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i 

 

 

Fastighetsfonder som ägarform och investeringalternativ är väletablerat internationellt sett, 

men är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Fonderna är onoterade fastighetsbolag där 

investerarna blir delägare i fonden. Den första fastighetsfonden lanserades av NIAM år 2000, 

och efter detta har det skett en stor utveckling. Framförallt är det slutna fastighetsfonder med 

en opportunistisk investeringsstrategi som agerar på den svenska marknaden, och är den typ 

som huvudsakligen kommer belysas i denna studie.   

 

Rapporten syftar till att ge en övergripande bild av hur fastighetsförvaltningen går till inom de 

svenska fastighetsfonderna, något som tidigare inte har studerats närmre. Studien fokuserar 

primärt på tre huvudsakliga delar: egen regi kontra entreprenad, långsiktighet och miljö samt 

fastighetsfondernas relation till investerare och hyresgäster.  

 

För att kunna ta fram den generella uppfattningen hos aktörna i fastighetsbranschen 

genomfördes en enkätundersökning samt intervjuer. Resultatet visar på att det inte föreligger 

några större skillnader mellan fonders fastighetsförvaltning gentemot andra ägarformer. 

 

Fastighetsfonderna använder sig generellt av extern personal för att sköta den operativa 

fastighetsförvaltningen, delar av mer strategisk art behålls internt. Fonderna har ofta en 

kortare innehavstid, höga avkastningskrav samt agerar på flera marknader, ett förhållande där 

det inte blir effektivt att ha allt i egen regi.  

 

Investerarnas kapital är kritiskt för fastighetsfonder, således är relationen till dem avgörande 

för att kunna resa nya fonder i framtiden. Investerarna kräver en bra avkastning och har inget 

intresse för hur förvaltningen av beståndet går till. Trots att det finns ett stort fokus på en 

snabb förräntning, tyder inget på att hyresgästerna skulle behandlas sämre. Situationen kan 

förklaras av att framförallt de större hyresgästerna är återkommande, vilket skapar incitament 

att bibehålla och värna om dessa relationer.       

  

Uppfattningen i branschen är att fastighetsfonderna har ett kortsiktigare perspektiv i sin 

förvaltning, men utan att kortsiktiga lösningar används. Detta kan förklaras av den 

opportunistiska investeringsstrategin, där det krävs fastighetsutvecklande investeringar för att 

uppnå de höga avkastningskraven. Att det kortsiktiga perspektivet leder till mindre fokus på 

miljörelaterade frågor, finns det inget som tyder på. Med ökad efterfrågan på marknaden, ser 

fonderna goda vinstmöjligheter med att uppmärksamma klimatsmarta lösningar, vilket gör det 

naturligt att fokus kommer att ligga där.  
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Real estate funds as a form of ownership is internationally a widespread way of investing your 

money. In Sweden, however, it is a rather new phenomenon. The funds are not publically 

listed real estate companies and are structured in such a way that the investors become 

partners in the fund. On the Swedish market it’s mainly the closed-end funds with 

opportunistic investment strategies (that rule; the type I will shed most light on in this study. 

 

The report aims to show the works of Swedish property management in this country’s real 

estate business; something that hasn’t been explored very far. The study primarily focuses on 

three main parts: Internal/external property management, Long-term perspective and 

environment and Real estate funds’ relationship to investors and tenants. 

 

Surveys and interviews were conducted to be able to zoom in on the involved business 

people’s common opinion regarding property management in the Swedish funds. The results 

showed that there doesn’t seem to be any major differences between the funds’ property 

management and other types of ownerships. 

 

The real estate funds generally use external staff to manage the operative property 

management, while more strategic areas are kept internally. The funds are often considered 

having a rather short investment horizon and high return on equity and act on multiple 

markets.  

 

The investors’ capital is crucial for real estate funds to the extent that the relationship to the 

investors is a deciding factor when it comes to raising new funds for the future. The investors 

demand a generous yield and have little to no interest in the exact mechanics behind the 

property management. Even if the preferred result – quick return on equity – is not always 

fulfilled, the standards on how the tenants are treated will remain high mostly because the 

majority of tenants are recurring ones, and thereby, creating incentives to preserve and nurture 

these relationships. 

 

The general perception in the business is that real estate funds have a more short-term 

perspective in its property management, but without short-term solutions being used. This can 

be explained by the opportunistic investment strategy, where real estate development 

investments are needed to achieve this constant demand on high yield. There is nothing that 

suggests that the short-term perspective will lead to less focus on environmental matters. With 

an increased demand on the market, the funds indicate good opportunities for profit by 

emphasizing a climate-beneficial solution, which makes it a natural focal point. 
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1 Introduktion  

 

1.1 Bakgrund 

Att äga fastigheter har traditionellt skett genom direkt ägande och noterade fastighetsbolag. 

De senaste åren har det i Sverige även blivit allt mer intressant för investerare att placera i en 

fastighetsfond. Förklaringen till den ökande uppmärksamheten för fastighetsfonder kan tänkas 

vara att de ligger mellan de andra två placeringsalternativen: att äga en fastighetsaktie eller att 

direkt äga en fastighet. Ägande av en fastighetsaktie innebär inte bara en exponering mot 

fastigheter utan även mot börsen som helhet, vilket medför en marknadsrisk som investeraren 

möjligen inte är intresserad av, samtidigt som investerare inte heller kan vara beredd att själv 

gå in i privat regi och direkt äga fastigheter. Fastighetsfonderna kommer närmare det direkta 

ägande gentemot en fastighetsaktie, men utan att investerarna själva är aktiva i förvaltning av 

fastigheterna. En fastighetsfond är med andra ord konstruerad som ett onoterat 

fastighetsbolag, som finansierats av investerarna gemensamt.   

 

Då fastighetsfonder är en relativt ny ägarform på den svenska fastighetsmarknaden har studier 

som genomförts på området framförallt varit inriktade mot att beskriva hur fonderna är 

uppbyggda och hur dessa har utvecklas över tiden. Det som går att utläsa från de tidigare 

undersökningarna är framförallt två viktiga observationer, dels att fastighetsfonder som 

placeringsalternativ blivit  mer populärt, dels att mycket utländskt kapital söker sig till 

Sverige via denna investeringsstrategi.
12

 

 

Med denna vetskap måste frågan ställas hur fastigheter som ägs genom fonder förvaltas idag. 

Förvaltning av fastigheter har gått från att huvudsakligen fokusera på de tekniska aspekterna 

till att idag ha ett betydligt bredare synsätt. Fastighetsbolag erbjuder inte längre bara en 

uppvärmd yta utan fokuserar på kunder, sitt varumärke, att erbjuda kringtjänster och ett större 

fokus på miljörelaterade frågor. Till skillnad mot de noterade fastighetsbolagen uppfattas i 

större utsträckning fastighetsfonder som kapitalplacerare och sällan förs en diskussion hur de 

förhåller sig till fastighetsförvaltningen.  

 

 

 

                                                 
1
  (Skarp, 2011) 

2
  (Drougge, 2007) 
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1.2 Problemformulering och syfte 

Utgångspunkten i denna studie kommer vara tre tillspetsade hypoteser som tar sikte på att 

belysa hur fastighetsfonder förhåller sig till förvaltningen av sina fastigheter. Då 

fastighetsförvaltning är ett mycket brett område är inte målsättningen att ge en fullständig 

genomgång om hur fastighetsfonder väljer att sköta sin förvaltning. Rapporten fokuserar 

istället på de delar av förvaltningen där störst skillnad gentemot andra ägarformer kan 

föreligga, mot bakgrund av detta utgår rapporten från hypoteserna nedan. 

  

”Fastighetsfonder väljer att lägga ut fastighetsförvaltningen på entreprenad”  

 

”Fastighetsfonderna arbetar i första hand för sina investerare, hyresgästerna behöver de 

således inte en lika långsiktig relation till” 

 

”Fastighetsfonderna i Sverige har en kort innehavstid. Något som bör resultera i en mindre 

långsiktig fastighetsförvaltning samt mindre fokus på miljörelaterade frågor” 

 

Syftet med den här rapporten blir därför att undersöka om det finns något samband mellan de 

uppställda hypoteserna och fastighetsfonderna på den svenska marknaden. Detta för att kunna 

ge en övergripande bild på hur förvaltningen går till i denna typ av ägarform.  

 

1.3  Metod 

Teoridelen bygger på information främst från branschtidsskrifter om fastighetsfonder och de 

svenska studier som genomförts inom området. Eftersom detta arbete handlar om 

fastighetsfonder som är konstruerade som onoterade fastighetsbolag, finns en brist av publik 

information då dessa inte har någon skyldighet till offentlig redovisning. För att förklara de 

grundläggande teorierna kring kapitalförvaltning har standarverk på svenska och engelska 

används.  

 

Den kvantitativa delen består av en enkätundersökning som kompletteras med intervjuer. De 

primära data som inhämtas har sedan utökats med sekundära källor från artiklar och studier 

inom fastighetsförvaltning.   

 

Enkätundersökning genomfördes med hjälp av programmet Surveymonkey, som är ett 

webbaserat verktyg för att skicka ut och analysera enkäter. Enkäten är uppbyggd av ett antal 

påståenden, där de tillfrågade skulle ta ställning till hur fastighetsfonders förvaltning skiljer 

sig från andra typer av fastighetsägare. Enkäten skickades ut till 20 aktörer i branschen inom 

fastighetsfonder och fastighetskonsultbolag. Av dem valde elva att fullfölja enkäten, varav 

fem var anställda på en fastighetsfond och sex var anställda på konsultbolag. 

 

För att få en djupare inblick har även personer som är anställda på fastighetsfonder 

intervjuats. De är verksamma i fastighetsfonder som är aktiva på den svenska 

fastighetsmarkanden. Syftet med intervjuerna var dels att få reda på hur de väljer att sköta 

förvaltningen i respektive fond, dels hur de ställde sig till frågorna i enkäten.    
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1.4 Disposition 

Del I  

Ger en grundläggande teoretisk bakgrund.   

 

Kapitel 2 – Här förklaras begreppet fastighetsfond och hur fonderna är uppbyggda i Sverige. 

Därtill följer en kortare redogörelse av property asset management.    

 

Del II  

Denna del består utav en kombination av resultat och analys av förvaltning inom de svenska 

fastighetsfonderna. Utgångspunkten i varje kapitel är respektive hypotes. Här redovisas den 

information som kommit fram av enkäten och från intervjuerna, vilket kompletteras med 

analys. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning.         

 

Kapitel 3 – Beskriver valet som fastighetsfonder gör i sin förvaltning mellan egen regi och 

entreprenad. 

 

Kapitel 4 – Hur ser relationen ut mellan fastighetsfonderna och investerarna? Vidare studeras 

relation mellan fastighetsfonderna och deras hyresgäster.     

 

Kapitel 5 – Hur påverkar en kortare investeringshorisont fastighetsfondernas förvaltning? 

Vilken prioritet finns i dagsläget på miljöfrågor?    

   

DEL III  

Sista delen återkopplar till hypoteserna och beskriver i ett bredare perspektiv förvaltningen 

inom de svenska fastighetsfonderna.   

 

Kapitel 6 – Övergripande analys av det resultat som redovisats i kapitel 3- 5.      

 

Kapitel 7- Avslutande slutsatser.  
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2 Fastighetsfond som investeringsalternativ 
Fastighetsfonder är relativt nyetablerade på den svenska marknaden och den första fonden 

(Niam I) lanserades år 2000.  Ur ett juridiskt perspektiv är fastighetsfonderna inga fonder utan 

onoterade fastighetsbolag som sköts av en förvaltare som investerar direkt i fastigheter. Detta 

har medfört att fastighetsfonderna har skapats runt de befintliga lagarna, då det saknas 

specifik lagstiftning.  

 

En annan definition av ”fastighetsfond” är fonder som tillhandahålls av finansiella 

intermediärer vars primära investeringsexponering är fastigheter. Denna typ av fond, 

fastighetsaktiefonder, är värdepappersfonder som investerar indirekt i fastigheter genom 

investeringar i fastighetsbolag. Dessa fonder kommer inte belysas ytterligare i rapporten. 
3
  

   

2.1 Fastighetsfondernas struktur  

En viktig aspekt vid avvägning mellan investeringsalternativ är beskattningen. Aktier i ett 

fastighetsbolag är belastade med en så kallad dubbelbeskattning. Först är det beskattning när 

vinsten uppdagas i bolaget och sedan sker en beskattning på aktieutdelningen.  

 

Fastighetsfondernas struktur har formats just för att undvika denna dubbelbeskattning. 

Ägarstrukturen brukar vara ett onoterat kommanditbolag eller ett aktiebolag som äger ett 

fastighetsbestånd, delägarna i bolaget blir indirekt ägare till fastigheten. Kommanditbolaget är 

inte ett skattesubjekt och har således inte en lika långtgående redovisningsplikt. Beskattning 

sker endast på avkastningen som beståndet genererar och dubbelbeskattning kan på så sätt 

undvikas. 
4
 

 

Fastighetsfonderna är utformade som öppna fonder (open- end funds) eller slutna fonder 

(closed-end funds). Valet mellan dessa utformningar grundar sig i typen av investerare, 

tidsperiod samt i vilken grad investerarna vill kunna påverka fonden. 

 

Öppna fonder saknar tidsbegränsning och kapital kan flöda från och till fonden under dess 

livstid. Investerare kan alltid välja att få sin andel utbetald, vilket kan bli problematiskt om 

många väljer att gå ut samtidigt, eftersom fastigheterna är en väldigt illikvid tillgång.  

 

Slutna fonder är den utformning av fastighetsfonder som används i störst utsträckning på den 

svenska marknaden. Det finns ett givet kapital som investeringsmål och när kapitalet är 

anskaffat stängs fonden för ytterligare investerare. Inom de slutna fonderna brukar antalet 

investerare vara bestämt för att underlätta försäljning av fastigheten samt avveckling av 

fonden. Tidshorisonten för fonderna brukar vara på 3-5 år men kan även sträcka sig upp mot 

10 år.   

                                                 
3
  (Skarp, 2011) 

4
  (Rouzbehani, 2007) 
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2.2 Onoterade fastighetsbolagens framväxt   

European Association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles, INREV, är en databas 

för onoterade fastighetsbolag i Europa. I INREV:s  undersökningar kan man se en kraftig 

ökning av onoterade fastighetsbolag under det senaste decenniet och INREV:s databas täcker 

80 % av värdet på tillgångarna i Europa. I augusti 2003 fanns 196 fonder med ett totalt 

bruttovärde på 154 miljarder euro och i oktober 2007 hade de ökat till 476 fonder med ett 

värde av 336 miljarder euro. 
5
 

 

Utveckligen har även varit påtaglig på den svenska fastighetsmarknaden. Sedan Niam 

lanserade deras första fastighetsfond har mycket hänt på den svenska marknaden. 

Fastighetsfonder som onoterade fastighetsbolag har ökat i antal såväl som portföljvärde och 

har blivit en alltmer vanlig investeringsstrategi för de större investerarna. Enligt INREV 

kommer den inhemska marknaden för onoterade fastighetsbolag fortsätta öka på ett 

treårsperspektiv (från 2011), dock i mindre takt än fastighetsmarknaden i sin helhet.
6
 

 

De senaste årens ökade kapitalflöde gentemot direktägande fastighetsfonder kan förklaras av 

fördelarna med direkt ägande gentemot andra investeringsalternativ, så som aktier och 

obligationer. Här är några teorier bakom de senaste årens ökning: 

 

 Fastigheters kassaflöde är ofta förutsägbart. Intäkterna ges av hyresgästerna till 

fastighetsägarna och hyreskontrakten skrivs ofta under långa perioder, vilket skapar 

stabilitet. Fastigheter är en real tillgång med ett realt värde vilket resulterar i mindre 

risk än andra typer av investeringar.  

 

 Enkel affärsmodell. Fastighetsinvestering är enkel och lätt att förstå. Kostnader 

relaterat till repration samt underhåll kan ofta uppskattas och förutsägas. De totala 

intäkterna kommer öka om vakansgraden minskar och hyror ökar, tvärtom vid ökade 

vakanser och minskade hyror.   

 

 Inflationsskydd. Fastigheter är reala tillgångar vilket ger ett bra skydd gentemot 

inflation.
7
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
  (Bergstrand, 2008) 

6
  (Europe Real Estate Publishers, 2011) 

7
  (Rouzbehani, 2007) 
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2.3 Svenska fastighetsfonder kontra REITs 

Real Estate Investment Trust, REITs, är en amerikansk modell för fastighetsinvestering som 

först presenterades under 1960-talet. REITs är fonder där den primära 

investeringsinriktningen är mot fastigheter. Den huvudsakliga intäkten är hyresintäkter och 

fonden är förpliktad att dela ut större delen av vinsterna, minst 90 %, till aktieägarna. I REITs 

blir investerarna passiva delägare genom ägande av fastighetsaktier som handlas på en 

andrahandsmarknad.    

 

REITs är börsnoterade bolag men som under särskilda villkor erhåller skattelättnader. 

Förutom att dela ut större delen av intäkterna måste de följa regler angående skatter, 

organisation samt ägarandelar. REITs skattelättnader resulterar i att skatt endast berör 

utdelningen till delägarna i fastigheten, dubbelbeskattningen elimineras.
8
 

 

REITs kan delas upp i tre olika sorter beroende på investeringsfokus. Equity REITs är de som 

investerar direkt i fastigheter, de med finansiellt fokus samt en hybrid av dessa två. Likt de 

svenska fastighetsfonderna inriktar sig REITs ofta på olika typer av fastigheter eller regioner 

vilket ger investeraren olika investeringsinriktningar och riskdiversifiering.
9
 

 

 
Figur 1: Struktur REITs 

 

 

Dessa typer av fastighetsfonder har introducerats i flera länder men någon svensk variant har 

ännu inte blivit aktuell. Det har på den senaste tiden diskuterats huruvida man skall lansera 

fastighetsinvesteringsbolag i Sverige, så kallade FIB, som har liknande struktur som REITs. 

Där fondens andelar handlas på en andrahandsmarknad där de indirekta delägarna till 

fastigheten undviker dubbelbeskattning. Hittills har regeringen nekat dessa förslag med 

motivering att dubbelbeskattningen redan kan undvikas genom befintliga strukturer, men det 

återstå att se hur denna utveckling kommer att framskrida. 
10

 

                                                 
8
  (Real Estate Investment Trusts, 2008) 

9
  (Drougge, 2007) 

10
  (Skarp, 2011) 
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2.4.1 Kapitalförvaltning 

Kapitalförvaltning inom fastighetsfonder utgår från att hitta investeringsobjekt som passar 

investerarnas riskprofil. När fastigheten har valts ska förvaltaren förhandla om priset och 

försöka nå det kapital som krävs för att genomföra transaktionen. Oftast utförs i detta skede 

även en så kallad ”Due Diligence”, vilket innebär att den potentiella fastigheten studeras, 

granskas och utvärderas utifrån t.ex. ett juridiskt eller miljö – perspektiv. Den största 

skillnaden mellan kapitalförvaltning av fastigheter och handel med aktier eller obligationer, är 

att här kan förvaltaren förhandla om priset och får själv söka efter investeringsobjektet.  

För aktier och obligationer finns det istället en andrahandsmarknad, med ett givet pris.  

 

När sedan fastigheten är anskaffad ska kapitalförvaltaren kontrollera att fastighetens operativa 

funktioner fortlöper optimalt. Detta inkludera exempelvis att besöka fastigheten, budgetera 

långsiktiga kostnadsplaner samt fastighetstaxering. Förbättrande investeringar i fastigheten är 

mindre frekventa än vardagliga reperationer och underhåll, ändå bör kapitalförvaltaren 

meddela investerarna om värdeökande åtgärder kan utföras.    

 

Kapitalförvaltaren ska även kontinuerligt undersöka om kapitalstrukturen är optimalt med 

hänsyn till makroekonomiska faktorer. Med fluktuerande räntor får vinsten eller förlusten en 

hävstång med hjälp av skuldsättningsgraden. Hävstångseffekten används av fastighetsbolagen 

och är en metod för att öka räntabiliteten på det egna kapitalet.  

 

Belåningen är ofta hög i fastighetsbolagen och kan utnyttjas i vinstsyfte då högre 

skuldsättningsgrad resulterar i en högre avkastning på eget kapital. För att detta ska vara 

möjligt behöver räntabiliteten på totalt kapital vara större än skuldräntan, storleken på denna 

skillnad avgör styrkan av effekten. Är skuldräntan högre än räntabiliteten på totalt kapital blir 

det en motsatt effekt, vilket kan ge negativa konsekvenser för de skuldsatta bolagen. Ju större 

skuldsättningen är för ett fastighetsbolag, desto mer ansvar ligger på bevakning av 

ränteutveckling och ökade driftnetton.
 11

 Vidare skall kapitalförvaltaren fortlöpande bevaka 

marknadstendenser för att få indikation på om eventuella försäljningsrekommendationer blir 

aktuella. 
12

 

 

 
Figur 2: Överskådlig skiss för kapitalförvaltning 
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  (Lind & Lundström, 2009) 
12

  (Archer & Ling, 2009) 
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2.4.2 Investeringsstrategier inom fastighetsfonder  

Fastighetsfonderna använder sig av olika investeringsstrategier beroende på vilket 

avkastningskrav samt risknivå man vill uppnå och använda sig av. Det finns tre olika typer av 

investeringsstrategier; Core-fonder, Value added-fonder samt Opportunistiska fonder, där den 

opportunistiska är den vanligaste strategin på den svenska marknaden.
13

 

 

 Core-fonder har en låg hävstång med avkastningskrav på 7-12 procent på eget kapital. 

Investerar i färdigutvecklade fastigheter med låg risk och stabila kassaflöden. 

Fastigheterna befinner sig primärt på den inhemska marknaden. Det finns även Core-

fonder som kallas ”core+”, dessa är Core-fonder som även ägnar sig åt 

fastighetsutveckling.  

 

 Value added-fonder har en mellanhög hävstång med avkastningskrav på 12-20 

procent. De ägnar sig huvudsakligen åt fastighetsutveckling och är ofta slutna.  

 

 Opportunistiska fonder, som är vanligt förekommande i Sverige, har en hög hävstång 

med avkastningskrav på 20-30 procent. De inriktar sig på fastigheter i både inhemska 

och internationella marknader. De är slutna fonder som utvecklar fastigheter med hög 

risk som sedan säljs. 
14

 

 

2.4.3 Riskdiversifiering – portföljförvaltning inom fastighetsfonder  

Huvudsakligen inriktar sig fastighetsfonder på specifika typer av fastigheter. Likt andra 

fastighetsbolag kan de även välja att kombinera olika typer av fastigheter för att sprida risken. 

Fastighetsfonder inriktar sig primärt på bostadsfastigheter, kontorsfastigheter, gallerior, 

industrifastigheter, lagerlokaler och hotellfastigheter. 

 

Förutom att inrikta sig på ovan nämnda fastighetstyper kan fastighetsfonderna koncentrera sig 

på fastighetsanläggningar med särskilda ändamål. Dessa fastighetsanläggningar kan 

exempelvis vara turistanläggningar eller ”gröna anläggningar” för investerare som vill placera 

sina pengar i mer etiska ändamål.  

 

Oberoende av vad fastighetsfonderna väljer att koncentrera sig på är deras grundläggande 

uppgift att köpa, utveckla samt förvalta fastigheter och genom detta skapa ett kontinuerligt 

kassaflöde. Med utgångspunkt på värdeökningen av fastigheten samt storleken och säkerheten 

av dessa inkomstflöden, kommer värdet avgöras vid värdering och sedan försäljningen av 

fastigheten. 
15
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  (Skarp, 2011) 
14

  (Lind & Lundström, 2009) 
15

  (Rouzbehani, 2007) 
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2.5 Sammanfattning 

I den här rapporten definieras fastighetsfond som ett onoterat fastighetsbolag. Framväxten av 

denna typ av investering har ökat såväl som i Europa som Sverige. Fonderna delas 

huvudsakligen in i tre olika investeringsstrategier, nämligen Core, Value added och 

Opportunistiska fonder. I Sverige är det vanligt förekommande med slutna fastighetsfonder 

med en opportunistisk investeringsstrategi. Detta innebär att fastighetsfonderna har ett 

begränsat antal investerare oftast inte mer än 20 – 30 stycken, samtidigt som de har höga krav 

på avkastning.
16

 

 

Efter att tittat närmare på kapitalförvaltning inom fastighetsfonderna kommer nu fokus att 

flyttas till hur fastighetsförvaltningen går till. Här kommer ingående att diskuteras om tre 

centrala delar inom ämnet, först redogörs för fondernas val mellan egen regi och entreprenad.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: Resultatdelens principiella uppbyggnad 
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  (Lind & Lundström, 2009) 
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3 Egen regi eller entreprenad?  
 

 

 

Hur fastighetsägaren väljer att driva förvaltningen av sina fastigheter är en ständigt 

återkommande fråga. Vad ska hanteras av den egna verksamheten och vilka tjänster ska 

köpas in? I detta kapitel tittar vi närmare på hur fastighetsfonderna väljer att agera.      

 

 

3.1 Strategisk och operativ förvaltning  

Fastighetsförvaltning delas huvudsakligen in i två olika områden, den operativa delen och den 

strategiska delen. Den operativa funktionen är den dagliga förvaltningen av fastigheter och 

relateras till löpande beslut om hur tekniska, administrativa och ekonomiska uppgifter ska 

skötas. Den strategiska funktionen har med ägarelaterade uppgifter att göra, såsom förvärv 

och beslut om eventuella förvärv eller avyttringar.
17

  

 

Inom fastighetsbranschen är andelen som använder egen regi stor men de flesta 

fastighetsägarna använder sig av en kombination av intern och extern förvaltning. Vid 

upphandling av tjänster utgår ofta fastighetsbolagen utifrån kontrollbehov, geografisk position 

samt om mervärde kan skapas genom externa lösningar. Gemensamt för fastighetsbranschen 

är att alltid hålla en intern kompetens avseende beslut och handla upp de aktiviteter och 

processer som är strategiska för fastighetsbolaget. 
18

 En fråga som då blir aktuell är hur 

informationshanteringen sker mellan de inblandade aktörerna när förvaltningen hanteras 

externt. 

 

 

 
Figur 4 - Uppdelning mellan operativ och strategisk förvaltning 
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  (Brask, 2005) 
18

  (Lundström, 2000) 
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3.2 Informationshantering vid extern fastighetsförvaltning  

När fastighetsägaren väljer att lägga ut sin fastighetsförvaltning på entreprenad kan ett så 

kallat principal agent-problem uppkomma. Detta innebär att entreprenören (agenten) inte 

sköter förvaltningen som fastighetsägaren (principalen) önskar. Detta beror på att den externa 

förvaltaren får ett informationsövertag gällande fastigheten och dess hyresgäster. 

Informationsasymmetrin mellan fastighetsägaren och förvaltaren kan vara problematiskt då 

detta kan leda till intressekonflikter, där fastighetsägaren känner en vilja att kontrollera och 

övervaka förvaltaren.   

 

Informationshanteringen mellan aktörerna sköts ofta via kontinuerliga möten, rapporter och 

samtal, men frågan är vad som ska förmedlas under kommunikationen. Det går inte att 

fullständigt undvika informationsasymmetrin vid extern förvaltning då förvaltaren alltid 

kommer inneha mer information om fastigheten än ägaren. Parterna kan dock tillsammans 

arbeta för att reducera informationsbortfallet och problematiken som kan skapas kring det. 

Något som kan uppnås genom kontrakt med tydliga spelregler, vilket ger förvaltaren riktlinjer 

om vilken typ och mängd av information som ska presenteras till fastighetsägaren. 

 

Det är upp till fastighetsägaren hur informationsasymmetrin hanteras vid extern förvaltning, 

och skiljer sig från aktör till aktör. Det är viktigt att fastighetsägaren besitter kunskap om 

förvaltning och har förståelse för att varje relation till den utomstående aktören är unik. 

Förstår inte ägaren hur fastighetsförvaltning går till och vad som är relevant information 

uppstår lätt meningsskiljaktigheter, vilket gör det svårt att upprätthålla en god relation mellan 

de inblandade aktörerna. 

 

För att skapa ett gott samarbete behöver fastighetsägaren ha förtroende för förvaltaren och 

känna tillit att denne sköter fastigheten optimalt. Om fastighetsägaren vet vilken information 

som är nödvändig och litar på att förvaltaren sköter sitt jobb minskar kontrollbehovet vilket 

leder till att ett bättre sammarbete kan skapas mellan parterna. På detta sätt uppstår en 

situation där parternas kunskap inom respektive område utnyttjas, bättre kommunikation 

uppstår och fastighetsägaren kan ”ta ett steg tillbaka” från förvaltningen. 

  

Om relationen mellan ägare och förvaltare ska kunna fungera optimalt behövs incitament från 

båda parterna att vilja upprätthålla samarbetet. Detta kan endast åstadkommas om tydliga 

kontrakt och krav förmedlas till alla involverade personer. Vidare är det viktigt att båda parter 

förstår sin roll i hanteringen av fastigheten och att fastighetsägaren vet hur förvaltning går till. 

Förvaltaren måste även inse att mängden information skiljer sig mellan fastighetsägare och att 

de anpassar sin informationshantering därefter. För utländska fastighetsägare blir detta särskilt 

viktigt, eftersom informationen från den externa förvaltaren är dess enda koppling till 

fastigheten och hur den sköts.
19
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  (Kevin & Vass, 2010) 
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3.3. Operativa delar 

Fastighetsdriften är en av de centrala delarna inom fastighetsförvaltningen och som tidigare 

nämnt måste ägaren fråga sig själva huruvida det skall skötas internt eller läggas ut på 

entreprenad. Första påståendet i enkätundersökningen involverade om driften inom de 

svenska fastighetsfonderna sköts av inhyrd personal, uppfattningen visade sig vara praktiskt 

taget homogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5– Drift 

 

 

Som figuren ovan beskriver är uppfattningen i fastighetsbranschen att fonderna lägger ut 

driften externt. Vilka specifika delar aktören väljer att sköta internt eller externt skiljer sig 

mellan fonderna och valet grundar sig ofta i geografisk position, marknadskännedom och 

kompetensnivån aktören besitter inom de valda delarna. Övergripande är tendensen att den 

mer vardagliga skötseln av fastigheten sköts av extern personal medan delar av mer strategisk 

karaktär behålls internt.  

 

För att få en mer konkret bild över vilka typer av tjänster som fastighetsfondernas förvärvar, 

ställdes frågor om administrativa delarna, så som felanmälningar från hyresgästerna samt den 

ekonomiska administrationen. Uppfattningen bland de tillfrågade var i stort sett likformig, de 

läggs ut externt. Faktorer som kostnadsnivå, kvalitet i den tjänst som erbjuds hyresgästen samt 

den egna personalens kompetens i relation till entreprenörens är avgörande vid beslutet.  
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Figur 6 & 7 – Felanmälningar och ekonomisk administration 

 

Enkätsvaren om marknadsföring samt uthyrningen av lokaler sköts av fonden själv eller ej var 

inte lika tydlig. Frågan ställdes även under intervjuerna vilket gav förklaring på varför svaren 

från enkätundersökningen skiljde sig från varandra. Nyförhandlingar och omförhandlingar 

sköts till största del av en extern förvaltare, dock vill fonderna hålla en del av dessa 

förhandlingar internt, vilket generellt baseras utifrån hyresgästens storlek. 

 

Vid marknadsföring känner inte fastighetsfonderna samma behov av att exponera sig mot hela 

marknaden som de noterade bolagen, vikten ligger istället på de större hyresgästerna samt 

investerarna. Anledningen till att marknadsföringen likt de tyngre förhandlingarna hålls 

internt är att fastighetsfonderna vill bibehålla kundkontakten och undvika 

informationsasymmetrin gentemot dessa nyckelaktörer. Man kan urskilja att trots detta 

entreprenadutmärkande synsätt är vissa fastighetsfonder benägna att behålla kontroll av 

särskilda utsnitt av fastighetsförvaltningen inom verksamheten.  

 

 

 

 

Figur 8 - Marknadsföring samt uthyrning 
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3.4 Fastighetsfonders affärsmodell  

Mot den bakgrund som delgivits ovan kan man konstatera att större delen av den operativa 

förvaltningen inom de svenska fastighetsfonderna hanteras externt, vilket ofta läggs ut på flera 

olika aktörer. Detta kan förklaras med att fastighetsfonderna inte sällan agerar på flera 

marknader samtidigt och den externa förvaltningen underlättar för fondernas affärsmodell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 – En eller flera entreprenörer 

 

Genom att använda sig av entreprenad tar fonden del av aktörens lokalkännedom samtidigt 

som verksamheten blir mer kostnadseffektivt. Då de kan använda sig av flera externa 

förvaltare blir affärsmetoden mer snabbfotad, lättare att exponera sig mot flera olika 

marknader och undviker en onödigt stor personalomsättning. 

 

Detta förhållningssätt kan förklaras av att fastighetsfondernas affärsmodell är uppbyggt på ett 

sätt där det inte blir effektivt att sköta allt i egen regi. Investerarna betalar en avgift till 

fondförvaltaren för att kunna sköta fastighetsfonden. Syftet med avgiften är att 

fondförvaltarna ska kunna leverera en avkastning, hur dessa medel disponeras är upp till 

fonderna själva och att de oftast väljer en entreprenadlösning blir naturligt. För i första läget, 

när inga fastigheter är förvärvade, blir det väldig dyrt för fonderna att själva försörja en sådan 

stor personal som krävs för att driva förvaltningen internt. Alternativet att ta in egen personal 

när intäkterna väl har blivit större bör rimligtvis också anses onödigt, eftersom den specifika 

fonden inom ett par år kommer att avvecklas. I sådant fall krävs det att en parallell fond har 

öppnats under tiden, så att delar av personalen kan förflyttas dit. Utgiften för den operativa 

förvaltning måste istället erhållas från kassaflödet som förvärvade fastigheter senare kommer 

att generera. 

 

 

 

 



 

15 

 

Egen regi kontra entreprenad Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Netto

1. Fastighetsfonder använder sig 

främst av inhyrd personal för att 

söta driften av sina fastigheter

33,3% 33,3% 22,2% 11,1% 0% 55,5%

2. Fastighetfonder väljer oftast att 

lägga ut den ekonomiska 

administration på entreprenad

33,3% 33,3% 33,3% 0% 0% 66,6%

3. Fastighetsfonder sköter inte 

själva marknadsföring och 

uthyrning av sina lokaler

11,1% 22,2% 56,6% 11,1% 0% 22,2%

4. Fastighetsfonder hanterar inte 

själva felanmälningar från 

hyresgästerna
33% 22% 33% 11% 0% 44,4%

3.5 Sammanfattning 

Inom fastighetsbranschen skiljer sig hanteringen av förvaltningen från aktör till aktör och 

valet grundar sig ofta i kompetensnivå och marknadskännedom. En annan avgörande faktor är 

hur viktigt det är att själv sköta den direkta kontakten med sina hyresgäster. Inom de svenska 

fastighetsfonderna finns en generell affärsmodell som utgår från att man placerar ut den 

operativa förvaltningen externt. Fonderna är dock benägna om att behålla vissa utsnitt av sin 

förvaltning internt. I synnerhet sådant som är av mer strategisk karaktär. Den här strategin kan 

innebära att kontakten med hyresgästerna blir sämre, vilket gör att informationshantering 

mellan den inhyrda personalen och fondförvaltaren är avgörande för ett bra samarbete. Något 

som kommer anlyseras mer djupgående i kapitel 6. Istället riktas nu först fokus till 

fastighetsfondernas investerare och hyresgäster. 

 

För att tydligöra resultaten från enkätundersökningen, redogörs svaren i tabellen nedan.   

Här har ett nettovärde räknats fram. Syftet med värdet är att skapa en tydligare indikation på 

om de tillfrågade är benägna att hålla med om ett påstående eller inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 

* 

Genom att addera ”Stämmer helt och hållet” med ”Stämmer ganska bra” och sedan subtrahera 

”Stämmer ganska dåligt” och ”Stämmer inte alls” räknades ett nettovärde fram. Således har 

svarsalternativet ”Stämmer varken bra eller dåligt” inte tagits med.   

 

Figur10 – Svar från enkätundersökning* 
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4 Investerarna och hyresgästerna 
 

 

Oavsett ägarform finns det huvudsakligen två olika intressegrupper att ta hänsyn till, 

nämligen investerarna och hyresgästerna. I detta kapitel studeras hur fastighetsfonder 

förhåller sig till de två grupperna. Härav följer en redogörelse för vilka som är fondernas 

primära investerare och hur relationen mellan dessa parter ser ut. Vidare går kapitlet 

närmare in på olika aktiviteter som illustrerar i vilken uträckning som fonderna jobbar mot 

kunderna.     

 

4.1 Fondernas investerare  

Fastighetsfonder är tillgängliga för mindre investerare men denna typ av kapitalplacering 

domineras trots allt av större investerare, och inte minst av institutionella aktörer. Anledning 

till det är att fastighetsfonder i regel kräver stora kapitalinsatser. Varför väljs då denna 

investeringsstrategi? Ur ett teoretiskt perspektiv är förklaringen att fondförvaltarna kompetens 

förväntas vara hög, möjligheten att exponeras mot en större fastighetsportfölj och samtidigt 

inte behöva ansvara för fastigheterna själv. I synnerhet är det kompetensen som fondförvaltare 

erbjuder som lyfts fram som den viktigaste egenskapen.
20

 Marknadskännedom och 

spetskunskap inom fastighet och finansiellt relaterade frågor är en avgörande faktor till god 

avkastning.    

 

Eftersom de flesta svenska fastighetsfonderna är slutna kan det noteras att det föreligger 

skillnader i förhållande till de noterade fastighetsbolagen. I slutna fonder blir investerarnas 

kapital inlåst under en förutbestämd tidshorisont. Något som leder till en illikvid placering, 

där pengarna utbetalas när fonden avvecklas, tvärtemot en fastighetsaktie där investeraren kan 

välja att lämna på dagen.  En situation där det inte finns möjlighet att rösta med fötterna under 

innehavstiden leder till att det krävs ett stort förtroende för den sittande förvaltaren i fonden. 

Mot den bakgrunden blir det tydligt varför kompetensen hos fondbolaget blir så viktigt.  

 

Investerarna kan naturligtvis uttrycka sitt missnöje i ett senare skede, genom att välja att inte 

gå in i nästa fond. Ur fondförvaltaren perspektiv blir det i synnerhet viktigt att kunna redovisa 

ett bra track record på hur tidigare förvaltade pengarna lyckats förädlas. Utan ett bra resultat 

kommer det bli betydligt svårare att motivera varför nya pengar ska resas. 

 

Vad mer som är av intresse är att när fastighetsfonden avslutat sin kapitalanskaffningsperiod 

tenderar de att ha relativt fria tyglar. Det ställs inga krav från enskilda investerare vilka 

fastigheter som ska köpas, utan det enda kravet som ställs är det rör sig om fast egendom på 

de specifika marknaderna som fonden valt att agera på. Givetvis presenteras en strategi under 

kapitalanskaffningen, som mer konkret tydliggör vilka typer av fastigheter fonden kommer att 

inrikta sig mot. 

                                                 
20

  (Skarp, 2011) 



 

17 

 

 

Vidare ska det tilläggas att investerarna tar ett steg tillbaka från skötseln av fastigheten. Det 

huvudsakliga intresset är att fondförvaltaren ska leverera en god förräntning på det 

investerade kapitalet. Under investeringsperioden får dock ägarna kontinuerligt information i 

form av årsrapporter och kvartalsrapporter. 

4.2 Fondbolagets intresse  

Utifrån redogörelsen ovan ställdes frågan ifall fondernas huvudsakliga arbetsområde syftar till 

att skapa ett mervärde för sina investerare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 – Investerarna i fokus 

 

Med tanke på att frågan var uttryck enbart i relation till investerarna blev resultatet väldigt 

entydigt, de tillfrågade ansåg att fastighetsfonderna primärt arbetar för investerarna. Detta kan 

knappast anses vara överraskande eftersom det är kapitalet från investerare som är avgörande 

för en fortsatt verksamhet.  

 

Samtidigt är det här förhållandet inte unikt för fastighetsfonder, noterade fastighetsbolag 

skulle i de flesta fall anses ha samma intresse att arbeta för sina investerare. Den största 

skillnaden mellan dessa ägarformer är dock antalet investerare. I en fastighetsfond rör det sig 

sällan om mer än 20-30 stycken, medan ett publikt bolag ofta består av tusentals aktieägare. 

 

Mot den bakgrund som delgivits ovan kan man anta att det förhåller sig en närmare relation 

till ägarna i en fastighetsfond än andra typer av ägarformer. Med ett mindre antal ägare blir 

det även färre intressen att ta hänsyn till, vilket effektiviserar arbetet i verksamheten. De 

noterade bolagen torde ha en större distans till sina aktieägare, där inte alla är lika fokuserade 

på hur verksamheten faktiskt bedrivs.  Eftersom det här också finns fler intressen som 

tillkommer, exempelvis exponerar sig investerare bara mot fastighetsföretag utifrån hur 

börsen kan komma att utvecklas, för diversifiera sin aktieportfölj. Samtidigt ska det tilläggas 

att de noterade bolagen ofta har en god kontakt med sina större aktieägare, som genom sin 

rösträtt även har möjligheten att styra bolaget. Med detta sagt är det inte unikt för 
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fastighetsfonder att vara fokuserade på sina investerare, utan är något som påträffas bland alla 

typer av ägarformer.      

4.3.1 Hyresgästerna i fastighetsfonder   

Fastighetsförvaltning associeras ofta med hur en fastighet praktiskt hanteras. Idag är 

begreppet mer mångfacetterat, emellertid är fastigheten som en produktionsfaktor bara en av 

flera delar. Följden blir att den moderna fastighetsförvaltningen utgör en servicetjänst. Detta 

leder till att hyresgästens perspektiv hamnar i större fokus. För hyresgästen är fastighetens 

tekniska egenskaper av mindre intresse, i stället är de funktioner och den servicen som 

fastighetsägaren kan erbjuda betydligt viktigare. Följaktligen konstateras att fastighetsbolagen 

måste se sina hyresgäster som kunder. Ett sådant perspektiv där hyresgästen snarare utgör en 

konsument, gäller det bland annat för fastighetsägaren att vårda och utveckla sina 

kundrelationer som ger nöjda kunder, samtidigt som ett starkt varumärke byggs upp för att 

knyta till sig nya kunder.
21

 I denna del studeras således hur fastighetsfonder förhåller sig till 

dessa frågor.    

4.3.2 Varumärkeskännedom och kundnöjdhet  

För att belysa kundperspektivet inom fastighetsfonderna, tog en av enkätfrågorna sikte på 

huruvida varumärkeskännedomen är mindre viktigt för fastighetsfonderna än för andra typer 

av ägarformer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 - Varumärkeskännedom 

 

Resultatet visar inget tydligt samband, utan åsikterna skiljer sig åt i hög grad. Dock har 

majoriteten uppfattningen att påståendet ”varken stämmer bra eller dåligt” eller att det 

”stämmer ganska dåligt”.  

  

En förklaring till det kan återkopplas till svaret som kunde urskiljas i det förra avsnittet på om 

fastighetsfonder väljer att marknadsföra sig. Eftersom fonderna ofta eftersträvar en god 
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kundkontakt gentemot större hyresgäster, blir det naturligt att varumärket exponeras mot 

dessa kunder. Medan varumärkeskännedomen hos mindre aktörer inte är lika avgörande.         

 

Vidare går det att tolka varumärkeskännedomen ur ett bredare perspektiv. Den första större 

satsningen inom fastighetsbranschen i Sverige var Vasakronas TV-reklam och sedan dess har 

flera större aktörer tagit efter. Kampanjerna syftar inte i första hand till att hyra ut en specifik 

lokal utan snarare att ”bygga upp ett varumärke” och exponera sig mot hela marknaden. Det 

råder dock skilda åsikter beträffande de ekonomiska fördelarna bakom marknadsföring av 

detta slag. Förespråkarna menar på att ett starkt varumärke kan ge fördelar vid val av lokal, då 

hyresgästerna blir mer intresserade av erbjudanden från dessa fastighetsbolag. Kritikerna 

pekar istället på att det är mer konkreta faktorer som styr valet av lokal, såsom utformning, 

läge och pris
22

. I förhållande till fondernas storlek vore det inte orimligt om de valde att 

exponera sig på detta sätt. I intervjuerna framkom det dock att fonderna inte är lika 

intresserade att ”bygga sitt varumärke” genom dessa kanaler. Med detta sagt tycks fonderna 

inte anse att det finns något mervärde att synas för sakens skull. 

 

För att ytterligare konkretisera hur fastighetsfonderna förhåller sig till kundperspektivet 

ställdes frågan om i vilken utsträckning fonderna valde att genomföra så kallade nöjd kund-

mätningar (NKI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 - Kundnöjdhetsundersökningar 

 

Syftet med frågan var att avgöra om fonder är mindre benägna att genomföra 

kundnöjdhetsundersökningar än andra typer av fastighetsägare. Enligt svaren så finns det 

inget som tyder på att ett sådant samband råder. Istället får det tolkas som att en del fonder 

väljer att genomföra dessa undersökningar, medan andra finner det mindre intressant att 

implementera verktyget. Valet att utföra NKI har troligtvis inte så mycket med ägarformen att 

göra. Det är istället ett aktivt val som varje aktör gör, om de tycker att det finns ett mervärde 
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med information som tillhandahålls från undersökningarna eller ej. Vidare blir det ett 

ekonomisk avvägning – anser det specifika företaget det är värt att lägga X kronor för att 

inhämta information?  

4.4 En långsiktig relation  

Som tidigare berörts har fastighetsfonder som målsättning att efter en tid avveckla fonden, 

med förhoppningen om god avkastning. Med detta perspektiv i åtanke, blir följdfrågan 

huruvida relationen till hyresgästerna berörs av den mer kortsiktiga innehavstiden.          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 – Långsiktiga relationer till hyresgästerna 

 

Det som kan noteras är att det föreligger viss meningsskiljaktighet, där man dels är benägen 

att hålla med om påståendet fullt ut, dels förkastar detsamma. En förklaring till varför en lika 

långsiktig relation med hyresgästerna inte borde vara intressant kan kopplas till effektiviteten.  

För att kunna leverera höga avkastningskrav samtidigt som innehavstiden är kort och resurser 

är begränsade, bör det ur ett teoretiskt perspektiv innebära att de sittande hyresgästerna blir 

mindre prioriterade. Utifrån detta kan man tänka sig att fastighetsfonderna främst väljer att 

lägga sina resurser på utveckling av fastigheten, som i ett längre tidsperspektiv kommer skapa 

ett högre mervärde för nästa ägare. 

 

Samtidigt kom det från intervjuerna fram ett bra exempel som motsätter sig det som tidigare 

antytts. Nämligen att aktörer inom fastighetsbranschen oftast kommer i kontakt med samma 

hyresgäster, något som inte minst gör sig påmint inom handelssektorn där de större aktörerna 

är återkommande. Oberoende om innehavstiden för den specifika fastigheten inte är speciellt 

långvarig, är det troligt att fondförvaltaren i ett senare skede kommer i kontakt med samma 

hyresgäst. Detta leder till att det inte finns utrymme för att ignorera en befintlig relation 

eftersom en sådan framtoning troligtvis kommer skada en i ett senare skede. Det bör således 

betonas att fastighetsfonder likt andra ägarformer har samma drivkraft att bibehålla en god 

kundkontakt, framförallt med de större aktörerna.        
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Kundens perspektiv Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Netto

1. Fastighetsfonder arbetar i första 

hand för att tillgodose 

investerarnas intressen 

56% 44% 0% 0% 0% 100%

2. Eftersom fastighetsfonder 

avvecklas efter en kortare tid, är de 

mindre intresserade av en 

långsiktig relation till sina 

hyresgäster än andra 

fastighetsägare. 

25% 12,5% 25% 12,5% 25% 0%

3. Fastighetsfonder är mindre 

intresserade att genomföra 

kundnöjdhetsundersökningar (bland 

sina hyresgäster) än andra 

fastighetsägare

0% 37,5% 25% 37,5% 0% 0%

4. Varumärkeskännedom är mindre 

viktigt för fastighetsfonderna än för 

andra fastighetsägare

12,5% 12,5% 37,5% 25% 12,5% -12,5%

5. Fastighetsfonder utför inte 

kundanpassningar i lika stor grad 

som andra typer av fastighetsägare

0% 0% 50% 12,5% 37,5% -50,0%

6. Fastighetsfonder är mindre 

intresserade av att erbjuda sina 

hyersgäster olika typer av 

kringtjänster, än andra typer av 

fastighetsägare

0% 25% 37,5% 12,5% 25% -12,5%

4.5 Sammanfattning  

Fastighetsfonder väljs framför allt på grund av att investerarna är intresserade av den 

kompetens som fondförvaltarna förväntas besitta. Fonderna har förhållandevis fria tyglar när 

kapitalanskaffningen är klar. Investerarna är således inte med och påverkar transaktioner eller 

för den delen hur driften av fastigheterna sköts. Att fondernas kärnverksamhet är att arbeta för 

investerarna har tydligt framgått i detta kapitel. Detta kan förklaras genom att investerarna är 

relativt få till antalet och för att kunna starta nya fonder krävs det att dessa aktörer är beredda 

att skjuta in kapital igen.  

 

Att fonderna skulle fokusera mindre på sina hyresgäster än andra ägarformer finns det inga 

tydliga samband på. I förhållande till sin storlek  väljer fonderna dock inte i lika stor 

utsträckning att marknadsföra sig publikt. Att de inte skulle behöva en lika långsiktig relation 

till sina hyresgäster är svårt att fastställa. Men mot större hyresgäster finns ofta en drivkraft att 

arbeta mer långsiktigt eftersom de är ständigt återkommande. I nästa del studeras närmare om 

en kortare innehavstid av fastigheter skulle leda till mer kortsiktiga lösningar och ett mindre 

fokus på miljörelaterade frågor.     

 

 

  
        

Figur 15 – Sammanställning enkätsvar kundernas perspektiv 

 

 

 



 

22 

 

5 Långsiktighet och miljö i fokus  
 

 

 

Miljöfrågor ligger högt upp på agendan för såväl fastighetsägare som hyresgäster i Sverige. 

Miljöcertifieringar är exempel på marknadsbaserade verktyg som synliggör ett tydligare 

fokus på miljö och långsiktighet i branschen. När fastigheter ägs under en kortare tid blir 

frågan om det blir lika viktigt? I detta kapitel studeras hur fastighetsfonder agerar i frågan.  

 

 

5.1 Bakgrund 

En öppen fastighetsfond saknar tidsbegränsning medan de slutna fonderna brukar ligga mellan 

3-5 år, men ibland upp till 10 år. Vidare kan man, som tidigare nämnts, kategorisera in 

fonderna efter investeringsinriktning, om de är core-, value added- eller opportunistiska 

fonder. I Sverige är  slutna opportunistiska fastighetsfonder vanligt förekommande. 

Fastighetsfonder med denna typ av investeringsstrategi investerar i utvecklingsprojekt  med 

större risk för att kunna möjliggöra en högre avkastning.  

 

Under det senaste decenniet har klimat och miljö blivit en alltmer aktuell samhällsfråga, där 

mycket av debatten rör energiförbrukningen. En naturlig följd av detta är att fokus lagts på 

fastighetssektorn och energin som förbrukas där genom uppvärmningen. ”Grön byggnad” är 

ett relativt nytt begrepp inom fastighetsbranschen och syftar till en fastighet som kan möta 

vissa uppställda miljökrav. Idag finns det flera klassificeringssystem vilka har olika 

utgångspunkter, bedömningskriterier och omfattning. 

 

EU Green Building, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) och BREEAM 

(Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är några exempel på 

klassificeringssystem som tagits fram. I och med att inte något globalt enhetligt 

bedömningssystem utvecklats förvåras definitionen av begreppet ”grön byggnad” och vilka 

krav som ska ställas.
23

 

 

5.2 Tidshorisonten  

Tidsaxeln brukar innefatta en investeringsperiod och en potentiell förvaltningsperiod. 

Investeringsperioden består av ett par år av kapitalanskaffning, vilket sedan följs av 1-5 år av 

förvaltning och slutligen försäljning. Genom fondverksamhetens kortare innehavstid blir 

lönsamheten mycket mer tydliggjord än i ett noterat bolag, som generellt har en väsentligt 

längre investeringshorisont.  

De noterade fastighetsbolagens bestånd påverkas av redovisningsregler och aktiekursernas 

resultat under en längre period. De onoterade fastighetsfonderna har inte samma 
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redovisningsskyldighet. Fokus flyttas från olika redovisningsmetoder till att istället se på 

kassaflödet samt värdeutveckling. 

 

I enkätundersökningen ställdes frågan om aktörerna trodde att ”fastighetsfonder generellt har 

ett kortare perspektiv än andra fastighetsägare”. Endast 25 % ansåg att det stämde ganska 

dåligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 – Kortare perspektiv 

 

Vidare ställdes frågan om aktörerna uppfattade att ”fonderna i större utsträckning använder 

sig av kortsiktiga lösningar, när det gäller beslut och underhållsfrågor, än andra typer av 

fastighetsägare”. Här visade det sig att endast 25 % de tillfrågade aktörerna ansåg att 

påståendet stämde ganska bra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17- Kortsiktiga lösningar 

 

Uppfattningen är således att fastighetsfonder generellt har ett kortare perspektiv i sin 

förvaltning men utan att fonderna använder sig mer av kortsiktiga lösningar än andra 
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fastighetsägare. Aktörerna anser således att fastighetsfondernas kortsiktiga innehavsperiod 

inte har en negativ inverkan på deras arbetsmetod inom drift och underhåll.  

 

Det kortsiktiga perspektivet kan förklaras av att fastighetsfonderna i Sverige i stor grad 

använder sig av en opportunistisk investeringsstrategi. Avkastningsmålet på mellan 20-30 

procent är svårt att nå endast genom kassaflöden, utan uppnås till största delen genom 

värdeökning. För att kunna skapa denna värdeökning försöker fastighetsfonden hitta unika 

investeringsobjekt med goda vinstmöjligheter. Det kortsiktiga perspektivet syftar alltså till hur 

fonderna under en kortare tidshorisont ska resa kapital, utföra komplexa utvecklingsprojekt 

och på så sätt försöka möta de höga räntabilitetskraven. Detsamma kan även förklara varför 

fastighetsfonderna inte anses använda sig av kortsiktiga lösningar i sin förvaltning. Tendensen 

verkar vara att gå in i projekt med utvecklingspotential, där enda möjligheten till en hög 

värdeökning är att göra långsiktiga investeringar i fastigheten.   

5.3 Miljö 

Att fastigheter ska byggas och förvaltas grönt samt vara klimateffektiva kan argumenteras 

från dels ett samhällsperspektiv, dels från aktörers perspektiv. Frågan blir då huruvida 

fastighetfonderna präglas av samma incitament och om certifiering är ekonomiskt motiverat? 

 

I rapporten ”Kan grönt bli till guld” beskrivs hur miljöcertifiering i störst utsträckning sker i 

nybyggnationsfasen som ett resultat av efterfrågan från kunderna, det vill säga hyresgästerna 

och investerarna. Den största bakomliggande faktorn är en ökad medvetenhet avseende 

miljöfrågor hos denna grupp, de vet att nybyggda fastigheter lätt kan certifieras. En annan 

orsak skulle kunna vara att många aktörer inom fastighetssektorn har stora internationella 

kunder. Dessa har ofta erfarenhet av miljöcertifiering och förståelse av dess positiva effekter, 

vilket leder till påtryckningar gentemot aktörerna i fastighetsbranschen. Detta resulterar i att 

kunderna ställer mer krav och har högre förväntningar på nybyggda fastigheter.  

 

En annan förklaring på detta kan härledas till de högra krav avseende kvalitet på 

nybyggnation i Sverige. Fastighetsutvecklande företag som utför brister i sitt arbete 

accepteras inte, vilket har lett till högre byggstandard. Med andra ord kan den ökade 

miljöcertifieringen bero av de generella byggnormerna i Sverige redan uppfyller många av de 

krav som ställs upp i klassificeringssystemen ”LEED” och ”BREEAM”. Ur ett 

kundperspektiv är det helt enkelt onödigt att inte miljöcertifiera i dessa lägen, samtidigt som 

det är väsentligt billigare under nybyggnationen än under ett senare skede i den löpande 

förvaltningen. 

 

I själva verket anser få av de fastighetsutvecklande företagen att miljöcertifieringen bringar ett 

mervärde i form av bättre nyproducerade fastigheter, Sverige har redan en så pass hög 

byggstandard. De menar snarare att värdet finns i den konkurrensfördel som 

miljöcertifieringen innebär för fastighetsaktörerna. Mer konkret kan fastighetsägarna 

marknadsföra sina lokaler som miljövänliga.
24
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5.4 Miljöarbetet inom fastighetsfonderna 

Förändringsarbetet mot mer gröna byggnader förenklas och effektiviseras om miljöklassade 

produkter efterfrågats från kunderna, vilket färska undersökningar också indikerar
25

. 

Samhällets ökade krav tillsammans med ökad efterfrågan på gröna byggnaderna har lett till att 

det blivit vanligare att vilja förvärva dessa typer av fastigheter i fastighetssektorn. Med detta 

sagt ställdes frågan om aktörer i branschen trodde fastighetsfonder var lika intresserade av att 

förvärva miljöcertifierade fastigheter som andra fastighetsägare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18 – Miljöcertifierade fastigheter 

 

Utifrån svaren kan uttydas att denna trend även berör fastighetsfonderna. Uppfattningen 

visade sig vara att det inte skiljer mellan ägarformerna då det kommer till att förvärva 

miljöcertifierade fastigheter.  

 

Under intervjuerna förklarades att miljöcertifiering inom de svenska fastighetsfonderna är 

relativt nytt. Många långsiktiga utlänska fonder har dock under de senaste åren haft inriktning 

på miljöstandard och köper endast fastigheter av detta slag. Även hos de större hyresgästerna 

har miljökraven blivit mer påtagliga i deras sökande efter lokal, många använder denna typ av 

fastighet som en motvikt till det som de normalt förknippas med och för att förbättra sitt 

varumärke.
26

 

Under enkätundersökningen ställdes frågan om fastighetsfonderna var mindre intresserade att 

miljöklassificera sitt befintliga bestånd än andra typer av fastighetsägare. Svaren visar på att 

detta påstående är inkorrekt och att det finns ett intresse hos fonderna att genomföra 

klassificeringar, något som talar emot teorin.  

 

Enligt en artikel från KTH skriven av Magnus Bonde vid institutet för byggande och 

fastighetsekonomi, beskrivs tidsaspekten som påverkande faktor för att genomföra 

                                                 
25

  (Lind & Lundström, 2009) 
26

  (Jernelius, 2011) 



 

26 

 

miljöeffektiva investeringar. Bonde menar att om hyresvärden eller hyresgästen har en 

kortsiktig investeringshorisont, kommer långsiktiga klimatsmarta investeringar förbises
27

. 

Vidare studier indikerar hur kostnaderna ökar vid byggande av ”gröna byggnader”. 

Byggnadskostnaderna kan stiga upp mot 7 procent beroende på hur ”grön” byggnaden 

konstrueras samt var i byggprocessen miljöfrågorna blir aktuella.  Frågan blir då varför 

fastighetsfonderna, med en kortsiktig investeringshorisont på 5-10 år, visar intresse på att 

miljöcertifiera sitt bestånd. 
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19 - Miljöcertifiera sina fastigheter 

 

Den mest troliga förklaringen är den ökade efterfrågan på fastighetsmarknaden. Tendenser 

internationellt såväl som nationellt visar att hyresgästerna, i allt större utsträckning, ha 

miljöfrågorna i åtanke då de väljer lokal
29

. Med detta sagt kan man tänka sig de svenska 

fastighetsfonderna generellt varit passiva i sin miljöcertifiering, men som blivit aktuellt då det 

efterfrågats bland hyresgästerna har ökat. 

 

Under intervjun förklarades att miljöklassade byggnader inte brukar vara den direkta 

anledningen att man går in i ett bestånd. Det primära målet är att jobba för investerarna likt ett 

noterat fastighetsbolag jobbar för sin aktieägare, ökar förräntning genom miljöcertifiering, 

kommer fokus att läggas där. 

 

5.5 Sammanfattning  

De flesta svenska fastighetsfonderna är slutna opportunistiska fonder med en 

investeringshorisont på 5-10 år. Denna innehavstid är kort i förhållande till andra typer av 

ägarformer, och syftet var att redogöra hur detta påverkar förvaltningen. Utifrån intervjuer 

och enkätundersökning kan uttydas en uppfattning av att fastighetsfonderna präglas av ett 

kortare perspektiv i sin förvaltning, utan att de nödvändigtvis använder sig av mer kortsiktiga 

lösningar.  
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Långsiktighet och Miljö Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Netto

1. Fastighetsfonder har generellt ett 

kortare perspektiv i sin förvaltning 

av fastigheter än andra typer av 

fastighetsägare

12,5% 50,0% 12,5% 25% 0% 37,5%

2. Fastighetsfonder använder sig i 

större utsträckning av mer 

kortsiktiga lösningar, när det gäller 

beslut om drift och 

underhållsfrågor, än andra typer av 

fastighetsägare

0% 25,0% 37,5% 25% 12,5% -12,5%

3. Fastighetsfonder är mindre 

intresserade av att miljöklassificera 

sina nuvarande fastigheter, än 

andra typer av fastighetsägare. 

0% 25,0% 12,5% 25% 37,5% -37,5%

4. Fastighetsfonder är intresserade 

av att förvärva fastigheter som är 

miljöcertifierade, i lika stor 

utsträckning som andra typer av 

fastighetsägare.

37,5% 25,0% 37,5% 0% 0% 62,5%

 

Miljödebatten inom fastighetssektorn är generellt inget nytt men har under de senaste åren 

även börjat bli mer etablerad hos de svenska fastighetsfonderna. Av enkätundersökningen går 

det att utläsa att fonderna inte skulle vara mindre benägna att miljöcertifiera sitt nuvarande 

bestånd än andra fastighetsägare. Något som främst beror på av att de finner certifieringar av 

sådant slag som ekonomiskt lönsamt.  

 

 

Figur 20 – Sammanställning enkätsvar långsiktighet och miljö 
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6 Sammanfattande analys 
 

 

För att illustrera en mer överskådlig bild av hur förvaltningen går till i de svenska 

fastighetsfonderna följer nu en mer djupgående analys av det som framgått av resultatet. 

 

 

6.1 Extern förvaltning 

Inom de svenska fastighetsfonder finns det aktörer som sköter allt i egen regi men det 

generella tillvägagångssättet är att de använder sig av en kombination av intern och extern 

förvaltning. Det som tydligt har framkommit är att den operativa delen av 

fastighetsförvaltningen läggs ut på entreprenad medan den strategiska förvaltningen sköts av 

fonderna själva. Trots att förvaltningen läggs ut externt behövs många gånger god kunskap 

inom fastighetsområdet för att kunna hitta rätt personer, och då kunna skräddarsy en 

förvaltningslösning för den specifika fastigheten. 

 

Att fastighetsfonderna använder denna typ av strategi är inte överraskande eftersom detta går i 

linje med deras affärsmodell. Med detta menas att kärnverksamheten för fonder till största del 

fokuserar på en snabb förädling av fastigheter snarare än att behålla desamma under en längre 

tidsperiod.  Ett mer aggressivt agerande där fonderna exponerar sig mot flera marknader och 

under kortare perioder för att skapa hög avkastning. I detta fall bör en entreprenadlösning vara 

mer effektivt, något som kan förklaras av flera skäl. Verksamheten blir mer snabbfotad när 

fondförvaltaren inte behöver sätta sig in i varje specifik fastighets löpande skötsel. Ytterligare 

ett skäl bör vara kostandseffektiviteten i relation till personalomsättningen. När fonderna 

agerar på flera marknader kommer det innebära en stor kostnad att placera ut egen personal 

för att driva varje specifik fastighets operativa skötsel. Således bör det vara mer optimalt att ta 

in extern personal under den tid som fastigheten faktiskt ägs.  

 

Detta tillvägagångssätt kan också grunda sig i investerarnas förväntningar på hur fonderna 

bedrivs. Investerarna betalar en avgift till fastighetsfonderna för att kunna möjliggöra 

förväntad avkastning. Avgiften som erhålls från investerarna avser den expertis fonderna 

besitter medan det knappast kan förväntas täcka förvaltningskostnaderna. Mer rimligt är att 

det löpande kassaflödet från hyresgästerna står för denna utgift, något som vi antar 

investernarna vill hålla isär.     

    

Med utgångspunkten att fastighetsfonderna i Sverige lägger ut den operativa förvaltningen 

externt, kan en viss problematik uppstå. Med ett sådant agerande är det omöjligt att 

fullständigt undvika ett informationsbortfall, då den externa förvaltaren alltid kommer ha ett 

informationsövertag. I denna situation kan informationsasymmetrin reduceras genom en 
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långsiktig relation mellan de inblandade parterna, där fastighetsägaren känner tillit till 

aktören.
30

  

 

Bestående relationer kan tänkas bli svårare att upprätthålla om man har ett agerande som 

involverar en hög omsättning av fastigheter på olika delmarknader. För fastighetsfonderna blir 

det därför särskilt viktigt att de inblandade förstår sin roll i hanteringen av fastigheten. 

Fastighetsägaren måste förstå hur förvaltningen skall skötas för att kunna avgöra vilken 

information som är relevant, endast då kan verksamheten bedrivas så effektivt som möjligt. 

 

6.2 Service management   

Investerarna vänder sig till fonderna för att kunna exponera sig mot fastigheter som 

investeringsobjekt, och för att kunna ta del av den kompetens som förvaltarna besitter inom 

ämnet. Spetskunskap inom fastighet och finansiellt relaterade frågor är en avgörande faktor 

för en god avkastning. Att fastighetsfondernas primärt verkar för sina ägare är något som den 

här rapporten visar på. Detta förhållande behöver inte vara direkt kopplat till ägarformen, utan 

det borde finnas samma drivkraft att arbeta för sina ägare oavsett ägarform. Dock anser vi att 

de karaktäristiska drag som fastighetsfonderna har, gör att varje relation till investerarna blir 

mer avgörande. Med ett begränsat antal investerare, stora kapitalinsatser i en inlåst form, är 

verksamheten beroende av att denna intressegrupp är tillfredställd. Utan fortsatt intresse från 

investerarna kommer en ny fond aldrig kunna resas. 

    

För att förtydliga detta resonemang kan fastighetsfonderna jämföras mot de noterade bolagen. 

Börsnoterade fastighetsbolag har alltid en viss typ av säkerhet, dels då investerarna är fler till 

antalet, dels att bolagets ägarandelar kan handlas på en andrahandsmarknad. Med andra ord 

kan man tolka situationen som att noterade bolagen alltid kommer ha större chans till nya 

investerare trots bristfälliga resultat – det finns lättillgängliga likvida medel. Kan inte 

fastighetsfondernas leverera ett bra resultat kommer investerarna söka sig till andra aktörer.   

 

Som delgivits i resultatdelen var vår uppfattning att hyresgästerna skulle kunna påverkas 

negativt av att ha en fond som fastighetsägare. Detta då de opportunistiska fastighetsfondernas 

affärsmodell ofta involverar en kort innehavstid tillsammans med extern förvaltning, där 

kedjan mellan fastighetsägare och hyresgäst kan tänkas bli längre. Eftersom investerarna 

spelar en sådan central roll i fondernas verksamhet, kan man tänka sig att mindre resurser 

kommer allokeras till hyresgästerna. Vad som presenterades i resultatet gav oss ingen 

indikation på att så skulle vara fallet. Fastighetsfonderna strävar efter att upprätthålla en god 

kundkontakt, framförallt gentemot de större hyresgästerna. Fastigheterna ägs och förvaltas 

under en kortare tid men verksamheten bedrivs under en längre period, vilket skulle kunna 

vara en bra anledning till att kundrelationer inte kan ignoreras.  

 

Avslutningsvis kan frågan ställas hur viktigt det är för fastighetsägaren med en nära relation 

till sina hyresgäster. Det centrala för hyresgästen är en bra utformad lokal med rätt läge och en 
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skälig hyra. I själva verket spelar det troligtvis mindre roll vem som faktiskt är ägare till 

lokalen.  

6.3 Tidsaspekten  

Som tidigare nämnts är den generella uppfattningen att fastighetsfonder har en kortare 

innehavstid på sina fastigheter. Samtidigt har det framkommit att det för den delen inte skulle 

betyda att mer kortsiktiga lösningar används. Med ett synsätt där fastighetsfonder är 

kapitalförvaltare och maximal avkastning är det primära målet, kan det tänkas att mer 

kortsiktiga åtgärder används i förvaltningen. Ett scenario som i ett livscykelperspektiv inte 

skulle vara långsiktigt gynnsamt, där fastighetsägaren exempelvis drar ned på underhållet i 

allt större utsträckning för att nå högre driftnetton. Resultatet från intervjuer samt 

enkätundersökning motsätter sig dock denna tes.    

 

I Sverige är de flesta fastighetsfonderna av opportunistisk karaktär, vilket innebär höga 

avkastningskrav från investerarna. För att nå en god ersättning när fonden avveklas och då 

kunna tillfredsställa målet på avkastning, är kortsiktiga lösningar något som troligtvis hämmar 

detta. Denna typ av strategi, där fonderna försöker öka driftnettot genom undermåliga 

lösningar, verkar inte vara det mest effektiva för önskad förräntning. Istället verkar 

situationen vara så att man arbetar på ett sådant sätt där man letar efter att hitta komplexa 

projekt med stor utvecklingspotential, och på så sätt försöka möta de höga räntabilitetskraven. 

 

Att fastighetsfonder använder sig av långsiktiga lösningar i sin fastighetsförvaltning kan i ett 

längre perspektiv sammankopplas med vidareförsäljningen av deras fastigheter. Fonderna 

förvärvar fastigheter och utför större eller mindre åtgärder för att inom  snar framtid avyttra 

densamma till en annan aktör på marknaden. Med en kortare innehavstid borde det vara mer 

ekonomiskt effektivt att använda sig av billigare och kortsiktiga lösningar för att förbättra 

fastigheterna snabbt. Fonden kommer under sin innehavsperiod inte påverkas negativt av ett 

sådant beteende, utan det blir istället den nya ägaren som får ta konsekvenserna av . Av 

samma skäl borde det teoretiskt vara mest lönsamt för fonderna att utveckla sina fastigheter 

på detta sätt. 

 

Men om fastighetsfonderna systematiskt skulle agera på detta vis, skulle de följaktligen 

snabbt uppfattas som icke seriösa aktörer. De skulle kunna göra en bra avkastning på 

fastigheterna första gången de avveckla en fond, men om det skapas ett  rykte kring fonderna 

som undermåttliga fastighetsutvecklare skulle de bli betydligt svårare att hitta köpare nästa 

gång.  Om fonderna vill fortsätta sin verksamhet under en längre tid på samma marknaden 

måste långsiktiga lösningar genomföras, för väljs den kortsiktiga vägen kommer de troligtvis  

inte överleva länge. 

 

Sammanfattningsvis  arbetar fonderna i högre utsträckning med fastighetsutveckling än vad 

vår tidigare uppfattning var, detta beror främst av att de flesta fastighetsfonderna i Sverige har 

en opportunistisk investeringsstrategi.Kapitalet är bara en insatsvara som ska omsättas till 

fastigheter. Detta sker under en kortare tidsperiod vilket går i linje med deras 

investeringsstrategi, utan att bristfälliga lösningar används. 
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6.4 Grönare fastighetsfonder  

Uppfattningen från enkätundersökningen och intervjuerna är att fastighetsfonderna är 

intresserade av att förvärva ”gröna byggnader” och även certifiera sitt befintliga bestånd. Att 

större vikt har lagts på miljöfrågor i de noterade fastighetsbolagen kan förklaras av ett större 

sökljus från samhället. Det finns en större medvetenhet idag angående miljörelaterade frågor 

hos såväl allmänheten som befintliga aktieägare, vilket resulterat i påtryckningar att anpassa 

sig på de krav som ställs.  

 

Med ögonen på sig samt påtryckningar har det blivit mer naturligt för de noterade 

fastighetsbolagen att utveckla ett mer miljöinriktat synsätt. Fastighetsfonderna kan dock 

knappast ansetts haft samma sökljus på sig, och intresset hos investerarna har varit svalt. Utan 

påtryckningar från ägarna samt krav från allmänheten har fastighetsfonder inte haft samma 

incitament att agera ”grönt”, utan valet har legat på fonden själva.  

Utifrån resultatet kan vi dock utläsa att fonderna i allt större utsträckning väljer att förvärva 

miljöcertifierande fastigheter samt även certifiera befintligt bestånd. 

 

 

Uppfattningen bland aktörerna inom fastighetssektorn förklarar detta med att de ”gröna 

byggnaderna” bara blir fler och fler. När miljöcertifieringen bli mer branschstandard kommer 

de som inte följt utvecklingen att förlora kunder. Att intresset blivit alltmer påtagligt inom 

fastighetsfonderna beror främst av ett ökat krav från hyresgästerna. Om fonderna kommer 

kunna skapa fördelar på en konkurrensutsatt marknad genom att använda sådana 

miljörelaterade verktyg kommer givetvis detta att användas.  Genom att förvärva certifierade 

fastigheter och även certifiera befintliga kommer de kunna exponera sig mot en större 

kundbas. Med detta sagt anser vi att fonderna är grönare, inte i ett självförverkligande syfte, 

utan fokus kommer läggas där eftersom det finns en chans till ökade intäkter.  

 

På samma sätt tror vi att om det uppstår ett ökat krav från investerarna att fonderna ska agera 

mer miljöinriktat, såväl inom den egna verksamheten som inom förvaltningen kommer 

fonderna snabbt att möta dessa nya krav. I ett längre perspektiv skulle detta kunna innebära att 

vi får se helt nischade fonder på den svenska marknaden, som endast investerar och utvecklar 

gröna byggnader.     
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7 Slutsats  
 

 

 

I denna avslutande del av rapporten sker en återkoppling till de tidigare uppställda 

hypoteserna. 

 

 

”Fastighetsfonder väljer att lägga ut fastighetsförvaltningen på entreprenad”  

Fastighetsfonderna använder sig av en hybrid av intern och extern förvaltning. I synnerhet 

sköts de operativa delarna av inhyrd personal, medan förvaltning av strategisk karaktär 

behålls inom den egna verksamheten. En strategi som går i linje med deras affärsmodell, 

kärnverksamheten fokuserar på en snabb förädling av fastigheter snarare än att behålla 

desamma under en längre tidsperiod.   

 

”Fastighetsfonderna arbetar i första hand för sina investerare, hyresgästerna har de inte en 

lika långsiktig relation till” 

Att ha en långsiktig relation till sina investerare är avgörande för fastighetsfondernas fortsatta 

verksamhet, är inte resultatet tillfredställande blir det svårt att resa en ny fond i framtiden. Att 

fonderna skulle ha en sämre relation till sina hyresgäster på grund av detta går det inte att 

utläsa från resultatet. De är ofta återkommande vilket skapar incitament för fastighetsfonderna 

att värna om relationen.  

 

”Fastighetsfonderna i Sverige har en kort innehavstid. Något som bör resultera i en mer 

kortsiktig fastighetsförvaltning med kortsiktiga lösningar, samtidigt som mindre fokus läggs 

på miljörelaterade frågor” 

Fastighetsfonderna i Sverige har en kortsiktig förvaltning där fastigheten utvecklas och sedan 

säljs.  Att denna strategi skulle resultera i kortsiktiga lösningar finns det inget som tyder på. 

Detta kan främst förklaras med att fonderna i Sverige oftast har en opportunistiskt 

investeringsstrategi, som betyder att dem gör fastighetsutvecklande investeringar för att kunna 

möta de höga avkastningskraven. Någon koppling mellan att den kortsiktiga förvaltningen 

och att mindre fokus skulle läggas på miljörelaterade frågor, finns det inget samband på. Detta 

beror framförallt på att fonderna ser ekonomiska möjligheter med detta synsätt då det har 

blivit mer efterfrågat på marknaden. 
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Bilaga 1 
 

Sammanställning enkätundersökning  
 

Egen regi kontra entreprenad Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Netto

1. Fastighetsfonder använder sig 

främst av inhyrd personal för att 

söta driften av sina fastigheter

33,3% 33,3% 22,2% 11,1% 0% 55,5%

2. Fastighetfonder väljer oftast att 

lägga ut den ekonomiska 

administration på entreprenad

33,3% 33,3% 33,3% 0% 0% 66,6%

3. Fastighetsfonder sköter inte 

själva marknadsföring och 

uthyrning av sina lokaler

11,1% 22,2% 56,6% 11,1% 0% 22,2%

4. Fastighetsfonder hanterar inte 

själva felanmälningar från 

hyresgästerna

33% 22% 33% 11% 0% 44,4%

Kundens perspektiv Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Netto

1. Fastighetsfonder arbetar i första 

hand för att tillgodose 

investerarnas intressen 

56% 44% 0% 0% 0% 100%

2. Eftersom fastighetsfonder 

avvecklas efter en kortare tid, är de 

mindre intresserade av en 

långsiktig relation till sina 

hyresgäster än andra 

fastighetsägare. 

25% 12,5% 25% 12,5% 25% 0%

3. Fastighetsfonder är mindre 

intresserade att genomföra 

kundnöjdhetsundersökningar (bland 

sina hyresgäster) än andra 

fastighetsägare

0% 37,5% 25% 37,5% 0% 0%

4. Varumärkeskännedom är mindre 

viktigt för fastighetsfonderna än för 

andra fastighetsägare

12,5% 12,5% 37,5% 25% 12,5% -12,5%

5. Fastighetsfonder utför inte 

kundanpassningar i lika stor grad 

som andra typer av fastighetsägare

0% 0% 50% 12,5% 37,5% -50,0%

6. Fastighetsfonder är mindre 

intresserade av att erbjuda sina 

hyersgäster olika typer av 

kringtjänster, än andra typer av 

fastighetsägare

0% 25% 37,5% 12,5% 25% -12,5%

Långsiktighet och Miljö Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Netto

1. Fastighetsfonder har generellt ett 

kortare perspektiv i sin förvaltning 

av fastigheter än andra typer av 

fastighetsägare

12,5% 50,0% 12,5% 25% 0% 37,5%

2. Fastighetsfonder använder sig i 

större utsträckning av mer 

kortsiktiga lösningar, när det gäller 

beslut om drift och 

underhållsfrågor, än andra typer av 

fastighetsägare

0% 25,0% 37,5% 25% 12,5% -12,5%

3. Fastighetsfonder är mindre 

intresserade av att miljöklassificera 

sina nuvarande fastigheter, än 

andra typer av fastighetsägare. 

0% 25,0% 12,5% 25% 37,5% -37,5%

4. Fastighetsfonder är intresserade 

av att förvärva fastigheter som är 

miljöcertifierade, i lika stor 

utsträckning som andra typer av 

fastighetsägare.

37,5% 25,0% 37,5% 0% 0% 62,5%

 
 

 


