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Abstract 

Historically, the Swedish real estate market, mainly in the major growth areas, has been 
attractive to international investors. Sweden is one of the countries that has managed its 
economy best in the recent financial crisis and is considered to have a stable real estate 
market. Sweden is not unique when it comes to the stable real estate market; there are 
several attractive markets both within and outside of Europe. Despite this fact, the 
Swedish real estate companies have been relatively absent on the international real estate 
market and possess only small market shares. The companies tend to stay within the 
Swedish borders, however in recent years this tendency has begun to change. 
 
The purpose of this study is to examine the reasons behind the Swedish absence from 
the international real estate market and the investment strategies underlying the now 
partly increased activity abroad. 
 
The decision to invest in a property is based on a variety of factors. The basic aspects to 
consider before an investment are the expected return and the risk of the investment. 
The factors in relation to each other will determine whether the investment is profitable 
or not. The risk partly consists of the degree of uncertainty in the market information, i.e. 
the amount of relevant information and how reliable it is considered to be. The process 
prior to an investment in a new market can be time consuming, and includes gathering 
the information necessary for the decision. In addition to information-based aspects, 
personal preference also affects the decision whether to invest or not, i.e. experiences 
from past investments as well as personal relationships within the market. One event that 
has come to influence investment decisions is the crisis that emerged in the early 1990s. 
During the boom in the late 1980s a series of investments were made in foreign property 
markets, while the property market in Sweden was intense due to a refined loan market 
that fueled the transactions. When the banking crisis occurred in the 1990s it resulted in 
the burst of a real estate bubble in and prices decreased significantly. During this time 
several markets abroad experienced similar trends, whereupon Swedish investors lost a 
lot of money. These bad investments affected the Swedish property companies, and to a 
certain extent still discourage the Swedish companies from making international 
investments.  
 
To find out the real estate companies' investment strategies a survey has been made and 
several interviews have been held with some of the major real estate companies in 
Sweden. The result of the study creates the basis for the subsequent discussion. The 
study shows that 38% of the respondents believe in a future increase in property 
investments abroad and only 15% believe the opposite. The main explanation for the 
results is that companies want to diversify their assets. 
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As a result to Sweden's stable and booming property market, there are several investors 
who do not find reason to look into alternative markets. Despite the benefits of foreign 
investments such as diversification and more choices, entering a new market means 
additional commitment in order to establish its own management, which for many 
companies is considered to be important. As a result this study has shown that the 
Swedish companies are in some ways stuck in old patterns, and because of this they may 
miss out on opportunities in other markets. The conclusion is that Swedish companies 
are likely to increase their foreign investments, as a result of reduced uncertainties 
regarding other markets and because of other strategic advantages. 
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Sammanfattning 

Historiskt sett har den svenska fastighetsmarknaden, främst i de större tillväxtorterna, 
varit attraktiv för internationella investerare bland annat då Sverige är ett av de länder 
som klarade sig bäst genom den senaste finanskrisen och anses ha en stabil 
fastighetsmarknad. Sverige är dock inte unikt när det kommer till stabila 
fastighetsmarknader utan det finns flera attraktiva marknader både inom och utanför 
Europa. Trots detta faktum, är svenska fastighetsaktörer relativt frånvarande på den 
internationella fastighetsmarknaden och har endast små marknadsandelar. Företagens 
tendens att hålla sig inom de svenska gränserna har däremot under de senare åren börjat 
avta något.  
 
Syftet med följande undersökning är att granska vad som ligger bakom den svenska 
frånvaron på den internationella fastighetsmarknaden samt vilka investeringsstrategier 
som ligger bakom den nu delvis ökade aktiviteten utomlands. 
 
Beslutet att investera i en fastighet baseras på en rad olika faktorer. De grundläggande 
aspekterna som beaktas inför en investering är förväntad avkastning samt riskfaktor, och 
relationen mellan dessa avgör om investeringen är lönsam eller inte. Risken utgörs delvis 
av graden osäkerhet i marknadsinformationen, det vill säga mängden relevant 
information och hur pålitlig den anses vara. Inför eventuell etablering på ny marknad kan 
det vara tidskrävande att anskaffa den information som behövs för att beslutet ska anses 
som kvalificerat. Förutom informationsorienterade aspekter påverkar även personliga 
preferenser beslutet om investering, ett par exempel är upplevelser från tidigare 
investeringar eller personliga relationer med aktörer på marknaden. Något som kom att 
påverka investeringsbeslut vid senare tillfällen är krisen som uppstod under slutet av 
1980-talet. Under den tiden gjordes en rad investeringar i utländska fastighetsmarknader, 
samtidigt som fastighetsmarknaden i Sverige var rykande het med en raffinerad 
lånemarknad som eldade på transaktionerna. När bankkrisen sedan kom under 1990-talet 
resulterade detta i att fastighetsbubblan i Sverige sprack och priserna dök. Det samma 
gällde flera marknader i utlandet varpå svenska investerare gick med stora förluster. 
Dessa dåliga affärer är något som funnits långt in i ryggraden hos de svenska 
fastighetsaktörerna och avskräcker till viss del än i dag de svenska aktörerna från att 
genomföra internationella investeringar.  
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För att reda ut fastighetsföretagens investeringsstrategier har det genomförts 
intervjuer och enkätundersökning med några av de större fastighetsaktörerna i Sverige. 
Resultatet från studien ligger till grund för efterföljande diskussion. Bland annat visade 
det sig att 38 % av de tillfrågade i studien tror på en framtida ökning av 
fastighetinvesteringar utomlands, varpå endast 15 % tror på en minskning. Främsta 
förklaringen till dessa siffror är att företagen vill diversifiera sitt bestånd.  
 
I och med Sveriges stabila och blomstrande fastighetsmarknad är det flera aktörer som 
inte finner anledning att söka sig till alternativa marknader. Trots fördelarna med 
utlandsinvesteringar, såsom diversifiering och riskspridning samt större utbud, kräver nya 
marknader även stora resurser för att, som många bolag månar om, etablera egen 
förvaltning. Som ett resultat av studien har det visat sig att de svenska aktörerna är något 
fast i sina mönster och att de på grund av detta kan gå miste om möjligheter på andra 
marknader. Slutsatsen är att intresset för utlandsinvesteringar troligen kommer öka i och 
med minskad känsla av osäkerhet inför utlandsinvesteringar samt på grund av andra 
övervägande strategiska fördelar. 
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1 Inledning 

 

1.1  Bakgrund 

Internationella fastighetsbolag har historiskt sett varit mer dominerande på den svenska 
fastighetsmarknaden jämfört med svenska aktörers närvaro internationellt. Sverige har 
varit ett attraktivt land för utländska företag, bland annat på grund av landets stabila 
ekonomi. Sverige var även ett av de länder som klarade sig bäst genom finanskrisen som 
bröt ut 2008 och i dagsläget karaktäriseras Sveriges fastighetsmarknad av intensitet och 
hög transaktionsfrekvens. Framförallt i tillväxtregionerna så som Stockholm, Göteborg 
och Malmö, har marknaden fortsatt att växa och som helhet har branschen gått bra 
under 2014.  
 

Sveriges stabila fastighetsmarknad är dock inte unik utan det finns andra länder, både 
inom och utanför Europa, med områden och städer som uppvisar en ekonomisk 
stabilitet med stadigt stigande fastighetspriser. Trots dessa indikationer om potentiella 
marknader utanför Sveriges gränser har investeringarna från svenska bolag koncentrerats 
inom det egna landet. De aktörer som valt att investera delar av sitt fastighetsbestånd 
utomlands är således fortfarande i minoritet. 
 

Den bristande spridningen av Svenska fastighetsbolag på internationell marknad tycks 
delvis ha en förklaring som bottnar i de misslyckade fastighetsinvesteringar som 
genomfördes under 80-talet. Händelseförloppets påverkan beskrivs bl.a. i Kuljanins 
examensarbete från 2011. Under den tiden var det flera stora svenska aktörer som 
baserade sina köp av fastigheter, framförallt i London, på allt för dålig och otillräcklig 
information. De illa planerade köpen skulle visa sig kostsamma och resulterade i 
mångmiljardförluster. Dessa omfattande förluster skapade en osäkerhet hos 
fastighetsbolagen och genererade en rädsla för att liknande scenarion skulle kunna 
inträffa och att historien således skulle återupprepas. Oron hos bolagen tycks ha hämmat 
svenskarnas vilja att söka sig utomlands, och verkar än idag hålla dem tillbaka. 80-talets 
förluster kan rimligtvis ligga bakom det faktum att det framförallt var andra länder än 
Sverige som tog chansen att utnyttja de investeringsmöjligheter som uppstod i och med 
finanskrisen 2008. De länder som såg potential utomlands, och använde den för att 
profitera på finanskrisen, tjänade stora summor pengar, något som även Sverige hade 
kunnat göra. 
 

Trenden hos svenska fastighetsbolag att hålla sig inom Sverige har emellertid på senare år 
börjat avta något. Fastighetsbestånden utgörs allt mer av fastigheter utomlands. Den här 
studien har för avsikt att utreda vad denna förändring grundar sig i och reda ut vad som 
ligger bakom besluten om vilka länder som anses attraktiva för fastighetsköp. 
 

1.2  Problemformulering/syfte 

Det finns stabila fastighetsmarknader utanför Sveriges gränser, men trots detta är 
utvecklingen av svenska företags andelar på den internationella fastighetsmarknaden små. 
Vad ligger bakom Sveriges frånvaro i andra länders fastighetsmarknad och vilka strategier 
och faktorer ligger bakom den nu delvis förhöjda aktiviteten internationellt.  
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1.3  Avgränsning 

Studien är koncentrerad till länder som finns representerade bland de svenska 
fastighetsbolagens internationella investeringar sedan 2006. Fokus i urvalet har legat på 
större etablerade kommersiella fastighetsbolag, då dessa har fastigheter som 
kärnverksamhet och strategier för förvaltning. 
 

1.4  Metod 

1.4.1 Val av ansats 

För utforska de orsaker som ligger bakom Sveriges aktivitet på den internationella 
fastighetsmarknaden, samt utreda varför den potential som observeras på utländska 
marknader inte utnyttjas fullt ut har en empirisk studie genomförts parallellt med en 
litteraturstudie. Empirin jämförs med och kopplas till teorier och strategier inom 
fastighetsinvestering och makroekonomi, vilka har genererats från litteraturen. 
Jämförelsen genomförs för att skapa förståelse och öka tillförlitligheten av resultatet som 
presenteras samt tydliggöra tankebanorna i den efterföljande diskussionen. Strukturen på 
uppsatsen har formats av den induktiva ansats som valts, och ger en bild av hur 
marknaden fungerar utifrån fastighetsbolagens perspektiv i kombination med 
makroekonomisk teori. 
      

1.4.2 Val av forskningsmetodik 

Det resonemang och de strategier, som tidigt under studien, kunde observerats ligga till 
grund för fastighetsköp är förankrade i mänskliga faktorer så som individuell uppfattning 
av marknaden. För att få tillgång till investerares resonemang kring utlandsinvesteringar 
inom fastighetsbranschen har en kvalitativ studiemetodik lämpat sig bra. Dessutom har 
den tillgängliga informationen till största delen varit kvantitativ. Metodiken passar 
karaktären på arbetet och genererar en grund för att utarbeta en tydlig och generell idé av 
varför fastighetsinvesteringar utomlands sker.  
 

1.4.3 Utförande av semi- och ostrukturerade intervjuer samt enkätundersökning 

För att samla underlag till uppsatsen har tre semistrukturerade intervjuer samt en 
ostrukturerad intervju genomförts. De tre semistrukturerade intervjuerna genomfördes 
med erfarna personer på svenska fastighetsbolag, det vill säga direktör, ekonomichef, och 
affärsutvecklingsansvarig. Fastighetsbolagen som är representerade är eller har varit 
verksamma internationellt. Samtliga intervjuer baserades på samma frågor och var 16 
stycken till antalet, se bilaga 1. Frågorna valdes med fokus på strategier hos respektive 
företag, tankar om den internationella marknaden samt visioner för framtida 
investeringar. Företagen som valdes har antingen en växande eller avtagande trend av 
investeringar på utländska marknader. Målet med urvalet var att tillgå information om 
hur företag med olika investeringstrender resonerar och går tillväga i sina 
investeringsstrategier. Syftet med variationen av företag, med olika typer av strategier, var 
att ge en nyanserad bild av hur företag generellt resonerar i branschen.  
 
Den ostrukturerade intervjun som genomfördes var inte kopplad till något företag i 
branschen utan genomfördes med Christina Gustafsson, VD för MSCI, och fungerade 
som ett komplement till teori och annan information vi tillgått. Intervjun var av 
samtalskaraktär, med mycket utrymme för presentation av teorier och tankar kring hur 
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fastighetsbolag fungerar. Presentationen av intervjusvaren valdes med fördel att göras i 
tabellformat eftersom det blir mer överskådligt än de ursprungliga svaren, som från 
semistrukturerade intervjuer tenderar att bli långa och överlappa varandra. 
 

Enkäten som genomfördes hade liknande upplägg som de semistrukturerade intervjuerna 
men utgjordes av åtta frågor med kortare svar, se bilaga 2. Frågorna fördelades mellan 
olika kategorier; information om företagets investeringar, strategi, samt individuella 
reflektioner. Enkäten skickades ut till en person i ledningsgruppen på 60 olika bolag. 
Svaren till enkätfrågorna är statistiska och presentationen av dessa görs därför genom att 
för varje enskild fråga visualisera svaret med tillhörande diagram. 
 

1.4.4 Utförande av teoretisk forskning och makroekonomisk datainsamling 

Som komplement till underlaget från intervjuerna har en studie av relevant teori och 
makroekonomisk data genomförts. Dessa studier har genererat teori och bakgrund och 
ligger till grund för den problematisering som identifierats. Teorin som används i 
uppsatsen är relaterad till hur företagens aktivitet utomlands sett ut över tid och förenas 
med empirin i en analys för att formulera en generell strategi bakom fastighetsbolags 
utlandsinvesteringar. 
 

1.4.5 Undersökande av utlandsinvesteringar 

Den teori, data och empiri som tagits fram har sedan jämförts med och kopplats till 
information tagen ur de aktuella företagens årsredovisningar, från 2006 och framåt. De 
uppgifter som är hämtade från årsredovisningar är företagens fastighetsinnehav i tre 
utvalda länder, nämligen Tyskland, Finland och Estland. Valet av länder baserades dels 
på vilka länder som fanns representerade bland företagen, dels på om aktiviteten ökat 
eller minskat. Genom att studera både ökad och minskad aktivitet blir analysen mer solid 
än om endast en företeelse granskas. För att informationen ska bli jämförbar mellan 
företagen och länderna räknas fastighetsbestånden både i antal kvm och procent, vilket 
gör att andelen av företagens totala mängd kvm som utgörs av ett visst land blir mer 
överskådligt. Eftersom ländernas totala mängd kvm inte nödvändigtvis behöver gå hand i 
hand med den procentuella andelen av det totala innehavet, blir det mer tydligt att 
redovisa båda alternativen. 
 

1.4.6 Återkoppling till problemformulering 

Vidare är bakgrundsinformationen som används i uppsatsen relaterad till hur företagens 
aktivitet utomlands sett ut över tid och en jämförelse och analys av inbördes samband 
har gjorts. Genom att analysera jämförelsen och eventuella samband kan en slutsats dras 
med anknytning till den ursprungliga problemformuleringen och arbetets syfte. 
 

1.5  Disposition 

Kapitel 2 
Teoretisk bakgrund som kan fungera som grundläggande förklaring till 
fastighetsbolagens val av investeringsstrategi. Beskrivning av olika avgörande ekonomiska 
faktorer, på makronivå, som påverkar fastighetsbolagens möjligheter att investera. Vidare 
en förklaring till olika investeringsstrategier. 
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Kapitel 3 
Inledanande beskrivning om hur svenska aktörer historiskt sätt har agerat på den 
internationella fastighetsmarknaden. Beskrivning av hur finanskrisen har påverkat de 
svenska aktörerna att investera internationellt och på vilket sätt finanskrisen har drabbat 
de svenska aktörerna. Vidare beskrivning av hur företagskultur, traditioner och 
informationsflöde på den svenska fastighetsmarknaden kan speglas i företagens relativa 
frånvaro på den internationella marknaden i förhållande till internationella investerare på 
den svenska fastighetsmarknaden. 
 
Kapitel 4 
Information och statistik från några av de utmärkande länder som svenska aktörer valt 
att investera i. Presentation av ländernas BNP-utveckling och fastighetsmarknad. Utifrån 
varje land presenteras även exempel på fastighetsbolag som valt att investera där.  
 
Kapitel 5 
Presentation och granskning av resultat från undersökningar och intervjuer och. 
Presentation av företagens aktivitet i de tre utvalda länderna. Vidare ges en inblick i hur 
bolagens inställning till de olika länderna ser ut. Slutligen sammanfattas empiri från 
intervjuer och enkäter i tabeller och diagram. 
 
Kapitel 6 
Koppling mellan resultat av undersökningar, intervjuer, teori och inledande frågeställning 
samt egna slutsatser kring framtida utveckling av den internationella marknaden och 
eventuella åtgärder som kan gynna företagen i framtiden. 
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2 Teori  

 
2.1  Makroekonomi 

2.1.1 Konjunktur 

Den ekonomiska aktiviteten i ett land varierar över tid. Tidvis råder ekonomisk tillväxt 
och i kontrast är ekonomin emellanåt avtagande. Det är nivån av ekonomisk aktivitet 
som avgör vilket konjunkturläge som råder, och läget fastställs genom jämförelse med ett 
jämviktsläge. Beroende på om ekonomiska tillväxten är högre eller lägre än jämvikten 
råder följaktligen hög- eller lågkonjunktur. Historiskt sett har perioden mellan hög- 
respektive lågkonjunktur generellt varierat mellan tre till åtta år och hela förloppet kallas 
konjunkturcykel. (Konjunkturinstitutet, 2005) En vanlig missuppfattning är att 
högkonjunktur kan likställas med att tillväxten ökar och att lågkonjunktur är samma sak 
som att tillväxten minskar, men så är inte fallet. Det är förhållandet till jämviktsläget som 
avgör vilket ekonomiskt tillstånd som infinner sig, och det kan med andra ord ske ökad 
tillväxt i lågkonjunktur och minskad tillväxt i högkonjunktur. Figurer nedan illustrerar 
sambanden kring konjunktur på ett överskådligt sätt. 
 
 

 
                    Figur 1: En förenklad bild av konjunkturcykler (Konjunkturterminologi, 2005) 

 

2.1.2 BNP 

För att mäta den ekonomiska tillväxten används måttet bruttonationalprodukt, BNP, 
vilket baseras på värdet av all produktion av tjänster och varor i ett land. Den nivå då det 
råder fullt utnyttjande i förhållande till resursutbudet kallas för potentiell BNP. Den 
potentiella nivån syftar inte på den högsta nivån som kan uppnås utan den nivå som 
motsvarar en stabil utveckling och är förenlig med Riksbankens mål. Under en 
högkonjunktur är den faktiska nivån av BNP högre än den stabila utvecklingen och 
under lågkonjunktur är den faktiska nivån av BNP lägre än den stabila utvecklingen. För 
att kunna jämföra ekonomier med olika befolkningsutveckling används ofta BNP per 
capita, vilket innebär BNP dividerat med befolkningsmängd. (Ekonomifakta, 2015) 
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2.1.3 Inflation 

Riksbanken har ett långsiktigt mål om en inflation på 2 %. Inflation innebär en ökning av 
den allmänna prisnivån och medför till exempel ökade löner och priser i landet, vilket i 
sin tur kan påverka utrikeshandeln. Speciellt vid fast växelkurs kan effekterna av 
inflationen i ett land bli stora, eftersom kvoten mellan länders valutor då ka skilja sig från 
kvoten av priset på två identiska varor i respektive land, en teori som kallas 
köpkraftsparitet. (Lagerwall & Nessén, 2009) Inflationen mäts ofta i konsumentprisindex, 
KPI, som visar nivån av den genomsnittliga privata konsumtionen, vilket är förenat med 
den allmänna prisnivån. (Statistiska Centralbyrån, 2015) 
 

2.1.4 Ränta 

För att uppnå önskvärd inflation används som främsta styrmedel Riksbankens reporänta. 
Reporäntans påverkan på inflationen sker genom olika mekanismer som gemensamt går 
under namnet transmissionsmekanismen. De processer som åsyftas är korta respektive 
långa realräntor, växelkurs samt mängd kredit. (Riksbanken, 2011) Effekten av dessa 
styrmedel, och då främst reporäntan påverkar fastighetsbranschen och är avgörande för 
möjligheterna att genomföra nya investeringar. 
 

2.2 Investeringsstrategi 

2.2.1 Kortsiktiga och långsiktiga investeringar 

Fastighetsinvesteringar kan göras med avsikten att äga fastigheten en bestämd period, 
vilken kan definieras som en långsiktig eller en kortsiktig period. Det finns ingen fast 
definition om hur kort respektive lång en investeringsperiod måste vara för att definieras 
som en kortsiktig respektive långsiktig investering utan uppdelningen kan variera från 
person till person. Allmän uppfattning brukar vara att en investering är långsiktig om den 
avser stäcka sig över en period om 10 år eller fler, om investeraren däremot avser att äga 
fastigheten i mindre än 10 år brukar investeringen anses vara en kortsiktig investering. 
  
En fastighet som är belägen centralt på en eftertraktad adress är ofta ett typiskt exempel 
på en långsiktig investering. Dessa typer av fastigheter genererar ofta en stabil 
direktavkastning i form av kontinuerligt stabilt driftnetto tack vare säkra hyresgäster, och 
av detta följer att fastigheten är mindre påverkbara av konjunktursvängningar. Att tillägga 
är även att den här typen av fastigheter sällan byter ägare och har därför en låg 
transaktionsfrekvens. Aktörer på den Svenska fastighetsmarknaden som bedriver egen 
förvaltning av sina ägda fastigheter har ofta en långsiktig investeringsstrategi. 
  
En kortsiktig fastighetsinvestering kan bland annat omfatta en fastighet med vissa behov 
av förändring eller omstrukturering, där investeraren har som avsikt att under en period 
öka värdet på fastigheten och därefter sälja den. Dessa typer av investeringar genererar 
ofta majoriteten av sin avkastning genom värdeökning. Genom att investeraren förädlar 
fastigheten, ändrar dess användningsområde eller optimerar hyresgästsammansättningen 
och på så sätt ökar driftnettot ökar också fastigheten i värde. Privatägda fonder som har 
som investeringsstrategi att under en 3-5 årig period förvärva fastigheter och optimera 
driftnettot för att sedan sälja dessa är ett exempel på kortsiktiga fastighetsinvesterare.  
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2.2.2 Avkastning 

Avkastning är ett mått på den vinst en investering genererar i förhållande till storleken på 
investeringen. Totalavkastning är inom fastighetsekonomi uppdelad i två delar, 
direktavkastning och värdeförändring dividerat med den initiala investeringen. 
Direktavkastning är den del som uppstår av fastighetens driftnetto som i sin tur påverkas 
av förvaltningen av fastigheten. Direktavkastningen beräknas genom att dividera 
driftnettot med fastighetens marknadsvärde. Vidare kan direktavkastning delas upp i 
faktiskt och normaliserad direktavkastning, där skillnaden mellan de två begreppen är att 
det senare begreppet justerar det faktiska driftnettot till marknadsmässiga hyresintäkter 
och kostnader eftersom det faktiska driftnettot kan avvika från dessa. (Lind, 2004) 
 

2.2.3 Risk 

Risk är den osäkerhet en investering medför och motsvarar standardavvikelsen av den 
förväntade avkastningen. Standardavvikelsen är ett statistiskt mått på hur ett värde 
avviker från medelvärdet. Applicerat på ekonomisk risk motsvarar standardavvikelsen 
hur avkastningen från en investering över tiden avviker från dess medelvärde. Är 
volatiliteten låg är också standardavvikelsen låg, vilket innebär en förväntad låg risk och 
vise versa. 
Kopplat till fastighetsinvesteringar är risken den osäkerhet i informationen en investerare 
har tillgång till gällande fastigheten, marknaden och framtiden. Olika investerare har olika 
kännedom om marknaden och annan information vilket medför att riskbedömningen av 
en investering kan variera mellan olika investerare. (Swedsec, 2015). 
 

2.2.4 Diversifiering 

Diversifiering av tillgångar är en investeringsstrategi som syftar på en strategisk spridning 
av tillgångar. Spridningen kan ske inom olika marknader, både geografiskt och inom olika 
sektorer. Effekten av diversifiering är den samma men kan uppnås på olika sätt, antingen 
minimeras risken av investeringarna samtidigt som avkastningsgraden bibehålls, eller så 
ökas avkastningen utan att risken ökar. Strategin används med andra ord med avsikt att 
generera högre avkastning till lägre risk. För att veta vilket slags fastighetsbestånd som 
innebär låg risk används olika teorier, bland annat beaktas fastigheternas korrelation med 
varandra. 
 
Korrelation är ett begrepp som beskriver sambandet mellan två eller flera variabler. 
Begreppet beskrivs som ett mått och anges som en koefficient mellan -1 och 1. Vid 
applicering av korrelation på investeringar handlar det om att se sambandet mellan två 
eller fler investeringars avkastning. Om två investeringar har en korrelationskoefficient 1 
är dessa perfekt korrelerade, vilket innebär att om avkastningen för den ena investeringen 
rör sig åt ett visst håll så återspeglas förändringen i den andra investeringen. Ett värde på 
1 visar med andra ord att de båda investeringarna följer samma värdeutveckling. Om 
korrelationskoefficienten i stället är -1 innebär det att de båda investeringarna är perfekt 
negativt korrelerade, vilket betyder att när den ena investeringens avkastning utvecklas 
positivt så utvecklas den andras negativt. Avkastningskurvan, det vill säga kartläggningen 
av avkastning över en viss tidsperiod, för den ena investeringen motsvaras av den andra 
investeringens inverterade avkastningskurva.  
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En strategi med utgångspunkt i korrelation mellan fastigheter och diversifiering av 
fastighetsbestånd är Modern portföljteori, en investeringsmodell skapad av Henry 
Markowitzs. Modellen går ut på att med hjälp av diversifiering av investeringar optimera 
en portfölj till att innebära så låg risk som möjligt samtidigt som en viss avkastningsnivå 
försöker bibehållas. Teorin bygger på att valet av en investering utgår från investeringens 
korrelationskoefficient relaterat till den övriga portföljen. I en portfölj formad efter 
modern portföljteori ska till fördel flera olika typer av investeringar ingå. Att enbart hålla 
sig till fastigheter är inte total i enlighet med modellen, eftersom modern portföljteori 
förespråkar en spridning i flera olika sektorer. (Seligson & Co, 2015) 
 
Givet att alla fastighetsmarknader inte är perfekt korrelerade går det dock att minska 
risken hos ett fastighetsbestånd genom diversifiering på olika fastighetsmarknader, 
nationellt såväl som internationellt. Detta är en strategi som kanske framför allt passar 
aktörer som inte har som mål att själva aktivt förvalta sina fastigheter, utan kan delegera 
förvaltningen till entreprenad. Genom att inte själva utföra den aktiva förvaltningen kan 
till exempel enstaka fastigheter på en viss marknad vara lönsamma, något som inte hade 
varit rimligt eftersom upprättande av egen förvaltning hade blivit för dyrt. När färre 
fastigheter krävs för att uppnå lönsamhet på en marknad blir en diversifiering av 
beståndet enklare, ett samband som kan ses hos för större fonder med mycket kapital 
och utan egen förvaltning.  
 

2.2.5 Koncentrering 

I motsats till diversifiering är en annan vanlig strategi för flera företag att geografiskt 
koncentrera sitt fastighetsbestånd. Trotts den höjda risken som detta medför, när alla 
tillgångar finns på en eller få marknader, ger detta flera fördelar för aktörer som arbetar 
med aktiv förvaltning av sina fastigheter. (Gustavsson, 2015) Genom en god kännedom 
om den lokala marknaden och god kundkontakt kan en koncentrering av 
fastighetsbeståndet medföra en optimering av driftnettot och därav höjd 
direktavkastning. Ett lägre driftnetto kan då kompensera den eventuella risk som låg 
diversifiering kan innebära.  
 

2.2.6 Core-investerare 

Det är inte enbart läget på en fastighet som avgör risknivån hos en investering utan även 
typ av fastighet är av betydelse. En typ av fastighet är Core-fastighet, vilken ofta beskrivs 
som en fastighet med låg risk och låg, men stabil, generering av avkastning från 
driftnetto. Denna sorts fastighet är ofta centralt belägen i större tillväxtmarknader med 
låg vakans, hög spridning av hyresgäster och goda möjligheter till alternativanvändning. 
Investeringsperioden för core-fastigheter är generellt långa, ofta 10 år eller längre, och ger 
sin störta förväntade avkastning från kontinuerligt driftnetto.  
 

2.2.7 Value add-investerare 

En annan fastighets typ är de som klassas som Value add-investeringar. Value add syftar 
till fastigheter med någon form av defekt, där investeraren ser potential och genom 
justeringar syftar att öka värdet på fastigheten. Justeringarna kan till exempel ske genom 
ett aktivt arbete att minska fastighetens vakansgrad och optimera 
hyresgästsammansättningen, vilket ofta medför en ombyggnation till en alternativ 
användning eller en renovering för anpassning. Genom att minska vakansen ökar värdet 
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på fastigheten och investeraren kan därefter sälja fastigheten till en core investerare. Det 
är däremot inte ovanligt att en investerare bedriver både Value add-och core strategi och 
därför behåller fastigheten som nu genererar stabila kassaflöden. Value add-investeringar 
är följaktligen vanliga som både kort- och långsiktiga investeringar med en medelhög risk.  
 

2.2.8 Opportunist-investerare 

De fastigheter med högst risk är de som investerar med Opportunist-strategi, vilket är ett 
brett koncept som sträcker sig över flera olika investeringstyper. Opportunist-strategi 
innebär investering i fastigheter som ofta innebär stor risk men som då istället bedöms 
kunna generera hög avkastning. Strategin kan användas på olika sätt och kan handla om 
att pricka rätt och hitta undervärderade fastigheter på en marknad där man tror priserna 
kommer stiga kraftigt inom en snar framtid. Opportunist-investering kan också ske 
genom fastighetsutveckling från en användning till en annan eller genom helt andra typer 
av affärer som bedöms har potential. Investeringsperioden för dessa typer av 
investeringar är ofta kortfristiga och sträcker sig vanligtvis inte längre än 5 år. 
(Bergstrand, 2012) 
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3 Historisk bakgrund och fenomen  

3.1  80-talets Bank och fastighetskris 

Svenska fastighetsföretags aktivitet på den internationella fastighetsmarknaden har sett 
olika ut under olika perioder. Några faktorer som påverkat aktiviteten är lagstiftning, 
reformer och finansieringsmöjligheter. Dessa faktorer har ändrats över tid, vilket kan 
speglas i omfattningen av svensk utlandsverksamhet.  
 

En reglering som hämmade de svenska företagen var den kreditmarknadsreglering som 
till och med 1985 fanns i Sverige. Regleringen begränsade utlåningsgraden för 
fastighetsinvesteringar och när den avskaffades fick flertalet nya aktörer, i form av 
banker, fastighetsbolag, försäkringsbolag och konsulter, möjligheten att etablera sig på 
marknaden. Den friare finansmarknaden öppnade upp för många nya investeringar och 
påverkade på så sätt fastighetsmarknaden. De nya möjligheterna, i kombination med att 
det under slutet av 80-talet även fanns ett stort intresse för kommersiella fastigheter, 
ledde till att priserna för fastigheter mångdubblades. Samtidigt skedde en kraftig ökning 
av både hyresnivåerna och belåningsgraderna, dvs. den andel av en investering som är 
finansierad med lån. Ibland uppgick belåningsgraderna till 100 %, vilket skapade en 
osäkerhet och stora risker för företagen. (Finanshistoria, 2010) 
 

Ytterligare reformer gjordes 1987, vilka gjorde det möjligt för svenska aktörer att 
investera internationellt och för internationella investerare att investera i Sverige. 
Eftersom det var lätt att låna pengar i Sverige, blev resultatet att många företag tog 
chansen göra det och investerade dessa utomlands. Några år senare, i början av 90-talet, 
började realhyrorna att sjunka, vilket medförde att priset på fastigheter sjönk. I och med 
de minskade intäkterna och på grund av de höga belåningsgraderna fick fastighetsbolagen 
svårt att betala räntan på lånen. Den bristande betalningsförmågan drabbade då bankerna 
som blev lidande då de förlorade de pantsatta säkerheterna. Den pressade situationen på 
marknaden blev så pass allvarlig att ett av de ledande finansbolagen, som finansierat 
fastighetsköp i Sverige såväl som i London, tvingades att gå i konkurs. Konkursen ägde 
rum i augusti 1990 och blev då starten på en dominoeffekt som påverkade hela den 
svenska bankvärlden. (Ollevik, 2009) 
 

Under den finansiellt kritiska perioden under början av 1990-talet var den svenska 
kronans kurs låst mot övriga valutor. Som ett försök att försvara de svenska bankerna 
höjdes den styrande marginalräntan succesivt, med sammanlagt 500 %, samtidigt som 
fastighetspriserna fortsatte rasa. I november 1992 tvingades riksbanken dock att släppa 
den fasta kursen på den svenska kronan. Beslutet grundades delvis på omfattande 
spekulation i att svenska kronan skulle devalveras vilket medförde att många växlade till 
sig utländsk valuta. (Sveriges Radio, 2012) Att överge den fasta kronkursen fick de 
svenska bankerna, som lånat pengar av utländska banker för att finansiera lånen till 
fastighetsinvesteringar, utsattes för en valutarisk. Den svenska valutans ras efter att den 
blev fri medförde således ännu större problem för bankerna och fastighetsbolagen. 
(Finanshistoria, 2010) 
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I och med fastighetsbolagens problem på hemmamarknaden, tvingades de sälja sina 
innehav i utlandet eller låta banken ta över dem pantsätta fastigheterna. Under samma 
period hade även fastighetspriserna i London, USA och Oslo sjunkit rejält, med drygt 30 
%, vilket var just de marknader som svenskarna hade investerat mest i. Fastighetsbolagen 
tvingades därför sälja till priser som medförde stora förluster. Bara under åren 1989-1990 
investerades 79 miljarder kronor i utländska fastigheter (DN, 1991). Under perioden 
1991-1993 gick nästan 2000 bolag i konkurs, varpå bankerna övertog deras pantsatta 
fastigheter. (Finanshistoria, 2010) 
 

3.2  Finanskrisen 

När finanskrisen bröt ut 2008 skakades fastighetsbranschen och likt den kris som utbröt 
på 80-talet ändrades förutsättningarna att finansiera fastighetsinvesteringar. 
Fastighetsbolag finansierar ofta sina fastighetsköp med hjälp av banklån och 
lånekostnaden är ofta företagets största enskilda utgift. De stora räntekostnaderna blev 
följaktligen ännu större i och med stigande räntor på grund av finanskrisen. Dessutom 
blev de lån som löpte ut under dessa år dyra att teckna om, vilket satte press på 
företagen. Den försvårade finansieringen ledde till en stagnation av antalet 
fastighetstransaktioner. 
 

Det var framförallt de lån med kort bindningstid som drabbades hårt och även om 
fastighetsbolag generellt har en långsiktig investeringsstrategi behöver det inte innebära 
att lånen nödvändigtvis inte har kort räntebindningstid. Trots finanskrisens påverkan av 
fastighetsbranschen har effekterna inte kunnat jämföras med fastighetskrisen i början av 
90-talet. Den förra krisen gjorde att betydligt fler fastighetsbolag tvingades gå i konkurs, 
vilket är stor skillnad mot den senaste krisen då fastighetsbolagen har tenderat att klara av 
de ökade kostnaderna. (Askåker, 2008) 
 

3.3  Moral Hazard  

För en investerare som söker sig till en ny marknad kan det vara svårt och tidskrävande 
att få tag i tillräcklig information om den nya marknaden. Man befinner sig då i en utsatt 
situation där kredibiliteten av den tillgängliga informationen måste bedömas. Under 
förutsättningar där två parter ska ingå avtal, varav en part har lokal kännedom om 
marknaden och därför besitter mer information än den andre parten, kan denne utnyttja 
detta överläge för sin egen vinning när avtalet ska förhandlas fram. Detta fenomen kallas 
Moral Hazard och är något som förekommer på marknader runt om i världen.   
 

3.4 Företagskultur 

Ett företags beslut om att investera i en fastighet baseras inte enbart på konkreta 
strategier och analys. Förutom att även erfarenhet spelar en roll i sammanhanget 
påverkar både företags- och branschkultur. I vissa företag är det premierat att ta risker 
och se nya möjligheter medan det i andra fall finns en stark tradition och vana att 
resonera på ett särskilt sätt. Fastighetsbranschen har historiskt sätt tenderat att vara 
traditionell och relativt svårrubbad när det kommer till sätt att resonera inför 
investeringsmarknader.  
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Att ett företags historia influerar, både val av fastighet och land att investera i, är något 
som det enligt Christina Gustafsson, forskningsingenjör inom bygg- och 
fastighetsekonomi på KTH, finns tydliga tecken på. Hon menar på att branschen som 
helhet varit påverkad av 80-talets misslyckade investeringar och köp. Den historia som 
influerar bolagen till deras agerande idag är således i stor utsträckning gemensam. 
Fastighetskrisen som tidigare beskrivits har haft stor inverkan på branschen som helhet 
och är följaktligen en av de större historiska händelserna som påverkar fastighetsbolagens 
beslut, vilket tar uttryck i en slags rädsla att göra liknande misstag i framtiden.  
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4 Den internationella fastighetsmarknaden 

4.1  Tyskland 

4.1.1 Fastighetsmarknaden 

Tyskland har många större städer som är under tillväxtfas. En av de städer som 
utvecklats mycket de senaste åren är Berlin. Staden har under de senaste åren haft en hög 
befolkningstillväxt samtidigt som den har en relativt låg medelålder jämfört med många 
andra europeiska städer. Stadens allmänt goda anseende, men kanske framförallt det 
växande ryktet om Berlin som ett stort mediacentrum, bidrar bland annat till stadens 
befolkningstillväxt. Bostadshyrorna har under de senaste åren växt stadigt men är 
fortfarande låga i jämförelse med många europeiska städer, vilket tyder på en fortsatt 
stigande trend. Detta har gjort staden intressant för investerare inom fastighetssektorn, 
som ser framtida stigande fastighetspriser på bostadsmarknaden. (PwC, 2015, s. 30) 

4.1.2 BNP utveckling 

Tysklands ekonomi är på många sätt stabil, vilket kan observeras i grafen nedan. 
Finanskrisen 2008 skakade landet men återhämtningen har varit stark. BNP per capita 
växte med stadig takt mellan 2010 och 2013, för att senare stagnera. Nedanstående figur 
tydliggör utvecklingen. 
 
 

Figur 2: Statistik tagen från Trading Economics 
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4.1.3 Svenska aktörer på marknaden 
 
Akelius 

Många fastighetsbolag som investerar utomlands har valt att ha delar av sitt internationella 
bestånd fördelat i Tyskland. Akelius är ett av dessa företag och under 2006 gjorde de sitt 
första förvärv i Tyskland, ett fastighetsbestånd som sedan dess bara har växt. De gjorde 
under 2015 ett stort förvärv av 39 fastigheter innehållande drygt 800 lägenheter i Berlin. 
Innehavet i Tyskland omfattar i dag ca 20 500 lägenheter. (Fastighetsvärlden, 2015a) 
 

4.2  Finland 

4.2.1 Fastighetsmarknaden 

Situationen på den finska fastighetsmarknaden är vid första anblick något motsägelsefull. En 
svag ekonomi i Finland trycker ned hyrorna samtidigt som det finns en stor efterfrågan på 
högklassiga kontorsutrymmen. Dessutom har direktavkastningen på kontorsfastigheter i 
Helsingfors minskat sedan 2013, något som illustreras i figur 4 nedan. Trots detta har 
transaktionsvolymen, som visas i efterföljande figur, under året nästintill dubblats.  
 
De fastighetstyper som tillhör de vanligaste transaktionerna under året är fastigheter i lägen 
klassificerade som A-klass. Fastigheterna utgörs bostäder, samhällsfastigheter och långvariga 
hyreskontrakt, vilka alla är populära investeringar under ekonomiskt instabila lägen. 
Fastigheter med begränsade möjligheter för alternativa användningsområden, efter det att 
befintliga hyreskontrakt gått ut, är inte attraktiva vid ekonomiskt instabila lägen och står av 
den anledningen utanför den heta fastighetsmarknaden i landet. Transaktionerna har gynnats 
av en låg räntemiljö med en positiv trend av finansieringsmöjligheter för 
fastighetstransaktioner i landet. (Catella, 2015) 
 

      
Figur 3: Catella, 2015, ”Property market trends. Spring 2015 Finland” 

 
 
Som går att se i figuren nedan, har de utländska investerarna utgjort betydligt mindre 
andel av den finska marknaden efter finanskrisen. Det finns många förklaringar till detta, 
och beror på en kombination av faktorer. 2013 och 2014 har det skett en återhämtning 
av andelen utländska investerare och 2014 är andelen som högst sedan krisen bröt ut.  
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Figur 4: Catella, 2015, ”Property market trends. Spring 2015 Finland” 

4.2.2 BNP utveckling 

Finland har under 2014 haft en svagt negativ ekonomisk utveckling, vilket är det tredje 
året i rad med samma trend. Trots den negativa utvecklingen är Finland tillsammans med 
Tyskland de enda Eurozone ekonomierna som lyckats behålla rankingen AAA, vilket 
innebär den högsta nivån av kreditsäkerhet. Finlands goda resultat i rankingen är baserat 
på landets ekonomiska stabilitet, över alla sektorer. I nedanstående figur illustreras 
utvecklingen av Finlands BNP per capita. (Genesta, 2014) 
 

  
Figur 5: Statistik tagen från Trading Economics 

 
 

 

  

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

USD

År

BNP per capita i Finland

BNP



Kate Holmgren & Gustav Lindeborg  2015-05-28 

 

25 
 

4.2.3 Svenska aktörer på marknaden 

AMF Fastigheter 
AMF gjorde under 2015 debut på den Finska marknaden, detta på grund av att de såg ökad 
tillväxt och urbanisering av Helsingforsområdet. Förvärvet innefattade 250 000 kvm 
kontorsfastigheter om ca 15 fastigheter, där 50 % ägs av AMF och 50 % av en lokal 
pensionsfond i Finland. AMF har som ambition att diversifiera sitt fastighetsbestånd på 
marknader utanför Sverige. (Fastighetsvärlden, 2015b)  
 

Balder 

Balder gjorde sitt första förvärv i Finland 2014 och har under 2015 ökat sitt bestånd genom 
ett förvärv av 21 % av det finska fastighetsbolaget Sato. Investeringen motsvarar 1.7 
Miljarder. (Fastighetsvärlden, 2015c) 
 

4.3  Estland 

4.3.1 Fastighetsmarknaden 

Fastighetsmarknaden i Baltikum har befunnit sig i en positiv trend under de senaste åren och 
Estland är inget undantag. Det har skett en kraftig tillväxt i flera sektorer, vilket skapat ett 
behov av lokaler och ökad efterfrågan på hyreskontrakt. Den estländska marknaden har 
lockat många bolag att investera i landet och det är framför allt industrisektorn som varit 
framstående på marknaden i Estland. (Rand, 2014) 
 

4.3.2 BNP utveckling 

Utvecklingen av Estlands ekonomi har återhämtat sig till omkring samma nivå som innan 
finanskrisen 2008. Sedan 2010 har BNP per capita ökat och går hand i hand med den ökade 
aktivitet på fastighetsmarknaden som beskrivs i ovanstående stycke. I figuren nedan 
illustreras utvecklingen av Estlands BNP per capita. 
 
 

Figur 6: Statistik hämtad från Trading Economics 
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4.3.3 Svenska aktörer på marknaden 

CA Fastigheter 
Ett av de företag som investerat i Estland är CA Fastigheter. Företagets 
fastighetsinvesteringar i Estland tog fart 2007 och fler fastighetsköp genomfördes över åren 
för att sedan börja avta. Ett av fastighetsköpen som genomfördes senast var ett posthus i 
centrala Tallinn. I Estland mäts alla avstånd relativt till denna byggnad, vilket illustrerar hur 
pass centralt fastighetens läge är. (Pågående projekt, 2015) 
 
 
  



Kate Holmgren & Gustav Lindeborg  2015-05-28 

 

27 
 

5 Resultat från undersökningar 

5.1  Företagens aktivitet i Tyskland 

Att döma av intervjuer, litteratur och årsredovisningar är Tyskland det land som 
dominerat de svenska fastighetsföretagens utlandsinvesteringar under de senaste åren 
(Fastighetstidningen, 2013). I en rapport från PwC, som beskriver trender inom 
fastighetsbranschen, stärks bilden av Tyskland som ett land med god 
investeringspotential. I rapporten ges flera av de tyska städerna höga poäng i ett system 
som graderar vilka städer som är bäst ur investeringssynpunkt. (PwC, 2015, s.29) 
   
Genom analys av fastighetsbeståndet hos de tre företag som vi intervjuat har en 
gemensam sammanställning resulterat i två diagram. Det tidigare visar det totala antalet 
kvadratmeter som företagen har i Tyskland och det senare visar den procentuella andelen 
kvadratmeter av företagens fastighetsbestånd som är beläget i landet.  
 

 
Figur 7: Information samlad ur årsredovisningar från Sagax, CA Fastigheter och Kungsleden 

 
 
Det går i båda fallen att observera två toppar 2009 och 2010 respektive 2009 och 2014. 
2009 är året då antalet kvm var som störst, följt av 2010 och tätt inpå var 2014. Den 
procentuella andelen var dock som störst 2014, följt av 2009 Det är alltså dessa år som 
andelen av företagens fastighetsbestånd varit som störst.  
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Figur 8: Information samlad ur årsredovisningar från Sagax, CA Fastigheter och Kungsleden 

 
 

Den allmänna uppfattningen bland företagen är att Tyskland är ett stabilt land med en 
stabil marknad. Styrelsen i ett av bolagen i studien ansåg att Berlin som stad är 
underutvecklad med mycket vakanser. Dessutom menade man att prisbilden i Berlin ser 
annorlunda ut än i många andra städer, nämligen att staden har lägre priser än jämförbara 
städer. Samma bolag ansåg att Belin borde växa mer än resten av östra Tyskland, och att 
staden har en outnyttjad potential. Berlin har sedan ett tag tillbaka vuxit och idag är det, 
till skillnad från förut, svårt att få tag på boende, dock är det fortfarande en bit kvar 
innan marknaden är mättad och det går fortfarande att utveckla staden mer.  
 

En annan aspekt av den tyska marknaden är att direktavkastningen är lägre i Tyskland, 
samtidigt som värdeutvecklingen tenderar att vara bättre. I Tyskland finns potential i 
hyrorna, man kan höja standarden och ta ut mer i hyra. Jämfört med Tyskland är det 
svenska systemet mer stelbent. Vad gäller risk ser inte bolaget några större osäkerheter i 
att investera i Tyskland och marknaden i Berlin bedöms innebära en risk som är 
jämförbar med en större svensk stad.  
 

5.2  Ett företags aktivitet i Finland 

Finland har inte varit lika populärt att investera i varför endast ett företags innehav i 
landet har genererat information för senare analys. Även om det endast är ett av 
företagen som studerats som investerat i Finland har det å andra sidan ökat sitt innehav i 
Finland. Som går att avläsa i figur 8 har företagets andelar i Finland stadigt ökat genom 
åren, och tycks vara opåverkat av finanskrisen 2008. 
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Figur 9: Information samlad ur årsredovisning från Sagax årsredovisningar 

 

 
Företaget genomförde sin första investering på den finska marknaden år 2007. Sedan 
dess har fler objekt köpts och det totala antalet kvm har ökat med drygt 400%. Dessutom 
svarar den finska marknaden för allt större andel av företgets totala fastighetsportfölj, se 
figur 9. 
 

 
Figur 10: Information samlad ur årsredovisning från Sagax årsredovisningar 
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Det företag som studerats, med fastighetsinnehav i Finland, har varit nöjd med sin 
etablering och fortsatte efter starten att investera mer i landet. Nu har dock deras intresse 
svalnat något och de beskriver att deras framtida strategier är riktade mot nya marknader. 
Företaget fördelar en bild av hur marknaden i deras mening är något mättad och att det i 
stället finns bättre möjligheter att tjäna pengar genom att utöka diversifieringen. Med 
detta sagt kommer företaget att fortsätta med deras befintliga fastigheter i Finland, och 
det är inte helt uteslutet att ytterligare affärer kommer att göras där även i framtiden, och 
det är enbart deras primära fokus har bytt riktning. 

 
 

5.3  Ett företags aktivitet i Estland  

Estland är också ett land som svenska företag valt att investera i. Som går att avläsa i 
figuren nedan har företaget som analyserats valt att minska andelen investeringar i landet 
de senaste åren. Antalet kvm av fastigheter i Estland har legat på en relativt jämnt nivå, 
med ett största innehav 2011, för att sedan drastiskt minska 2014.  
 

 
Figur 11: Information samlad ur årsredovisning från CA Fastigheters årsredovisningar 

 

Den procentuella andelen av företagets fastighetsbestånd som befinner sig i Estland är 
snarlik den figur som beskriver antal kvadratmeter. Trots en viss ökning av antal 
kvadratmeter går det dock att avläsa att den procentuella andelen har minskat under 
längre tid, vilket indikerar minskad fokus på Estland jämfört med andra länder i 
företagets bestånd, trots en viss ökning av antal kvadratmeter. 
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Figur 12: Information samlad ur årsredovisning från CA Fastigheters årsredovisningar 

 
Enligt ett av bolagen som studien handlar om har deras investeringar i Estland inte blivit 
så bra som väntat. De anser sig ha gjort en felbedömning av utvecklingen i Östeuropa 
som helhet, då de trodde att ekonomin skulle ha blivit mer öppen än den blev. Företaget 
hade förhoppning om mer investerarvänligt klimat och det var bland annat Estlands 
politiska ledning gjorde att det istället blev tvärt om. Egentligen anser företaget 
fortfarande att Estland är ett bra land att investera i, men menar på att de hade fel 
tajming när de investerade. De gick in i landet samtidigt som ekonomikrisen 2008, vilken 
försvårade situationen. Företaget såg potential efter finanskrisen men bedömde 
marknaden fel. Estland drabbades hårt av krisen, men är nu på väg tillbaka. Den 
tillbakagång i investering som har skett i landet har med andra ord att göra med en 
kombinerad orsak av ekonomiska och juridiska aspekter, samt tajming.  
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5.4  Empiri 

5.4.1 Sammanställning av intervjuer 

I tabellen nedan sammanfattas resultatet från de genomförda intervjuerna. 

Skäl att investera utomlands Skäl att inte investera utomlands 

 

 Diversifiering, riskspridning 

 Tillgång till fler potentiella marknader 

 Kan söka sig till rätt konjunkturläge 

 
 
 

 Har tidigare investerat i Sverige 

 Undvika en spretig portfölj 
 Bristande förståelse för annan 

marknad och färre kontakter 

Fördelar på marknader utomlands Hinder på marknader utomlands 

 Homogen lagstiftning i Europa 

 Lättare att optimera en byggnad och 
sedan höja hyrorna 

 Färre hyresregleringar 

 
 
 

 Svårare att hålla koll på 
marknaden utomlands 

 Lokal närvaro kräver stort 
bestånd 

 Kulturella skillnader 

 Dyrare lån som kräver mer 
marginal 

 
 

Påverkan av konjunktur Ingen påverkan av konjunktur 

 Lättare att effektivisera driftnetto i 
högkonjunktur 

 Bättre priser i lågkonjunktur 

 Möjligt att sälja svårsålda fastigheter i 
lågkonjunktur 

 Opportunist-investeringar mer 
beroende av att köpa i låg- och sälja i 
högkonjunktur 

 Ändrar finansieringsmöjligheterna 
 
 

 Typ av fastighet 

 Bra läge 

 Låg räntemiljö med låga 
lånekostnader minskar 
konjunkturens påverkan på 
beslut. 

 Strategi eller vilja att investera 
utomlands 

Långsiktiga investeringar Kortsiktiga investeringar 

 Aktuellt vid Core- och Value add-
strategi 

 Vanligaste strategin 

 Aktuellt vid Opportunist-strategi 
  Vanligare på hemmamarknad 

 Icke önskvärda fastigheter vid 
köp av en portfölj 

 
Tabell 1: Sammanställning av intervjuer 
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5.4.2 Sammanställning av Enkätsvar 

Enkäten som skickades till 60 olika företag gav en svarsfrekvens på ca 23 %, vilket anses 
som en normal svarsandel för den här typen av enkäter, och antalet svarande var 14 st. I 
följande figurer presenteras resultatet, och de fall då företagen lämnat ytterligare 
beskrivningar på frågor de besvarat med ett öppet alternativ kompletteras diagrammen 
med efterföljande kommentar. 

5.4.2.1 Information om företagen 

Frågorna i detta avsnitt angående information om företagen, ger en initial bild av 
företagens verksamhet. Svaren tydliggör om företagen bedriver förvaltning i alla de 
länder de är verksamma i eller om det finns någon koppling mellan antal länder med 
fastigheter och antal länder med förvaltning. 
 
 

Hur många länder äger ni fastigheter i? 
 

Procentuell fördelning av företag verksamma i olika antal länder 

 
Figur 13: Fråga 1 i enkätundersökningen, 14 svarande 

 

På frågan svarade företagen enligt följande diagram, det vill säga att nästan 60% äger 
fastigheter i enbart Sverige. Det är lika många företag som är verksamma i två länder som 
antalet företag verksamma i tre eller fler länder tillsammans. Resultatet visar att det är en 
relativt liten andel av företagen som bedriver fastighetsinvesteringar utanför Sveriges 
gränser. 
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I hur många länder bedriver ni egen förvaltning av fastigheterna? 
 

Procentuell fördelning av företagen med egen förvaltning i olika antal länder 

 
Figur 14: Fråga 2 i enkätundersökningen, 14 svarande 

 

Företagen bedriver generellt inte egen förvaltning i samma utsträckning som deras 
fastighetsbestånd är fördelat. Dock är fördelningen snarlik och andelen företag som är 
verksamma i två, tre eller fler än sex länder är samma procentuella andel som bedriver 
egen förvaltning i två, tre eller fler än sex länder.  
 
 

Hur har ert fastighetsbestånd utomlands utvecklats de senaste tio åren? 
 

Procentuell fördelning av företagens utveckling utomlands 

 
Figur 15: Fråga 3 i enkätundersökningen, 13 svarande 

 
Den allmänna bedömningen från företagen är att fastighetsbestånden utomlands har ökat 
eller varit oförändrade. Det ger en bild av att företagens fördelning av beståndet 
utomlands, som tas upp i första frågan, skulle varit annorlunda för några år sedan, och då 
ha en än större koncentrering inom Sverige.   
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5.4.2.2 Strategi 

Följande två frågor är av strategisk typ och kan skapa djupare förståelse för de tidigare 
enkätfrågorna. De beskriver företagens kategorisering av sig själva utifrån tre 
grundläggande investeringstyper samt ger en beskrivning av företagens resonemang 
angående geografisk signifikans som del av strategi. 
 
 

Hur viktig är geografisk närhet till Sverige när ni väljer land att investera i? 
 

Procentuell fördelning av vikten med geografisk närhet till Sverige 

 

Figur 16: Fråga 4 i enkätundersökningen, 12 svarande 

 
Enligt ovan figur är närhet till Sverige av stor betydelse för att ett land ska vara aktuellt i 
investeringssyfte. Av de som svarade på enkäten var det 67% som ansåg att det var 
viktigt eller till och med avgörande att landet i fråga ligger nära Sverige. 
 
 

Hur skulle ni bäst identifiera ert företag utifrån följande alternativ: Core-, Value add- eller Opportunist-

investerare? 
 

Procentuell fördelning av investeringstyper 

 
Figur 17: Fråga 5 i enkätundersökningen, 14 svarande 
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Företagen identifierar sig själva övervägande som Core-investerare. Det var inget företag 
som ansåg sig tillhöra Opportunist och endast 7 % svarade Value add. Det är ett tydligt 
resultat som stämmer överens med de tidigare frågorna angående egen förvaltning. Det 
är tidskrävande att etablera en förvaltning och är svårare att förena med att vara 
Opportunist-investerare. Att tillägga är att ett av de företag som inte angav någon av 
grundtyperna, i efterföljande kommentar angav att de ser sig som en långsiktig förvaltare, 
vilket närmast kan liknas vid Core-investerare. 

 

5.4.2.3 Individuella reflektioner 

De tre sista frågorna på enkäten berör företagens egna reflektioner på 
investeringsstrategier, vana, osäkerhet och till sist; syn på framtiden. Dessa frågor ger 
annan typ av information jämfört med tidigare frågor och bidrar med nya aspekter för 
vidare analys. 
 
 
Tror du att det hänt att ert företag avvaktat med att investera utomlands på grund av osäkerhet över att 

etablera sig på en ny marknad? 
 

Procentuell andel som tror att företaget avvaktat på grund av osäkerhet 

 
Figur 18: Fråga 6 i enkätundersökningen, 13 svarande 

 
Som resultatet visar är företagen i vissa fall påverkade av osäkerhet när de väljer att avstå 
från att investera i ett land. Det är i tidigare kapitel av uppsatsen beskrivet vad denna 
osäkerhet kan grunda sig i.  
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Tror du att det hänt att ert företag avvaktat med att investera utomlands på grund av vana att istället 
vara kvar på befintlig marknad? 

 
Procentuell andel som tror att företaget avvaktat på grund av vana 

 
Figur 19: Fråga 7 i enkätundersökningen, 13 svarande 

 
Till skillnad från föregående fråga om orsak till avvaktande hos företaget, ger detta svar 
inte ett bekräftande svar angående mottagligheten att avvakta i investeringsbeslut. Över 
50 % av de svarande anser att vana att verka på en viss marknad inte hämmar eventuell 
investering någon annanstans. 
 
 

Hur tror du att ert internationella fastighetsbestånd kommer att utvecklas de kommande tio åren? 
 

Procentuell fördelning av företagens syn på framtida utveckling utomlands 

 

Figur 20: Fråga 8 i enkätundersökningen, 13 svarande 

 



Kate Holmgren & Gustav Lindeborg  2015-05-28 

 

38 
 

Enligt företagens svar finns det olika syn på hur framtiden kommer att se ut. Den största 
andelen tror att deras internationella fastighetsbestånd kommer att öka i framtiden, men 
det är å andra sidan 46 % som tror att det kommer vara oförändrat eller inte vet. Jämfört 
med fråga tre, som berörde hur utvecklingen sett ut de senaste åren, kommer framtiden 
att se relativt lik ut. Det är något fler som tror att investeringarna kommer att öka jämfört 
med hur det sett ut förut, 38 % jämfört med 31 %, och det är 15 % som tror att 
investeringarna utomlands kommer minska, vilket kan jämföras med de 23 % som 
menade att det skett en minskning av fastighetsbeståndet utomlands.  
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6 Analys 

6.1  Diskussion 

Internationella investerare söker sig ofta till marknader som håller på att återhämta sig 
efter en nedgång så som efter den senaste finanskrisen. Varför är svenska aktörer så 
frånvarande från dessa typer av investeringar? För att besvara ovanstående fråga inleds 
diskussionen med en tillbakablick och analys av fastighetsbranschens historia. 
 
Det var dels de nya regleringarna under slutet av 80-talet som gjorde det möjligt för 
utländska investerare att handla på den Svenska fastighetsmarknaden, dels de regleringar 
som berörde lånemarknaden som bidrog till att trissa upp fastighetspriserna på den 
svenska marknaden. Fastighetsinvesteringar ansågs vara säkra investeringar och de 
svenska aktörerna blev självsäkra och gjorde dåliga affärer på den internationella 
marknaden. Dessa affärer har varit en börda för marknaden som sedan dess varit livrädda 
att göra samma misstag. Krisen i början av 90-talet fick aktörerna att inse att det finns 
skillnader på de olika marknaderna. Detta tros ha legat till grunden för dagens 
frånvarande av svenska aktörer på internationella fastighetsmarknader. Det har nu gått 
över två decennier sedan dess och den rädsla som får företagsledningen att rygga tillbaks 
vid förslag om utländska marknader börjar försvinna, vilket också har visats då det finns 
en ökning av svenska aktörer på den utländska fastighetsmarknaden det senaste 
decenniet trots att en finanskris utspelat sig under perioden. Till skillnad från ovan 
resonemang har företagens egna perspektiv på varför Sveriges agerande sett ut som det 
gör haft tonvikten snarare på strategiska beslut än påverkan av det som skett förr. 

6.1.1  Branschens förklaring till begränsad internationell aktivitet  

Som ytterligare förklaring till Sveriges agerande internationellt är företagens utbredda 
identifiering som Core-investerare. Företagen utgörs, som resultatet av både intervjuer 
och enkätundersökning visar, nästan uteslutande av denna investerings typ. Som Core-
investerare har de en långsiktig strategi och bedriver ofta egen förvaltning, vilket är en 
kombination som är tidskrävande och behöver ett visst minimi bestånd för att 
ekonomisk lönsamhet ska kunna uppnås. Genom att enbart ägna sig åt denna typ av 
strategi går företagen miste om de möjligheter som skulle kunna vara intressanta. 
 
Med utgångspunkt i resonemanget kring investerings typ och rädslan att investera fel, går 
sedan att tillägga den inblick som Christina Gustavsson bidrog med, angående 
fastighetsbolags företagskultur och jargong. Hennes sätt att illustrera företagens beteende 
genom att beskriva investeringsstrategierna som ett slags ”följa John”, skapar en bild av 
branschen som helhet och hur svårt det tycks vara att ändra ett redan invant strategiskt 
agerande. 
 
Likt företagens vana att påverkas av varandra, är det många fastighetsbolag som delar 
uppfattning om den svenska marknaden. De ser fastighetsmarknaden i Sverige som stabil 
samtidigt som landets ekonomi varit god jämfört med många länder som inte klarat sig 
lika bra genom fastighets- och finanskriser. I och med att den svenska marknaden har 
ansetts som så pass attraktiv, har det inte funnits nog med anledningar för bolagen att 
söka sig till alternativa marknader. Utöver detta medför nya marknader en ökad risk som 
aktörerna inte anser kompenseras av en eventuellt högre direktavkastning utomlands.  
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6.1.2 Branschens förklaring till ökad internationell aktivitet 

Studien har resulterat i en del förklaringar till att de svenska företagen ökat sina 
investeringar utomlands under de senaste åren. I intervjuerna uppfattades en stor 
betoning av möjligheten att diversifiera fastighetsbeståndet genom att etablera sig på fler 
marknader. Företagen pekade på en trygghet och riskminimering i och med att om en 
marknad befinner sig i ett ekonomiskt negativt läge kan en annan marknad under samma 
tid befinna sig i ett positivt läge. 
 
 Utöver den fördel diversifiering av ett fastighetsbestånd kan innebära, finns det även en 
stor förklaring till det ökade intresset för utlandet i att ju fler marknader desto fler 
möjligheter och chanser att komma över ekonomiskt attraktiva fastigheter. Intresset och 
viljan att lyfta blicken från den svenska marknaden och vara öppen för andra länder är 
något som är direkt motsägelsefullt till den tidigare beskrivningen av en generell oro för 
andra marknader.  
 

6.1.3 Aspekter som inte avgör men påverkar investeringsbeslut 

Förutom de faktorer som nämns i de två föregående styckena har studien indikerat på att 
det finns ytterligare aspekter som påverkar fastighetsbolagen i deras strategier, men som 
däremot inte är avgörande. Dessa faktorer är dels att det är lättare att navigera den 
svenska marknaden, att det uppstår kulturkrockar i andra länder samt att det krävs ett 
visst fastighetsbestånd för att kunna bedriva den aktiva förvaltning som företagen vill.  
 

6.1.4 Effekten av att vara ett Core-företag 

De flesta av de företag vi undersökt och haft kontakt med har bäst identifierat sig själva 
som Core-investerare, och de har alla haft en långsiktig investeringsstrategi med aktiv 
förvaltning och nära kundkontakt. Eftersom vi valt att inrikta oss på de stora svenska 
kommersiella fastighetsbolagen har vi fått ett underlag av företag där merparten har en 
liknande förvaltningsstrategi. Det finns onekligen stora fördelar med att diversifiera 
portföljen och sprida risken men detta går inte hand i hand med en aktiv förvaltning 
vilket nämnts är en del av många Core-företags strategi. 
 
Studien har i både intervjuer och enkätundersökning visat att de företag som, trots hinder 
som uppstår, valt att diversifiera beståndet och investera utomlands har gjort så utan att 
göra avkall på sin förvaltningsstrategi. Det tillvägagångssätt som observerats är att 
aktören under en period bygger upp ett större bestånd på den nya marknaden, för att 
sedan anställa personal på plats och etablera en egen förvaltningsverksamhet. Att 
genomföra investeringar på detta sätt medför att varje ny marknad företaget ska investera 
i kräver en stor satsning. Det krävs stora resurser för att bygga upp ett tillräckligt stort 
bestånd för att den egna förvaltningen ska vara lönsam. Processen erfordrar mycket 
kapital och lokal kännedom om marknaden.   
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6.1.5 Koppling mellan BNP och investering 

 
Att bedöma från intervjuer med företag så finns inte någon direkt koppling mellan ett 
lands BNP och dess investeringsattraktivitet. Enligt majoriteten av de intervjuade är de 
viktigaste grunderna för ett investeringsbeslut en rad av orsaker där man främst söker sig 
till större tillväxtorter. Efter granskning av några svenska fastighetsföretags aktivitet 
utomlands har vi dock kunnat ana ett samband mellan BNP och storlek på svenska 
företags fastighetsbestånd i ett land. Vid jämförelse av figurerna med ländernas 
fastighetsbestånd och figurerna med BNP-utveckling går det att observera hur 
investeringarna ökar vid avtagande BNP och minskar vid ökande BNP.  
 
Vid närmare undersökning av Tyskland går att se hur figuren med antalet kvadratmeter 
till stor del bildar inversen till Tysklands BNP-kurva. Utmärkande är 2010 och 2013, som 
utgör vändpunkter i storlek på fastighetsbestånd respektive BNP-utveckling. Efter 2009 
när ekonomin skakats kraftig och BNP sjunkit rejält verkar företagen ha passat på att 
investera mer, i hopp om en framtida återhämtning av landets ekonomi. På samma sätt är 
2013 talande för sambandet då BNP-utvecklingen mer eller mindre stannar av, samtidigt 
som investeringarna återigen ökar, både procentuellt och räknat i kvadratmeter. 
 
Vid analys av samma potentiella samband i Finland, finns även där en del indikationer på 
att BNP och mängd fastighetsinvesteringar i landet är länkade. Under 2011 och 2012 
hade BNP i landet en stark utveckling och under samma period avstannade det totala 
antalet kvadratmeter fastigheter och den procentuella andelen minskade något. Sedan 
under 2013 och 2014 vände BNP-utvecklingen och minskade istället, och i samband med 
detta ökade fastighetsinvesteringarna i landet kraftigt, både sett till antal kvadratmeter 
och procentuell andel av företagets bestånd. 
 
Till skillnad från Tyskland och Finland har aktiviteten på senare tid minskat i Estland, 
och inte helt otippat har landets BNP sedan 2010 ökat. Företagets investeringar har 
sedan 2011 minskat i landet, vilket kan ses som ett svar på att BNP började öka. Vad 
som skulle kunna ses som motsägelsefullt i teorin om samband är att den positiva 
utvecklingen av Estlands BNP under senare tid har stannat av något, något som i tidigare 
stycket om Tyskland sades hänga ihop med ökad investering i landet. Vad som dock inte 
får glömmas är att Tyskland som land är mer stabilt, med fler historiska svenska 
fastighetsinvesteringar och en ekonomi med mindre kraftiga svängningar än exempelvis 
Estland. Tysklands jämnare ekonomi för med sig att mindre svängningar får mer 
betydelse än i Estland. 
 
I kombination med analysen av länderna anser vi att sambandet mellan BNP och 
investeringsaktivitet stärks av att det enligt undersökningen framgår att större städer med 
tillväxtområden är intressanta investeringsmarknader. Eftersom man utifrån tidigare 
kriser sett att BNP tenderar att korrelera med fastighetspriser men inte nödvändigtvis 
med tillväxten i olika städer, kan företagen i rätt konjunkturläge köpa fastigheter billigt 
med en stark indikation om tillväxt på marknaden.   Eftersom fastighetsköp skapar 
beroende av hyresgäster med betalningsförmåga och finansieringsmöjligheter för att 
möjliggöra transaktioner, tyder detta på att en god utveckling av BNP skulle kunna vara 
en indikator att det är bra att investera. Dock menar vi att genom att företagen väljer 
tillväxtorter kan detta resonemang bortses från.   
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Fördelen att etablera sig på tillväxtort kan även återkopplas till företagens Core-strategi. 
Det bör nämnas att när det kommer till långsiktiga investerare som dessa kan 
investeringshorisonten överstiga konjunktursvängningarna.  Genom att investera i en 
stad med ständigt ökande tillväxt till marknaden, bland annat på grund av urbanisering, 
kan investeraren få en god avkastning på sin investering över en eller flera 
konjunkturcykler.  
 

6.2  Hur bör aktörer agera i framtiden 

Som en sammanställning av hur fastighetsbolagens aktivitet har sett ut och hur de 
tenterar att resonera kring investeringar har vi samlat våra reflektioner över tänkbara 
förbättringar av deras investeringsstrategier. Som utgångspunkt för våra resonemang om 
framtiden har resultatet från de företag som idag investerar utomlands använts. Dessa 
företag har generellt en positiv erfarenhet av internationell diversifiering och ser sig utöka 
beståndet utanför Sverige även i framtiden. Det fortsatta intresset från företagen är något 
vi tolkar som tecken på att en ökad mängd utlandsinvesteringar i framtiden skulle löna 
sig.  

6.2.1 Medvetenhet om irrationalitet 

När det kommer till den oron från 80-talet som vi flertalet gånger beskrivit genom 
uppsatsen, anser vi att det är bättre att istället försöka lära av historien och försöka basera 
investeringsbeslut på rationalitet snarare än obefogad rädsla. Att ändra tankesätt kanske 
är lättare sagt än gjort, men en medvetenhet om att branschen fortfarande till stor del är 
påverkad av fastighetskrisen kanske kan öppna upp för mer kritiskt tänkande gentemot 
valet att inte utnyttja andra marknader än Sverige. När vi samtalade med Christina 
Gustavsson menade hon på att de yngre generationerna på fastighetsbolagen har 
benägenhet att vara mer mottagliga för investeringsalternativ utomlands. Att detta skulle 
stämma känns riktigt i och med att de inte har samma minne av fastighetskrisen. Om 
bilden av de yngre generationerna stämmer finns det anledning för bolagen att öppna 
upp för nya strategier redan nu, för att på så sätt få ett försprång och kanske ha lättare att 
komma över de fastigheter som är attraktiva, innan fler spekulanter intar marknaden. 
Dessutom finns det i de äldre generationerna mer erfarenhet från de tidigare misstagen, 
vilket är användbart och minskar risken att fatta dåliga beslut idag. 
 

6.2.2 Samarbete istället för egen förvaltning 

Som nämnt är den egna förvaltningen som fastighetsbolagen bedriver begränsad till en 
minsta storlek på deras fastighetsbestånd. Om detta hinder inte fanns hade det varit 
desto enklare att investera i andra länder. Genom att inte behöva flera fastigheter utan 
istället kunna investera i en, ett fåtal eller i mindre fastigheter blir de potentiella objekten 
på marknaden fler. Fastigheternas närhet till varandra får också mindre betydelse 
eftersom samordning av förvaltning i dessa fastigheter inte skulle behövas. Det som talar 
emot att låta ett externt företag bedriva förvaltningen är den minskade kontrollen och 
kvalitetsgarantin som annars kan uppnås. Denna nackdel med vårt resonemang tycker vi 
dock är så pass obetydlig att den inte bör påverka investeringsbeslutet. Det finns andra 
företag som bedriver förvaltning och det finns anledning att tro att även de skulle kunna 
genomföra ett bra arbete. 
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Förutom att köpa lokal förvaltning skulle även ett slags samarbete kunna skapas med 
fastighetsbolag som redan är etablerade på en viss marknad. Genom att till exempel 
gemensamt förvärva en fastighet alternativt köpa in lokal rådgivning och 
marknadskunskap, går det att snabbt få kännedom om en annars helt ny marknad. En 
utveckling av samarbetet företag emellan på det sättet som vi beskriver, tror vi kan gynna 
många i branschen och med delade incitament minskar risken för moral hazard. En 
utformning av arbete med lokal samarbetspartner är så kallade Co-investeringar, som 
innebär att en investerare samarbetar med en lokal aktör och delar på investeringen, 
vilket är användbart när tid och egen kunskap är otillräcklig. Detta kan vara fördelaktigt 
för båda parter när den lokala aktören med goda kunskaper om marknaden behöver hjälp 
med att t.ex. finansiera en investering och co-investeraren behöver någon som har 
kunskap om marknaden, kan underlätta lokal förvaltning eller behöver dela risken med 
någon.  
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7 Slutsats och förslag på framtida studier 

7.1  Slutsats 
 
Att Sverige till stor del är frånvarande i andra länders fastighetsmarknad har studien visat 
tydligt. Det är förhållandevis få företag som valt att köpa fastigheter utomlands och sett 
till den potential som skulle kunna utnyttjas har trenden inte ökat nämnvärt. Det har 
dock skett en viss förändring av investeringsflödet till utlandet, men argumenten som 
talar både för och emot att investera utomlands har inte förändrats under den tid som 
förändringen kan observeras. Vad som kan vara en tolkning av denna inkonsekvens på 
marknaden är att minnena från de dåliga fastighetsaffärerna under det sena 80-talet helt 
enkelt har börjat blekna. I och med denna förklaring skulle de ökade investeringarna 
utomlands vara motiverade, då nackdelarna med att investera utomlands sakta men 
säkert blir färre, samtidigt som fördelarna kvarstår.  
 
Ytterligare en orsak till Sveriges frånvaro i andra länders fastighetsmarknad är att de allra 
flesta svenska fastighetsföretag tillhör typen Core-investerare. Av detta följer att de 
långsiktiga målen samt egna förvaltningen gör det svårare för ett företag att etablera sig 
på en ny marknad.  
 
Sammanfattningsvis har studien belyst som förklaring, till de på senare år ökade 
investeringarna utomlands, att potentialen i fastighetsinvesteringar utomlands är stor 
samtidigt som företagen blivit allt mer vågade och ser förbi svårigheter med ett annat 
lands marknad och ser istället sin chans att expandera och utvecklas.  
 
 

7.2  Förslag på framtida studier 
 
Ett land vi anser har potential för fastighetsinvesteringar är Frankrike varpå ytterligare 
studier i landets ekonomi och fastighetsmarknad skulle vara intressant. Detta baserar vi 
bland annat på ökat intresse för landets fastighetsmarknad. I januari 2015 genomförde 
Sagax ett fastighetsköp för 6 miljoner euro i Paris. När vi ser till relation mellan tidpunkt 
för investering och BNP-utveckling kan vi se att företaget valde att investera i Frankrike 
efter en svag nedgång. Vid analys av sambanden mellan BNP och fastighetsbestånd i 
Estland, Tyskland och Finland kunde vi se att investeringarna tycks öka när BNP-
utvecklingen är dålig, av detta följer att det rimligtvis är bra tidpunkt just nu för att 
investera i Frankrike. Genom att passa på att investera under lågkonjunktur kan 
ekonomiska fördelar vinnas, så som lägre priser på fastigheter. Det finns både risker och 
möjligheter i att investera i en lågkonjunktur med negativ utveckling av BNP.  Eftersom 
den utbredda tron om framtida tillväxt i Frankrike, tror vi att det innebär goda affärer att 
investera i landet idag. Sagax val av Paris som stad för investeringen är antagligen också 
ett bra val då städer som Paris ofta innebär säkra hyresgäster.  
 
Ett annat fastighetsbolag som redan tidigare, i september 2014, valde att köpa fastigheter 
i Paris är Akelius. De förvärvade fastigheter för 44 miljoner euro och var alltså de som 
startade vad som nu skulle kunna bli en trend. Det är med andra ord inte bara ett företag 
som fått upp ögonen för Frankrikes marknad. Kanske är fenomenet ”följa John” 
bidragande orsak. Om så är fallet, har företeelsen den här gången bidragit till ökad 
aktivitet utomlands istället för att som tidigare hämma aktiviteten. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

 
1. Varför väljer ni att inte investera utomlands? Vad baserar ni era investeringsbeslut på? 

 
2. Hur har utvecklingen av ert fastighetsbestånd utomlands sett ut innan/efter 

finanskrisen?  Vi ser/ser inte en förändring, har den med krisen att göra? 
 

3. Vilka är de stora, avgörande skillnaderna mellan den svenska och internationella 
fastighetsmarknaden? Finns det hinder eller möjligheter? 
 

4. Hur påverkade finanskrisen er strategi för fastighetsinvestera, dels i Sverige som 
internationellt? 
 

5. Hur påverkar konjunkturläget er (förmåga, vilja) att generellt investera i fastigheter? 
Beroende på vilken typ av fastighet. 

 
6. Skiljer er kort- eller långsiktiga strategi för investeringar i Sverige respektive utomlands? 

Påverkar det ert val av land för investeringar? Hur påverkar det ekonomiska läget, i ett 
land som ni eventuellt ska investera i, valet av lång- eller kortsiktighet? 
 

7. Under vilka ekonomiska förutsättningar, konjunkturmässigt är det mest intressant för er 
att söka alternativa marknader än Sverige? Koppling till deras val att inte investera 
utomlands längre. 
 

8. Hur ser er vision ut för framtiden, ser ni ett ökat intresse av internationella 
fastighetsinvesteringar från er och andra svenska aktörer? 
 

9. Vad finns det för skillnader mellan de företag som investerar mycket utomlands och er, 
hur skiljer sig era strategier år? 

 
10. Anser ni att det är olika svårt att investera utomlands i fastigheter beroende på vilken typ 

av fastighet det är, bostad, kontors, hotell, köpcentrum? 
 

11. Vad anser ni vara den största utmaningen med att investera utomlands? 
 
12. Hur ser ni på risken (valutarisk, okänd marknad m.m.) i att investera utomlands och hur 

påverkar den ert avkastningskrav jämfört med det avkastningskrav ni har i Sverige? 
 

13. Hur skiljer sig finansieringsmöjligheterna åt inför investeringar i Sverige respektive 
utomlands. Skiljer sig andelen av er belåning (LTV)? Möjlighet till lån? 
 

14. Koncentrering av bestånd vs diversifiering? Dels geografiskt, dels typ av fastighet? Satsar 
ni på Koncentrering och i så fall varför? 

 
15. Är ert företag Core, Value add och/eller Opportunist? 

 
16. Co-investeringar? 
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Bilaga 2: Enkätfrågor 
 

1. Hur många länder äger ni fastigheter i? 
 

2. I hur många länder bedriver ni egen förvaltning av fastigheterna? 
 

3. Hur har ert fastighetsbestånd utomlands utvecklats de senaste tio åren? 
 

4. Hur viktig är geografisk närhet till Sverige när ni väljer land att investera i? 
 

5. Hur skulle ni bäst identifiera ert företag utifrån följande alternativ: Core-, Value 
add- eller Opportunist-investerare? 

 
6. Tror du att det hänt att ert företag avvaktat med att investera utomlands på grund 

av osäkerhet över att etablera sig på en ny marknad? 
 

7. Tror du att det hänt att ert företag avvaktat med att investera utomlands på grund 
av vana att istället vara kvar på befintlig marknad? 

 
8. Hur tror du att ert internationella fastighetsbestånd kommer att utvecklas de 

kommande tio åren? 
 
 
 
 

 


