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Ingen visste riktigt vilka konsekvenserna skulle bli för aktörerna på fastighetsmarknaden i 

samband med finans och fastighetskrisen 2008. Kriser av detta slag sker alltför sällan för att 

man med säkerhet ska kunna förutspå utgången men tillräckligt ofta för att aktörerna tvingas att 

strategiskt skydda sig. 

 

Denna uppsats tittar närmare på hur aktörerna strategiskt använder sig av olika kända 

skyddsåtgärder i syfte att klara konjunkturnedgångar såväl som att få ut maximal avkastning vid 

konjunkturuppgångar. Berörda aktörer återfinns inom segmenten institutioner, börsnoterade, 

fonder, utländska samt opportunistiska. 

 

Den svenska fastighetsmarknaden har på kort tid upplevt stora förändringar. Utvecklingen lär 

även fortsätta i högt tempo framöver. Detta medför ett allt större krav på en tydlig strategi som 

inte bara tar hänsyn till idag, utan som även klarar av att möta morgondagen.   

 

Av empirin framgår det att aktörerna på den svenska fastighetsmarknaden har olika strategier. 

Vidare har vissa aktörer en specifikt uttalad strategi medan andra har en öppnare variant. I 

princip alla bolagen talar i diverse publikationer gärna om hur strategiskt medvetna de är.  

Bolagen menar att deras fastighetsbestånd är noga avvägt, för en trygg och god avkastning till 

investerarna. Det stämmer till olika grad. Vissa aktörer agerar fullt ut efter sin strategi medan 

andra går mer på känn och erfarenhet. Det finns mönster kring hur de olika segmenten agerar i 

vissa avseenden. Vid närmare undersökning så går det även att urskilja varför dessa skillnader 

finns hos aktörerna. Till stor del har det med ägarstrukturen att göra.  

 

Omnämnda strategier har bland annat varit: 

Täta dialoger med befintliga hyresgäster 

Satsningar på alternativa kapitalkällor 

Arbeta med att säkra lån 

 

Bolagens olika fokusering avseende strategi har gett resultat. Aktörerna på den svenska 

fastighetsmarknaden klarade med hjälp av en god strategi, deras plan, av den globala krisen på 

ett relativt bra sätt. Främsta faktorn är den låga belåningsgraden. Idag när fastigheter som 

investeringsobjekt blir alltmer likvida på en mer synkron och globaliserad marknad är denna 

plan än viktigare. För när nästa kris kommer, vilket den gör med högsta sannolikhet, så har vissa 

aktörer en plan, en erfarenhet. Denna erfarenhet kan ge en liten fördel gentemot andra aktörer. 

En fördel som kan vara helt avgörande för bolagets existens, då kriser kan slå så oerhört hårt.    
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No one really knew what the outcome would be for the Swedish property market, as the 

financial and real estate crisis of 2008 hit. It’s hard to predict the extent of a crisis such as that 

one, as they are extremely uncommon. But they do still occur, which is why key actors are 

forced to strategically protect themselves in advance. 

 

This thesis examines how actors strategically use various known security measures in order to 

cope with economic downturns, as well as to achieve maximum return during economic 

upswings. Actors examined in this thesis can be found in the segments of institutions, publicly 

traded, mutual funds, foreign and opportunistic. 

 

The Swedish real estate market has rapidly experienced great changes and more changes are 

expected to come. The consequence is an increasing demand for a clear strategy, which not only 

takes into account the situation we’re in today, but that can also meet tomorrow’s expectations. 

 

The empirical data presented in this thesis shows that actors in the Swedish property market 

have different strategies. Some actors have clear and specific stated strategies, while others have 

more open ones. Virtually all companies in this thesis mention how conscious they are 

regarding strategy in their publications. The companies claim that their property portfolio is 

carefully balanced, for a safe and pleasant return to investors. This isn’t necessarily true. Some 

companies will act in full for their strategy while others act more on feelings and past 

experience. There are patterns of how the various segments operate in some respects and after 

closer examination it is possible to discern why these differences exist amongst them. Mainly it 

has to do with how the company is structured. 

 

Previously mentioned strategies include:  

• Close dialogues with existing tenants 

• Alternative sources of capital 

• Contact with a bank/banks to secure loans 

 

A well planned strategy seems to yield good results. Actors in the Swedish property market 

managed the global crisis fairly well. Their strategy, which is their plan and their low level of 

debt made it possible. Today Real estate as an asset is becoming increasingly liquid, and we see 

a more synchronous and globalized market. When the next crisis hits, which it most likely will 

one day, some actors can benefit from having a plan and experience. This experience can give 

them a slight edge over competitors, which is an advantage that may be crucial to their 

existence.  
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Den treåriga utbildningen vid Kungliga Tekniska Högskolan och kandidatprogrammet Fastighet 

och Finans går mot sitt slut. Trots att jag till en början envist tyckte att det var alldeles för 
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1. Inledning 
Vi har nyligen varit med om en finanskris, som man med facit i hand mer korrekt kan kalla en finans- och 

fastighetskris.  

Än en gång i och med 2008 års kris har aktörerna inom finans och fastighetsbranschen blivit påminda om 

hur omfattande en kris kan vara. Likt krisen på 90-talet så är det åter banksektorn, och dess 

belåningsverksamhet, som får anses vara den stora boven i dramat. Denna gång i form av så kallade 

”subprime” lån, fastighetslån med dålig säkerhet som paketerades om och såldes vidare under alltför 

säkerhetsmässigt bristfälliga former.  

 

Villkoren på marknaden förändras efter en kris och vissa av aktörerna tvingas strukturera om och förändra 

sina strategier för att i huvudtaget överleva. En kris medför ofta åtstramningar och en mer restriktiv 

lånepolicy från bankerna vilket gör de svårt att få loss kapital för aktörerna inom fastighetsbranschen. För 

andra kan situationen vara motsatsen. Priserna faller och det bildas nya investeringsmöjligheter för den 

som står stark. För den som vill lyckas väl på fastighetsmarknaden gäller det att kunna hantera 

konjunkturens alla rörelser och ha en känsla för timing. Skydda sig mot en lågkonjunktur samtidigt som 

man ska ta vara på de möjligheter som erbjuds. Marknaden är under ständig utveckling och det gäller att 

prestera som bäst och förväntningarna inom branschen är höga.   

 

Den svenska fastighetsbranschen har sina rötter i en byggkultur där man byggde och förvaltade i egen 

regi vid behov. Dessa förutsättningar har idag förändrats och med tiden den svenska fastighetsbranschen 

gått ifrån byggkulturen till att handla om förvaltningen av fastigheterna. Idag, i och med den 

internationalisering av fastighetsbranschen som en konsekvens av krisen på 90-talet, så har synen på 

fastigheter och investeringar i dessa tagit en annan skepnad. Idag talas inte bara om förvaltning av 

fastigheter utan även, och möjligen än mer, om portföljförvaltning och förmögenhetsförvaltning med 

fastigheter. Från att ha ansetts vara en oetisk bransch
1
, där få aktörer agerade, kan idag vilken 

privatperson som helst på ett eller annat sätt investera i fastigheter. Detta kan ske genom fonder, aktier 

samt på många andra sätt. En ny spelplan har på detta sätt öppnats för en större grupp människor. Det 

gäller för såväl den riskvillige som till den mer försiktiga investeraren.  

 

Viktigt är att förstå vad som händer och varför det händer på fastighetsmarknaden, det gäller alla sorters 

marknader. Investerare och förvaltare söker idag med hjälp av portföljteori att diversifiera sitt innehav. 

Fastigheter är ett tillgångsslag som är känt för sin låga korrelation mot såväl aktier som räntepapper.
2
 På 

så sätt fungerar fastigheter som en riskreducerande komponent i portföljen.  

 

Tiderna förändras och strategierna hos aktörerna även de. De av branschen givna antaganden och teorier 

om hur och varför aktörer agerar som de gör, varför det ser ut som de gör på fastighetsmarknaden och vad 

vi kan vänta oss framöver är frågeställningar som alltid med jämna mellanrum bör analyseras och 

undersökas på nytt. Framgångsrika bolag når inte sin framgång på grund av slumpen. En med tiden rätt 

strategi som är väl utarbetad och kontinuerligt utvärderas är receptet. Det är därför viktigt att se vilka 

strategier som finns och skapa underlag för vad den förväntade utgången kan tänkas bli, något som är av 

intresse för samtliga involverade parter. Att inte vara förberedd kan stå en dyrt.  

 

1.1 Syfte och metod 
Syftet med arbetet är att undersöka olika aktörer, investerare och förvaltare inom fastighetsbranschen. 

Tidigare har problem funnits i högbelånade fastighetsbolag med bristande strategier avseende 

fastighetskriser och hårda konjunkturnedgångar. Har läget förändrats på senare tid och har den milda 

nedgången jämfört med övriga världen berott på av aktörerna medvetna åtgärder? En fråga som är viktig 

att titta på.  Undersökningen innefattar hur aktörerna agerar, strukturerar och planerar sin verksamhet med 

avseende på deras strategi i olika faser från krisens utbrott fram till närstående framtid. Fokus kommer 

                                                      
1
 Lundström (2008), s 454 

2
 Projektutveckling i Norden, Internet 
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ligga på under krisen samt hur man i dagsläget, efter en kris, agerar och varför.  

 

Uppsatsen börjar med att ge läsaren en uppfattning om vad portföljteori handlar om, vilket krävs för att 

förstå varför handel med fastigheter görs och hur de går till. Det är väldigt fundamentalt att man förstår 

detta för att kunna tillgodogöra sig resterande delar av arbetet och förstå det resultat som senare 

presenteras.  

 

Vidare kan samma argument användas för nästkommande del, en presentation av fastighetsmarknaden, 

som ger läsaren kunskap om hur marknaden fungerar. En marknad som ständigt utvecklas och förändras 

vilket gör att en uppdatering av hur det ser ut i dagsläget när de gäller fastighetsmarknaden är på sin plats. 

 

Med detta som bas kommer jag använda mig av en blandning av strukturerad och kvalitativ 

intervjumetod, så kallad semistrukturerad. Detta har jag valt för att ta del av fördelarna med de två olika 

metoderna. I enlighet med en strukturerad metod tar man fasta på att frågorna de facto ger ett klart svar på 

frågan samt att dessa svar är möjliga att jämföra sinsemellan de olika aktörerna. Den kvalitativa delen 

lämnar istället utrymme för motparten att utveckla sina svar vilket ger en bredare förståelse för hur olika 

aktörer ser på situationer med en motivering.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Fastighetsbolagens strategi i samband med finanskrisen 2008 

 4 

2. Modern portföljteori 
För att förstå varför investerare på fastighetsbranschen agerar som de gör presenteras i detta 

avsnitt modern portföljteori (MPT) samt dess vidareutveckling (CAPM) . Därefter ges en 

djupare beskrivning i hur den tillämpas i just diversifierings och fokuseringssyfte avseende 

fastighetsinvesteringar.   

2.1 Introduktion  
Tekniken som idag används inom fastighetsvärderingslära kan dateras enda tillbaka till 1950-talet. De 

dröjde dock innan den slog igenom ordentligt. Under 1980-talet så upplevdes på många delar av världen 

vad som kan kallas för en ”finansiell revolution”. Den innebar bland annat två olika saker.
3
 

• En mer avreglerad marknad som gjorde handeln lättare 

• Introduktionen av nya finansiella instrument som kom att bli väldigt populära 

Teorierna som främst influerat vårt tänkande kring hur vi sammansätter vår portfölj gjordes av Harry M. 

Markowitz (Modern Portfolio Theory, 1952), William F. Sharpe (Capital Asset Pricing Model, 1964), 

John V. Lintner (1965) och Jan Mossin.(1966). Pionjären var Harry M. Markowitz som belönades med 

Nobelpriset år 1990 tillsammans med de som utvecklade hans teori, William F. Sharpe och Merton H. 

Miller. Motiveringen lydde avseende Markowitz, ”för hans pionjärinsatser inom teorin för finansiell 

ekonomi”.
4
 Modern portföljteori bygger på antagandet att en rationell investerare kan diversifiera sin 

portfölj utefter dessa tre egenskaper: 

• Avkastning 

• Risk 

• Korrelation till andra tillgångar 

Den första egenskapen, avkastning, består av två komponenter, direktavkastning och värdeförändring. Av 

dessa anses direktavkastningen vara relativt säker medan värdeförändring är av mer volatil art. 

Direktavkastning är ett mått på den avkastning som ges i relation till förvärvspriset och där driftnettot är 

en avgörande faktor, när det handlar om fastigheter. För aktier är det istället utdelningen i förhållande till 

aktiens förvärvspris som speglar direktavkastningen. Värdeförändringen på en fastighet speglar istället i 

största allmänhet de förväntningar för framtiden som finns. Tre huvudsakliga faktorer kan pekas ut 

nämligen:
 5

 

 förändringar i hyresnivån 

 förändringar i förvaltningskostnader 

 förändringar i avkastningskravet  

 

Dessa förändringar kan i sin tur grunda sig i förväntningar om förändringar i marknadsförutsättningar, 

men även förändringar kring just den enskilda fastigheten. Exempel på det är att betalningsviljan för en 

fastighet i ”dåligt” skick mycket väl kan öka under samma tid som betalningsviljan och 

marknadsförutsättningarna generellt minskar för samma fastighetstyp.    

 

Risk betyder för en fastighetsägare inom MPT detsamma som osäkerhet. Det vill säga den osäkerhet som 

en fastighetsägare har i utvecklingen av fastighetens förmögenhetsvärde. Denna osäkerhet mäts i någon 

av enheterna standardavvikelse eller varians.
6
 Standardavvikelsen är lika med roten ur variansen vilket 

gör att de speglar samma sak. Standardavvikelsen ger med andra ord ett mått på osäkerheten, eller risken. 

Detta för att ge klarhet i hur stor den förväntade avvikelsen från den förväntade avkastningen lär blir. 

Vanligtvis används historiska siffror för detta då faktorerna som utgör denna risk tenderar att ligga relativt 

konstant över tiden för fastigheter.  

 

Den tredje egenskapen, korrelation till andra tillgångar, är oerhört viktigt när de gäller portföljteori. Det 

räcker inte att titta på varje tillgångs enskilda risk utan man måste även se på tillgångarnas inbördes 

                                                      
3
 Lekander & Söderberg (2008), s 433 

4
 Nationalencyklopedin 

5
 Lekander & Söderberg (2008), s 438 

6
 Ibid 
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korrelation, dess samvariation. Beroende på hur olika tillgångars avkastning förhåller sig över tiden mot 

varandra, samt dess vikter i portföljen, blir den totala risken för portföljen olika.
7
 Genom att noga välja 

vilka tillgångar som ska ingå i portföljen, t.ex. vilka typer av fastigheter, val av tillgångsslag (aktier, 

fastigheter, valutor etc), kan man uppnå samma förväntade avkastning men till en lägre riskexponering. 

Detta gör man genom något som heter diversifiering.  

2.2 Diversifiering  
Ordet diversifiering betyder variation. Det sker både på mikronivå och på makronivå och är ett sätt att 

skydda sig mot t.ex. konjunktursförändringar. Ett exempel är Volvo, biltillverkaren, som försökte bland 

annat bredda sin verksamhet genom att ge sig in i livsmedelsbranschen för att skydda sig mot den mer 

konjunkturskänsliga bilbranschen.
8
 

 

Diversifiering gör som tidigare nämnt att man kan på ett systematiskt sätt uppnå samma förväntade 

avkastning men till en lägre riskexponering. Denna lägre riskexponering fås genom att man tittar på 

korrelationen som finns tillgångarna emellan. Korrelation är ett mått på det statistiska beroende, 

samvariation, som finns mellan två storheter.
9
 Detta kan anta ett värde mellan 1 och -1. Ett värde på 

korrelationen nära 1 mellan en tillgång A och en tillgång B innebär att om en tillgång A genererar positiv 

avkastning så kommer tillgång B också göra det. Ett värde på -1 innebär istället att om tillgång A 

genererar en positiv avkastning kommer tillgång B generera en negativ. Vid en korrelationsfaktor -1, 

vilket i princip är omöjligt inom fastighetsbranschen, så kan man i teorin nå en riskfri förväntad 

avkastning. Detta illustreras nedan. Vid korrelationsvärde 0 så finns ingen korrelation alls tillgångarna 

emellan.  

 

Bild.1 Korrelation 

 

Det är högst väsentligt att se till hur hög vikt varje tillgång är i en portfölj. Beroende på hur avkastningen 

av en portföljs tillgångar och dess korrelation till varandra, samt hur stor vikt de har i portföljen kan man 

få ett mått på hur pass riskabel en portfölj är. Desto lägre korrelation mellan tillgångar desto lägre risk 

totalt sett har portföljen, givet att allt annat lika.   

 

Vidare inom läran om diversifiering så talas det om systematisk och specifik risk. Denna härstammar i 

stort från CAPM. Den allmänna uppfattningen är att en investerare bara får ersättning för den 

systematiska risken. Detta genom att man genom att sätta ihop sin portfölj korrekt kan diversifiera bort 

den specifika risken (osystematiska).
10

 Desto färre tillgångar i portföljen, med andra ord desto sämre 

diversifierad portfölj du har, desto större är din specifika risk. Den risk som en investerare inte kan 

frångå, den systematiska, är att ses som och kallas även för riskpremie. Riskpremien är att se som en 

                                                      
7
 Ibid 

8
 Nationalencyklopedin 

9
 Ibid 

10
 Lekander & Söderberg (2008), s 442 
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marginal, extra avkastning, en investerare kräver för att inte istället investera i en alternativ riskfri 

placering som har en given avkastning. I Sverige beräknas denna riskfria ränta efter rörelsen på 

statsobligationer.
11

 

 

Den systematiska risken, som ger investeraren dess avkastning, kan mätas i förhållandet till den risk som 

följer med marknaden genom en enhet β (beta). Ett betavärde på exakt 1 betyder att tillgången följer 

marknaden när det gäller risk. Är betavärdet istället över 1 så har tillgången högre risk och vice versa om 

betavärdet är under 1. Av detta följer att om en tillgång har ett betavärde på 0,9 så genereras 0,9 % i 

avkastning om marknaden stiger med 1 %.   

 

 

Bild 2 Riskvarians 

2.3 Aktiv eller passiv strategi 
Hur en portfölj administreras är väldigt olika och handlar i stort om vilket syfte som investerarna och dess 

förvaltare har med sin portfölj. För detta krävs det en genomtänkt strategi för hur man når sina mål. Det 

handlar om att välja rätt tillgångar i sin portfölj, att allokera sina investeringar efter en genomtänkt 

behovsanalyserad plan.
12

 Strategier som omnämns inom portföljteori är ofta passiv strategi, aktiv strategi 

eller en hybrid av dessa två.  

 

Som utgångspunkt i portföljen handlar det om att först välja tillgångstyper, och därmed vilka marknader 

som man agerar på. Därefter väljs en klar strategi. Detta kan göras på hela eller delar av portföljen. Valet 

av strategi beror på de kunskaper som förvaltaren besitter. Kan man slå marknaden eller inte? 

 

Aktiv strategi används av den förvaltare som tror sig kunna skapa något som kallas ”alpha”. Alpha är den 

höggradigare avkastning som en förvaltare kan nå gentemot den underliggande marknaden, som benämns 

”beta”.
13

 För att lyckas med detta krävs de att förvaltaren är duktig på att prognostisera och hantera den 

information som erbjuds. I vissa fall handlar det om tur, ibland om bättre yrkeserfarenhet. En annan 

avgörande faktor för hur pass mycket alpha som kan skapas ligger hur pass effektiv en marknad är. 

Fastighetsmarknaden är en bra marknad att skapa alpha för den som besitter mycket goda kunskaper. 

Aktiemarknaden däremot, som är ”effektivare”, anses vara svårare att skapa alpha på.  

 

En portföljförvaltare gör klokt i att använda sig av en passiv strategi i de fall där marknaden är väldigt 

effektiv och man har svårt att ”slå” konkurrenterna på marknaden. Förvaltningen är generellt sett billigare 

med en passiv strategi, vilket gör att aktiva insatser inte skulle vara kostnadsmässigt motiverat gentemot 

den nytta som fås.
14

 Istället så använder man sig av en lugn och försiktig approach i sin 

portföljförvaltning. En aktiv portföljförvaltare anser sig istället vara bättre än konkurrenterna och vill 

därför ta del av den alpha som kan skapas. 

 

Teorierna appliceras till olika grad på fastighetsmarknaden, som presenteras i nästa kapitel. En relativt 

säregen marknad som gör att teori och verklighet inte alltid överensstämmer. 

                                                      
11

 Företagsvärdering.org, Internet 
12

 Carnegie, Internet 
13

 Ibid 
14

 Ibid 
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3. Fastighetsmarknaden 
Oavsett hur erfarna eller hur kunniga aktörerna på fastighetsmarknaden må vara så är det 

marknaden som styr, ibland med järnhand. I detta kapitel går vi historiskt kortfattat igenom 

marknadens utveckling samt vad som ledde fram till dess kris 2008 och hur det ser ut idag.  

3.1 Historik 
Allting har sin historia, så även den svenska fastighetsmarknaden. Bakom varje rörelse på denna marknad 

finns en orsak. En viktig historisk sekvens skedde år 1972, året som stora förändringar tog vid avseende 

hyresregleringen på den svenska marknaden. Innan detta år hade såväl bostäder som kommersiella lokaler 

varit hyresreglerade.
15

 Det var relativt sett låg brukshyra som gällde för bostäder. Brukshyra innebär en 

hyra i samma nivå som liknande hyreslägenheter i allmännyttiga bostadsföretag
16

. I och med den lättade 

regleringen blev fastigheter mer intressant med nya affärsmöjligheter.  

Den tidigare gynnsamma utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden avstannade vid 1980-talets 

början, speciellt på bostadsmarknaden. Under det ”hemska 80-talet” följde kraftiga devalveringar och 

inflationstakten var mycket hög samt realräntan låg. På kapitalmarknaden hade bankernas 

likviditetskvoter och utlåningstaken avskaffats år 1983 respektive 1985. Det var fortfarande i princip 

förbjudet för utländska investeringar i svenska fastigheter samtidigt som det på slutet av 1980-talet 

ytterligare skedde avregleringar inom valutamarknaden. Trots klara ”krissignaler” 1989 i form av 

börsnedgångar, då man ansåg att fastigheterna var övervärderade, så kom reaktionen för sent och för 

trögt. Trögheten är typisk för fastigheter som tillgång i och med den värderingsmetod som främst används 

är så kallad kassaflödesmodell. Den beräknas på mellan 5 och 10 år och klarar inte att fullskaligt ta 

hänsyn till den plötsligt försämrade situation avseende nyuthyrning som skedde i och med att tiderna och 

fastigheternas driftnetton kraftigt försämrades.
17

 Resultatet blir nervärderingar och justeringar vilket tar 

tid och detta symboliserar den ”tröga” effekten.       

Effekten av börsnedgångarna blev påtaglig i form av ett starkt köpmotstånd när de gällde fastigheter. Med 

de sviktade hyresnivåerna och ökade vakansnivåerna så var ett prisfall för år 1990 gällande fastigheter 

omkring 10-25 procent. Följande år var siffran 25-40 procent för mer eller mindre alla fastigheter oavsett 

läge eller fastighetstyp. Fastighetsföretagen som var kraftig belånade, vissa ända upp till 100% hamnade 

en efter en i obestånd och konkurs. Samtidigt sänktes avdragsrätten för räntorna, en av de största 

kostnadsposterna, om inte den största, hos fastighetsföretagen. Skräckscenariot var ett faktum. Under år 

1990-1991 gick omkring tusen fastighetsbolag i konkurs. Utvecklingen skapade kraftigt höjda räntor, 

fastighetsbolagen hamnade i kreditproblem och bankerna blödde. Nu hade fastighetskrisen genererat en 

finanskris.
18

  

 

Det skulle dröja fram till 1996 innan nivåerna återhämtat sig. Detta efter att en statlig räddning blivit 

nödvändig. Bankerna och staten stod nu som ägare till en stor andel fastigheter på grund av 

tvångsinlösning. En reformation hade skett av branschen. Utländska investerare hade i och med en relativt 

ny lagstiftning fått möjlighet att investera på svenska fastighetsmarknaden. På vissa delmarknader kom 

dom till och med att bli största ägarkategorin. Möjligheterna till finansiering i form av lån stramades åt. 

Ny lagstiftning från EU, IFRS (International Financial Reporting Standards) tvingade dessutom noterade 

fastighetsbolag att årligen redovisa verkliga värden för fastigheter i deras portföljer. Detta gav en 

transparantare bransch då det nu var lättare för marknaden att utvärdera och följa utvecklingen.
19

 

 

På kort tid har fastighetsmarknaden förändrats och på lika kort tid kan den förändras igen. Globalisering 

och ett modernare samhälle gör att mer och mer faktorer påverkar fastighetsmarknaden. I nästas kapitel 

presenteras kort hur fastighetsmarknaden ser ut idag och vad som .    

                                                      
15

 Lind & Persson (2008), s 220 
16

 HSB, Internet 
17

 Lind & Persson (2008), s 221 
18

 Ibid 
 19

 PWC, Internet 
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3.2 Marknaden idag  
Idag anses fastigheter vara ett säkert tillgångsslag som fungerar utmärkt till den som önskar 

investera kapital. Fastighetsinvesteringar gör sig väl så som ett komplement till de lite mer 

riskabla marknaderna så som aktier, fonder, derivat etc.  

Handeln med fastigheter kan i hög grad liknas vid en andrahandsmarknad, då nytillskottet av bebyggda 

fastigheter ligger omkring 2 % av det totala beståndet varje år.
20

 Utöver att fastigheter som 

investeringsobjekt kan fungera som en riskspridare så har en investerare även möjlighet att få utdelning 

med jämna rum i och med de löpande kassaflöden som följer med en fastighet. En investerare har 

möjlighet att vinna dels på avkastning i utdelning men även i att fastigheten stiger i värde, vilket är något 

som många investerare sätter stor vikt vid och vilket kan liknas med obligationshandel
21

  

Vidare har fastigheter som investeringsobjekt en del särdrag vilket ibland också gör att vissa finansiella 

teorier som används i branschen inte alltid är som bäst lämpade att applicera på fastighetsmarknaden. Det 

anses dock vara tillräckliga och ge god uppfattning för marknadens rörelser. För att nämna några särdrag; 

 Varje fastighetsobjekt är unik, lägesbestämd samt förväntas ha lång varaktighet.  

 Dessutom krävs det stor kapitalinsats och är oftast till stor del lånefinansierade köp  

Beroende på syftet en investerare har så spelar vissa av särdragen mer eller mindre roll i vilken sorts 

analys av marknaden som genomförs. Samtliga analyser syftar till att ge investeraren ett underlag i form 

av en prognos för hur den framtida utvecklingen kommer se ut. Följande fyra olika sorters analyser kan 

urskiljas;
22

 

 Allmänekonomiska analyser – faktiska och potentiella trender och prognoser för ett lands 

utveckling med hänsyn till påverkan från omvärlden  

 Ortsanalyser – Ger en bild av den lokala ortens utveckling och dess förutsättningar 

 Fastighets- och förvaltningsanalyser – Ge dataunderlag för utvärdering. 

 Fastighetsanalyser – Den aktuella fastighetens marknadsmässiga kvalitéer och status. 

 

Även om samtliga av dessa analyser i många fall sammanfaller och genomsyrar varandra så är det 

huvudsakligen i de allmänekonomiska analyserna som vi kan hitta faktorer vilka kan ligga till grund för 

en fastighetskris av den typ vi upplevde 2008. Den krisen ligger bankerna bakom, men de är ändå viktigt 

att följa och förstå vissa allmänekonomiska faktorer, faktorer som kan mildra eller stärka utvecklingen av 

en kris. Fyra av de viktigaste faktorerna för fastighetsmarknaden är ekonomisk tillväxt, inflation, 

räntenivå, och konjunktursvängningar.
23

  

 

Ekonomisk tillväxt mäts vanligen genom BNP – bruttonationalprodukten. BNP definieras som ”värdet av 

alla varor och tjänster som produceras eller förädlas i ett land för användning till konsumtion, investering 

och export under en period, normalt sett ett år.
24

 Det ger ett grovt mått på hur pass rikt ett land är, 

samtidigt som nivån för BNP skiljer sig beroende på faktorer som befolkningsutveckling, ekonomisk 

struktur (vilka sektorer folk arbetar inom), arbetade timmar med mera.
25

 Sverige har de senaste tio åren 

haft en genomsnittlig BNP ökning med ca 2-3 % per år vilket är att anse normalt i förhållande till 

liknande länders utveckling. BNP utvecklingen styr till viss grad hur aktörerna ser  på utvecklingen av 

marknaden.  

                                                      
20

 Lind & Persson (2008), s 202 
21

 Projektutveckling i Norden, Internet 
22

 Ibid 
23

 Ibid 
24

 Swedbank, Internet  
25

 Lind & Persson (2008), s 226 
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Inflation innebär att den allmänna prisnivån stiger, vilket i sin tur betyder 

att pengars värde har minskat. Den mäts vanligen genom 

konsumentprisindex (KPI). Inflation uppstår allt som oftast när efterfrågan 

ökar utan att utbudet hänger med, vi får ett efterfrågeöverskott. Till 

exempel om människor vill köpa mer än vad företagen kan producera.
26

 

Sverige har genom Riksbanken 2 % (+-1%) som inflationsmål. 

 

Fastigheter är en tillgång som sett ur en investerares synvinkel är mindre 

exponerad mot inflationsrörelser jämfört med andra tillgångar, i alla fall på 

kort sikt. Detta har med att hyreskontrakt ofta räknas upp med en marginal 

som inräknar en inflationsrörelse. Investeringarna brukar dock hämmas i 

och med att oron för inflation gör att bankerna höjer sina räntor i syfte att 

skydda sig mot en oviss framtid
27

.  

Att inflationen påverkar finns det undersökningar som visar på och relationen är som starkast med ett års 

fördröjning. Skadeverkan av inflation är lite beroende på om det är en väntad inflation eller oväntad 

inflation. Skadligast är en oväntad inflation vilket illustreras i bilden nedan.
28

 

(Bild 5)En fastighetsinvestering på 100 

miljoner finansierad till 60% med lån. 

Skillnaden för år 2 är beroende på om 

investeraren valt att fast eller rörlig ränta på 

lånet. Den ökade inflationen generar en 

högre NOI (Driftnetto) för båda 

investerarna, det är posten för räntekostnader 

som ger fördel till en investerare med fast 

ränta. En belånad investerare  

med fast ränta är vinnaren vid hög inflation, 

givet allt annat lika. Samtidigt så minskar 

det lånevärdet realt för en belånad 

investerare vid inflation.
29

   

 

Räntenivån fungerar likt andra marknader och bestäms i stort med hjälp av efterfrågan och utbud. Den 

korrigeras dock för att hålla en jämn nivå av Riksbanken med hjälp av reporäntan, den ränta som banker 

får göra snabba lån till och från Riksbanken. Som tidigare nämnt finns en relation mellan inflation och 

ränta. En ökad inflation genererar ett mindre utbud av lån och förväntningar om en ökad inflation leder i 

sin tur till ökad räntenivå.
30

 Viktigt är att kunna särskilja mellan nominell ränta och real ränta. Nominell 

ränta är det man betalar, värde till namnet. Real ränta är det faktiska värdet man får då inflation räknas 

bort. Räntans påverkan när det gäller fastigheter är främst följande vid låg ränta, vice versa för hög 

ränta;
31

 

 

Låg ränta 

 Lägre lånekostnader vilket stimulerar marknaden 

 Lättare att få in kapital,  ökad anledning investera i fastigheter jämfört med exempelvis fonder. 

 Positiv effekt gällande hyreskontrakt då ekonomin stimuleras och hyresnivåerna kan höjas.

  

                                                      
26

 Ibid 
27

 Swedbank, Internet 
28

 Leimdörfer (2009)  
29

 Ibid 
30

 Lind & Persson (2008), s 228 
31

 Leimdörfer (2009) 

BNP UTVECKLING (%) 

Sverige 

2007 3,31 

2008 -0,61 

2009 -5,33 

2010 5,54 



Fastighetsbolagens strategi i samband med finanskrisen 2008 

 10 

Bild 6 

 

Konjunktursvängningar är väldigt intressanta att titta på. När det gäller investeringar och att göra god 

avkastning så handlar de om timing.
32

 De har varit en relativt turbulent period de senaste 20 åren vilket 

skapat många framgångar men även motgångar inom fastighetsbranschen. En bransch där gruppbeteende 

är väldigt vanligt. Vinner en vinner ofta många, faller en faller många. Hur pass bra branschen presterar 

ligger mycket i hur pass väl förberedd man har varit genom att förutse och strategiskt placera sig inför en 

konjunkturssvängning.  

 

En konjunkturscykels gång, se bild nedan, rör sig upp och ner med toppar som symboliserar en 

högkonjunktur och dalar som i sin tur symboliserar lågkonjunktur. Det råder delade meningar bland 

ekonomerna om huruvida dessa rörelser är oregelbundna eller om de går att förutsäga rörelser. Enligt 

Swedbank, så är tidsperioden 4-7 år normalt för en konjunkturcykel.
33

De flesta ekonomer är dock överens 

om att de främst är förändringar på efterfrågesidan som influerar konjunktursgången. Någon sektor inom 

världsmarknaden gynnas av något beslut vilket i sin tur sprider sig vidare till andra sektorer och likt 

kugghjul får man en rörelse som påverkar flera marknader. 

 

Det finns både fördelar och nackdelar med högkonjunkturer respektive lågkonjunkturer. I hopp om att 

kunna jämna ut dessa fluktuationer använder sig Sverige av två olika politiska åtgärdsmöjligheter, 

penningpolitiska och finanspolitiska.
34

  

 Penningpolitiska beslut tas av Riksbanken genom att de höjer och sänker sin styrränta. Vid en 

lågkonjunktur förs en expansiv penningpolitik i form av räntesänkning och vid högkonjunktur 

förs en kontraktiv penningpolitik i form av räntehöjning. 

 Finanspolitiska beslut tas istället av Regeringen, även de via en expansiv alternativt kontraktiv 

politik. Detta genom att höja (högkonjunktur) och sänka (lågkonjunktur) skatter, bidrag, 

offentligt anställda m.m. för att antingen stimulera eller strama åt ekonomin.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Bild 7 

En konjunkturcykel (Swedbank)  

                                                      
32

 Leimdörfer (2009) 
33

 Swedbank, Internet 
34

 Ibid 
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4. Fastigheter som 

investeringsobjekt 
En presentation av vad som utmärker fastigheter som investeringsobjekt samt vad som skiljer 

fastigheter samt dess investerare ifrån varandra. 
 

Förutom att denna fastighetsmarknaden är en säregen sådan, med flera unika särdrag, så innehåller den 

även en mängd olika delmarknader. Delmarknader med olika risker och förutsättningar. Detta arbete 

berör främst delmarknaderna som avgränsas genom fastighetstyp och geografiskt läge. Senare kommer 

även en tredje faktor, hur pass attraktiva fastigheterna anses vara, att spela en avgörande roll i 

sammansättningen av de olika fastighetsinvesterarnas portföljer. Mer om detta senare i kapitlet. 

 

Denna typ av sammansättning är i sig antingen en diversifiering eller en specialisering och säger mycket 

om aktörens strategi.
35

  Vissa delmarknader har omsatts mer än andra av olika anledningar, främst 

beroende på vilken framtidstro som åligger den specifika fastighetstypen.  

 

Valet mellan en diversifiering eller specialisering aktualiseras när man tittar på fastighetstypernas olika 

risk. Denna risk kan tolkas in bakom främst nedan nämnda faktorer. Vid värdering av en fastighet ger 

bland andra nedan nämnda faktorer en indikation på varför vissa fastighetstyper anses säkrare än andra.
36

 

Givetvis finns faktorer utöver dessa så som ränta, lagförändringar m.m. De undantas i detta avsnitt.  

 Hyresantagande – Görs på existerande och förväntade kontrakt. Grundläggande för framtida 

hyror är de enskilda fastigheternas marknadsposition och utvecklingen för den ekonomiska 

basen på orten. 

 Drift och underhåll - får inte bedömas alltför schablonmässigt, vilket har varit vanligt, utan ska 

anpassas till objektet med dess ålder och skick. 

 Direktavkastningskrav - avser ett driftnetto relaterat till fastighetens marknadsvärde. 

Direktavkastningskravet hämtas från marknadsinformation för den aktuella delmarknaden 

genom ortsprisanalys. 

 Långsiktig vakansgrad - ska baseras på ett uppskattat medeltal för en hel konjunkturcykel på 

fastighets- och hyresmarknaden 

 Kalkylränta – Avser en ränta motsvarande statsobligationers ränta plus tillägg för viss risk. 

Tillägget för risk avser dels ett generellt tillägg för fastigheter, dels ett specifikt tillägg för det 

aktuella objektet. 

 

Till detta kommer även den geografiska betydelsen som är väldigt betydande och de följer en del 

konventionella antaganden, som är omdiskuterade hur pass säkra de faktiskt är, men som ändå återspeglar 

hur marknaden värderar. Antaganden följer synen på direktavkastningen eftersom ett krav på högre 

direktavkastning är ett sätt att skydda sig mot en större risk och vice versa.  Detta kan vara lättare att 

förstå om man tar aktier som exempel. Direktavkastningen symboliserar i det fallet utdelningen i 

förhållande till kursen.
37

 En investerare kräver högre utdelning i kompensation för en ökad risk som han 

tar vid investering i en osäker aktie. 

För fastigheter gäller bland andra dessa antaganden:
38

 

 Direktavkastningen är lägre på bostadsfastigheter än för kontorsfastigheter, eftersom 

bostadshyror och vakanser svänger mindre för bostadsfastigheter. 

 Direktavkastningen är lägre på expansiva orter än på stagnerande orter, eftersom den framtida 

förväntade driftnettoutvecklingen är mer positiv där, och/eller pga att svängningarna i driftnettot 

där är lägre. 

 Direktavkastningen är lägre i centrala lägen i en större ort än i mer perifera lägen, eftersom den 

framtida förväntade driftnettoutvecklingen är mer positiv där, och/eller pga att svängningarna i 

driftnettot där är lägre. 

                                                      
35

 Lind & Persson (2008), s 202 
36

 Svenskt Fastighetsindex, Internet 
37

 Privata Affärer, Internet 
38

 Lind, H (2004), s 10-11 
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Följande gäller alltså avseende vilken fastighetstyp som anses vara säkrare, vilket även kan ge stöd för 

den fördelningen gällande omsättning av fastigheter avseende fastighetstyp, där förvaltare avstod ifrån 

kontorsfastigheter till förmån för bostäder. Bilden nedan visar omsättningen fördelad avseende 

fastighetstyp per år.   

 

 Bostäder anses vara säkrast, speciellt i 

storstadsområden där det råder nettoinflyttning 

som även förväntas fortsätta. Investerare tenderar 

att köpa bostadsfastigheter när marknaden är 

orolig. 

 Kontor är en riskablare fastighetstyp med större 

chans för vakanser. Kan dock väldigt god 

avkastning. I CBD (City Business District) där 

vakansnivåerna är lägre är kontorsfastigheterna 

som attraktivast 

 Handel är beroende på lokalisering och 

attraktivitet olika säkert 

 

Utöver de nämnda delmarknaderna med avseende på fastighetstyp och geografiskt läge så återfinns även 

fastigheternas attraktivitet i bemärkelsen riskabel kontra avkastning. Detta mäts på vissa kriterier som kan 

variera lite mellan aktörer och marknader men i stort ser det ut på följande sätt på den svenska 

fastighetsmarknaden, se bild 8 nedan:
39

 

 

Core/Core+ klass har en portfölj/fastighet med låg 

volatilitet, låg belåningsgrad men trots detta ge en 

”säker” god avkastning. Säker investeringstyp som 

ofta hittas i CBD. Core+ innehåller lite mer risk än 

Core. 

Value Added betyder att fastigheterna i portföljen 

har vissa investeringar med mindre tillförlitliga 

betalningsströmmar och hyresantaganden. Måttlig 

belåningsgrad men kan samtidigt betala ge högre 

avkastningsgrad. 

4.1 Investeringsgrupper 
Hur en investerare eller förvaltare väljer att positionera sina placeringar ger ofta uttryck för vilken typ av 

strategi ägarna och investerarna önskar. Utifrån strategin kan man kategorisera de olika förvaltarna. 

Många förvaltare utger sig för att vara av en viss typ. Frågan man kan ställa sig är om det alltid stämmer 

överens med deras faktiska förvaltning. 

 

Marknaden har som sagt förändrats. Tidigare var det byggmästare och institutioner som dominerade som 

fastighetsägare på den svenska fastighetsmarknaden. Från att ha varit långsikta investeringar så är idag 

fastighetsinvesteringar i större mån kortsiktiga investeringar med mål om god avkastning på kortare 

sikt.
40

 Detta går hand i hand med ägarnas förändrade syn och önskemål. Denna förändrade syn har även 

förändrat förvaltarens arbetsgång. Tidigare handlade förvaltning till största del om arbete med 

                                                      
39

 TIAA-CREF asset management, Internet 
40

 Sääf & Alvebro (2008), s 467 

Opportunistisk är för den mer riskvillige. Ofta med 

icke centrala investeringar och betydande volatilitet 

gällande avkastningen, på grund av exempelvis 

kräver utveckling, hög vakansrisk eller hög 

belåningsgrad.   
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fastighetens tekniska funktion. Idag är det istället fokus på värdehöjning inom samtliga områden, (teknik, 

ekonomi, juridik och kundvård). Valet av förvaltningsform beror huvudsakligen i syftet med innehavet 

och dess innehavsperiod.
41

  

 

Förvaltare och investerare går till stor del hand i hand i detta kapitel då förvaltaren disponerar över 

investerarnas kapital och väljer sedan, ofta efter givna riktlinjer, vart detta kapital skall investeras. Viktigt 

är att förstå att förvaltaren inte investerar eget privat kapital. Förvaltaren och förvaltningstypen anses till 

stor del i detta kapitel vara representativt för investeraren och investeringstyperna.  

 

Förvaltning i egen organisation är vanligast hos långsiktiga fastighetsägare, där önskemål om att få en 

långvarig och närmare kontakt med sina hyresgäster kan uppnås. Beslutsvägarna förkortas i och med den 

rakare vägen till beslutsfattarna.  

 

Tillämpning av extern förvaltning betyder att förvaltningstjänster upphandlas från ett renodlat 

förvaltningsbolag. Vanligt är att utländska investerare utan en ordentlig plattform på den svenska 

marknaden använder sig av denna lösning för att på så sätt snabbt få nödvändig hjälp och kompetens för 

placeringen. 

 

De olika förvaltningstyperna som kommer behandlas i detta arbete är långsiktiga förvaltare, core 

investors, Add-value företag samt opportunistiska företag. 

 
Långsiktiga förvaltare är ofta institutionella förvaltare som har fokus på långsiktigt ägande. Exempelvis 

har vi investerare i form av pensions- och försäkringsbolag där fastighetsinvesteringar fungerar som en 

riskreducerande investering i enlighet med portföljteori. Fastigheter med stabila betalningsströmmar och 

med relativt låg risk attraherar den långsiktiga förvaltaren   

 

Core-investors har till stor del samma kännetecken som kategorin långsiktiga förvaltare. Färdigutvecklade 

och med långtgående säkra hyreskontrakt kännetecknar en core-fastighet vilket gör att även här finns 

pension- och försäkringsbolag representerade bland investerarna. Investerarna har mycket kapital vilket 

gör att en låg belåningsgrad kännetecknar en core-investor samt att förvaltningen helt eller delvis tenderar 

att ske i extern form. 
42

 

 

Add-value förvaltare är för de som är ute efter att kunna genom aktivt förvaltande tillföra värde på 

fastigheterna. De handlar om objekt som har en potential till att kunna öka i värde. Det kan exempelvis 

ske när en fastighetsägare gör om lokaler för att erbjuda och locka till sig nya hyresgäster. 

Ombyggnationer och renoveringar är också vanliga medel för att tillföra värde. Får man genom god 

förvaltning minskad vakansgrad eller på annat sätt tillökat värde kan en Add-value fastighet mycket väl 

senare säljas som en core-fastighet.  

 

Opportunistiska förvaltare kan vara en mängd olika fastighetsbolag. Det är stor skillnad när det gäller hur 

dessa bolag är strukturmässigt uppbyggda.  Gemensamt är att de medvetet tar en hög risk och tenderar att 

huvudsakligen handla om kortsiktiga investeringar.  Köpen sker med hög belåning för att få en 

hävstångseffekt vilket kan resultera i väldigt stor avkastning. I regel fås denna avkastning på ett av 

följande sätt
43

 

- Spekulationer gällande värdehöjning 

- Objekten är fel prissatta avseende risk kontra avkastning 

- Utvecklings- eller förändringsmöjligheter på fastighetsbeståndet som kan ge avkastning. 

  

                                                      
41

 Ibid 
42

 Lind, H (2005), s 40 
43

 Ibid 
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5. Metod 
 

Urvalet av bolag har skett med bakgrund av hur pass stora bolagen är
44

, vilken kategori de hör till, samt 

dess spridning avseende fastighetstyp samt geografiskt läge. I möjligaste mån har så likartade bolag som 

möjligt när det gäller ägandets fastighetstyp samt geografiskt läge valts ut. Detta för att sedan kunna 

jämföra strategier mellan bolagen över gränserna avseende segment. Dessutom har bolag valts ut till viss 

del med avseende på möjligheter att få intervjutid så fort som möjligt. Urvalet har i slutändan valts ut för 

att undersöka potentiella allmänna eller specifika mönster för de olika segmenten men även mönster 

gällande strategi beroende på fastighetsbeståndets uppdelning, ägarstruktur med mera. Intentionen var att 

intervjua två till tre bolag inom de utvalda förvaltningskategorierna institutioner, börsnoterade, fonder, 

utländska samt bolaget O som ensamt, på grund av brist på liknande aktörer, fick representera en egen 

kategori i form av opportunistiska. Totalt 11 olika bolag blev tillfrågade att delta i intervju antingen 

genom direkt möte eller per e-post formulär
45

. Formuläret var även det som användes vid de intervjuerna 

som skedde via möte. Av dessa valde 8 att ställa upp. Övriga valde att ej deltaga på grund av antingen 

brist på tid eller att de ej ville redogöra för bolaget konfidentiell information. Metoden som valts för 

empirin är intervjuer av semistrukturerad variant. Siffror och sammanställningar är hämtade främst ur 

intervjuer men även från bolagens egna publikationer. Då vissa aktörer krävt anonymitet så redovisas inte 

företagsnamn. 

 
De kriterier som legat grund för urvalet av bolag gör att bolagen är relativt representativa för sitt segment. 

Som redan nämnts är bolagen stora samt har i största möjliga mån inte varit specialiserade avseende 

fastighetstyper eller geografiskt läge. Underlaget är för lite för att kunna säga att de olika resultaten är 

absolut representativt för de olika segmenten. Det är trots detta intressant att se vilka strategier som 

utövas, och som de facto finns. Slutligen bör tilläggas en egen iakttagelse att majoriteten av bolagen 

verkar se mer ”positivt” på sitt eget bolags verksamhet än konkurrenterna. De talar gärna om vad som 

skiljer dem och gör dom steget bättre än övriga konkurrenter.  

Intervjuade bolag 

Bolag Intervjuad, 

Position/Avd 

Fastighetstyp Geografiskt läge Segment 

I1Vasakronan  

 
 

 Stockholm, 

Uppsala, Göteborg, 

Lund 

 

I2 Diligentia Birgitta, Affärsutveckling  kontor, köpcentrum, 

bostäder 

Stockholm, 

Göteborg, Malmö 

Institutioner 

I3 Norrporten  

 

kontor, butik Städer längst E4:an  

B1Kungsleden   
 

Hela Sverige Börsnoterat 

B2 Klövern  
 

 

 

Mellansveriges 

tillväxtorter 
 

F1 Aberdeen Magnus, Senior Investment 

Advisor  

kontor, lager, 

industri, butik 

Bland annat 

Nordenfond 
 

U1 ING Johan, Investment Manager 

Nordics 

kontor, lager, 

industri, butik 

Bland annat 

Nordenfond 

Utländska 

O1 Hemfosa Maria, Analys & 

Transaktion 

kontor, bostad, 

lager,butik, industri  

 Opportunistiska 

                                                      
44

 Fastighetsvärlden, Internet 
45

 Se bilaga 1 
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6. Empiri 
I detta kapitel återges en sammanställning av dialogerna med de utvalda fastighetsbolagen. De 

teoretiska delarna finns i tidigare kapitel men är de gångbara när det gäller de intervjuade 

bolagen? 
 

Först presenteras en sammanfattning av hur aktörerna inom segmentet agerat därefter olika intressanta 

skiljeaktigheter aktörerna emellan. Uppdelningen följer så att i ordnad form, efter investeringsgrupp, 

redovisas svar på ett par frågor från intervjufrågorna
46

 kring underrubrikerna fram till kap 6.3.  

6.1 Bolagens portfölj och strategi idag 
De olika svaren som erhållits, på frågor om förändringar i portfölj och avkastningskrav, har varit relativt 

lika med vad som kunnat förväntas.  

Hos de institutionella aktörerna ger svaren uttryck för att de legat relativt passiva under denna 

undersökta konjunkturscykel. De stora prisfallet på kommersiella fastigheter under krisen, i och med det 

höjda kravet på direktavkastning och den ökade vakansgraden, har nu återhämtat sig. De institutionella 

aktörerna är samtliga nu åter intresserade av att fylla sin portfölj med den typen av fastighet. Någon 

nämnvärd förändring i verksamheten på grund av krisen kan inte noteras och samtliga aktörer känner att 

de stått relativt starka igenom denna kris. Förvaltningen av portföljen handlar mer om att man med 

bredare perspektiv tittar närmare på olika marknader. Ofta över de tidigare gränserna som kan ha funnits i 

avseende av fastighetstyp, geografiskt läge och attraktivitet. Ser man en tendens till potentiellt god 

avkastning, vilket idag görs gällande kontor, är man väldigt vaksam och beredd att slå till. Förändringar 

som skett i portföljen är exempelvis: 

 Aktör I1 gjorde sig av med bostadsbeståndet. Detta var ej på grund av krisen utan grundades på 

att det helt enkelt inte passade in i portföljen då bostäder stod för en för liten andel vilket inte 

passade in med den bild som bolaget önskade.   

 Aktör I3 köpte på två nya orter, varav ett i utlandet. Detta för att sprida geografiska risken. 

Nivåerna för aktörernas avkastningskrav har legat intakta även om de inte uppnåtts varje år efter krisens 

början. Detta är att se som ett tecken på att de institutionella aktörerna har en relativt likartad bild av 

marknaden trots krisen. Nivåerna på deras mål för totalavkastningen, ett långsiktigt mål, varierar dels 

avseende om den är bestämd till en viss procent, och dels till att innebära att man ska ligga över 

branschindex (Svensk Fastighetsindex).  

 

Segmentet Börsnoterat portföljförändringar kan sammanfattas i att krisen inte heller påverkat dom i 

någon större grad när det kommer till hur portföljen ser ut idag kontra med innan krisen. Förändringen är 

ändå mer påtaglig än hos t.ex. institutionella aktörerna. Finansiellt sett så hade man relativt låg 

belåningsgrad, snitt runt 55 %, och ingen likviditetsbrist som påverkade mer än att man inte sökte köpa 

under krisens mest påtagliga del 2008-2009 men släppte lite på tyglarna 2010.    

 

Det satta avkastningskravet har inte påverkats och är detsamma som innan krisen. Aktörerna ser ingen 

anledning till att det skulle tänkas förändras inom några års framtid heller. Aktörernas olika 

avkastningskrav står fast och man tävlar inte med branschindex utan har det satta avkastningskrav som ett 

internt mål, som är satt av styrelsen. 

 Aktör B1 valde att sälja ut gallerior i enlighet med att man önskade minska sitt publika bestånd 

som innehafts under väldigt lång tid då man såg andra marknader som mer intressanta.  

 Aktör B2 har uppgett att man idag har en större portfölj med köp av kontor. 

 

Fonder har likt de övriga redan nämnda segmenten väntat ut krisen och aldrig varit finansiellt hotat på så 

sätt att större åtgärder behövt genomföras. Det finns en stabil finansiell ryggrad som givit stabilitet och 

portföljen har i stort sett förblivit intakt. Dock nämns det hos vissa av aktörerna inom fonder att man 

önskat förvärva mer men att de inte var önskvärt från ägarnas sida.  

 

Det finansiella avkastningskravet till ägarna är långsiktigt och har inte heller förändrats i och med krisen. 

                                                      
46

 Se Bilaga 1 
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Det finns i princip två olika mål inom huvuddelen av aktörerna som innebär att man internt vill ligga över 

branschindex (Svensk Fastighetsindex) samtidigt som man har ett satt avkastningsmål till ägarna. Hur 

stora målen är bygger på hur pass stor risk som åsatts den specifika fonden.  

 Aktör F1 uppger att man valde starkt fokus på att utveckla och förädla det innehav som man 

hade under krisen. Detta låg i linje med önskan om att ha mera likvida fastigheter i sin portfölj. 

 

U1,som ensamt representerar det utländska aktörerna, avvaktade länge för att sedan trotsa den utländska 

investeringsflykten som drabbat den svenska fastighetsmarknaden under krisen. De följde sina 

allokeringsmål när de tyckte sig se tendenser på en vändning och förvärvade inom både butik och 

kontorssegmentet. 

 

Avkastningskravet har legat still. U1 har, av samtliga undersökta aktörer, det lägsta lovade 

avkastningskrav till sina investerare.  

 

O1 inom segmentet opportunistiska är ett väldigt opportunistiskt bolag vilka har byggt upp den portfölj 

de har idag genom aktivt förvärvande de senaste åren. De har skapat något som de kallar ”4 benen”, som 

de helt enkelt sorterar in sina fastigheter under följande fyra kategorier:  

- Prime Logistik – etablerade och likvida logistikfastigheter 

- Samhällsfastigheter, som innehåller olika publika fastigheter. 

- Residence, som innehåller kommersiella fastigheter 

- ”Transaktionslådan”, där de köper fastigheter som de anser inom kort kunna göra sig av med i 

form av försäljning av egenpaketerade portföljer m.m.  

Som den mest aktiva aktören de senaste tre åren ligger inte avkastningsnivån fast utan den varierar 

beroende på de aktieägarlån som O1 tar. För att ta dessa garanteras olika avkastningsnivåer beroende på 

fastighetstyp, ort med mera. O1 får anses leta relativt ”snabba” pengar för snabba affärer de hoppas ska 

generera en hög avkastning. En konsekvens av detta blir att O1 inte vänder sig till lågavkastade prime 

fastigheter med låg säker avkastning utan de vill ha höga kassaflöden och hög avkastning för att kunna 

göra vinst efter de att aktieägarna fått betalt för sin insats.  

 

6.2 Diversifiering och förvaltning 

Intervjufrågorna kring i detta avsnitt sökte svar på hur diversifieringen, belåning och hur 

förvaltningsrollen utvecklats. Genomgående för den institutionella aktören är dess koncentration mot 

säkra fastighetstyper och mot de största städerna i Sverige. Riskreduceringen ligger inte främst i 

diversifiering avseende fastighetstyp utan i att man försöker agera på ”säkra” marknader i centrala delar 

av storstäderna. För att utvärdera de säkra marknaderna görs diverse ortsanalyser samt att man tittar efter 

säkra hyresgäster. Åtgärder som dessa kan låta självklara men vissa förändringar har skett avseende 

tankegången av strategier vid diversifiering. Aktörerna är oense om det har med krisen att göra eller inte 

men menar samstämmigt att man lägger ännu större vikt vid hur pass likvida de olika marknaderna är 

som man agerar på. ”De spelar ingen roll hur pass bra utsikterna ser ut, om du ändå inte kan få det i 

pengar i slutändan”, säger en intervjuad person hos I1.  

 I1 uppger att man förvärvade fastigheter i Lund och Malmö i ett diversifieringssyfte 

 

Belåningen och andelen belåning ligger kvar på samma nivåer som innan krisen även om man har valt att 

binda upp och säkra sina lån på ett eller annat sätt. Beroende på ägarstrukturen så ser finansieringen olika 

ut. Inga av aktörerna har problem gällande kapital och tittar idag istället på hur man ska förvalta detta 

kapital på dagens marknad, som de förväntar sig ska följa en positiv konjunktur i stort de närmsta åren.  

 

Den för många förväntade bilden av att de institutionella aktörerna har en väldigt långsiktig och passiv 

förvaltningsroll är ingenting som de vill kännas vid till hundra procent. Avkastningen ska ske till ägarna 

långsiktigt. Hur detta går till bör nog snarare anses gå till på ett relativt aktivt sätt, enligt aktörerna själva. 

Fastighetsbranschen är i ständig utveckling och kräver egentligen att man är relativt aktiv för att 

kontinuerligt göra goda affärer som leder till avkastning. Till detta tillade I1 att de hade en omsättning de 

senaste åren som låg på 10 % av det egna beståndets värde.  

 

Gällande de börsnoterade fastighetsbolagen och deras diversifiering så ger den uttryck för att aktörerna är 

aktiva på fler marknader, och på fler orter än de institutionella aktörerna. Detta gäller både när det 
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kommer till fastighetstyp och geografiskt läge. Att ständigt bli större och vara med på bredare front 

skapar möjlighet att växa ännu mer, vilket går hand i hand med att förväntningar har en stark påverkan på 

börsnoterade bolag. Aktörerna har ingen önskan om att äga bostäder men är i övrigt öppna för nya 

möjligheter. Ett bolag uttrycker detta så klart som genom att säga, ”vi gör hela tiden en typ av 

övervägande vilken typ av fastighet som ger bäst avkastning för våra aktieägare” och förklarar att de 

särskiljer sig lite genom att inte ha något större tänkande vid geografiskt läge eller fastighetstyp. Även 

bostäder kan förvärvas men i de fallet med målsättning att inom väldigt kort sälja av de förvärvade 

beståndet. 

 Bostäder önskas inte finnas med i beståndet 

 Aktör B2 uppger att man dessutom ej önskar externa köpcentrum 

Finansieringen i form av belåning eller eget kapital har inte påverkat investeringsmöjligheterna speciellt 

mycket med bakgrund av krisen. Samtliga aktörer säger att det till viss grad beror på vilken typ av 

investering det handlar om. De finansiella målen är styrande där vissa har ett tak för belåningsgraden 

(omkring 55 % +- 5 %) alternativt eller samtidigt som räntetäckningsgraden inte blir för låg (minimum 

150/200 % beroende på aktör).  

 

Fokus gällande förvaltningstyp har varit, att genom aktiv förvaltning, förädla fastigheterna eller att på 

andra sätt arbeta med att förbättra driftnettot. 

 B1 uppger att trots att de gjort sig kända för att göra bra affärer på transaktionssidan så är det just 

kring optimering av driftnetton som ligger bakom den stora delen av deras avkastning. 

 

Ser man till diversifieringen inom segmentet fonder följer de inget entydigt mönster utan diversifieringen 

sker antingen i form av fastighetstyp, geografiskt läge eller attraktivitet. Inte heller gällande om krisen 

spelat en roll i diversifieringen framöver kan ett entydigt svar erhållas. Aktör F1 uppger att man blivit 

mer kräsna på läget och man vill lägga mer fokus på färre och större marknader. I enlighet med att skapa 

en stabilare och mindre volatil portfölj finns en tankegång kring diversifiering som ett alternativ till 

riskreducering. Tanken på diversifiering har blivit mer påtaglig, tidigare har riskreduceringen främst legat 

genom att söka sig till säkrare marknader.  

 Aktören önskar öka riskreducering via diversifiering samtidigt öka andelen av säkrare marknader 

i portföljen. 

 Aktör F1 säger att diversifieringen i sig ej förändrats men att man bejakar det diversifieringstänk 

man tidigare haft än starkare idag. 

Lånestrukturen står fast och är i princip intakt. Andelen av belånat kapital är fastslagit av ledningen. Detta 

möjliggör för investerare att välja bland flera fonder hos en förvaltare med hänsyn till önskad risk kontra 

avkastningsnivå samt marknadssegment. F1 har en relativt låg belåningsgrad som ligger runt 55%. 

 

Förvaltningen sker även den med utgångspunkt på de kriterier som givits de olika fonderna. Det sker 

aktiv förvaltning hela tiden genom att man söker nya förvärv och höja avkastningen, men i olika 

tidsperspektiv och hos vissa aktörer uppdelat. 

 Aktör F1 uppger uppdelning av aktiv/passiv förvaltning i att deras tyska fonder anses ha en 

passiv förvaltningsroll med långt innehavsperspektiv och med lite sökande efter nya förvärv. 

Tvärtom gäller för vissa fonder, som innehas och förvaltas väldigt aktivt, däribland de nordiska 

fondera.  

 

Utländska förvaltaren har en genomtänkt diversifiering där de handlar om investeringar genom Norden-

fonder eller liknande, inte enbart Sverige. Att dela upp en portfölj i andelar avseende marknad, 

fastighetstyp etcetera är vanligare och framför allt mera tydlig än i de andra förvaltningssegmenten. 

Denna allokeringsuppdelning varierar med tiden beroende på värdeutveckling. 

 Aktör U1 uppger ” Vi är en core+ fond dvs. 70 core och 30% value add, vi har 

butik/kontor/logistik i portföljen varav ca. 30% i Finland och 70% i Sverige just nu.  Geografiskt 

har vi en mycket utspridd portfölj, samt även typen av retail (butik) skiljer sig mycket. Vi har 

dels många matbutiker men även ett flertal köpcentrum.” 

 

När det kommer till belåningen så har den inte påverkats i detta segment heller. Belåningsgraden hos 

aktören ligger omkring 50 % vilket är lågt nog och innebär inga problem för ny belåning om nya 

investeringar skulle önskas.  
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 Aktör U1 uppger att det generellt från investerarhåll önskas en lägre belåningsgrad än den satta 

på 50 %.  

Den utländska aktören uppger sig vara aktiva kapitalförvaltare med en portfölj som har långsiktiga avtal 

avseende avkastning. 

 

Opportunisten, O1:s diversifieringsstrategi kan till stor utsträckning liknas vid hur en annan intervjuad 

aktör agerat på marknaden under en lång period. Inte konstigt då tre stycken som återfinns på topp-

positioner i O1, bland annat VD:n  kommer närmast ifrån just denne aktör. Strategin var att under krisens 

botten köpa på sig så mycket som möjligt, främst inom publika och kommersiella fastigheter som man 

ansåg vara alldeles för lågt värderade. Geografiskt spelar ingen större roll, man trivs bra med att agera där 

andra investerarsegment är helt osynliga. Genom att paketera fastigheterna går de att underlätta den 

framtida försäljningen och ta hem vinsten.  

 

Investeringen sker idag vid fastighetsförvärv till relativt stor del av eget kapital då bankerna blivit 

restriktiva till investeringar avseende relativt riskabla marknader så som på de O1 agerar på. Trots detta 

har man ett bra förtroende från bankerna och ett bra kontaktnät vilket gör det mesta möjligt, enligt O1.  

 

 Kring många större affärer har O1 utnyttjat konkurser till sin fördel. Detta innebär att de träffar 

en överenskommelse med de banker som lånat ut till de konkursdrabbade fastigheterna och som 

vill skydda sina värden. Kort sagt, bankerna försäkrar sig om att få tillbaka kapital de annars 

skulle göra stora förluster på samtidigt som O1 får generösa villkor i och med förvärvet.  

O1 är i högsta grad en aktiv förvaltare i alla avseenden. Såhär skriver Maria på O1:          

”Vi har en aktiv strategi. Vi är opportunister och förvärvar lika gärna en fastighet för 20 miljoner som en 

portfölj för 5 miljarder. Vi tittar på nästan allt som finns på marknaden och vår affärsidé är att vara 

snabba och ta i sådant som ingen annan vill ha.” 

 

6.3 Färdiga strategier för olika steg i en 

konjunkturcykel 
På frågan gällande om bolagen hade färdiga strategier för olika delar i en konjunkturcykel så är de flesta 

aktörerna ense om att de inte har en satt strategi för olika skeden i en konjunkturscykel utan att man 

kontinuerligt följer och utvärderar. Detta gäller främst de aktörer som är mer åt det långsiktiga hållet inom 

de olika segmenten och som är nöjda med hur deras portfölj ser ut i stort. U1, som är en relativt långsiktig 

investerare säger: 

 

 ”Med vår exponering, belåningsgrad, starka investerare, hyresgäster, mycket långsiktiga strategi är 

konjunkturcykler naturliga rörelser och inget mer. Med långa löptider på hyresavtal samt lång 

låneportfölj står vi trygga.”  

 

Att säkra kapitaltillgång och arbeta för längre löptider på sina lån är ett vanligt steg för flera aktörer som 

hela tiden påverkas och intensifieras beroende på var i konjunkturen marknaden anser sig ligga. Det finns 

dock framför allt tre aktörer som utmärker sig genom att säga att man har en strategi. Det är I1, F1 samt 

O1. De tre svaren skiljer sig och handlar egentligen om hur aktören ligger till med kapital, finansiering 

samt hur konjunkturen påverkade bolaget.  

 I1 har köpt och önskar köpa då man har ett kapitalöverskott och ser en stark ekonomi, god 

sysselsättning och goda tider vilket kommer betala mer än den förväntade ränteuppgången 

kommer kosta.  

 F1 inom segmentet fonder vill gärna sälja av vid högkonjunktur för att sedan vänta in en 

lågkonjunktur då man förvärvar alternativt förädlar sin portfölj. En annan aktör inom samma 

segment säger sig ”delvis” ha strategier för olika konjunkturssteg men vill inte gå in närmare på 

hur dessa ser ut. 

 O1 som skiljer sig lite, då man grundades under krisen för att man ansåg sig ha en vinnande 

strategi under krisen, säger att man nu är färdiga med att ligga på köpsidan. Framöver kommer 

man fokusera på att sälja av stora delar av beståndet.  

Det kan diskuteras kring hur pass mycket de två första aktörerna verkligen skiljer sig från de andra 

som svarat ”Nej” på frågan om de har en färdig strategi. Åtgärderna kan säkerligen i många fall vara 
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standardåtgärder. Värt att notera är att vissa aktörer säger sig försöka förvalta efter konjunkturens 

rörelser medans andra sköter sin förvaltning på ett långsiktigt sätt, där konjunkturrörelser gör en 

mindre betydelsefull påverkan på verksamhetsutövandet. 

 

 

7. Analys 
Detta avsnitt syftar till att jämföra de teoretiska moment som presenterats tillsammans med 

empirin. Hur har slutligen de olika fastighetsbolagens strategi utvecklats med tiden, och hur ser 

framtiden ut? 

Återhämtningen är, som det ser ut, ett faktum. År 2010 slutade transaktionsvolymen av fastigheter på 

omkring 110 miljarder kronor, vilket är strax över en fördubbling av 2009 års volym.
47

 Det lutar allt mer 

åt att Håkan Lindgren, professor i ekonomisk historia vid Handelshögskolan i Stockholm, hade rätt i sitt 

uttalande redan år 2008 om att år 2012 är vi tillbaka på samma nivåer som innan krisen. ”En kris som 

denna, när staten får gå in och snabbt ingripa i en nödlösning, tar 4-5 år att återhämta” skriver han i en 

artikel daterad 2008-09-21 för Dagens Nyheter.
48

 Om detta stämmer och mönstren samt utveckling är sig 

lika går det då att avgöra vilka aktörer som bäst strukturerat om sig och sin strategi vid likartade kriser 

och på så sätt förutspå vinnare vid krisens slut? Som tidigare nämnts, att lyckas på fastighetsmarknaden 

kan alla göra i princip, oavsett belåningsgrad och segmentfokusering. Det handlar om att ha en känsla för 

timing.
49

 

 

7.1 Krisåtgärder 
Samtliga aktörer har på ett eller annat sätt känt av finans och fastighetskrisen 2008. Oavsett om det är 

med anledning av krisen eller inte så på ett eller annat sätt har den konjunkturfas, som marknaden rört sig 

inom de senaste åren, gett upphov till vissa speciella åtgärder ifrån fastighetsbolag som bör 

uppmärksammas. Genom intervjufrågor, se Bilaga 1, och genomgång av årsredovisningar söktes några 

svar som kan reflektera hur detta gått till.  

 

Institutionernas fokus går inte att gå miste om. Satsningen låg på deras befintliga hyresgäster. Genom att 

föra en dialog med sina hyresgäster ville man försäkra sig om att hålla nere vakansgraden och på så sätt 

även kunna ha kvar hyresintäkterna på liknande nivåer. En aktör nämner just denna kontakt som främsta 

åtgärd för att ta sig igenom krisen genom dessa ord:  

 

”Vi la mycket tid till att följa våra kunder och ha en dialog med dessa samt även ha en kontinuerlig 

kontakt med finansiärer.”  

 

En annan intressant åtgärd som ligger i linje med en satsning på hyresgästerna är I1:s försäljning av deras 

serviceavdelning. Avdelningen såldes till ett renodlat servicebolag och innebar att I1 minskade sin 

personalstyrka med ca 150 anställda. Detta i hopp av man genom samarbete med köparen skulle få ett 

bredare tjänsteutbud, samt en ägare med service som kärnverksamhet. Detta ansåg I1 skulle nyttja deras 

hyresgäster.  

 

En inblick i årsredovisningarna för 2010 ger stöd för att dessa förändringar verkar gett resultat. Följande 

förändringar kan utläsas kring utvecklingen 2009 och 2010 gällande de olika fastighetsbolagens 

uthyrningsgrad. De institutionella aktörerna har en högre uthyrningsgrad som även utvecklats positivt 

senaste åren till skillnad från de börsnoterade segmentet. Klövern utmärker sig i segmentet börsnoterade 

vilket har mycket med att dom följde en strategi lik institutionerna avseende fokus på befintliga 

hyresgäster. 
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Figur 9 Jämförelse av vakansgrad 

 

 

Segmentet bestående av de börsnoterade fastighetsbolagen har arbetat hårt med att föra en tät dialog med 

bankerna för att låsa räntorna på låneavtal. Ingen av aktörerna har hamnat i något större blåsväder under 

krisen och de har haft en relativt säker belåningsgrad. Genom att de även under krisen haft en god 

ränteteckningsgrad så har de funnits ytterligare belåningsmöjligheter ifrån banker som bolagen använder 

sig av. Trots detta så är den största risken, enligt detta segment tillsammans med vissa andra aktörer inom 

andra segment, möjligheterna till nytt kapital. Räntekostnaden är den största kostnadsposten
50

och därför 

är effekten av räntehöjningar alltid starkt påtaglig. Detta segment, som har en spridd ägarstruktur i form 

av aktieägare, vilket till stor del skiljer sig från de andra undersökta fastighetsbolagen, är till en större del 

beroende av de olika banker man arbetar med. Detta kan jämföras med fonder och institutionella 

fastighetsaktörer som har en stabilare ”ryggrad” med mycket kapital bakom sig. Samtliga bolag inom 

segmentet börsnoterade arbetar därför med olika sorters skydd mot ränteförhöjningar och för att hålla en 

god nivå på sin ränteteckningsgrad, en av de viktigaste posterna som banker tittar på när de gäller 

ytterligare långivning. Nedan presenteras några metoder:   

 

 Obligationer – En aktör har under 2010 introducerat ett för aktören nytt sätt att säkra kapital. 

Detta har givit över 600 miljoner kronor i form av ett treårigt, icke säkerställt, obligationslån till 

en kupongränta motsvarande STIBOR 3 månader + 2,75 %. Emissionen blev övertecknad enligt 

aktören. 

 Räntetak och ränteswappar – En aktör uppger att de arbetar med en försiktig räntestrategi genom 

räntetak och så kallade ränteswappar. Ränteswappar innebär att två aktörer gör ett byte avseende 

kassaflöden. Detta sker ofta mellan aktörer där ena parten har bättre villkor för fast respektive 

rörlig ränta och att de genom att byta sinsemellan, istället för att teckna sig direkt till önskad 

låneform, kan få bättre villkor. Ränteswappar används bland annat för att
51

: 

- Uppnå förändrade räntebindningstider 

- Omfördela räntestrukturen i balansräkningen  

- Företag förväntar sig sjunkande eller stigande räntor 

Ser man till ränteteckningsgradens utveckling under krisåren så ser vi hur detta arbete gett resultat i 

följande diagram. 

                                                      
50
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Figur 10 Jämförelse av ränteteckningsgrad 

 

Aktör B1, som hade en väldigt låg räntetäckningsgrad, har lyckats höja sin räntetäckningsgrad 

framgångsrikt genom en klok lösning i form av emission av obligationer. Aktör B2 som arbetat aktivt 

med räntetak och ränteswappar har gjort ett markant fall när det kommer till räntetäckningsgraden. 

Huruvida detta har med hur man försökt tackla sin finansiering är dock svårt att säga. Ränteswappar ger 

en initialt förhöjd räntekostnad, skriver aktören i årsredovisningen, vilket kan ligga bakom det snabba fall 

för år 2010. Om det ger en långsiktigt bättre lösning återstår att se.  

 

De intervjuade aktörerna inom segmentet fonder ger ett intryck av att vara, strategiskt sett, en hybrid av 

de institutionella och börsnoterade fastighetsbolagen. Dialoger har intensifierats med hyresgäster samt 

med banker.  

 

En intressant strategisk detalj, som oroar aktör F1 inom segmentet, är att aktören tidigt gick ut till sina 

investerare med att läget förvärrats på fastighetsmarknaden och att fastighetsvärdet på vissa marknader 

gått ner med upp till 25 % i hopp om att agera som en ”transparent aktör” på den, enligt mätningar
52

, så 

”transparanta” svenska fastighetsmarknaden. Resultatet var en besvikelse där investerare drog sig ur för 

att istället investera hos, enligt aktör F1, andra liknande aktörers fonder. Att vara en transparent aktör 

innebär att man lägger korten på bordet och har en öppenhet som gör det möjligt för folk att få en insyn i 

bolaget utan mörkningar. Transparens är viktigt för en marknad då det ger en likvidare och säkrare 

marknad som attraherar investerare. Aktör F1 går så långt och säger.  

 

”Om inte fastighetsmarknaden återhämtar sig så snabbt som vi hoppas så tror jag det kan vara en 

tickande bomb”. 

 

Detta är ett sätt att uttrycka rädslan för att investerare försvinner på grund av mörkningar av inte helt 

sanningsenliga aktörer på fastighetsmarknaden.  

 

Aktör U1 har, enligt dom själva, med lång löptid på lånen, förhållandevis låg belåning, stabila hyresgäster 

och stor exponering mot livsmedel, ”som alltid behöver köpas”, inte förändrat sig speciellt mycket ej 

heller haft anledning att ta till några drastiska åtgärder under krisen. De valde till och med att amortera på 

lån för att uppfylla de åtaganden som de hade emot respektive banker.  
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7.2 Framtiden 
Att strategierna skiljer sig kan vi konstatera. Så gör även tankarna kring hur framtiden befaras 

bli. Detta kräver i sin tur ytterligare omstrukturering och en genomgång av befintlig strategi. I 

detta kapitel granskas hur tron kring framtiden, handling och strategi lyder hos 

fastighetsbolagen. Vilka är orosmomenten och hur skyddar man sig? 
 

Sannolikheten att vi inom kort får se en liknande kris av den typ som omvärlden och vi i Sverige 

upplever, och som vi i princip i en rekordsnabb takt lyckats, i alla fall för tillfället, återhämtat oss ifrån, är 

väldigt liten. Likheterna mellan krisen vi upplever och den kris som världen drabbades av på 1930-talet, 

då bankerna också släppte på sina kreditnormer är dock många. Paul Krugman som skrivit boken ”Krisen, 

Orsaker, Verkan, Åtgärder” nämner bland annat en mycket viktig orsak som gav upphov till krisen 2008. 

Följande skriver Norman avseende varför kreditgivarna släppte på sina normer:  

 

”För det första började de tro att bostadspriserna skulle stiga i det oändliga. Så länge som huspriserna 

bara går upp spelar det ingen större roll ur långivarens synpunkt om låntagaren kan klara sina 

betalningar eller ej: om betalningarna är för stora kan köparen antingen ta ett nytt lån på fastigheten för 

att få loss kontanter eller, om det värsta skulle hända, helt enkelt sälja bostaden och betala hypotekslånet. 

För det andra brydde sig långivarna inte om kvaliteten på sina lån eftersom de inte satt kvar på dem. 

Istället sålde de dem till investerare som inte förstod vad de köpte.” 

 

Det får antas att efter en sådan här världsomfattande finansiell kris så stramar inte bara banker världen 

över åt sina lånekrav. En omstrukturering av hela belåningssystemet, med regleringar och 

kontrollfunktioner som följd, bör se till att något liknande inte ska ske igen. Även om det kan göra så, på 

sikt om inte annat. Samtliga av de intervjuade aktörerna ser positivt på den närmsta framtiden och har 

goda utsikter för de kommande åren. Men är den verkligen så god, vilka är orosmomenten och är man 

skyddad? 

 

7.3 Metod 

Följande fråga ställdes till de intervjuade fastighetsbolagen: 

”Vilka är de tre största tänkbara orosmomenten på fastighetsmarknaden idag anser Ni och hur 

skyddar Ni er mot dessa?   

Svaren delades sedan in i nedan fördelning. Utifrån inkomna svar kunde 21 olika svar urskiljas. Många 

svar föll bort då de liknade varandra och räknades som ett svar istället. De representerade aktörerna har 

gett från ett till tre svar vilket gör att vissa bolag är överrepresenterade. En kortare analys av de två största 

farhågorna följer samt en sammanfattning av övriga farhågor. 

 

 

Figur 11  
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7.4 Konjunkturen 
Den svenska marknaden har under 2010 återhämtat sig. Med omsättningsnivåer på 110 miljarder, vilket 

är mer än en fördubbling jämfört med år 2009, så börjar det klarna på den svenska fastighetsmarknaden. 

Flera aktörer har haft väldigt goda förvaltningsresultat under 2010. Drivande köpare på marknaden har 

under 2010 främst varit inhemska investerare, där så kallade primefastigheter och bostäder varit hetast. 

 

 Den svenska BNP tillväxten slutade år 2010 på +5,5 %, 

en markant skillnad mot majoriteten av övriga 

Europaländer. Arbetskraften ökar åter igen och 

sysselsättningsgraden prognostiseras nå sitt 20-års 

högsta. 
53

Sverige har fortfarande en relativt hög 

arbetslöshet som inom vissa viktiga kategorier väntas 

stiga och mycket väl kan komma att spela roll för 

framtida politiska förändringar och på så sätt påverkar 

utvecklingen.  

 

Även om konjunkturen har hamnat som största 

orosmoment bland de intervjuade bolagen så är den bild 

som uppmålas efter intervjuerna möjligen lite väl 

positiv. Många talar ibland direkt, ibland indirekt, om att 

vi är vid eller på väg in i en högkonjunktur. Konjunkturinstitutet tillsammans med SCB, 

medlingsinstitutet och Riksbanken skriver i sin senaste rapport daterad 2011-03-31 att svensk ekonomi 

genomgår en ”god ekonomisk utveckling men ingen högkonjunktur”.
54

 Detta i samband med god 

utveckling avseende stark finansiell ställning för såväl privat som offentlig sektor. Det finns indikationer 

på att vi kan se en fortsatt god BNP tillväxt. Det kräver dock att exporten går som man förväntar sig, 

exporten som har gynnats mycket av den utveckling som varit på marknaden med en idag stark krona. 

Den starka kronan har även lyckats hålla nere det annars underliggande inflationshot som följer av en 

snabbt positiv BNP utveckling. Detta tryck väntas dock öka i och med ökade löner och att de lediga 

resurserna i ekonomin minskar.
55

   

 

Hur skyddar sig då våra intervjuade aktörer mot att konjunkturen ej följer deras förväntningar, är strategin 

klar? 

Det går att konstatera att inga ordentliga strategier finns hos de olika aktörerna som angett en 

konjunkturförsvagning som orosmoment. Aktörerna uppger att man försöker genom nära kontakt med 

hyresgäster och marknadsövervakning vara förberedda för en konjunkturförsämring. Investeringar tas 

med en marginal för oförutsedda kostnader som håller till en viss gräns.  

 En institutionell aktör, I1, säger att man i enlighet med att export står för så stor del av 

utveckling, ca 50 % av BNP
56

, valt att satsa på tjänstesektorn och ”city handel”, samtidigt som 

man undviker industri och andra exportberoende företag när det gäller vilka hyresgäster man vill 

attrahera.   

 

Någon övertygande strategi finns inte vilket är oroväckande. Tendenserna på marknaden är tydliga då ett 

ökat intresse för core+ fastigheter i bästa läget ökat där säkra hyresgäster finns. Detta är ett sätt att få en 

säker avkastning som i vissa fall ändå kan vara hög utan större risk. Sammanfattningsvis får dock sägas 

att aktörerna varken räknar med eller har påtagligt skyddat sig mot en konjunkturnedgång trots att detta är 

den största risken. En bredare riskbild är ett faktum och återhämtningen kan komma av sig. Bidragande 

orsaker till detta som inte bör negligeras är exempelvis
57

: 

 

 Senaste tidens naturkatastrofer, där kärnkraftsolyckan i Japan tydliggör känsligheten. 

 Oroligheter i PIGS länderna (Portugal, Irland, Grekland och Spanien) samt  
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 Centralbankerna höjer sina styrräntor för att förhindra inflation i linje med en finanspolitisk 

åtstramning vilket slår främst mot de mer utvecklade länderna. 

 Kärnkraftfrågan som råder i Tyskland och andra länder. 

 

7.5 Räntan 

En räntehöjning finns med i de intervjuade aktörernas beräkningar och finns även med i Riksbankens 

prognoser för kommande åren. Detta ligger i samband för att hålla det inflationsmål på 2 % enheter som 

finns.
58

 Räntekostnaden är den största kostnadsposten hos fastighetsbolag av den typ som analyserats i 

detta arbete varpå rörelser i största grad påverkar resultatet för bolagen.  

 

Strategin hos de intervjuade aktörerna som uppgett räntan som ett oroande moment är relativt likartad. 

Det handlar om: 

 Konstant utvärdera löptider på lån. 

 Hålla nere belåningsgraden för att inte vara för känslig.  

 Aktivt jobba med finansieringsportföljerna. 

Aktörerna räknar med att en ränteuppgång är att vänta, men att det i dagsläget väger upp att investera då 

man räknar med en konjunkturuppgång. Den förväntas generera bland annat ökade hyror, minskade 

vakansgrader och ökad sysselsättning. Detta skall i slutändan övervinna den ökade räntekostnad som är 

att vänta. Räntan bör i jämförelse med konjunkturen, trots att de är väldigt korrelaterade, anses vara 

lättare att räkna på. Bolagen gör ständigt en övervägning risk kontra avkastning med en prognostiserad 

ränta. Där medtas hänsyn och betänkande till att vi i framtiden istället upplever mindre positiva scenarion 

avseende just räntan. 

7.6 Övrigt 

Bland de övriga orosmomenten som de intervjuade aktörerna nämnt är följande. 

 Resa kapital – Vissa aktörer ser möjlighet i att det kommer få svårare med banklån och att få in 

kapital om det skulle komma sämre tider framöver.  

 Fallande värden – Aktör B2 uppger att fallande värden på fastighetsbeståndet är oroväckande. 

 Överetablering – Aktör B1 uppger att ett orosmoment är att man börjar bli alternativt är 

överetablerad inom något segment. Intressant är att det är den mest diversifierandetänkande 

aktören som oroar sig för detta.  
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8. Slutsats 
 

Arbetet har behandlat hur olika förvaltare och investerare utvecklat sin strategi i och med den kris som vi 

har upplevt. Det framstår som att vissa aktörer arbetar mer strategiskt än andra. De som är strategiskt mer 

medvetna, har visserligen inte för den delen lyckats bättre än de andra, men de har i alla fall i och med sitt 

strategiska medvetande tagit lärdom till en större grad än andra aktörer. Spelar diversifiering, 

portföljteori, förvaltningstyp med mera någon större roll i de undersökta aktörernas val av strategi? Svaret 

på frågan är inte entydigt.   

Genom tabellen kan utläsas kortfattat aktörernas olika ”modell”, strategisk och affärsmässig. Följs denna 

”modell” verkligen av aktörerna? 

Aktörernas affärsmodell och dess efterlevnad snabbt granskad 

Bolag Modell 

 

Institution 1  

 

 

 

 

 

 

Institution 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institution 3 

 

 

Modellen som aktör I1 har är att ”koncentrera fastighetsinnehavet till marknader med stark 

ekonomisk tillväxt och hög likviditet i transaktionsmarknaden.”
59

 

Bolaget har bland annat sålt av merparten av sina bostadsfastigheter och istället gjort köp av 

kontor och butikslokaler i, enligt aktören, attraktiva Stockholm. I det stora hela följer man sin 

modell där man numera ej längre vill förknippas med bostäder utan satsa på de andra 

fastighetstyperna.  

 

 

Aktör I2 har som affärsmodell att ha en god fördelning av fastighetstyperna för att undvika 

stora värdesvängningar i beståndet, dessutom vill man att totalavkastningen skall överstiga det 

genomsnittliga talet för Svenskt Fastighetsindex (SFI).
60

 

Beståndets fördelning för år 2010, inom parentes för år 2009, var följande 48% (51%), 

köpcentrum 31% (24%) och bostäder 21% (25%). Noterbart är att man snarare minskat 

fördelningen avseende fastighetstyp. Det är dock inte helt orimligt då det anses ligga väl i 

tiden att sälja av bostadsfastigheter som ”toppat” sitt värde enligt många aktörer. 

Totalavkastningen slutade på 12,4% vilket var över SFI genomsnittet som slutade på 10,5%. 

Aktören har följt sin modell i stort.  

 

 

Den tredje institutionella aktören, I3, som skiljer sig lite ifrån de andra två med en bredare 

geografisk spridning samt med fokus enbart på kommersiella fastigheter i form av kontor och 

butiker. Bostäder finns till liten del i beståndet. Modellen som önskas är ”främst centralt 

belägna, kommersiella fastigheter med hög kvalitet. Fastighetsbeståndet skall finnas på orter 

med långsiktig utvecklingskraft längs E4-korridoren.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börsnoterad 1 

 

För den som inte närmare granskar denna aktör kan det verka som att de är relativt lika I1 

och I2, detta stämmer dock inte. Möjligen kan man anse att den geografiska spridningen är 

relativt jämn. Största posten står, till ytan sett, Sundsvall för med hela 22% och högsta 

hyresvärde följt av Köpenhamn. Fastighetsbeståndet dock, där står kontor för hela 78,8% av 

den totala uthyrningsytan! Då affärsmodellen är så pass ospecificerad så är det svårt att 

svara hur väl de följer sin modell. Det är dock lätt att bli förvirrad när de skriver att de 

önskar ”kontor och butiker i bästa läge” då de låter som att de har båda, men i verkligheten 

har de ”bara” kontor.   

 

 

 

Det börsnoterade bolaget B1 har som affärsmodell följande ”Affärsmodellen innebär att B1 

kontinuerligt utvecklar fastighetsportföljen med målet att förbättra den riskjusterade 
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Börsnoterad 2 

 

 

 

avkastningen. Det sker genom ett aktivt förvaltningsarbete inriktat på att öka fastigheternas 

avkastning och minska risknivån i beståndet.”
61

 

B1 är väl riskmedveten och sprider sig både geografiskt och avseende fastighetstyp för att 

uppnå högsta nivå på avkastning kontra risk. Försäljning skedde exempelvis då man låg för 

tungt i en ort vilket går i hand i hand med att bolaget kan ändra fastighetstyp och köpa 

fastigheter på nya marknader om man ser potential, detta till trots så blir man inte för giriga 

utan håller sig till sin modell. B1 har både fastighetstyper som är konjunkturkänsliga i form 

av exempelvis kontor och butiker men även mindre känsliga som industri och äldrevård. 

Målet på en avkastning av 15% på eget kapital uppfylldes dock inte utan blev endast 12% för 

2010. 

 

Det andra börsnoterade bolaget arbetar efter en modell som enligt dem själva sätter kunden i 

fokus. Detta sker inom den marknad som de agerar på, vilket är Sveriges expansiva orter. 

Tillväxten kan ske både genom värdeskapande investeringar, ny- och ombyggnation i det egna 

beståndet samt genom förvärv av fastigheter.
62

   

 

 

 

 

 

 

F1 

Bolaget B2 är det bolag inom segmentet börsnoterade som till största del omnämner vikten på 

kundfokus. De kan med motivering ifrån jämförelsen som gjordes i analysen avseende 

vakansgraden sägas följa sin modell. De bibehöll vakansgraden till skillnad från de andra 

undersökta börsnoterade bolagen. Satsningar har skett har skett under 2010, tidigare hade 

man varit relativt passiv. Satsningen skedde främst i Linköping vilket ligger i linje med 

affärsmodellen. De finansiella målen har hållits även om det bör poängteras att bolaget i 

flera av dessa poster har relativt ”låga” krav . Exempelvis krav på ränteteckningsgrad 150%. 

 

Fondaktören F1 har som målsättning och affärsmodell att ”leverera bra avkastning och god 

kundservice genom långsiktig aktiv förvaltning inom alla olika tillgångsklasser. Vi bygger 

vårt beslutsfattande på självständigt tänkande och egen analys.” Fokus har legat mycket på så 

kallade ”value added” fastigheter då man anser sig duktiga på att fastighetsutveckling.
63

 

I den intervju som gjordes med F1 får man en bild av att de inte är så nöjda med senaste 

tidens utveckling. Köp och förädling av fastigheter på mindre säkra marknader, vilket legat i 

linje med diversifieringstänk och den uttalade modell man har om långsiktigt förvaltande, 

verkar frångåtts till viss del. Idag sker en ökad fokusering på säkrare marknader som är mer 

likvida, sägs det i intervjun. Detta går inte riktigt hand i hand med det långsiktiga tänkandet 

då man känner oro över fastigheternas likviditetspotential idag med relativt nyinvesterade 

fastigheter. Investerarnas förändrade krav har helt enkelt påverkat affärsmodellens 

efterlevande. 

U1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktörens affärsmodell är relativt svår att utläsa. I stort handlar det om att de ska tillmötesgå 

investerarnas långsiktiga avkastningsmål och agera som ett alternativ i deras diversifiering av 

deras portföljer oavsett vilket steg i den konjunkturcykeln man befinner sig i. Fokus ligger i 

att ständigt tänka på risk kontra avkastning i sitt förvaltningsutövande. 

U1:s efterlevnad av affärsmodellen för den svenska marknaden är som sagt svår att utläsa då 

den svenska marknaden är en så pass liten del av den utländska aktörens verksamhet arbetar 

och arbetet sker i ett mycket större plan jämfört med våra svenska fastighetsbolag. Enligt de 

svar som erhölls av intervjun så följer man sina allokeringsplaner med en bestämd fördelning 

av andel corefastigheter/value added samt svenska/finska marknaden. Dessa justeras 

beroende på värdeförändring. Samtidigt säger man att diversifieringstänket ligger mer på var 

tillväxtmarknaderna finns än hur fastighetsmarknaden rör sig vilket kan tolkas som en 

motsägelse av sin egna modell. Nyförvärv i Helsingfors skedde av kontorsfastighet i bästa 

läge med motivering att man tyckte krisen hade lagt sig, inte som en del i allokeringsmålen. 

Affärsmodellen och vägen till de finansiella målen verkar inte helt överensstämma för denna 

aktör. 
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O1  

Den opportunistiske aktören har en affärsmodell som skiljer sig ifrån de andra aktörerna. 

Tidsperspektivet är den främsta skillnaden. Aktören vill få en hög avkastning på kort tid, och 

är därför mer riskvillig. Affärsmodellen handlar om att de ”specialiserar sig på att äga, 

förvalta och handla med fastigheter. Vi är ett nystartat fastighetsbolag, med erfarna 

medarbetare och ambition att tillvarata affärsmöjligheterna på en föränderlig svensk 

fastighetsmarknad. O1 ska äga fastigheter med hög och stabil avkastning samt vara bäst och 

snabbast på fastighetstransaktioner. Detta uppnås genom ansvarsfull förvaltning och 

kontinuerlig omprövning av innehaven.”
64

  

O1:s affärsmodell byggde på att utnyttja nergången i och med fastighetskrisen. Man har legat 

på köpsidan och varit den mest aktiva aktören sett till antal transaktioner sedan man 

grundades år 2009. Modellen har med andra ord efterföljts och fastighetsförvärv har skett så 

fort man ansett sig ha en lönsam affär och finansiering gått att ordna, i stort sett oavsett 

fastighetstyp eller geografiskt läge . Modellen efterlevs absolut med exempelvis allt ifrån 

förvärv av restauranglokal i Övertorneå till att nyligen visat intresse för SAAB:s fabriker.   

 

  

 

Genom arbetets olika undersökningar kan man härleda att sex av de åtta intervjuade aktörerna nämner att 

man är medveten om diversifiering och att de är en påverkande faktor i deras strategi. Två av de 

resterande åtta, som inte framhävde diversifiering i den bemärkelse som omnämnds i arbetet, var 

institutionella aktörer. Det är just här skillnaden ligger i, hur bolaget är strukturerat och vem det är som 

”styr”. Det vill säga de som påverkar hur pass viktigt det är för aktören att noga avväga sitt tänkande 

avseende diversifiering.  

 

Även om bolagen som svarat erkänner vikten av diversifiering, vilket kan utläsas i flera av aktörernas 

olika material, så är slutsatsen att det faktiskt inte influerar deras verksamhet i den mån och den grad som 

de hävdar. Anledningen till detta är två olika. 

 

Den första ligger i att ägarna inte vill se ett för självständigt bolag med hög diversifiering. 

Diversifieringen ligger istället i ett ”högre led”, till exempel pensionsfonderna. Andra AP-fonden har i 

portfölj en mängd olika tillgångar, fastigheter står för ca 5 %. Portföljer av denna typ följer i allra högsta 

grad diverse portföljteorier för att ge bästa möjliga avkastning till pensionsspararna. Investeringarna i 

fastighetsbolag, likt de undersökta institutionella samt utländska aktörerna, är då ett noga avvägt val som 

fondförvaltarna gjort där man vill att bolaget ska agera så som det gör. Med andra ord och väldigt 

förenklat, ägaren det vill säga fonden, har gett fastighetsbolaget en ”manual” av hur bolaget ska styras. 

Detta görs med stort fokus kring långsiktighet. Övriga segment har i ökad utsträckning en större 

ägarspridning och inte samma struktur samt med en avsaknad av ett ”tidigare led”. Dessa bolag har 

istället har en vald styrelse som svarar mot flera olika ägare. Ägarna i sin tur har inte samma möjligheter 

att själva optimera portföljteorin utan sätter större tillit till bolaget i frågan. 

Andra anledningen till att diversifieringen inte är så pass påtaglig, som majoriteten av aktörerna hävdar, 

är att fastighetsmarknaden idag är ytterligare globaliserad och att man därför inte når diversifiering lika 

”enkelt” som förut. Detta nämner Barbara Knoflach från SEB Asset Management i Tyskland.
65

 

 

”Kapitalmarknaderna är mer synkrona idag än de var för några år sedan. När det gäller fastigheter har 

diversifieringseffekten i Europa nästan försvunnit. Idag måste man egentligen investera i Asien eller USA 

för att få variation.”    

 

På detta kan även tilläggas den ökade osäkerheten på vad som egentligen är säkra, stabila och betrodda 

fastigheter, så kallade ”core” fastigheter. Hur aktörerna ser på fastighetens läge, fastighetstyper, 

attraktivitet skiljer sig. Att helt enkelt hävda sin diversifiering i och med att man agerar på olika 

marknader och endast core fastigheter är inte alls lika låg risk som det var tidigare.
66
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Nya tider kräver nya strategier, vare sig den önskan kommer ifrån det ”högre ledet”, ägarna eller på grund 

av marknadens utveckling. Bolagen måste ständigt söka nya undervärderade fastigheter. Fastigheter som 

ofta är förskansade med hög risk. Bankerna ställer helt andra krav idag när marknaden fått sig ännu en 

smäll och insett att hög belåning samt evigt stigande priser är ett minne blott. Opportunisten granskad i 

detta arbete, O1, får anses vara väl medveten om detta och är den helt klart mest diversifierade 

aktörstypen. I dagsläget har O1 varit väldigt framgångsrika. Under 2011 har man sålt av fastigheter med 

ett genomsnitt av 20 % avkastning. Flera av fastigheterna var köpta under 2010.  

De försiktigare aktörerna som fonderna och institutionerna slåss ibland så hårt om samma fastigheter att 

högre priser och lägre avkastning kan trycka ner marginalerna ordentlig, vilket i sin tur kan öka risken. En 

strategi krävs för att bemöta denna ökade risk, något som kan tyckas saknas hos dessa aktörer i vissa fall. 

Visserligen sker diversifieringen hos vissa aktörer i form av diversifierad upplåningsstruktur och 

kapitalsäkring. Önskar sig inte ägarna att även deras fastighetsbolag utnyttjar potentialen i diversifiering, 

för att nå samma avkastningsnivå till en minskad risk. De framhäver själva hur bra detta är. Exempel på 

detta är Andra AP-fonden där fastigheter står för 5 % av fondens värde.
67

 

 

”Dagens strategiska portfölj har en väsentligt bredare diversifiering med flera tillgångsslag och 

alternativa index. Förändringen har medfört att fonden är exponerad mot fler avkastningskällor än 

tidigare, vilket har gett ett väsentligt mervärde.” 

 

Är då god portföljteori, diversifiering och strategi avgörande faktorer för fastighetsbolagen välfärd? 

Svaret är även här inte entydigt, än så länge. Fastighetsmarknaden är en relativt säker marknad, speciellt 

på en marknad lik den svenska där man undermedvetet är väldigt riskmedveten. Genom denna 

riskmedvetenhet har aktörerna fått det att fungera under en tid. Aktörerna med mindre fokusering kring de 

tre faktorerna har kunnat lyckas lika bra som aktörer som fokuserat kring annat. Framöver kan dock en 

ändring krävas. Daniel Gorosh, chef fastighetstransaktioner vid Jones Lang LaSalle, nämner i 

Fastighetsnytt 4/2011 hur nya omvärldsfaktorer nu ställer nya krav på investerarna. Detta i linje med att 

fastigheter, som investeringsobjekt, är idag annorlunda och tidigare grundförutsättningar har förändrats 

radikalt. Han nämner även att en ”fastighetsstrategi” kommer att krävas i större grad än tidigare, då det 

bara krävdes en affärsplan med fokus på finansiell och legal struktur. 

 

Avslutningsvis vill jag en sista gång själv lyfta fram de tre ”huvudaktörerna” i detta arbete, det vill säga 

portföljteori, diversifiering och strategi. Att inte tänka det minsta på portföljteori, att inte diversifiera sig 

eller ha någon form av strategi kan gå vägen ett tag. Väldigt länge till och med. Fördelen med att vara 

medveten om dessa faktorer gör dock att man snarare är mer förberedd, bättre rustad samt kan möta 

motgångar med hjälp av erfarenhet om det väl börjar ”blåsa oväder”. Då kan man bättre utvärdera och ta 

lärdomar av marknaden och resultatet av sin strategi. Det fick jag göra när Ericsson B aktien år 2008 föll 

omkring 50 % och min aktieportfölj endast bestod av Ericsson aktier. Det misstaget gör jag inte om.  
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