nämnt är 
direktägande av fastigheter kapitalintensivt och kunskapskrävande, varför detta inte lämpar sig för 
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placerare av liten finansiell ställning. Dessa investerare ska istället äga andelar i kompetenta 
fastighetsföretag. 

Ett annat indirekt ägaralternativ är investering i fastighetsfonder. Detta innebär att investeraren äger 
en eller flera fastigheter tillsammans med andra fondplacerare. Fondplacering är ett sätt för 
institutioner att inkludera fler fastigheter i sina portföljer.  

Indirekt ägande av fastigheter är intressant för framför allt mindre investerare som vill sprida risken i 
sin portfölj utan att investera stora kapital i direktägda fastigheter. Denna placeringstyp är också 
intressant för institutioner som sprider risken genom att investera i många olika tillgångsslag. 

3.4.3 Direkt och indirekt ägande – en jämförande studie 
I en studie från 2004, jämför Hoesli, Lekander och Witkiewicz direktägda fastigheter med andra 
finansiella tillgångar genom analys av risk- och avkastningsdata samt korrelationsegenskaper. Studien 
innefattar Sverige, Schweiz, USA och Storbritannien.  
 
I tabell 1 visas genomsnittliga avkastningar (µ) och standardavvikelser (σ), för olika finansiella 
tillgångar i de studerade länderna under 1987-2001 (Hoesli et al., 2004). Avkastning och risk skiljer sig 
påtagligt för fastighetsaktier mellan de olika länderna. Detta har en förklaring i ländernas olika 
institutionella förhållanden. I Sverige har fastighetsaktier uppvisat en lägre avkastning än den riskfria 
tillgången, samtidigt som standardavvikelsen varit hög (26,2%). Svenska aktier har uppvisat en ännu 
högre standardavvikelse, men detta har varit förknippat med en högre avkastning. I USA och 
Storbritannien har standardavvikelsen för fastighetsaktier varit högre än för aktier, samtidigt som 
avkastningen varit lägre. 
 
Förhållandet mellan avkastning och standardavvikelse har historiskt sett varit mer förmånlig för 
svenska direktägda fastigheter än fastighetsaktier. Risken för fastigheter är på ungefär samma nivå 
som för fastighetsaktier, medan avkastningen är betydligt högre för fastigheter relativt 
fastighetsaktier. I länder som USA, Storbritannien och Schweiz är situationen motsatt – 
fastighetsaktier har historiskt uppvisat högre avkastningsvärden än direktägda fastigheter, i 
synnerhet Schweiz och USA, förenat med en högre risk. Fastighetsbolag som föredrar full kontroll 
över sina fastigheter och därmed föredrar direktägande, kan avskräckas av den förhållandevis låga 
avkastningen för direktägda fastigheter i länder som Storbritannien och Schweiz (se tabell 1). 
Däremot torde den, i jämförelse med Sverige, låga risken för direktägande i de andra länderna utgöra 
en attraherande faktor.  
 
Det är viktigt att betona att den låga avkastningen för direktägda fastigheter är en direkt följd av den 
tidsperiod som ligger till grund för studien, 1987-2001. Tidsperioden inkluderar hela den nedgång 
som fastighetsmarknaden genomgick under 1990-talet men innefattar inte uppgångsfasen under 
1980-talet.  
 

Tillgång Sverige Schweiz USA Storbritannien 

µ (%) σ (%) µ σ µ σ µ σ 

Riskfri tillgång 7,9 3,6 4,2 2,6 5,9 1,7 8,3 3,2 

Obligationer 12,5 12,3 5,0 5,3 8,0 6,3 10,6 8,1 

Aktier 20,9 33,0 14,5 24,9 15,0 16,9 12,4 14,6 

Fastighetsaktier 2,3 26,2 6,6 16,3 10,6 20,0 11,7 28,7 

Direktägda 
fastigheter 

12,6 23,0 2,6 6,0 7,6 11,7 11,0 11,5 

Tabell 1: Genomsnittliga avkastningar (µ) och standardavvikelser (σ), för finansiella tillgångar i Sverige, 
Schweiz, USA och Storbritannien under 1987-2001 (Hoesli et al., 2004). 
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I samma studie kunde konstateras en optimal portfölj uppnås genom inkludering av direktägda 
fastigheter. Genom att inkludera lokala och globala fastigheter i en portfölj med finansiella tillgångar 
reduceras risken i den totala tillgångsportföljen med 10-20 % för en given avkastningsnivå.  
Direktägda fastigheter utgör en idealisk diversifieringstillgång i portföljer innehållande främst riskfria 
tillgångar och obligationer, eftersom korrelationen med dessa räntebärande tillgångar är negativ. 
Den optimala allokeringen till fastigheter rapporteras vara 15-20%. Investerare i små och öppna 
ekonomier har enligt finansiell teori att vinna på internationell diversifiering. Fastighetsaktier har 
oftast ingen allokering på den effektiva fronten. 
 
Hoesli, Lekander och Witkiewicz konstarerar vidare att allokeringen till fastigheter i verkligheten är 
avsevärt lägre än de allokeringar som rapporterats i optimeringsanalyser. En förklaring till att 
fastigheter får en lägre allokering än dess risk – och avkastningsnivåer motiverar, härrör till 
fastigheters unika egenskaper. I jämförelse med andra tillgångar har fastigheter lägre likviditet och 
högre transaktionskostnader. Vid direktägande av fastigheter tillkommer även ett förvaltningsansvar, 
där investeraren måste anlita personal för att driva fastigheten. Om investeringen genomförs indirekt 
sköter en tredje part förvaltningen av huset mot en avgift från varje delägare av fastigheten. 
Ytterligare en anledning till skillnader i de teoretiska och verkliga allokeringarna, är att det kan vara 
svårt att hitta investeringsmöjligheter. Dessutom är fastighetsallokeringen starkt knutet till den 
inhemska marknaden. Tendensen till överallokering till hemmamarknaden är större för 
tillgångsslaget fastigheter än för finansiella tillgångar. Globala fastigheter borde erbjuda större 
diversifieringsmöjligheter, i och med att olika fastighetsmarknader saknar en gemensam handelsplats 
samtidigt som fastigheters avkastning är en funktion av lokal efterfrågan och lokalt utbud. På så sätt 
bör segmenteringen mellan olika fastighetsmarknader vara större än segmenteringen mellan de 
finansiella marknaderna.  Tänkbara orsaker till en överallokering till hemmamarknaden redovisas i 
avsnitt 4.5.1. 
 
Tabell 2 visar korrelationerna mellan svenska och globala finansiella tillgångar under 1987-2001. 
Tabellen åskådliggör att fastighetsaktier är mer korrelerade med aktiemarknaden (0.44) än 
fastigheter är korrelerade med aktiemarknaden (0,21). Detta tyder på att de två 
fastighetsinvesteringsalternativen – fastigheter och fastighetsaktier – inte är nära substitut till 
varandra och att fastighetsinvesteringar medför större diversifieringsmöjligheter än fastighetsaktier i 
en portfölj med aktier. 
 
Fastigheter (direktägda) i Sverige uppvisar dock en historisk större korrelation med globala 
fastigheter (0,73 ) än med globala fastighetsaktier (0,10). För en investerare som äger fastigheter i 
Sverige har det därmed ur diversifieringssynpunkt lönat sig att inkludera globala fastighetsaktier 
framför globala fastigheter i portföljen.  
 

 
Tabell 2: Korrelationen mellan svenska och globala tillgångar (Hoesli et al., 2004) 

Korrelationsmatris Svenska 
fast.aktier 

Globala 
fast.aktier 

Svenska 
fastigheter 

Globala 
fastigheter 

Aktier Globala 
aktier 

 
Svenska fastighetsaktier 

 
1,0 

 
 

    

Globala fastighetsaktier 0,61 1,0     
Svenska fastigheter 0.60 0,10 1,0    
Globala fastigheter 0,64 0,22 0,73 1,0   
Aktier 0,44 0,52 0,21 0,37 1,0  
Globala aktier 0,33 0,62 0,22 0,40 0.84 1,0 
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Företag som i majoritet ägnar sig åt direktägande av fastigheter på den svenska marknaden har 
kunnat gynnas mer av att investera i globala fastighetsaktier än direktägda globala fastigheter, ur ett 
avkastningsperspektiv och diversifieringssynpunkt under åren 1987-2001. Nämnvärt är att 
korrelationen mellan inhemska och globala direktägda fastigheter är mindre än 1, vilket tyder på att 
diversifieringsfördelar ändå existerar.  
 

3.4.4 Trender 
Formerna för att investera i fastigheter har förändrats över åren. Lisette van Doorn, VD för INREV 
(The European Association for Investors in Non-listed Real Estate vehicle), den europeiska 
organisationen för onoterade fastighetsfonder, anger i en intervju med Fastighetsnytt ett antal 
utvecklande trender (Fastighetsnytt, 2008): 

 Det ska ha skett ett skifte från direkt till indirekt ägande av fastigheter. Detta ska ha lett till 
underlättanden för investerare avseende diversifiering, internationalisering och likviditet. 
Dessutom har ett nytt tillgångsslag uppstått: onoterade fastighetsfonder. Marknaden för 
onoterade fastighetsfonder inom Europa har ökat markant de senaste åren. Samtidigt som 
fastigheter som tillgångsslag har gett goda avkastningsmöjligheter de senaste åren, anges 
fonder ha presterat bättre än direktinvesteringar i fastigheter, vilket ökat intresset för 
fonder. Fondfrågor har därmed blivit en stor fråga inom investeringsstrategi. 

 Till följd av fastighetsbolagens ökade belåningsgrad och en mer avancerad finansiell struktur, 
har fastigheter integrerats allt mer i finansmarknaden.  

 Användningen av fond i fond (fonder som investerar i onoterade foner) har ökat. Fond i fond 
anges vara ett bra sätt för främst mindre investerare att komma åt onoterade fastigheter 
utan lokal närvaro, overheadkostnader, stora resursinsatser eller egen erfarenhet av specifik 
fastighetsinvestering. Även större investerare, som vill ta inledande steg på en ny marknad, 
kan dra nytta av fond i fond.  

 Fastigheter betraktas idag av investerare som vilket tillgångsslag som helst. Detta har ökat 
kravet på lättillgänglig information och benchmarking. 

 Onoterade fastighetsfonder kommer att förflyttas till tillväxtmarknader, främst i Asien. 
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4 SVERIGES FASTIGHETSMARKNAD OCH DESS AKTÖRER 
För att skapa en förståelse för vilka det är som investerar i fastigheter, presenteras i detta avsnitt den 
svenska fastighetsmarknadens struktur, de största svenska fastighetsaktörerna samt värdet av deras 
respektive fastighetsbestånd. Avsnittet innehåller även teorier och spekulationer om varför svenska 
aktörer är frånvarande på utländska marknader. 

4.1 Vilka äger fastigheter? 
Sveriges fastighetstillgångar, inklusive mark, byggnader och anläggningar, utgör ca 70 % av landets 
nationalförmögenhet.  
 
Fastighetsägare är av olika art: statliga, landstingsägda, kommunala och privata. De privata bolagen 
är störst i antal. Motiven för ägande är olika beroende på ägarstruktur. Statliga bolag som äger 
fastigheter har investerat i dessa som ett långsiktigt beslut och nyttjandeperioden är oftast lång. 
Följande indelning kan göras mellan olika fastighetsbolag (Björklund et al., 2006). 

 
 

 

 

 

 

   

  

 
Figur 10: En grov uppdelning i fastighetsägande företag 

 
Som framgår av figuren kan man skilja mellan bolag där fastigheterna ingår i den primära 
verksamheten och bolag där fastigheterna utgör en stödfunktion till en verksamhet som inte är 
kopplad till fastighetsbranschen.  
 
Bolag där fastigheterna är av primärt intresse kan indelas i kapitalplacerande bolag respektive 
produktionsresursbaserade bolag. I kapitalplacerande bolag är fastigheterna ett investeringsobjekt 
där målet är att maximera vinsten givet en viss risk, och att optimera andelen fastigheter i den totala 
portföljen. Inom dessa bolag likställs fastigheterna med andra placeringsformer såsom aktier och 
obligationer. Kapitalplacerande bolag säljer eller köper fastigheter utifrån ett lönsamhetsperspektiv: 
Målet är att diversifiera portföljen och gå med vinst. Till kapitalplacerande bolag hör bland andra 
olika försäkringsbolag. 
 
 Den andra typen är produktionsresursbaserade bolag som äger fastigheter för att hyra ut bostäder 
och lokaler på hyresmarknaden. Till dessa hör främst fastighetsförvaltande företag. Målet för dessa 
bolag är att skapa lönsamhet på kort och lång sikt genom att tillfredställa hyresgästernas behov och 
krav på bostäder eller lokaler. Ett fastighetsförvaltande företag säljer en fastighet utifrån förändrade 
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affärsidéer eller för att renodla sitt bestånd och därmed ”befria” den från en fastighet som inte 
passar in i förvaltningsorganisationen. Nämnvärt är att det ofta inte finns en skarp gräns mellan 
kapitalplacerande och fastighetsförvaltande bolag.  
 
Den andra kategorin av fastighetsinvesterade bolag utgörs av företag där fastigheterna utgör en 
stödfunktion till en verksamhet, t.ex. restaurang- eller frisörkedja. Beslutsfattandet avseende 
fastigheterna i dessa bolag handlar främst om att äga eller hyra sina lokaler, samt att sköta 
förvaltningen i egen regi eller lägga ut den på entreprenad. Många av dessa företag väljer att sälja ut 
sina fastigheter och lägga ut förvaltningen på entreprenad. Detta har lett till att fastighetsmarknaden 
fått en relativt ny typ av företag, s.k. Facility Management företag, som tar ett helhetsansvar för ett 
bolags lokalfråga. Facility Management företag fungerar som konsulter i fastighetsbranschen och 
äger därmed inte egna fastigheter (Björklund et al., 2006). Dessa företag behandlas inte vidare i 
denna rapport. 

4.2 Fastighetsbranschen 
Idag är köp och sälj av fastigheter en naturlig och betydelsefull del i hantering av privata aktörers 
fastighetsbestånd, men så sent som på 1970-talet ansågs intensiv och omfattande handel med 
fastigheter oetiskt. Fram till 1970-talets början fanns ingen reell kommersiell fastighetsmarknad till 
följd av att lokalhyrorna var reglerade och tjänstesektorn liten. Om man behövde lokaler för den 
egna verksamheten, byggde man och förvaltade i egen regi inom såväl industrin som den offentliga 
sektorn. Byggandet och förvaltningen var således starkt knutet till ägandet (Björklund et al., 2006). En 
mer finansiell syn på fastigheter utvecklades i början på 1970-talet, då fastigheter började behandlas 
som en handelsvara med vinstintressen, likt aktier och obligationer (Lind & Lundström, 2009). 
 
Fastighetskrisen under 1990-talet resulterade i en ökad hänsyn till förvaltningsresultat. När Sverige 
började återhämta sig från krisen i mitten på 1990-talet integrerades fastigheter i den globala 
kapitalmarknaden och det skedde en allt mer omfattande internationalisering av fastighetsägandet. 
Portföljförvaltare blev allt större aktörer på fastighetsmarknaden och fastigheter började likställas 
med aktier och obligationer i portföljdiversifiering. Många av portföljförvaltarna har relativt lite 
kunskap om fastighetsförvaltning, varför flertalet företag utvecklats med specialiserad kompetens 
inom förvaltning (Lind & Lundström, 2009). 
 
Relationen mellan hyresgäst och fastighetsägare i Sverige skiljer sig markant från många andra 
länder. I Sverige är det vanligt att drift och inre underhåll ingår i totalhyran, och att fastighetsägarna 
sålunda tillhandahåller sådan typ av service. I Nordamerika och Storbritannien är det mycket 
vanligare med nettohyra, vilket innebär att hyresgästen ansvarar för drift och underhåll (Björklund et 
al., 2006). 
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4.3 Fastighetsmarknadens struktur 
Utifrån ägandet och typen av verksamhet, kan fastigheter indelas i följande 5 kategorier (Nilsson et 
al., 2011):  
 

1 Fastigheter för uthyrning på öppen marknad med följande ägare 
 Börsnoterade fastighetsföretag 
 Privatpersoner och företag    
 Försäkringsbolag                    Hyresfastighetsägare i privat sektor 
 Utländska investerare 
 Statliga bolag 

 
2 Ägda bostäder 

o Villor  
o Fritidshus 
o Bostadsrätter 

 
 

3 Jord- och skogsfastigheter  
 

 
4 Verksamhetslokaler 

o Industrins fastighetsbestånd 
o Offentligt ägda verksamhetslokaler 

 
5 Infrastruktur (vägar, järnvägar, flygplatser o.s.v.) 

 
Rapportens framställning av internationell investering fokuserar på den första kategorin Fastigheter 
för uthyrning på öppen marknad, och främst på hyresfastighetsägare i privat sektor. Denna typ av 
aktör investerar i och hyr ut bostäder och/eller lokaler utifrån ett vinstsyfte.  

4.4 Marknaden för uthyrning av fastigheter  
På uthyrningsmarknaden är de huvudsakliga aktörerna börsnoterade bolag, privata investerare, 
försäkringsbolag, statliga bolag, utländska investerare och övriga investerare. Dessa äger tillsammans 
fastigheter för ca 1090 miljarder kronor. Värdefördelningen illustreras i figuren nedan (Nilsson et al., 
2011): 
 
 

SEK 
1090 
miljarder 

SEK 
1000 
miljarder 

SEK 
5500 
miljarder 
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.. 

Figur 11: Fastighetsinvesterarnas andel i marknaden för uthyrning av fastigheter (Den svenska 
Investerarmarknaden, 2011) 

De största fastighetsägarna i Sverige är utländska investerare, börsnoterade svenska bolag, privata 
investerare samt offentligt ägda statliga bolag samt försäkringsbolag. 
Statliga bolag har ett bestånd värderat till ca 152 miljarder kronor och övriga investerare 58 miljarder 
(Nilsson et al., 2011). 
 

4.4.1 Utländska investerare  
Under början på 1990-talet existerande i princip inga utländska aktiviteter på den svenska 
fastighetsmarknaden. Marknaden dominerades av spekulation och flera små aktörer. Det var 
förbjudet för utländska investerare att köpa svenska fastigheter. I mitten på 1990-talet skedde ett 
flertal förändringar och genombrott på den svenska fastighetsmarknaden som kom att attrahera det 
utländska intresset. De fastighetsbolag som tidigare ägts av bankerna, börsnoterades och indirekta 
investeringar öppnades upp över börsen. De svenska institutionerna var relativt ointresserade av 
fastighetsaktier vid denna tid, vilket gjorde att de utländska aktörerna utan konkurrens investerade i 
svenska fastighetsaktier. Utförsäljningar av fastigheter från rörelsedrivande bolag kom även att 
öppna upp för direkta utländska investeringar.  
 
De utländska fastighetsförvärven har blivit allt mer omfattande sen 1990-talets slut: År 1999 svarade 
utländska bolag för 11 % av fastighetsförvärven. År 2004 utgjorde de hela 77 %. En stor utländsk 
aktör på den svenska marknaden är danska Keops. År 2005 förvärvade bolaget 172 fastigheter i 
Sverige för ett totalvärde av 6,1 miljarder kronor. Michael Sheikh, Keops, anger i en intervju med 
Byggindustrin (Redlund, 2006): 

”För oss är Sverige och Tyskland mycket mer intressant än vår danska hemmamarknad. I Sverige är 

finansieringsmöjligheterna goda, avkastningen bra och potentialen för värdestegring hyfsad”  

Under den globala finanskrisen åren 2008-2010 avstannade den utländska aktiviteten. År 2010 var de 
svenska aktörerna nettoköpare och de internationella nettosäljare om ca 10-12 miljarder kronor 
vardera. Skillnaderna i transaktionsnettot, illustrerat i tabellen nedan, förklaras till stor del av ett 
antal större genomförda transaktioner år 2010. Enligt den globala fastighetstjänsteleverantören 
Savills är avsaknad av investeringsalternativ som uppfyller uppställda investeringskriterier den 
huvudsakliga anledningen till att internationella aktörer inte genomfört fler förvärv (Savills, 2010). 

Börsbolag
21%

Försäkringsbolag
12%

Privata 
investerare

16%
Statliga bolag

14%

Utländska 
investerare

32%

Övriga 
investerare
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Tabell 3: Transaktionsnettot på den svenska fastighetsmarknaden år 2004-2010, (Savills Research, 2010) 

Ove Johansson, transaktionschef vid konsultbolaget Newsec, konstaterade i början på år 2011 att de 
utländska kapitalplacerarna hittat tillbaka till Sverige och att intresset förväntas öka ytterligare 
(Fastighetsvärlden, 2011 a).  
 
I figuren nedan illustreras det utländska fastighetsägandet i Sverige, över åren 2002-2009. 
 

 
Figur 12: Utländskt ägande i svenska fastigheter 

Flera faktorer har samverkat till intresset för Sverige. De goda transparensnivåerna i kombination 
med ett okomplicerat legalt system, ekonomisk tillväxt och god direktavkastning, är några de 
viktigaste faktorer som samverkat till att skapa ett attraktivt Sverige ur ett internationellt 
placeringsperspektiv. 
 
 Vidare lockar de starka svenska statsfinanserna och detaljhandeln samt den starka tjänstesektorn 
som hållig hyresnivåerna höga. Trots en nedgång i utländskt ägande i svenska fastigheter, förutspås 
således internationella investerare visa fortsatt intresse i den svenska marknaden (Savills, 2010). 
 
År 2010 ägde utländska investerare bostäder och lokaler i Sverige till ett värde av ca 350 miljarder 
kronor. De största utländska ägarna är baserade i Norge, Frankrike, Australien och USA. Nedan finns 
en sammanställd lista över utländska ägare med de högst värderade fastighetsbestånden i Sverige. 
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Bolag Härkomst Fastighetsbeståndets 

värde (SEK miljarder) 

Acta Norge 17,3 

Unibail Rodamco Frankrike 15,3 

Vital Norge 11,9 

Valad Australien 11,8 

GE Capital Real Estate USA 11,2 

RSB Nordisk Renting Skottland 10,0 

Steem & Ström Storbritannien 10,0 

Heimstaden Norge 9,8 

Boultbee Storbritannien 8,2 

AXA Real Estate Frankrike 6,8 

Citycon Finland 6,1 

NLP Norge 6,0 

ING Holland 5,8 

Tabell 4: De största utländska aktörerna på den svenska fastighetsmarknaden (Fastighetsvärlden, 2011 b) 

Värt att notera är att samtliga stora utländska fastighetsägare är baserade i Europa, med undantag 

för Australiens Valad och USA:s GE Capital Real Estate.   

4.4.2 Börsnoterade fastighetsföretag 
De 20 största börsnoterade fastighetsföretagen äger fastigheter till ett värde av cirka 225 miljarder 
kronor. De 15 största, med utgångspunkt i värde av fastighetsbestånd år 2010, listas nedan.  

 
Bolag Verksamma regioner Fastighetsbeståndets 

värde (miljarder kr) 

Castellum  Sverige (ett flertal orter)  
32,0 

Fabege Stockholm 26,6 

Wallenstam Sverige 22,6 

Kungsleden Sverige och Tyskland 20,3 

Atrium Ljungberg Sverige 19,2 

Hufvudstaden Stockholm, Göteborg 19,1 

Wihlborgs Öresundsregionen och 
Köpenhamn 

15,2 

Balder Sverige 14,2 

Klövern Sverige 12,2 

Lundbergs Sverige 10,0 

Sagax Sverige, Danmark, 
Finland, Tyskland 

6,5 

Dagon Sverige 5,5 

Corem Sverige och Danmark 5,0 

Fastpartner Sverige 5,0 

Brinova Sverige 4,0 

Tabell 5: De tio största svenska börsnoterade fastighetsbolagen  år 2010 (Fastighetsvärlden, 2011 b och 
Castellum, 2010) 
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Av de 15 största börsnoterade fastighetsägare är 4 verksamma utomlands. Hufvudstaden är ett av de 
bolagen som tidigare ägt utländska fastigheter men som nu endast är verksamma i Sverige. Under 
1990-talet ägde bolaget utländska fastigheter i främst Bryssel, London och Paris. År 1996 bestämde 
Hufvudstadens styrelse att verksamheten skulle fokusera på Sverige, varpå de utländska 
fastigheterna placerades i dotterbolaget Hufvudstaden International, som noterades på Stockholms 
Fondbörs år 1997. Samma år köptes dotterbolaget upp av Diligentia (Hufvudstaden, 2011).  

Det är av intresse att undersöka om det finns det en kopplig mellan fastighetsbeståndets värde och 
geografisk koncentration. Vid en jämförelse av figur 13 och 14 konstateras att Castellum och 
Kungsleden, två av de fyra börsnoterade bolagen med högst värde på fastighetsbeståndet, har en låg 
geografisk koncentration, medan de två andra större bolagen (Wallenstam och Fabege) har en 
förhållandevis hög geografisk koncentration. Med denna högst ytliga observation är det därmed svårt 
att dra direkta paralleller mellan geografisk koncentration och bolagens fastighetsvärde. Dock är av 
intresse att undersöka om bolag med låg geografisk koncentration i Sverige också är mer villiga att 
investera i utländska fastigheter. Detta diskuteras vidare i den empiriska delen av denna uppsats, 
avsnitt 5.3. 
 

 
Figur 13: Börsnoterade bolags fastighetsinnehav (Castellum, 2010) 

 
 

 
Figur 14: Geografisk koncentration och renodling av fastighetstyp för Sveriges största börsnoterade 

fastighetsbolag (Kungsleden, 2010) 
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4.4.3 Privata investerare 
Privatpersoner och privata företag utgör den tredje största ägargruppen med ett beståndsvärde på 
176 miljarder. Nedan presenteras åtta privata svenska fastighetsbolag med de högst värderade 
fastighetsbestånden.  

Bolag Verksamma regioner Fastighetsbeståndets 
värde (SEK miljarder) 

Akelius Sverige och Tyskland 21,7 

Stena Fastigheter Sverige och Holland, Tyskland, 
Luxemburg, Frankrike, Ungern, USA 
via Stena Realty 

21,0 

Norrporten Sverige, Danmark (Köpenhamn) och 
Tyskland (Hamburg) 

20,0 

Olov Lindgren Stockholm 8,0 

Norrvidden Sverige (Norrland) 6,5 

CA Fastigheter Sverige, Tyskland, Estland, Ryssland 5,5 

Heimstaden Mälardalen och södra Sverige 5,0 

Apartment Bostad Sverige 4,3 

Tabell 6: De 8 största privata svenska fastighetsägarna (Fastighetsvärlden, 2011 b) 

Privatägda fastighetsbolag är till synes mer verksamma på den internationella marknaden än 
noterade fastighetsbolag. Det är möjligt att börsnoterade bolag anser att deras aktieägare själva vill 
diversifiera och föredrar därmed bolag med ett mer geografiskt fokuserat fastighetsbestånd, medan 
privata investerare anser att de bör sprida riskerna och diversifiera. Studier visar även att geografiskt 
koncentrerade bolag traditionellt värderats högre än andra bolag, vilket kan vara en ytterligare 
förklaring till att noterade bolag är mindre aktiva på den globala marknaden relativt onoterade bolag.  

Beträffande utlandsverksamhet är Europa mest intressant ur ett samlat investerarperspektiv. Fyra av 
de åtta största privata investerarna är verksamma i Tyskland. Akelius började investera i Tyskland år 
2006 och har idag 7500 lägenheter på ett tiotal olika tyska orter. CA Fastigheter är en av få svenska 
aktörer som investerar i direktägda fastigheter utomlands. Via ett dotterbolag har förvärv gjorts av 
ett tiotal bostadshus på sammanlagt 22 000 kvm i Berlin.  Andreas Claesson, ansvarig för företagets 
utveckling inom Berlinregionen, anger att CA Fastigheters ambition är att ytterligare öka beståndet i 
Berlin (Fastighetsvärlden, 2010 a). 

Stena Fastigheter är det mest aktiva i utlandet bland de största privata svenska fastighetsägarna. 
Bolaget äger via sitt dotterbolag Stena Realty tre kontorsfastigheter i Houston, USA, där de varit 
verksamma i ca 10 år. Beståndet är beläget i ett område där flera bolag med koppling till 
oljebranschen har sina kontor. Trots att stora avflyttningar skedde år 2010, med en vakansgrad på 55 
% som följd, finns inga avyttringsplaner. Oljekontakterna  i Houston fortsätter att göra området 
attraktivt för Stena Fastigheter (Fastighetsvärlden , 2010). Bolaget äger även kontors- och 
industrifastigheter i sex olika orter i Holland, kontor i Tyskland, Luxemburg, Frankrike och Ungern. 
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4.4.4 Institutioner  
Institutionella placerare inkluderar främst aktier, obligationer och fastigheter i sina portföljer. 

Fastigheterna är i huvudsak koncentrerade till den svenska marknaden, med undantag för Alecta. 

Bolag Ägare Verksamma regioner Fastighetsbeståndet
s värde (SEK 
miljarder) 

Vasakronan AP-fonderna Sverige 70,7 

Diligentia Skandia Liv Sverige 30,0 

Humlegården Länsförsäkringsgruppen Stockholm 24,0 

AMF Fastigheter LO och Svenskt Näringsliv Sverige 23,5 

SEB Trygg Liv SEB Sverige, England 
(London) 

18,0 

AFA Fastigheter LO och Svenskt Näringsliv Stockholm 14,5 

Alecta  Sverige, Storbritannien, 
Nederländerna, 
Frankrike, USA 

14,0 

Folksam Fastigheter 
(tidigare 
Gyllenforsen) 

Folksam Sverige 11,3 

Tabell 7: De största fastighetsägarna inom institutioner (Fastighetsvärlden, 2011 b) 

AFA Fastigheter är en av de institutioner som eftersträvar geografisk koncentration. Efter att ha ägt 
fastigheter i Göteborg, såldes de år 2006 och numera finns hela beståndet i Stockholm.  
Enligt Inrev (The European Association for Investors in Non-listed Real Estate vehicle), den europeiska 
organisationen för onoterade fastighetsfonder, har svenska institutionella placerare en relativt liten 
exponering mot fastighetsmarknader utanför Sveriges gränser. Inrev jämförde svenska placerare  
med holländska, tyska och brittiska. Fastighetsexponeringen i utländska marknader framgår av 
figuren nedan.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Holländska och tyska placerare uppvisar en relativt hög exponeringsnivå; i genomsnitt befinner sig 57 
% respektive 35% av fastigheterna utomlands. De svenska institutionerna har cirka 20 % av sin 
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fastighetsexponering utanför landets gränser. Brittiska institutionella placerare är ännu mer 
orienterade mot hemmamarknaden.  
 
Enligt INREVs Research Director Lonneke Löwik, kan den svenska inaktiviteten på utländska 
marknaden förklaras av minnena från utlandsexpansionen i slutet på 1980-talet, då flertalet svenska 
bolag investerade i direktägda fastigheter utomlands och kom att lida förlust till följd av svaga lokala 
marknadskunskaper. En annan förklaring tros vara att den starka svenska ekonomin håller 
institutionerna på hemmamarknaden (Bergstrand, 2011).  
 
Trots det allmänt ökade intresset för onoterade fastighetsfonder, visar INREVs undersökningar från 
år 2011 att svenska institutionella investerare föredrar direkta fastighetsinvesteringar framför 
onoterade fastighetsfonder (Bergstrand, 2011). INREVs undersökning med 22 institutionella 
placerare i form av livförsäkringsbolagsfonder, statliga pensionsfonder, försäkringsbolagsfonder, 
pensionsfonder, hälsoförsäkringsfonder och välgörenhetsfonder, visar att 80 % av de tillfrågade 
fokuserar på inhemska direktinvesteringar. Direktinvesteringar uppges av placerarna vara den mest 
transparenta och kostnadseffektiva typen av investering. Svenska investerares fastighetsportföljer 
består till 10 % av onoterade fonder. Detta kan jämföras med holländska placerare, där andelen 
ligger på 34 % (Bergstrand, 2011). 

4.5 Svenska investeringar i utländska fastigheter  
När tidningen Fastighetsnytt år 2010 intervjuade ett 30-tal svenska fastighetsbolag kunde 
konstateras att fastighetsbolagens intresse för utländska fastigheter ökat betydligt på bara några år. 
21 % av de tillfrågade fastighetsägarna rapporteras vara intresserade av investering i utländska 
nybyggnationer, medan intresset för befintliga uthyrbara objekt är närmast obefintlig.  Under de två 
föregående åren, 2008 och 2009, var preferenserna i princip omvända (Larsson & Zetterstedt, 2010). 

 
Figur 16: Andel svenska fastighetsbolag med intresse att investera utomlands (Larsson & Zetterstedt 2010) 

4.5.1 Varför är svenska investerare frånvarande på den internationella 
fastighetsmarknaden? 

 
I en anonym intervju med en VD för ett stort svenskt fastighetsbolag framförs två huvudanledningar 
till svenska fastighetsägares inaktivitet på utländska fastigheter: 
 

1. Den internationellt utbredda investeringsaktiviteten bland svenska fastighetsbolag under 
1980-talets slut var en an flera anledningar till de efterföljande uppkomna förlusterna och 
krissituationerna inom den svenska fastighetsbranschen. Flera svenska fastighetsinvesterare 
hade genomfört alltför omfattande och osäkra utländska investeringar. Dessa erfarenheter 
har fortfarande en bromsande effekt på svenska investerare ur ett internationellt perspektiv. 
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2. Svenska investerare ställer sig i många fall tveksamma till om de har tillräckligt med kunskap 

om utländska marknader för att etablera sig på dessa. Det krävs ett stort engagemang, 
mycket tid och omfattande analysarbeten för att man ska kunna finna bra 
avkastningsfastigheter utomlands. I takt med att den svenska fastighetssektorns funktion 
utvecklats till det bättre, har svenska investerare blivit alltmer trygga inom sin hemmarknad. 
Många investerare, bland andra institutionella, föredrar indirekt riskspridning genom 
placering i t.ex. fonder och aktier. 

 
Utöver dessa två faktorer, finns ett flertal andra förhållanden som inverkar på svenska investerare 
avseende geografiska investeringsstrategier. Några av de viktigaste faktorerna som bidrar till 
avhållsamhet från utländska marknader är relaterade till tillgång till information om 
fastighetsmarknaden, hyresgästens och aktieägarnas preferenser, fördelar som en stor 
marknadsaktör kan åtnjuta, operationella och finansiella förhållanden samt analytisk 
genomsynlighet.  
 

4.5.1.1 Tillgång till information 

Fastighetsinvesteringar kräver lokal kunskap och presentation. En investerare som inte är lokalt 
förankrad riskerar att ha sämre tillgång till information och sämre positionering än investeraren med 
lokal förankring. En fastighets värde påverkas starkt av läget där fastigheten befinner sig. För att 
kunna avgöra hur värdet påverkas av läget, måste investeraren ha god kännedom om den lokala 
fastighetsmarknaden. Det blir svårare att bedöma om en fastighet är ”rätt värderad” för en 
investerare som är obekant med marknaden (Hoesli et al., 2004). Det är viktigt att ha tillfredställande 
tillgång till internationella experter i form av internationella konsultfirmor, men ofta kan sådan 
tillgång uppfattas som otillräcklig. 

Det är således högst troligt att svenska investerare har bättre information om den lokala marknaden 
och kundens behov på denna. Intäkterna kan ökas om fastighetsägaren befinner sig på en trygg 
marknad, där han eller hon är välinformerad om efterfrågan och utbud, framgångsrik vid 
förhandlingar och välbekant med konkurrenternas aktiviteter samt kundens, dvs. hyresgästens, 
behov. Företaget gynnas således av att äga fastigheter inom en huvudsaklig geografisk placering. Det 
kan hitta rätt kunder fortare och har den kompetens som krävs för att tillfredställa kundens behov.  

4.5.1.2 Hyresgästens och aktieägarens preferenser 

Det är troligt att hyresgästen föredrar en fastighetsägare som äger flera fastigheter inom en och 
samma ort där hyresgästen är verksam. Om hyresgästen i framtiden vill byta till en annan bostad 
eller lokal, är det lättare att förhandla med en hyresvärd som hyresgästen sedan tidigare är bekant 
med, litar på och får bra behandling av. Att byta till en bostad eller lokal hos en annan 
fastighetsägare kan vara förenligt med högre transaktionskostnader. I dagens globala värld kan det 
dock löna sig att ha fastigheter utomlands, då en hyresgäst som vill etablera sig utomlands föredrar 
att förhandla med sin nuvarande svenska hyresvärd (Lind, 2000). 

Aktieägare hävdar ofta att de själva vill diversifiera och föredrar därmed bolag med ett mer 
geografiskt fokuserat fastighetsbestånd. En invändning mot resonemanget uppstår om bolagets 
huvudägare investerat en stor del av sin egen förmögenhet i bolaget, och som därmed vill att bolaget 
ska sprida riskerna genom investering i olika geografiska lägen. 

 

4.5.1.3 Den stora marknadsaktörens fördelar 

Att vara stor aktör på den lokala marknaden kan även ge fastighetsägaren möjlighet att påverka den 
allmänna hyresnivån. Om en fastighetsägare exempelvis förfogar över samtliga stora hotell på en och 
samma ort har denne nästintill monopolställning och kan hålla hyrorna på den för företaget 
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önskvärda nivån. Även om ett företag inte ensamt kan bestämma hyresnivån existerar ändå stora 
fördelar med att vara en av de största aktörerna. Hans Lind hävdar i ”Jakten på det optimala 
fastighetsbeståndet” (2000) att ett företag som äger många fastigheter inom en ort får stort 
inflytande över marknaden, andra företag och kommunens beslutsfattande. Till exempel blir 
företaget en naturlig samtalspart i kommunens stadsplaneringsärenden. 

På samma sätt som ett företag kan gynnas av att äga många fastigheter, kan det finnas fördelar med 
att vara en liten aktör. I lågkonjunktur är det vanligt att stora företag enas om att hålla hyresnivån 
fortsatt hög, med vakanser som följd. En liten fastighetsägare kan å andra sidan gå emot trenden och 
sänka sin hyresnivå för att attrahera hyresgäster. Företagets föga storlek och betydelse för 
marknaden gör att det undankommer de stora företagens ”bestraffning”. 

 En fastighets attraktivitet, och därmed ägarens vinstchanser, påverkas till stora delar av området 
fastigheten är belägen i. Det är därmed viktigt att området är rätt utformat, har närhet till skolor, 
affärer och kommunikation. Ett bolag vars fastighetsbestånd är knutet till en och samma ort har 
större insyn över områdets utveckling och även större incitament att investera i det område där 
fastigheterna är belägna (Lind, 2000). Om en investerare har många fastigheter spridda runt om i 
världen, saknas incitament att satsa stora resurser på att rusta upp ett negligerat område där bara en 
fastighet befinner sig. Om dessutom två eller fler olika områden där ägaren är aktiv drabbas av 
nedskärningar och motgångar, blir det finansiellt svårt för ägaren att investera i ”och rädda” alla 
områden.  Investeraren kan bli tvingad att prioritera, förlora hyresgäster i ett område och finna sig i 
stora utgifter för upprustning i ett annat område.  

Man kan på motsvarande sätt argumentera för att ett geografiskt spridet bestånd minskar de totala 
förlusterna om ett fastighetsområde skulle drabbas av nedskärningar, storbrand eller liknande. Ett 
spridet bestånd är enligt denna utgångspunkt att föredra då det koncentrerade beståndet är 
förenligt med större risk. Förstörs ett område, drabbas alla intäktsposter.  
 

4.5.1.4 Operationell effektivitet 

Studier visar att geografiskt koncentrerade bolag traditionellt värderats högre än andra bolag, varför 
flertalet noterade fastighetsbolag strävar efter en högre grad av geografisk koncentration i 
fastighetsbeståndet. En undersökning genomförd av Leimdörfer från 1997 med 24 noterade 
fastighetsbolag visar att aktiemarknaden värderar de mest koncentrerade bolagen 24 procent högre 
än de minst koncentrerade. Förklaringen tros ligga i att de geografiskt koncentrerade bolagen har 
förutsättningarna för att drivas på ett effektivare sätt, s.k. operationell effektivitet, i kombination 
med att deras aktier bättre fyller sin funktion som investeringsobjekt, s.k. finansiell effektivitet 
(Leimdörfer, 1997). 
  
Geografisk koncentration präglas av operationell effektivitet genom ökade intäkter och minskade 
kostnader.  Fokusering på ett fåtal geografiska lägen kan medföra ökade intäkter genom att 
företagsledningen och personalen lättare utvecklar stor marknadskunskap, ett gott nätverk och hög 
kompetens inom de områden där fastigheterna befinner sig. Geografisk koncentration kan även leda 
till minskade kostnader genom effektivare förvaltning, speciellt om förvaltningen läggs ut på 
entreprenad. Entreprenörens pris på skötseln av beståndet är beroende av hur lätt det är att 
samordna driften med andra objekt. Följaktligen blir det kostsamt och svårt att styra förvaltningen av 
ett bestånd som är spridet över många orter och länder. Ju fler fastigheter man har på en ort, desto 
mer lönar det sig att samla in information som skapar förutsättningar för ett ökat driftnetto. Med 
den större informationen är det lättare att hitta leverantörer som är effektivare och/eller tar ut lägre 
pris. Informationsinsamling kan ses som en fast kostnad i den meningen att ”kostnaden per uthyrd 
enhet sjunker ju fler enheter man förvaltar” (Lind, 2000). 
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4.5.1.5 Finansiell effektivitet 

Bolag med geografiskt koncentrerade bestånd uppfyller villkor för finansiell effektivitet då bolaget 
uppvisar fördelar ur ett analytiskt perspektiv (Lind, 2000).  När potentiella aktieägare och finansiärer 
ska bedöma ett börsnoterat bolags lönsamhet, analyseras bolagets verksamhetssyfte, strategi och 
framtid samt risken förknippat med bolaget i form av förväntat driftnetto. Analysen försvåras ju mer 
spridet ett bolags bestånd är, då det blir svårare för analyserare att bedöma bolagets framtid. 
Bolaget med utländska fastigheter är således mindre genomsynligt och riskerar att förlora aktieägare 
och finansiärer. Dessutom erbjuder företagen sina aktieägare tydlig exponering för en eller fåtal 
faktorer som de har kontroll över och en tydlig uppfattning om. Finansiell effektivitet präglas således 
av lägre avkastningskrav och därmed högre värdering. 
 
Det är dock troligt att andra mål såsom tillväxt och konsolidering prioriteras högre än eftersträvan 
mot geografisk koncentration. 
 

4.5.1.6 Psykologiska faktorer  

De ovan beskrivna faktorerna har en stark påverkan på företagets avkastning och utveckling, men 
investerare drivs som tidigare påpekats i sina beslut även av psykologiska förhållanden.  Investerare 
som länge varit aktiva i endast ett specifikt land tenderar att fortsätta investera där för 
bekvämlighetens och vanans skull. Investeringar på främmande marknader är förknippade med 
högre risk och i enlighet med den tidigare presenterade teorin om förlust- aversion, undviks förluster 
till högre grad än vinster söks. Investerare med låg risktolerans och starka ”vanebeteenden” tenderar 
att hålla fast vid sin nuvarande portfölj på den inhemska marknaden. 
 
Minnen från förlusterna på 1980-talet som många svenska företag led till följd av investeringar i 
utländska främmande marknader lämnade ett starkt kvardröjande negativt intryck. Då många 
företag inte har några globala investeringserfarenheter, med undantag för ”förlustperioden” på 
1980-talet, associeras utländskt ägande med en stor risk och en potentiell förlust. Även om 
placeringsmöjligheterna blivit bättre och de utländska marknaderna genomgått omfattande 
förbättringar i form av bland andra förhöjda transparensnivåer, står sig minnet kvar och avskräcker 
från nya investeringar.  
 
För att inte gå utanför det som är konventionellt för andra företag inom branschen, kan investerares 
inställning till utländska fastigheter påverkas av ”flockens beteende”.  Det är skadligt för en 
investerares rykte att vara ensam om en stor förlust på en viss marknad (Hullgren, 2010).   
 

4.5.1.7 Övriga faktorer 

Worzala och Newell (1997) listar de problem som associeras med placering i utländska marknader: 
 
 

- Förmåga att identifiera gynnsamma förvärv på främmande marknader är begränsad 
- Brist på utländsk expertis 
- Osäkerhet till följd av variation i valuta 
- Förvaltning och operationell verksamhet försvåras på distans 
- Skillnader i skattesystem 
- Ökade transaktionskostnader 
- Uppkomst av missförstånd till följd av kulturella och språkliga skillnader 
- Legal och politisk osäkerhet 
 

I en enkätundersökning med sydostasiatiska och europeiska investerare, varav svenskar ingick, fann 
Worzala och Newell att europeiska investerare uttryckte en stark oro över bristen på utländsk 
expertis, svårigheter med att identifiera gynnsamma utländska förvärv och skatteskillnader mellan 
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olika länder. Valutafaktorn rankades som det lägsta problemet bland europeiska investerare. 
Sydostasiatiska investerare uttryckte större oro över valutavariationer samt förvaltning på distans. 
Således utgör begynnelsefasen i den internationella investeringsprocessen med informationssök och 
identifiering av objekt ett större problem för europeiska investerare än de problem som existerar 
efter ett förvärv. För sydostasiatiska investerare är däremot de största hindrena knutna till de 
finansiella och pågående problemen med ett internationellt förvärv. 
 
Ovanstående resonemang testas mot verkligheten genom en enkätundersökning i vilken 30-40 olika 
företag medverkat. Då Worzala och Newells studie är relativt gammal, kommer attityden till de ovan 
beskrivna problemen att undersökas på nytt i samband med denna studie bland svenska investerare.  
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5 RESULTAT FRÅN UNDERSÖKNINGAR  
Detta avsnitt presenterar resultat och analys från genomförda intervjuer och enkätundersökningar 
med svenska fastighetsaktörer.  

5.1 Genomförande 
I syfte att närmare undersöka svenska fastighetsinvesterares förhållningssätt till investeringar i 
utländska fastigheter, har intervju- och enkätbaserade studier genomförts. Bolag som utgjort mål för 
undersökning har valts främst utifrån förankring i fastighetsbranschen, fastighetsbeståndets värde 
och tillgänglig redovisning. I ett försök att konkretisera varför stora svenska fastighetsbolag inte 
placerar kapital i utländska fastigheter, har de muntliga intervjuerna genomförts med en majoritet av 
internationellt inaktiva bolag – tre av fyra är aktiva endast på hemmamarknaden. 
 
I den webbaserade enkätstudien har såväl internationellt aktiva som internationellt inaktiva företag 
bjudits in att delta. Målet har varit att utreda de dominerande svenska fastighetsaktörernas 
investeringsverksamhet avseende utländska fastigheter, preferenser och deras syn på de största 
fördelarna respektive riskerna med ägande av utländska fastigheter. I enkäten testas huruvida, och i 
vilken utsträckning, de i avsnitt 4.5 beskrivna faktorerna påverkat svenska fastighetsföretag avseende 
internationell investering. Betydelsen av psykologiska drivkrafter är svår att mäta. I enkäten 
undersöks dock implikationen av flock-beetende samt minnen.  
 
I såväl intervju – som enkätstudien har investerare av olika art inkluderats: privata, institutionella och 
börsnoterade. Deltagarna är verksamma som finanschefer, vice VD och VD, och är således personer 
med god inblick i sitt företags historia och investeringsverksamhet.  
 

5.2 Intervjuer 
Intervjuer har genomförts med tre stycken företag - börsnoterade och institutionella, som är inaktiva 
på den internationella marknaden. Ett privat företag som ”avviker från normen” och som därmed 
genomför internationella transaktioner har också intervjuats för att en annan aspekt ska kunna 
redovisas. De intervjuade är vice VD, VD eller områdeschefer vid det företag de representerar. 

I avsnittet nedan följer presentationer av de intervjuade företagen samt informationen som framgick 
under intervjuerna. I bilaga 1 presenteras de frågor som ställdes under intervjuerna. 

 

5.2.1 Bolag A   
 

”Vi har stor kännedom om den svenska marknaden” 
 
Bolag A är ett börsnoterat fastighetsbolag som bildades i den svenska fastighetskrisen på 1990-talet. 
Det strategiska upplägget för företaget var redan från starttiden att utveckla och förvalta ett 
fastighetsbestånd i Sverige. Enligt årsredovisningen genomförs investeringar i tillväxtregioner, främst 
i de tre storstadsregionerna, där det sker en positiv utveckling i bl.a. hyresnivå, uthyrningsgrad, 
befolkningsantal och sysselsättning. Fokus ligger på kontors- och butiksfastigheter. Bolaget är främst 
intresserat av regioner där det finns en låg risk i form av inneboende tillväxtkraft som gör att 
området inte är under stark påverkan av förändringar i omvärlden. Målet för företaget är att uppnå 
tillväxt i kassaflöden samtidigt som aktieägarna kan erbjudas förmånliga utdelningsvillkor. Bolaget 
investerar i områden med tillräckliga placeringsmöjligheter där företaget kan ha en hög närvaro. 
 
I en intervju med en representant för bolag A, diskuterades motiv till företagets koncentration till 
den svenska marknaden. Representanten anger att företaget inte investerar utanför landets gränser 
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till följd av att det bland annat är förknippat med större risk i form av bland annat valutarisk och 
politisk risk. Dessutom försvåras förvaltningsarbetet. Företaget har erfarenhet av den svenska 
marknaden och är välbekant med dess funktionssätt. Fördelarna med att vara en stor aktör på den 
svenska marknaden är bland annat underlättande i förvaltningsarbetet.  
 
Bolaget anger dock att det via ett dotterbolag nyligen genomfört sitt första förvärv i Köpenhamn. 
Investeringen avser en hyresfastighet med kontor och lager. Tack vare sin status som huvudstad 
anges Köpenhamn locka mer än småorter i Sverige. Valet av investeringsland är bland annat 
motiverat av likheter i det juridiska systemet och geografisk placering. 
 
På frågan om bolaget påverkas av att majoriteten av övriga svenska bolag är koncentrerade till den 
svenska marknaden, anger den intervjuade att de inte tar till hänsyn det som är konventionellt för 
den svenska fastighetsmarknaden. Bolaget har sin egen strategi, affärsidé och starka kunskap om den 
svenska marknaden. Beträffande framtiden, kommer bolaget möjligen att ytterligare exploatera 
möjligheterna inom den danska marknaden, men strävar inte efter att bli en av de stora aktörerna på 
den danska marknaden. Vidare kommer inaktiviteten inom andra länder att kvarstå. 
Sammanfattningsvis kommer fortsatt fokus kommer att ligga på den svenska fastighetsmarknaden, 
motiverat av företagets strategi, erfarenhet och trygghet inom den svenska marknaden. 
 

5.2.2 Bolag B  
 
”Fastighetsverksamhet är en lokal företeelse där de största vinnarna är aktörer 
med ordentlig förankring i marknaden” 
 
Bolag B är ett börsnoterat fastighetsbolag som även det bildades under den svenska fastighetskrisen 
på 1990-talet. Bolaget fastighetsbestånd består av kommersiella fastigheter, publika fastigheter och 
modulbyggnader spridet över fler än 100 svenska kommuner. Enligt årsredovisningen är affärsidén 
inriktad på ägande och förvaltning av fastigheter med långsiktigt stabil och god avkastning. Bolaget 
eftersträvar ett starkt regionalt fäste och har en portfölj som i hög utsträckning kännetecknas av 
geografiskt spridda fastigheter. Den geografiska spridningen är dock i huvudsak begränsad till den 
svenska marknaden. Bolaget har idag en mindre exponering mot Tyskland, genom ägande av tyska 
äldreboenden. I början på 2000-talet började bolaget investera i svenska äldreboenden. Denna 
delsektor anses av den intervjuade bolagsrepresentanten ha en bra kombination mellan risk och 
avkastning, samtidigt som det inte är konjunkturskänsligt. När äldreboenden tog en allt större plats i 
bolagets totala fastighetsportfölj, fick det en egen division. Det blev så småningom svårt att hitta bra 
affärer inom den svenska äldreboendesektorn, och företaget började således undersöka 
möjligheterna i andra länder. 
 
Den intervjuade anger att bolaget först började titta på nordiska grannländer och senare Tyskland, 
där bolaget kom att investera i ett flertal äldreboenden. Valet av land motiverades dels av den starka 
handelstraditionen med Tyskland, dels av Tysklands demografiska profil. Den demografiska profilen 
uppvisar likheter mot den svenska, och en stor del åldrande befolkning, varför äldreboenden har en 
stark efterfrågan och god avkastning. De tyska fastigheterna ägs till stora delar av privata aktörer och 
således fann bolaget goda marknads- och investeringsmöjligheter.  
 
Bolaget har nyligen genomdrivit en stor affär där de blivit ägare av ett annat bolags fastighetsportfölj. 
I köpet ingår ett 30-tal svenska fastigheter och ett fåtal polska och tyska fastigheter, men dessa ska 
inom den närmaste framtiden avyttras. Bolagets riskspridning sker inom Sveriges gränser med 
avseende på geografisk placering och sektorstyp. 
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Enligt den intervjuade ligger det inte i företagets framtidsplaner att expandera till fler länder. Få 
branscher i Sverige har tagit så stor lärdom av historien (syftande på 1980-talets dåliga beslut 
avseende utländska marknader och 1990-talets fastighetskris) som fastighetsbranschen.  
Fastighetsverksamhet anses vara en lokal företeelse där de största vinnarna är aktörer som är 
välbekanta med landets ekonomi, har ordentlig förankring i marknaden, stark kunskap om olika 
sektorer, stadsdelar och deras attraktivitet samt framtida utveckling. Utländska investerare stöter på 
svårigheter och kapitalförluster till följd av att de inte har tillräcklig förankring i marknaden. 
 
Bolagets representant anger att svenska börsnoterade bolag till viss del är försiktiga med att inte 
agera utanför de konventionella ramarna inom den svenska fastighetsbranschen. Anledningen 
uppges vara analytisk genomsynlighet. Det är svårt för finansiärer och aktieägare att analysera ett 
internationellt aktivt aktiebolag. 
 

5.2.3 Bolag C  
 

”Placeringar i utlandet är komplicerade processer” 
 

Bolag C tillhör kategorin institutionella investerare, med ett riskförsäkringsaktiebolag som ägare. 
Ägaren till bolaget sprider riskerna genom att investera i aktier, räntebärande placeringar och 
fastigheter. Man investerar i såväl svenska som utländska aktier, statspapper och kreditobligationer. 
Fastigheterna är dock koncentrerade till den svenska marknaden.  

En del av förklaringen till att bolagets utländska tillgångar inkluderar aktier och obligationer, men 
inte internationella fastigheter, kan ligga i att fastigheter har en rad unika egenskaper som skiljer de 
från aktier och obligationer – de släpar efter i marknadsinformation, är kapitalintensiva, ofta 
förknippade med en lång laglig process och hantering av förvaltning (se avsnitt 2.2.2). 

Fastighetsportföljen sköts av Bolag C, som förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholm och 
Göteborg samt bostäder i Västerås. Riskspridningen sker med avseende på olika fastighetssektorer: 
kontor, butiker och bostäder I bolagets årsredovisning konstateras att Stockholm är det huvudsakliga 
målet för placeringar, bland annat för att området förväntas uppleva stadig tillväxt över tiden. 

I en intervju med bolagets representant, anges att bolaget har till uppgift att utveckla och förvalta 
fastigheter i Sverige. Dess ägare får tillräckligt med total utlandsexponering via ägande av utländska 
aktier och obligationer. Historiska skäl uppges vara en av förklaringarna till varför svenska investerare 
inte finns aktiva i andra länder. Minnena från de dåliga beslut som gjordes i slutet på 1980-talet och 
som under 1990-talet yttrade sig i stora kapitalförluster bland svenska företag fortsätter att 
avskräcka. 

Utländska investerare attraheras av den svenska marknaden, som sedan 1990-talet blivit alltmer 
likvid och transparent, och det faller sig då naturligt att svenska investerare fortsätter att vara stora 
aktörer på denna välfungerande marknad; där de är trygga, erfarna och bekanta med juridiska 
aspekter och språket.  

Investering i utländska marknader anges vara attraktivt främst ur diversifieringsfördelningssynpunkt. 
Avkastningen är i många länder minst lika bra som i Sverige. Flera svenska bolag har attraherats av 
och undersökt möjligheterna i bland annat Londons fastighetsmarknad. Direkta placeringar i utlandet 
anges dock vara svårhanterliga och relativt komplicerade processer. Således kan det vara ekonomiskt 
gynnsamt att investera internationellt, men den något överlägsna avkastningen är oftast inte värt det 
extra riskåtagandet. Indirekta placeringar via exempelvis fonder är att föredra. 
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Normen inom fastighetsbranschen och den allmänna internationella inaktiviteten tros utgöra en viss 
påverkan på de enskilda företagens inställning till internationell placering. Den intervjuade anger att 
det troligtvis inte kommer att ske några snabba eller omvälvande förändringar i de svenska 
investerarnas geografiska val. Fastighetsmarknaden är en trögrörlig sektor. Bolag C kommer 
förmodligen i framtiden att bredda sin investeringsaktivitet genom att placera kapital i andra 
fastighetssektorer: järnvägar, sjukhus och så vidare. Den svenska fastighetsmarknaden anges ha ett 
gott utbud av placeringsmöjligheter. 

5.2.4 Bolag D  
 

”Bolaget vill sprida sina risker utanför Sveriges gränser” 
 
Bolag D tillhör kategorin av svenska fastighetsbolag som finns utomlands. Bolaget har historiskt varit 
placerat i ett flertal europeiska länder. I dagsläget äger bolaget fastigheter i Tyskland, Estland och 
Ryssland. Bolaget är ett onoterat familjebolag. Familjen har stora förmögenheter som de vill sprida 
till olika placeringsområden. Bolagets ägare anges undvika en alltför smal affärsidé. Ur ett 
riskperspektiv och bolagets affärsidé är det inte förmånligt att begränsa sig till en marknad och en 
fastighetssektor. Följaktligen äger bolaget såväl bostäder som kommersiella lokaler (butik, kontor, 
hotell och lager) inom olika geografiska lägen. Det har varit naturligt för bolaget att beakta 
möjligheter som finns utanför Sveriges gränser. 

Enligt bolagets representant anser bolagets ledning att Sverige är en liten marknad. För att önskvärd 
riskspridning ska uppnås äger bolaget fastigheter i tre städer där vinstmöjligheterna är stora: Tallinn, 
Berlin och St:Petersburg. Valet av dessa tre städer anges till viss del motiverat av ”tillfälligheter” men 
också av gynnsamma mikro- och makroekonomiska förhållanden.  

Den intervjuade representanten för bolag D identifierar informations- och kunskapsrisken som den 
allra största generella risken med direktägande av utländska fastigheter. Det krävs tid, kunskap och 
engagemang vid etablering i utländska marknader. Kulturskillnaderna utgör en stor riskfaktor, och 
medför att en investerare måste bekanta sig med den lokala lagstiftningen, politiska miljön och 
affärskulturen. Med varje utländskt innehav följer dessutom specifikrelaterade marknadsrisker, där 
vissa länder uppvisar instabil rättsäkerhet eller politiska omvälvningar. Således föregås alltid direkta 
investeringar i internationella fastigheter av ett stort analysarbete.  

Den intervjuade anger att utländska investerare alltid utsätter sig för större risk än de befintliga 
lokala investerarna, som har större kunskap och förankring i den egna marknaden. Det sker en 
avvägning mellan risk och vinstmöjlighet. Bolaget är medvetet om den större risken som ett innehav i 
St:Petersburg medför i jämförelse med Stockholms kontorsmarknad, men väljer att utsätta sig för 
risken med de goda vinstmöjligheterna som motiv.  

Om bolaget väljer att expandera till fler länder, kommer de i första hand att fokusera på Europa. 
Bolaget önskar ha geografisk närhet till och full kontroll över sina fastigheter. Detta har medfört att 
bolaget sköter förvaltningen av sina utländska fastigheter, med undantaget för i Berlin, i egen regi. 
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5.3 Resultat av enkätstudie 
 
Enkätundersökningen baserar sig på frågor och påståenden, som varje företagsrepresentant tar 
ställning till genom att välja det alternativ som bäst beskriver dennes ståndpunkt i respektive fråga.  
Enkäten är uppbyggd på följande vis:  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17: Enkätens uppbyggnad 
 
I bilaga 2 presenteras de frågor som ställdes i enkätundersökningen. Enkäten består av frågor med 
flersvarsalternativ, påståenden med en tillhörande skala samt öppna frågor. Vid enkätfrågor 
behäftade med flersvarsalternativ användes i de flesta fall skalan ”Ja, till stor del”, ”Ja, i viss mån”, 
”Nej” och ”Vet ej”. Vid påståenden användes skalan ”Instämmer helt”, ”Instämmer delvis”, 
”Instämmer inte” och ”Vet ej/ Ingen åsikt”.  
 

5.3.1 Beskrivning av deltagarna 
Enkäten som utför underlag för analysen av denna rapport riktade sig till såväl internationellt aktiva 
som internationellt inaktiva svenska företag. Bland de tillfrågade finns yrkesroller som vice VD, VD 
och finanschefer. Av de 45 stycken företag som gavs möjlighet att delta i enkäten, valde 26 att 
medverka. Fördelningen mellan börsnoterade bolag, privata bolag och institutioner är som följer av 
grafen nedan.  

 

 

44%

35%

17%

4%

Enkätdeltagare

Börsnoterat 
bolag
Privat bolag

Institution

Inledande frågor 
Bolagstyp 
Huvudmarknad 

Frågor om internationell 
investeringsverksamhet 
Ingår eller har utländska 
fastigheter tidigare ingått i 
företagets portfölj? Vilken 
investeringsstrategi är att 
föredra? 
 
 

 

Frågor och påståenden 
om faktorer av betydelse 
Operationell effektivitet 
Hyressättning 
Finansiell effektivitet 
Investeringsmöjligheter 
 

  
 
 

 

Frågor om 
betydelsen av 
språk och kultur 
 

Frågor om fördelar och 
nackdelar med utländskt 
ägande: Skattefrågor, 

Informationstillgänglighet, 
Transparens, Diversifiering 

 
 

 

Avslutande frågor 
Framtidens aktivitet 

Figur 18: Uppdelningen mellan de olika företagskategorierna i enkäten 
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Den största enkätdeltagande gruppen består av 12 stycken börsnoterade bolag. Den andra största 
gruppen utgörs av 8 stycken privata bolag. Institutioner är sammanlagt 4 och endast ett statligt bolag 
har medverkat. 
 
Kommersiella fastigheter utgör huvudmarknaden för majoriteten av enkätdeltagarna. Kontor är den 
dominerande huvudmarknaden, följt av butik och bostäder. Hotell är den minst dominerande 
huvudmarknaden. De företag vars huvudmarknad är hotell, är i huvudsak endast aktiva inom den 
delmarknaden.  

 

. 
 
Figur 19: Uppdelningen mellan enkätföretagens huvudmarknader 
 

5.3.2 Den internationella investeringsaktiviteten bland enkätdeltagarna 
Av 26 stycken företag anger 17 stycken företag - 65 % - att de i dagsläget inte direktäger fastigheter 
utomlands. Det finns ingen kategori av bolag som har en dominerande ställning som internationellt 
aktiva bolag. Av de 9 företag som uppger sig inneha direktägda fastigheter utomlands är tre stycken 
börsnoterade bolag och 3 stycken privata bolag. Det enda statliga bolaget som deltog i enkäten anger 
att de äger fastigheter i övriga Europa, det vill säga utanför Skandinavien. En representant från ett 
institutionellt företag anger som valfri kommentar: ”Vår utlandsplacering har historiskt överträffat 
avkastningen på den svenska fastighetsportföljen”. 

 

 

20%

38%

21%

7%

14%

Enkätdeltagarnas huvudmarknader

Bostäder Kontor Butik Hotell Industri/Lager

33%

33%

22%

11%

Typ av företag som direktäger utländska fastigheter

Börsnoterat bolag

Privat bolag

Institution

Statligt bolag

Figur20: Fördelning i kategorier mellan de företag som äger utländska företag 
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Ett av de företag som inte har utländska fastigheter i sin portfölj uppger: ”(Företaget) ser ingen 
anledning ty god avkastning erhålles i Sverige relativt risk”. Bland de företag som i dagsläget inte 
uppger sig äga utländska fastigheter, noteras att lite mer än 40 % av dessa tidigare har ägt utländska 
fastigheter men valt att avyttra dessa. Företagen har varit verksamma i bland annat USA, Frankrike, 
England, Tyskland och Finland. Hälften av bolagen har aldrig ägt utländska fastigheter. 

 

Figur 21: Företagens relation till utländska fastigheter 

Företag som tidigare ägt utländska fastigheter och avyttrat dessa fick lista anledningarna till 
avyttringarna. Åtta stycken företagsrepresentanter valde att presentera sina åsikter:  

1. Bristande lönsamhet och svårigheter i distansförvaltning av fastigheter 
2. Önskad koncentration till Sverige i kombination med lämplig tidpunkt för försäljningen 
3. De utländska fastigheterna hörde inte till företagets ”core business” 
4. Finanskrisen 1991-1994  
5. Renodling av fastighetsbeståndet och koncentration till prioriterade marknader 
6. Det är lättast att ha en bra och effektiv förvaltning om man bor nära där man verkar  skapar 

bättre kontroll för företaget 
7. Ett attraktivt bud på de utländska fastigheterna 
8. Önskad koncentration av fastighetsbeståndet 

För att notera hur företagen upplevde den för tiden gällande investeringsmiljön och 
placeringsmöjligheter i Sverige ombads företagen ta ställning till följande påstående: 

43,8%

6,3%

0,0%

50,0%

"Bolaget har tidigare ägt utländska fastigheter 
men avyttrat dessa"

"Bolaget har tidigare funderat på att investera i 
utlandet men ej gjort det"

"Bolaget funderar i dagsläget på att investera i 
utländska fastigheter men har ännu inte gjort det"

"Bolaget har aldrig haft en koppling till utländska 
fastigheter"

Om bolaget inte direktäger fastigheter utomlands, vilket av följande 
påståenden stämmer in på ditt bolag?
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Figur 22: Företagens inställning till placeringsmöjligheter i Sverige 

Mer än hälften av företagen anger att de instämmer helt i att Sverige har tillräckligt med 
placeringsmöjligheter. Ett av företagen kommenterar: ”För ett väletablerat svenskt fastighetsföretag 
med god lokal kunskap finns goda möjligheter”.   

5.3.3 Historiens inverkan 
De flesta intervjuade personerna uttryckte att 1980-talets dåliga beslut haft en betydande 
hämmande verkan på svenska investerares benägenhet att investera i utländska fastigheter. Av 
enkätdeltagarna har nästan 80 % varit verksamma inom fastighetsbranschen i mer än 20 år. På så 
sätt borde de flesta ha en uppfattning om 1980-talets dåliga beslut och hur det inverkade på 
framtida svensk fastighetsinvestering. Som figur 23 illustrerar anser nära 70 % av 
företagsrepresentanterna att svenska fastighetsinvesterare fortfarande avskräcks (till stor del eller i 
viss mån) av utländska marknader mot bakgrund av 1980-talets händelser. 

Vidare kommenterar en av de tillfrågade att ”(…) man fattar klokare och mer affärsmässiga beslut 
idag. På 80-talet gick ett ”race” som många hakade på utan att det stämde med den strategiska 
inriktningen.”  

 

Figur 23: Enkätdeltagarnas attityd till 1980-talets beslut 

0,0%

11,5%

30,8%

57,7%

Vet ej / Ingen åsikt
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"Det finns tillräckligt med placeringsmöjligheter i Sverige som uppfyller 
företagets investeringskriterier."

8,0%

24,0%

52,0%

16,0%

Vet ej

Nej

Ja, i viss mån

Ja, till stor del

Avskräcks, i din mening, svenska investerare fortfarande av utländska 
marknader mot bakgrund av 1980-talets dåliga beslut bland svenska 
investerare?
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5.3.4 Faktorer av betydelse 
Nedan följer hur företagen ställer sig till faktorer av betydelse såsom förvaltning och finansiella 

förhållanden. 

5.3.4.1 Förvaltning och hyressättning 

Samtliga av de tillfrågade företagsrepresentanterna har en åsikt om relationen mellan geografisk 
koncentration och effektiv förvaltning. Detta kan signalera att fråga om förvaltning utgör en viktig 
betydelsefaktor i investeringsbeslut avseende geografisk placering av fastigheter. Som tidigare 
beskrivits, har flera företag angett effektiv förvaltning som den främsta anledningen till avyttring av 
tidigare ägda utländska fastigheter. Endast en företagsrepresentant (3,8 %) anser inte att geografisk 
koncentration medför effektivare förvaltning.  

 

Figur 24: Relationen mellan geografisk beståndskoncentration och effektiv förvaltning  

Trots att de flesta företag anser att förvaltningen förenklas av geografisk koncentration i beståndet 
anger mer än hälften att förvaltningsfrågan inte påverkat investeringsbeslut avseende utländska 
fastigheter. Detta kan delvis förklaras av att de företag som investerar utomlands har egen personal 
och pålitliga entreprenadfirmor som sköter förvaltningen utomlands.  

 

Figur 25: Förvaltningsfrågans inverkan på bolagens beslutsfattanden 
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"Geografisk koncentration medför effektivare förvaltning vilket i 
sin tur leder till en ökning i driftnetto."

12,0%

56,0%

20,0%

12,0%

Vet ej

Nej

Ja, i viss mån

Ja, till stor del

Har frågan om förvaltning påverkat era beslut avseende köp av utländska 
fastigheter?
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Beträffande hyressättningen, instämmer en klar majoritet helt eller delvis i påståendet om att en stor 
marknadsaktör kan påverka hyressättningen på sin marknad. Endast en av de tillfrågade instämmer 
inte alls i påståendet att en stor marknadsaktör kan påverka hyressättningen. En av deltagarna 
kommenterar att en stor marknadsaktör kan påverka hyressättningen ”genom aktivt arbete med 
utveckling av områden”. Denna kommentar kan styrka den tidigare beskrivna teorin om att en stor 
marknadsaktör har större incitament att investera i det område där fastigheterna är belägna (se 
vidare avsnitt 4.5.1 om Den stora marknadsaktörens fördelar).  

 

Figur 26: Relationen mellan geografisk beståndskoncentration och marknadshyra 

Mot bakgrund av den tidigare frågan där företagen delvis (77 %) eller delvis instämde i att en stor 
marknadsaktör kan påverka hyressättningen, gav nästa fråga något förvånande resultat. Nästan 70 % 
av de tillfrågade anger att företagets beslut avseende internationell fastighetsinvestering inte berörts 
av möjligheten att påverka hyressättningen. Detta kan delvis förklaras av att företagets primära 
vinstsyfte inte går ut på att höja hyrorna utan snarare på att få avkastning på goda kundrelationer, 
god förvaltning och hyreshöjning motiverade av investeringar av standardhöjande art. 

 

Figur 27: Hyressättningens inverkan på bolagens beslutsfattanden 
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Har frågan om inflytande på marknadens hyressättning påverkat era 
beslut avseende köp av utländska fastigheter?
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5.3.4.2 Finansiella förhållanden 

I avsnittet 4.5.1 om finansiell effektivitet framfördes att ett bolag med utländska fastigheter är 
svårare att analysera för potentiella finansiärer och aktieägare, varför ett bolag med geografiskt 
koncentrerade är mer attraktivt för finansiärer och aktieägare.  

Över 90 % av deltagarna instämde (helt eller delvis) i att analysen av ett bolag förenklas om bolaget 
är koncentrerat till en marknad. 

 

Figur 28: Relationen mellan geografisk beståndskoncentration och analytisk genomsynlighet 

En enkätdeltagare, vars företag är internationellt inaktivt, anger att analysfördelarna har påverkat 
företagets beslut om investering i utländska fastigheter ”till stor del”. Företag som påverkats ”i viss 
mån” uppgår till tre stycken (11,5 %). En övervägande majoritet anger att analysperspektivet inte 
påverkat beslutet att investera utomlands och ett företag lämnar kommentaren ”Bra affärer, i 
Sverige och internationellt, leder till lönsamhet för företaget vilket är tillräckligt för att fånga 
finansiärer och aktieägare”. 

 

Figur 29: Genomsynlighetens inverkan på bolagens beslutsfattanden 

Den finansiella effektiviteten hos internationellt inaktiva bolag tros leda till en högre värdering på 
börsen. Avseende detta påstående, var meningarna hos deltagarna delade. Över hälften instämde 
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Har föregående påstående påverkat era beslut avseende köp av utländska 
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dock delvis i påståendet. En deltagare kommenterar: ”(Det) beror på marknadsutsikter för den 
geografiska marknaden företaget befinner sig på. Om t.ex. Stockholmsmarknaden är het påverkar 
det säkert värderingen på börsen positivt för ett Stockholmskoncentrerat bolag. Om å andra sidan 
det finns en oro för negativ utveckling på Stockholmsmarknaden kommer också börsen att reagera 
negativt” 

 

Figur 30: Relationen mellan geografisk beståndskoncentration och värdering på börsen  

En börsnoterad företagsrepresentant anger att föregående påstående påverkat företagets beslut 
avseende internationell investering i viss mån. Drygt 85 % anger att det inte haft en inverkan på 
företagets allokeringsbeslut. 

 

Figur 31: Börsvärderingens inverkan på bolagens beslutsfattanden 
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5.3.4.3 Aktieägarens preferenser 

Bland de bolag som delvis eller helt instämmer i påståendet ”Aktieägare vill själva diversifiera över 
geografiska lägen och föredrar därmed bolag med ett mer geografiskt fokuserat fastighetsbestånd”, 
dominerar börsnoterade bolag. Bland de deltagare som har en åsikt i frågan håller 76 % helt eller 
delvis med om att aktieägare själva vill diversifiera över geografiska lägen. 

 

Figur 32: Aktieägarnas preferenser 

En majoritet på cirka 71 %, eller tio stycken medverkande börsnoterade bolag, anger att aktieägarnas 
påstådda preferenser inte påverkat allokeringsstrategin. Två stycken deltagare anger att det i viss 
mån har påverkat företagens beslut. 

 

Figur 33: Inverkan av aktieägarnas preferenser på företagens beslutsfattande 
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5.3.4.4 Fördelar och nackdelar  

I ett försök att kartlägga betydelsen av de risker som beskrivits i avsnitt 4.5 för svenska 
fastighetsinvesterare, har i enkäten listats de beskrivna problemfaktorer/risker som ofta associeras 
med utländska investeringar. Enkätdeltagarna har ombetts att ta ställning till riskfaktorerna genom 
att ange hur väsentliga de är ur den personliga synpunkten på nackdelar med internationell 
investering. Deltagare har valt enligt skalan där 1 betyder att faktorn representerar "inget problem" 
och 5 där faktorn representerar ett "stort problem" 
 

Risker associerade med utländska investeringar 

 1 Inget 
problem 

2 3 4 5 Stort 
Problem 

Ingen 
åsikt 

Medelbetyg 

Förmåga att identifiera 
gynnsamma förvärv på 
främmande marknader 
är begränsad 

 
0,0 % 

 
20,8% 

 
12,5% 

 
33,3% 

 
12,5% 

 
20,8% 

 
2,75 

Information om fastigheter är 
bristfällig och svårtillgänglig i 
många länder 

 
4,2 % 

 
4,2 % 

 
20,8% 

 
33,3% 

 
16,7% 

 
20,8% 

 
2,92 

Brist på lokal expertis 0,0% 16,7% 29,2% 16,7% 12,5% 25,0% 2,50 

Osäkerhet till följd av variation i 
valuta 

16,7% 20,8% 20,8% 20,8% 4,2% 16,7% 2,25 

Förvaltning försvåras på distans 0,0% 8,3% 25,0% 29,2% 20,8% 16,7% 3,13 
Skillnader i skattesystem 0,0% 4,3% 56,5% 13,0% 8,7% 17,4% 2,74 
Ökade transaktionskostnader 8,7% 13,0% 34,8% 13,0% 8,7% 21,7% 2,35 
Uppkomst av missförstånd till 
följd av kulturella och språkliga 
skillnader 

 
0,0% 

 
12,5% 

 
25,0% 

 

 
29,2% 

 
16,7% 

 
16,7% 

 
3,00 

Legal och politisk osäkerhet 4,2% 4,2% 29,2% 25,0% 16,7% 20,8% 2,83 
Tabell 8: Enkätresultatet av risker associerade med utländska investeringar  

De tre riskfaktorerna med högst medelbetyg anses utgöra de tre största nackdelarna vid utländskt 
ägande av fastigheter. Dessa är som följer: 

1. Förvaltning försvåras på distans – hela 21 % av deltagarna ansåg att detta var en stor nackdel 
och 29 % gav det en 4 på ”problemskalan”.  

2. Uppkomst av missförstånd till följd av kulturella och språkliga skillnader – Drygt 29 % av 
deltagarna anser att nackdelen är ett steg från att vara ett stort problem, och nära 17 % 
anser att det utgör ett stort problem.  

3. Information om fastigheter är bristfällig och svårtillgänglig i många länder – En tredjedel av 
företagsrepresentanterna förknippar detta påstående med en nackdel av grad 4. 

Av de ovan givna påståendena anses osäkerheter till följd av variation i valuta samt ökade 
transaktionskostnader vara av relativt liten betydelse. 

I likhet med riskerna analyserades de fördelar med internationell investering som beskrivits i avsnitt 
3.2. I enkäten listades olika motiv till utländskt placerande. Företagsrepresentanterna ombads ta 
ställning till motiven genom att ange hur väsentliga de är ur den personliga synpunkten på fördelar 
med internationell investering. Deltagarna valde enligt skalan, där 1 betyder att motivet är av "ingen 
betydelse" och 5 där motivet är av "stor betydelse".  
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Inledningsvis kan noteras att de listade fördelarna gavs större betydelse i form av högre medelbetyg 
än de listade nackdelarna i tabellen ovan.  

Motiv till placerande i utländska fastigheter 

 1 Ingen 
betydelse 

2 3 4 5 Stor 
betydel

se 

Ingen 
åsikt 

Medelbetyg 

Större antal 
investeringsmöjligheter 

 
8,3% 

 
16,7% 

 
8,3% 

 
33,3% 

 
12,5% 

 
20,8% 

 
3,88 

 
Fördelaktiga växelkurser 

 
29,2% 

 
33,3% 

 
8,3% 

 
4,2% 

 
0,0% 

 
25,0% 

 
2,88 

Diversifieringsfördelar ur ett 
politiskt och ekonomiskt 
perspektiv 

 
4,2% 

 
16,7% 

 
33,3% 

 
20,8% 

 
4,2% 

 
20,8% 

 
3,67 

Stark ekonomisk tillväxt på 
utländsk marknad som företaget 
kan dra nytta av 

 
4,2% 

 
4,2% 

 
8,3% 

 
37,5% 

 
25,0% 

 
20,8% 

 
4,38 

Låg korrelation mellan fastigheter 
i olika länder 

 
8,3% 

 
16,7% 

 
29,2% 

 
8,3% 

 
0,0% 

 
37,5% 

 
3,88 

Större likviditet på internationella 
fastighetsmarknader 

 
12,5% 

 
16,7% 

 
25,0% 

 
16,7% 

 
8,3% 

 
20,8% 

 
3,54 

Uppnående av förbättrad global 
kommunikation och 
marknadsinformation 

 
20,8% 

 
16,7% 

 
12,5% 

 
8,3% 

 
8,3% 

 
33,3% 

 
3,67 

Utvecklande av ett omfattande 
globalt nätverk 

16,7% 16,7% 29,2% 12,5% 0,0% 25,0% 3,38 

Tabell 9: Enkätresultatet av motiv till placerande i utländska fastigheter 

De tre genomsnittligt största fördelarna med ett högst medelbetyg anges nedan: 

1. Stark ekonomisk tillväxt på utländsk marknad som företaget kan dra nytta av – Drygt 63 % av 
de tillfrågade anger att det är av betydelse (skalfaktor 4) eller stor betydelse (skalfaktor 5). 
Endast en person anser att faktorn inte har någon betydelse ur ett fördelsperspektiv. 

2. Större antal investeringsmöjligheter – 45 % anser att större antal investeringsmöjligheter 
utgör en stor eller en näst intill stor motivfaktor till investering i utländska fastigheter. 

3. Diversifieringsfördelar ut ett politiskt och ekonomiskt perspektiv – en fjärdedel av de 
tillfrågade anser denna faktor vara av stor eller näst intill stor betydelse.  

Observera att faktorerna ”låg korrelation mellan fastigheter i olika länder” och ”uppnående av 
förbättrad av förbättrad global kommunikation och marknadsinformation har höga (i figuren 
gråfärgade) medelbetyg, men är behäftade med ett lägre antal röster då majoriteten av de tillfrågade 
valt att markera ”ingen åsikt” vid de faktorerna.  

5.3.4.5 Direkt och indirekt ägande  

I avsnitt 3.4.4 noterades att indirekta ägandeformer i fastigheter fått allt större betydelse de senaste 
åren. Fondplacering har blivit en allt vanligare investeringsstrategi. Min enkätundersökning visar 
fortfarande att 50 % av deltagarna föredrar direktägande av fastigheter och endast 30 % föredrar 
indirekta placeringsformer.  
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Figur 34: Företagens redovisade preferenser avseende utländska placeringsalternativ 

Åsikterna skiljer sig åt mellan de olika bolagskategorierna. Nästan samtliga institutioner anger att de 
föredrar indirekta placeringsformer via exempelvis fonder, medan börsnoterade och privata bolag 
föredrar direkta placeringsformer. 
 

5.3.5 Språkliga och kulturella aspekter 
När de företag som äger fastigheter utomlands ombads specificera regioner där majoriteten av deras 
utländska fastigheter befinner sig, framkom att sex stycken – 43 % – av företagen har huvuddelen av 
sina fastigheter i ”övriga” Europa. Skandinavien utgör huvudmarknad för 36 %  stycken av företagen. 
Som diskuterats i den teoretiska delen av denna rapport, främst avsnitt 3.3.5, har historiska, språkliga 
och kulturella traditionellt haft en stor betydelse för handelstraditioner och utländska investeringar. 
Det är föga förvånande att Europa, och då främst Skandinavien, samt Nordamerika utgör huvudmål 
för direktägande av utländska fastigheter. 

 

Figur 35: Enkätdeltagarnas utländska fastighetsmarknader 

Av de investerare som medverkat i enkäten instämde (till stor del och i viss mån) 73 % att ett lands 
språk, kultur och historia har betydelse i den internationella investeringsprocessen. Endast ca 15 % av 
investerarna anser att den kulturella aspekten inte är av betydelse.  En av enkätdeltagarna 

50%

21%

29%

Vilket placeringsalternativ är att föredra i utländska 
fastigheter? 

Direktägande

Indirekt ägande via 
exempelvis fonder

Vet ej

36%

43%

21%

Svenska investerares utländska fastighetsmarknader

Skandinavien Övriga Europa Nordamerika
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kommenterade: ”Vi har vissa grundkrav såsom t ex transparent marknad, legalt enkelt, beskattning, 
likviditet etc. som går före språk”.  

 

Figur 36: Inverkan av språk, kultur och historia 

I ett ytterligare led att försöka dokumentera inställningen till variationer i kultur och dess inverkan på 
investerarna, ombads samtliga enkätdeltagare ange huruvida de anser att ett land med väldigt 
annorlunda språk och kultur måste uppvisa bättre vinstmöjligheter än ett land med snarlikt språk och 
kultur, för att man ska vilja investera. Även här instämde de flesta företagsrepresentanterna. 
Investerare uppvisar således en preferens mot länder med snarlik kultur och språk. Länder som har 
väldigt annorlunda språk och kultur måste uppvisa goda vinstmöjligheter för att skapa intresse hos 
svenska investerare.  

 

Figur 37: Betydelsen av likartat språk och snarlik kultur för investeraren 

Påståendet om att företaget föredrar att göra affärer i engelskspråkiga länder delar åsikterna. Nästan 
30 % av representanterna instämmer helt eller delvis i påståendet, medan en lika stor andel inte 
instämmer alls. Lite mindre än hälften av de tillfrågade, cirka 42 %, ställer sig neutrala till påståendet 
och anger att de inte vet / inte har en åsikt i frågan.  

11,5%

15,4%

30,8%

42,3%

Vet ej / Ingen åsikt

Nej

Ja, i viss mån

Ja, till stor del

Inverkar  språk, kultur och historia på val av land att investera 
i?

28,0%

4,0%

24,0%

44,0%

Vet ej / Ingen 
åsikt

Instämmer inte

Instämmer 
delvis

Instämmer helt

"Ett land som har väldigt annorlunda språk och kultur måste uppvisa 
bättre vinstmöjligheter än ett land med snarlik språk och kultur, för att 
man ska vilja investera."
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Figur 38: Betydelsen av det engelska språket 

Frågorna och påståendena relaterade till kulturella faktorer möttes överlag med en ganska stor 

neutralitet. Till exempel valde tre av deltagarna att hoppa över påståendet om det engelska språkets 

betydelse. 

5.3.6 Tankar om framtiden 
Enkätundersökningen visar att en fjärdedel av de tillfrågade medger att bolaget har intresse av att i 
framtiden investera utomlands. Av de deltagande företagen äger 35 % av företagen redan fastigheter 
utomlands, men långt ifrån alla av dessa har alltså planer på att i framtiden investera i fler utländska 
fastigheter. En majoritet på 58 % anger bestämt att utländska fastigheter i dagsläget inte ligger i 
företagets intresse. En deltagare kommenterar: ”Vi övervakar inte utländska marknader såsom vi 
övervakar Sveriges”.  Denna kommentar kan ses som ett ytterligare bevis på att det är lättare att 
bevaka hemmarknaden med avseende på informationstillgång, lokal kännedom och trygghet. Ett 
annat företag anger att de inte investerar utomlands med motivet "All business is local". 

 

Figur 39: Företagens framtida investeringsplaner 
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Bolag med relativt låg geografisk koncentration i Sverige är generellt mer intresserade av att 
investera utomlands än bolag med hög geografisk koncentration.  

Vid intervjuerna framgick att företagen till väldigt liten del agerar utifrån det som är konventionellt 
för den svenska fastighetsbranschen. De flesta av de intervjuade var noga med att påpeka att varje 
företag har sin egen investeringsstrategi. Företaget bevakar trenderna inom den svenska 
fastighetsbranschen men agerar i slutändan utifrån företagets egna mål.  I den svenska 
fastighetsbranschen, där de stora företagen bevakar varandras aktivitet, möter varandra i olika 
förhandlingar, konkurrerar, samarbetar och utbyter information framstår som logiskt att företagen 
inspirerar och sporrar varandra. Därmed ansågs frågan i figuren nedan relevant att ställa. Resultatet 
visar att lite mer än hälften att de tillfrågade angett att företag i viss mån skulle bli mer intresserade 
av att köpa utländska fastigheter om fler svenska fastighetsbolag började investera globalt.  
 

 

Figur 40: Företagens bedömning av övriga svenska företags inflytande på branschen 

En majoritet är alltså inte helt övertygade om att de eller andra företag skulle bli ”inspirerade” att 
följa efter. En femtedel anger bestämt att företagen inte skulle påverkas och 4 stycken företag (16,7 
%) tror starkt på att det egna intresset för utländska fastigheter skulle öka om fler svenska bolag 
började kapitalplacera i globala fastigheter. 

Intressanta resultat framkommer när enkätdeltagarna ombeds svara på hur de tror att svenska 
placerares internationella investeringsaktivitet kommer att utvecklas i framtiden. Nästan två 
tredjedelar av företagsrepresentanterna anger att svenska investeringar i utländska fastigheter 
kommer att öka. Drygt 30 % anser att den internationella investeringsaktiviteten bland svenska 
fastighetsaktörer kommer att vara oförändrad. Ingen av de tillfrågade anser att globala investeringar 
kommer att minska. Med den fortskridande globaliseringen och EU-samarbetet är detta föga 
förvånande. Vid en jämförelse med frågan i figur 39, där företagen fick svara på om de i framtiden 
kommer att investera utomlands (där en majoritet svarade ”nej”), kan sägas att många av företagen 
verkar vara av uppfattningen att det är andra svenska företag som kommer att stå för den ökade 
globala kapitalplaceringen.  
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bli mer intresserade av utländska fastigheter?
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Figur 41: Företagens bedömning av framtiden  

Det är dock svårt och inte helt korrekt att jämföra de två frågorna, då de tillfrågade på den 
förstnämnda frågan kan ha svarat utifrån deras kunskaper om företagets planer och därmed avgivit 
svar som inte är av långsiktig natur utan snarare baserad på den kunskap deltagarna har om 
investeringar ett par år i framtiden. Framtiden i den sista frågan kan tolkas fritt, och av resultatet att 
döma kan framtiden ha tolkas som en mycket avlägsen tid där gränsöverskridande handel och 
samarbete blivit ännu mer omfattade än de är idag. 
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6 ANALYS 
I avsnittet nedan följer en analys av intervju- och enkätundersökningen med fokus på 
diversifieringsfördelar, investeringsstrategier, skillnad mellan de olika bolagstyperna, hinder och 
drivkrafter samt språkliga och kulturella aspekter.  

6.1 Diversifieringsfördelar 
I en stor del av den teoretiska delen, främst i avsnitt 2, framställs hur investering i fastigheter i olika 
länder kan medföra diversifieringsfördelar i form av volatilitetsreduktion genom att tillgångars 
avkastning i olika geografiska lägen har negativ eller låg positiv korrelation.  Korrelationsstudier har 
dock visat att svenska fastigheter haft hög positiv korrelation (0,73) med globala fastigheter under 
perioden 1987-2001 (se avsnitt 3.4.3). Det är därmed tveksamt om företag som endast ägnar sig åt 
att direkt äga fastigheter i Sverige, t.ex. börsnoterade företag, vinner på att direktäga fastigheter 
utomlands ur diversifieringssynpunkt. De påstådda diversifieringsfördelarna som representerats i 
enkäten och teoriavsnittet får därmed liten betydelse för börsnoterade bolag och privata bolag som 
endast ägnar sig åt att direktäga svenska fastigheter. I sådana fall torde andra fördelar med utländskt 
ägande gynna dessa investerare. Bland dessa fördelar kan nämnas större antal 
investeringsmöjligheter och utvecklande av ett omfattande globalt nätverk.  Länder med kraftig 
ekonomisk tillväxt och dynamiska fastighetsmarknader ger möjlighet för utländska investerare att 
uppnå högre avkastningsnivåer. För en investerare med en blandad portfölj, t.ex. institutioner och 
vissa privata bolag, kan inkludering av globala fastigheter leda till diversifieringsfördelar, då dessa har 
visat en låg positiv korrelation med aktier, fastighetsaktier, obligationer och riskfria tillgångar.  

Samtidigt som globaliseringen sporrar och underlättar gränsöverskridande investeringar, medför den 
att tillgångsslag över olika geografiska lägen i allt högre grad rör sig i samma riktning och följer 
samma rörelsemönster. Denna ökade korrelation medför en minskning av diversifieringsfördelar. Det 
är även viktigt att poängtera att bristen på nyligen uppdaterade och pålitliga korrelationsstudier 
medför att det är svårt att i dagsläget dra definitiva slutsatser om betydelsen av 
diversifieringsfördelar.  

6.2 En jämförelse mellan olika bolagstyper 
Globala fastigheter har positiv påverkan på relationen risk – avkastning om de inkluderas i en 
blandad portfölj. Investering i internationella fastigheter kan därmed sägas vara mest lämpad för 
investerare med en högst blandad portfölj, d.v.s. institutioner. Institutioner som äger fastigheter 
skiljer sig från privata och börsnoterade fastighetsbolag i den mån att de i en högre utsträckning 
sprider riskerna genom att investera i flera olika tillgångsslag: aktier, fonder, räntebärande 
placeringar, statspapper och kreditobligationer. Genom att inkludera lokala och globala fastigheter i 
en blandad portfölj reduceras den totala risken i portföljen. Enkätresultaten visar däremot att 
institutionella investerare föredrar indirekta placeringsformer i form av globala fonder och 
fastighetsaktier. Renodlade fastighetsbolag av typen privata och börsnoterade vars 
huvudverksamhet är att investera i och långsiktigt förvalta fastigheter föredrar att direkt äga 
(inhemska) och utländska fastigheter.  

Det är uppenbart att investeringsstrategier, motiv till utländskt ägande och attityder till utländska 
fastighetsmarknader skiljer sig åt mellan de olika bolagskategorierna. Vid en jämförelse av tabell 5 
och 6, där börsnoterade respektive privata (onoterade) bolags geografiska bestånd redovisas, kan 
konstateras att onoterade fastighetsbolag är verksamma i fler länder och i högre utsträckning än 
noterade fastighetsbolag. Skillnaderna som föreligger förklarades tidigare med att aktieägare själva 
vill diversifiera och föredrar därmed bolag med ett mer geografiskt fokuserat fastighetsbestånd vilket 
driver noterade bolag till att geografiskt koncentrera fastighetsbeståndet. Geografiskt koncentrerade 
bolag har dessutom traditionellt värderats högre än andra bolag, vilket kan vara en ytterligare 
förklaring till att noterade bolag är mindre aktiva på den globala marknaden relativt onoterade bolag. 
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Teorierna testades mot verkligheten via enkätundersökningen. Av enkätundersökningen att döma, 
utövar aktieägarnas preferenser och värdering på börsen lite inflytande på de börsnoterade 
företagens allokeringsbeslut. Resultatet visar att 50 % av enkätdeltagarna instämde helt eller delvis i 
att aktieägare själva vill diversifiera över geografiska lägen och föredrar bolag med ett mer 
geografiskt fokuserat bestånd. Dock anger endast 14 % att de påverkats i sina geografiska 
placeringsval av aktieägarnas preferenser. Över 50 % instämde delvis i att en geografisk 
beståndskoncentration leder till en högre värdering på börsen, medan endast en deltagare anger att 
det i viss mån påverkat bolagets beslut avseende internationell investering. Över 90 % av deltagarna 
instämmer i att analysen av ett bolag förenklas för aktieägare om bolaget är koncentrerat till en 
marknad, men endast 15 % anger att det har påverkat företagets beslut avseende köp av utländska 
fastigheter. 

De privata företagens högre grad av internationella investeringsaktivitet kan till viss del förklaras av 
att de har större frihet, inget ansvar mot en stor skara aktieägare och större incitament till att sprida 
riskerna och investera utomlands. Privata bolag har ”större utrymme” att utsätta sig för de risker 
som ett utländskt fastighetsinnehav innebär. Den intervjuade representanten för ett privat bolag 
anger att bolaget vill undvika en smal affärsidé och begränsning till endast en marknad. 

6.3 Hinder och drivkrafter 
Worzala och Newells studie från 1997 visar att europeiska investerare (inklusive svenska) ser 
begynnelsefasen i den internationella investeringsprocessen som det mest problematiska steget då 
bristen på utländsk expertis, svårtillgänglig information och svårigheter med att identifiera 
gynnsamma utländska förvärv avskräcker från investering. Min enkätundersökning visar att svenska 
investerare fortfarande ser bristfällig och svårtillgänglig information som ett stort problem. 
Resultatet antyder att transparensnivåerna i många länder fortfarande är otillräckliga. Detta kan 
stärkas av figur 9, som visar att stora delar av världen, inklusive tillväxtregioner i Asien, uppvisar 
otillräckliga eller väldigt låga transparensnivåer. Samtidigt utgörs den största motivfaktorn till 
internationell investering av stark utländsk ekonomisk tillväxt som företaget kan dra nytta av. Länder 
med stark ekonomisk tillväxt och många investeringsmöjligheter är ofta av utvecklande art där 
transparensnivåerna är låga, de politiska miljöerna är instabila och de legala skydden för investerare 
är otillräckliga. Som ett aktuellt exempel kan nämnas Vietnam.  

Det andra största motivet till internationell investering är större antal investeringsmöjligheter, men 
förmågan att identifiera gynnsamma utländska förvärv utgör ett tämligen stort problem för en stor 
del av enkätdeltagarna. Investering i fastigheter kräver stark lokal kunskap. Således försvårar låga 
transparensnivåer och begränsad förmåga att identifiera gynnsamma förvärv förverkligandet av de 
största angivna fördelarna i form av ekonomisk tillväxt som företaget kan dra nytta av och tillgång till 
större antal investeringsmöjligheter. 

I Worzala och Newells studie (1997) konstateras att europeiska investerare inte rankar 
förvaltningssvårigheter på distans som ett av de stora problemen. I min enkätundersökning ser 
svenska fastigheter svårigheter i effektiv förvaltning på distans som det största problemet. 
Direktägda fastigheter kräver förvaltning. Denna kan läggas ut på entreprenad, men ofta vill bolagen 
ha full kontroll över sina fastigheter för att kunna garantera ett gott förvaltningsarbete och 
tillfredställande intäkter. En tredje part som sköter förvaltningen utomlands är svår att övervaka och 
därmed oftast inte önskvärd.  

En stor del av de bolag som medverkade i enkäten bekräftar den stora marknadsaktörens fördelar. 
Nästan samtliga deltagare instämde i att en stor marknadsaktör kan påverka hyressättningen på den 
marknaden aktören är verksam inom. Ett bolag vars fastighetsbestånd befinner sig inom en och 
samma ort kan höja ortens attraktivitet genom aktivt arbete med utveckling av området. På så sätt 
ökar efterfrågan på ortens fastigheter varpå hyran kan höjas. Frågan om inflytande på marknadens 
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hyressättning har dock påverkat endast en fjärdedel av företagen, och då "i viss mån". I resultatet av 
enkäten upprepades detta mönster: Bolagen ser och bekräftar existensen av både fördelar och 
nackdelar i utländskt direktägande, men få anger att de direkt motiverar till respektive avskräcker 
från internationell investering. Det är uppenbart att de svenska fastighetsbolagens investeringsbeslut 
är svåra att koppla till allokeringsteorier. Företagen agerar utifrån speciella affärsidéer, egna 
förutsättningar, finansiella förhållanden och tillfälligheter.  

6.4 Språkliga och kulturella aspekter 
Språk, kultur och geografisk placering har en klar inverkande effekt på svenska investerares beslut 
avseende internationell investering. Uppkomst av missförstånd till följd av kulturella och språkliga 
skillnader anses av nära hälften av enkätdeltagarna vara ett stort eller näst intill stort problem. De 
länder som attraherar svenska investerare uppvisar ofta likheter i kultur och affärsmentalitet. För de 
enkätdeltagare som äger fastigheter utomlands är Europa, Skandinavien och Nordamerika 
huvudmarknader. Starka handelstraditioner och geografisk närhet gör Tyskland och Danmark till de 
mest attraktiva länderna för svenska fastighetsinvesterare. Den politiska och ekonomiska strukturen i 
Tyskland och Danmark har många likheter med strukturen i Sverige. Länderna har starka 
statsfinanser, liknande demografi, transparenta fastighetsmarknader och legala system som skyddar 
utländska investerare. Det är lättare att göra affärer med parter som är verksamma inom liknande 
miljöer som investeraren själv är van vid. Marknads- och fastighetsanalysen försvåras i ett land med 
främmande kultur, språk och politisk uppbyggnad.  
 
Det engelska språket har en ganska liten betydelse då nära hälften av deltagarna inte har någon åsikt 
i frågan om bolaget föredrar att göra affärer i engelskspråkiga länder framför icke engelskspråkiga 
länder. Det är viktigare att ett land har gynnsamma mikro- och makroekonomiska förhållanden som 
gör att bolaget kan göra en bra ”affär”. Lönsamheten är således en betydelsefull faktor, men 
attraktiviteten stärks om landet är kulturellt välkänd. Nära 70 % av enkätdeltagarna anser helt eller 
delvis att ett land med annorlunda språk och kultur måste uppvisa bättre vinstmöjligheter än ett land 
med snarlikt språk och kultur, för att man ska vilja investera. Sammanfattningsvis är svenska 
fastighetsinvesterare frånvarande i länder med politiskt instabila organ, främmande kultur och 
geografiskt avlägsna fastighetsmarknader.  
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7 SLUTSATS 
Det främsta målet med en kommersiell fastighet är att ett stadigt kassaflöde genereras samtidigt 
som en vinst kan göras på en framtida försäljning av fastigheten. En aktör som inte är välbekant med 
en utländsk marknad utsätter sig för en relativt stor risk som kan innebära att målet inte uppfylls. I 
enlighet med min undersökning samt tidigare studier inom området kan konstateras att de största 
riskerna utgörs av en försvårad förvaltning på distans, bristfällig och svårhanterlig 
fastighetsinformation samt kulturella skillnader.  

Direktägande av utländska fastigheter är en stor ekonomisk och legal förpliktelse och kan kännas 
opåkallad då majoriteten av företagen idag upplever att den svenska marknaden i dagsläget har 
tillräckligt med placeringsmöjligheter. De svenska bolag som äger utländska företag anger sig vara väl 
medvetna om risken men väljer att ta risken för att kunna uppnå goda avkastningsnivåer. 

De i undersökningen medverkande företagen instämmer i många av de påståenden som speglar 
nackdelarna med utländskt ägande, men tycks inte påverkas av dem. Möjligen är de svenska 
fastighetsbolagens investeringsstrategier så pass "bestämda”, och de svenska fastighetsaktörerna av 
den inställningen att fastighetsverksamhet är en lokal företeelse, att de inte analyserar utländska 
marknader, dess fördelar och nackdelar. Svenska aktörer är så pass trygga och förankrade i den 
svenska fastighetsbranschen att de beslutat att inte närmare undersöka möjligheterna utanför 
landets gränser. Endast ett av de undersökta företagen anger att de tidigare funderat på att investera 
i utländska fastigheter men ännu inte gjort det. 
 
Med detta konstaterat, bör dock betonas att fördelarna med utländskt ägande gavs större betydelse i 
form av högre medelbetyg i enkätens rankningsfrågor än de listade nackdelarna. De största 
fördelarna med internationell investering anses vara stark ekonomisk tillväxt på utländsk marknad 
som företaget kan dra nytta av, större antal investeringsmöjligheter och diversifieringsfördelar ur ett 
politiskt och ekonomiskt perspektiv. Svenska fastighetsaktörer upplever att det finns fördelar med att 
äga utländska fastigheter men i många företag finns tydliga placeringsmål och en investeringsstrategi 
som syftar till att långsiktigt äga och förvalta fastighetsbeståndet inom landets gränser. Den svenska 
marknaden anses vara en välfungerande och transparent marknad. Här är aktörerna trygga, erfarna 
och bekanta med det juridiska systemet och de svenska affärstraditionerna. Av de företag som 
medverkat i enkätundersökningen, äger 9 stycken utländska fastigheter. Endast 6 stycken (av alla 
medverkande) företag anger att de har klara framtider på att investera utomlands.  
 
Trots att ganska lång tid förflutit sedan 1980-talet, framkommer (främst i intervjuerna) att 1980-
talets händelser medfört att svenska aktörer tagit avstånd från utländska marknader. Många 
personer som har minne av misslyckandena under 1980-talet befinner sig på högt uppställda 
positioner inom den svenska fastighetsbranschen. Det är även dessa personer som tar de avgörande 
investeringsbesluten och utformar investeringsstrategier. När en ny generation utan större vetskap 
om 1980-talet får ta allt större plats i fastighetsbranschen och ges möjlighet att delta i 
investeringsbeslut, kan 1980-talets dämpande effekt få allt mindre betydelse.  
 
En generellt utbredd åsikt bland de tillfrågade företagsrepresentanterna är att 
investeringsaktiviteten med avseende på utländska fastigheter kommer att i framtiden öka bland 
svenska investerare. Med nya tider och andra generationer som är alltmer globala, beresta och 
nyfikna på omvärlden, kan den framtida investeringen i andra länder komma att öka. Dock är 
riskerna och problemen av sådan grad att viss försiktighet och avhållsamhet kommer att finnas bland 
svenska investerare under lång tid framöver. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

1. Hur har ditt företag historiskt ställt sig till investeringar i och direktägande av fastigheter 
utomlands? Har ni någonsin investerat utomlands? Hur ser det ut i dagsläget? 

o Vilka är de främsta orsakerna till att företaget väljer att inte slå sig in på utländska 
marknader?  

o Vilka anser du vara de största riskerna med att investera i utländska fastigheter? 
 

2. Vilka anser du och ditt företag vara de största fördelarna med att äga ett fastighetsbestånd 
som är koncentrerat till hemmarknaden?  

o Finns t.ex. möjlighet till påverkning av marknadshyran?  
 

3. Om börsnoterat företag intervjuas: Studier har visat att geografiskt koncentrerade bolag 
traditionellt värderats högre än andra bolag, har detta bidragit till att ditt företag väljer att 
koncentrera sig till den egna marknaden? Föredrar aktieköparna att diversifiera själva? 

 
4. Svenska fastighetsföretag är generellt inaktiva på internationella fastighetsmarknader. Har 

detta påverkat ditt företag och hur ni investerar? 
o  Är företaget försiktigt med att inte agera utanför det som är konventionellt inom 

den svenska fastighetsbranschen? 
o Bidrar 80-talets dåliga beslut bland svenska investerare fortfarande till att man ej 

investerar eller ligger detta så långt bak i tiden att det inte längre inverkar på 
beslutsfattandet? 
 

5. Svenska företag som Akelius och Stena Fastigheter investerar idag i bl.a. Tyskland och 
Frankrike. Vilka skillnader finns mellan dessa företag och ditt företag? Vad är det som gör att 
de investerar utomlands medans ditt bolag är koncentrerat till Sverige?  
 

6. Anser du att ditt bolag har för stor exponering mot Sverige ur ett riskperspektiv?  
o Tror du att det finns fördelar med att äga fastigheter utomlands och vilka är dessa? 
o Tror du att ditt företag skulle gynnas av att investera i utländska fastigheter? På vilket 

sätt? 
 

7. Har ditt företag framtida planer på att investera i internationella fastigheter?  
o Vilka länder attraherar och varför?  
o Studier visar att svenska fastighetsbolag föredrar att investera i utländsk nybyggnation 

framför befintliga uthyrbara objekt i utlandet. Anser du detta vara en korrekt 
avspegling av verkligheten? Varför tror du att preferenserna är sådana? 
 

8. Strävar ditt företag efter att i framtiden bli mer eller mindre geografiskt koncentrerat? Hur 
stor vikt läggs vid geografisk placering? 

 
9. Hur tror du den framtida utvecklingen kommer att te sig för svenska fastighetsföretag vad 

gäller internationell investering? Kommer svenska placerare att bli mer eller mindre globalt 
aktiva? 



72 
 

Bilaga 2- Enkätundersökning 

 
Inledande frågor 
 
1 Hur länge har du varit verksam inom fastighetsbranschen? 

 < 5 år 

 5-10 år 

 10-20 år 

 > 20 år 
 
2 Vilken av nedanstående kategorier tillhör ditt bolag? 

 Börsnoterat bolag 

 Privat bolag 

 Institution 

 Statligt bolag 
 

3 Ange er huvudmarknad / era huvudmarknader (Flera svarsalternativ är möjliga) 

 Bostäder 

 Kontor 

 Butik 

 Hotell 
 

Översiktsfrågor 
 
Vänligen välj det svarsalternativ som bäst beskriver ditt företags ståndpunkt i respektive påstående/fråga. 
 
4 Direktäger ditt bolag i dagsläget utländska fastigheter? 
 

 Ja 

 Nej 
 
5 Om du svarade Ja på föregående fråga; var är majoriteten av de utländska fastigheterna belägna? 
(Flera svarsalternativ är möjliga) 
 

 Skandinavien 

 Övriga Europa 

 Asien 

 Nordamerika 

 Sydamerika 

 Australien 

 Övrigt 

 6 Om bolaget inte direktäger fastigheter utomlands, vilket av följande påståenden stämmer in på ditt 
bolag? 

 "Bolaget har tidigare ägt utländska fastigheter men avyttrat dessa" 

 "Bolaget har tidigare funderat på att investera i utlandet men ej gjort det" 

 "Bolaget funderar i dagsläget på att investera i utländska fastigheter men har ännu inte gjort 
det" 
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 "Bolaget har aldrig haft en koppling till utländska fastigheter" 
 
7 Om ditt bolag tidigare ägt utländska fastigheter och avyttrat en eller flera av dem; vilka var 
anledningarna till avyttringen? 
 
8 Vilket placeringsalternativ är att föredra i utländska fastigheter? 
 

 Direktägande 

 Indirekt ägande via exempelvis fonder 

 Vet ej 
 
9 Vilken fastighetstyp är att föredra vid internationell investering? 

 Nybyggnation 

 Befintligt uthyrbara objekt 

 
Påståenden och frågor om faktorer av betydelse 
 
Vänligen välj det svarsalternativ som bäst beskriver ditt företags ståndpunkt i respektive påstående/fråga. 
 

10 "Det finns tillräckligt med placeringsmöjligheter i Sverige som uppfyller företagets 
investeringskriterier." 

  Instämmer helt 

 Instämmer delvis 

 Instämmer inte 

 Vet ej / Ingen åsikt 

 11 "Geografisk koncentration medför effektivare förvaltning vilket i sin tur leder till en ökning i 
driftnetto." 
 

 Instämmer helt 
Instämmer delvis 

 Instämmer inte 

 Vet ej / Ingen åsikt 
 

12 "En stor marknadsaktör kan påverka hyressättningen på den marknaden aktören är verksam 
inom." 
 

 Instämmer helt 

 Instämmer delvis 

 Instämmer inte 

 Vet ej / Ingen åsikt 
 

13 Har frågan om förvaltning påverkat era beslut avseende köp av utländska fastigheter? 
 

 Ja, till stor del 

 Ja, i viss mån 

 Nej 

 Vet ej  
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13 Har frågan om inflytande på marknadens hyressättning påverkat era beslut avseende köp av 
utländska fastigheter? 
 

 Ja, till stor del 

 Ja, i viss mån 

 Nej 

 Vet ej 
 
14 Avskräcks, i din mening, svenska investerare fortfarande av utländska marknader mot bakgrund av 
1980-talets dåliga beslut bland svenska investerare? 
 

 Ja, till stor del 

 Ja, i viss mån 

 Nej 

 Vet ej 
 

Frågor om finansiärer och aktieägare 
 
I detta avsnitt kan även privata och institutionella företag avge sina åsikter (där annat ej anges). 
Vänligen välj det svarsalternativ som bäst beskriver din synpunkt i respektive påstående/fråga. 

 
15 "Det är lättare för potentiella finansiärer och aktieägare att analysera ett bolag om bolaget i fråga 
är koncentrerat till en marknad." 
 

 Instämmer helt 

 Instämmer delvis 

 Instämmer inte 

 Vet ej / Ingen åsikt 
 

16 Har föregående påstående påverkat era beslut avseende köp av utländska fastigheter? 
 

 Ja, till stor del 

 Ja, i viss mån 

 Nej 

 Vet ej 
 
17 "En geografisk beståndskoncentration leder till en högre värdering på börsen."¨ 
 

 Instämmer helt 

 Instämmer delvis 

 Instämmer inte 

 Vet ej / Ingen åsikt 
 

18 Avser börsnoterat bolag: Har föregående påstående påverkat företagets beslut avseende 
internationell investering? 
 

 Ja, till stor del 

 Ja, i viss mån 

 Nej 

 Vet ej 



75 
 

 
19 "Aktieägare vill själva diversifiera över geografiska lägen och föredrar därmed bolag med ett mer 
geografiskt fokuserat fastighetsbestånd." 
 

 Instämmer helt 

 Instämmer delvis 

 Instämmer inte 

 Vet ej / Ingen åsikt 
 

20 Avser börsnoterat bolag: Har aktieägarnas påstådda preferenser påverkat företagets beslut 
avseende internationell investering? 
 

 Ja, till stor del 

 Ja, i viss mån 

 Nej 

 Vet ej 
 

Frågor om språkliga och kulturella aspekter 
 
Vänligen välj det svarsalternativ som bäst beskriver din synpunkt i respektive påstående/fråga. 
 
21 Inverkar språk, kultur och historia på val av land att investera i? 
 

 Ja, till stor del 

 Ja, i viss mån 

 Nej 

 Vet ej 
 
22 "Ett land som har väldigt annorlunda språk och kultur måste uppvisa bättre vinstmöjligheter än 
ett land med snarlik språk och kultur, för att man ska vilja investera." 
 

 Instämmer helt 

 Instämmer delvis 

 Instämmer inte 

 Vet ej / Ingen åsikt 
 

23 "Bolaget föredrar att göra affärer i engelskspråkiga länder framför icke-engelskspråkiga länder." 
 

 Instämmer helt 

 Instämmer delvis 

 Instämmer inte 

 Vet ej / Ingen åsikt 
 

Fördelar och nackdelar med internationell investering 
 

24 Nedan listas olika motiv till utländskt placerande. Ta ställning till motiven genom att ange hur 
väsentliga de är ur din synpunkt på fördelar med internationell investering.   Välj enligt skalan, där 1 
betyder att motivet är av "ingen betydelse" och 5 där motivet är av "stor betydelse".   
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 Större antal investeringsmöjligheter 

 Fördelaktiga växelkurser 

 Diversifieringsfördelar ur ett politiskt och ekonomiskt perspektiv 

 Stark ekonomisk tillväxt på utländsk marknad som företaget kan dra nytta av 

 Låg korrelation mellan fastigheter i olika länder 

 Större likviditet på internationella fastighetsmarknader 

 Uppnående av förbättrad global kommunikation och marknadsinformation 

 Utvecklande av ett omfattande globalt nätverk 
 

25 Nedan listas olika problemfaktorer/risker som ofta associeras med utländska investeringar. Ta 
ställning till faktorerna genom att ange hur väsentliga de är ur din synpunkt på nackdelar med 
internationell investering.   Välj enligt skalan där 1 betyder att faktorn representerar "inget problem" 
och 5 där faktorn representerar ett "stort problem". 
 

 Förmåga att identifiera gynnsamma förvärv på främmande marknader är begränsad 

 Information om fastigheter är bristfällig och svårtillgänglig i många länder 

 Brist på lokal expertis 

 Osäkerhet till följd av variation i valuta 

 Förvaltning försvåras på distans 

 Skillnader i skattesystem 

 Ökade transaktionskostnader 

 Uppkomst av missförstånd till följd av kulturella och språkliga skillnader 

 Legal och politisk osäkerhet 
 

Frågor om framtiden 
 
26 Har ditt bolag intresse av att i framtiden investera utomlands? 
 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 
 
27 Om fler svenska fastighetsbolag började investera i utländska fastigheter i större utsträckning, tror 
du att andra svenska fastighetsbolag också skulle bli mer intresserade av utländska fastigheter? 
 

 Ja, till stor del 

 Ja, i viss mån 

 Nej 

 Vet ej / ingen åsikt 
 

28 Hur tror du att svenska placerares internationella investeringsaktivitet kommer att utvecklas i 
framtiden? 
 

 Den kommer att öka 

 Den kommer att minska 

 Den kommer att vara oförändrad 

 Vet ej / Ingen åsikt 
 


