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Abstract 

International real estate investors have shown great interest in the Swedish real estate market 

since the second half of the 1990s, when there were great opportunities to acquire properties 

for bargains and make good profit. With exception from peaks and valleys connected to 

business cycles the inflow of international capital has been a large part of the overall 

transaction volume. International investors have been present in different ways. A 

contributing factor for a high grade of international participators is the high level of 

transparency that has been a factor in Sweden. International investors have been present in 

various forms, through direct ownership or via funds.  The main purpose of this study is to 

investigate when, where and why international investors have entered the Swedish real estate 

market. Starting at this point two further questions follows. How are foreign real estate 

investors defined, in terms of nationality and where the company is registered? The question 

about transparency and its importance to maintain the attractiveness for Sweden as a market is 

also treated in the study. The study is based on interviews with people from various sectors of 

the business, transaction data and a survey.  

 

The analysis shows that there are visible patterns in what types of international investors that 

have been active during different time periods and when they have chosen to exit the market. 

According to this analysis the use of theoretical tools can be rejected in a larger extent, were 

the large inflow of capital can be explained by behavioural psychology, market relations and 

the overall beneficial conditions in terms of liquidity, transparency and legal factors on the 

Swedish real estate market. It can be concluded that the Swedish real estate market compared 

to many other countries is liquid, transparent, offers smooth collaboration and beneficial fiscal 

and legal conditions. The study regarding transaction data shows a clear correlation between 

opportunistic investors who trod the market after financial crises. The study also notes a trend 

in the form of core-oriented capital flowing in to the market during stable periods. The large 

inflow of foreign capital recorded on the market is explained by heard behaviour where 

investors with inferior market timing can be linked to behavioural concepts as myopic 
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behaviour and greater fool theory. Further the historical significance of transparency to attract 

foreign capital has been manifested, where the market today does not mean that the level of 

transparency compose a direct threat. Though there is a demand for tools related to 

transparency, which also is by great importance for Sweden in the long term to be able to 

keep on track with other leading real estate markets. It has primarily been perceived a great 

demand for information on rent levels and more extensive information about 

transactions in corporate form.  A relationship between incentives and financial structure 

can be established, where historical transactions show that this relation could have a negative 

effect on the outcome. In line with this the definition of a foreign investor has been discussed, 

were the result means that an analysis of the buyer in line with the definition could result in a 

better material for a potential real estate transaction.  Today a company is defined according 

to where the company is registered in terms of country, where this study means that by 

identify the origin of the underlying capital better analysis can be performed. This can 

also be applied to the definition of a property, to identify all risk takers, direct and 

indirect property owners. From a financing perspective, the report shows that it would 

result in a higher risk awareness and responsibility towards all stakeholders involved.      
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Sammanfattning 

Internationella fastighetsinvesterare har visat intresse för Sverige sedan andra halvan av 1990-

talet. Under denna period fanns det stora möjligheter till förvärv av fastigheter till bra priser 

och god avkastning. Undantaget från toppar och dalar i konjunkturer och globala händelser 

har inflödet av utländskt kapital utgjort en stor andel av den totala transaktionsvolymen i 

Sverige. En bidragande faktor till ett högt utländskt närvarande är den höga transparensnivå 

som har rått i Sverige. Utländska aktörer har varit närvarande i olika former, som direkta 

ägare eller via fonder.  Tyngdpunkten i denna studie ligger i att ta reda på när, var och varför 

utländska investerare har gett sig in på den svenska marknaden. Utifrån detta uppkommer den 

aktuella frågan om vilka som faller in under ramen utländska investerare ur perspektivet 

nationalitet, finansiell struktur och bolagssäte? Frågan om minskad transparens utgör ett hot 

mot utländska aktörers intresse av den svenska marknaden utreds även den. Studien bygger på 

intervjuer med personer från olika sektorer inom branschen, transaktionsdata och en enkät.  

 

Analysen visar att det finns tydliga mönster av vilka typer av aktörer som valt att gå in och ur 

marknaden under olika perioder. Av denna analys kan även användandet av teoretiska 

verktyg, i större utsträckning, förkastas där det stora inflödet av kapital istället kan förklaras 

av beteendepsykologiska resonemang, marknadsrelationer och de generellt, samt enligt teorin, 

fördelaktiga förhållandena på den svenska marknaden. Det kan konstateras att den svenska 

marknaden jämfört med många övriga länder är likvid, transparent, erbjuder smidiga 

samarbeten samt fördelaktiga fiskala och legala förhållanden. Studien över transaktionsdata 

visar på en tydlig korrelation mellan opportunistiska investerare vilka beträtt marknaden efter 

finansiella kriser. Studien noterar även en trend i form av core-orienterat kapital som flödar in 

på marknaden under stabilare perioder. De stora flöden av utländskt kapital som noterats på 

marknaden kan förklaras av flockbeteende där investerare med sämre marknadstajming kan 

kopplas till beteendevetenskapliga begrepp som myopiska beteenden och greater-fool-theory. 

Vidare har den historiska betydelsen av transparens för att inbringa utländskt kapital 

konstaterats, där marknaden idag inte anser att den aktuella nivån utgör ett hot. En efterfrågan 
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på utveckling av transparensrelaterade verktyg uppfattas dock, vilket även är väsentligt för att 

Sverige i längden skall konkurrera med andra ledande marknader. Det har framförallt 

uppfattats en stor efterfrågan på information om hyresnivåer samt mer omfattande information 

kring bolagsköp. Ett samband mellan incitament och finansiell struktur kan även konstateras, 

där historiska transaktioner påvisar att denna relation kan ha en direkt negativ påverkan på 

utfallet.  I led med detta har definitionen av en utländsk investerare diskuterats där resultatet 

menar att en analys av definitionen kan ge ett bättre underlag inför en potentiell transaktion. I 

dagens läge definieras ett bolag utifrån var bolagsätet är lokaliserat där denna rapport menar 

att genom att identifiera härkomsten av det underliggande kapitalet kan bättre analyser 

utföras.  Detta kan även appliceras på definitionen av en fastighetsägare, att identifiera alla 

risktagare, direkta och indirekta fastighetsägare. Utifrån ett finansieringsperspektiv visar 

rapporten att det skulle resultera i ett högre riskmedvetande och ansvar gentemot alla 

inblandade aktörer. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Den allmänna uppfattningen om Sverige är generellt att det är ett neutralt land med en stabil 

ekonomi och säker avkastning. Begreppet ”safe haven” används ofta vid tal om allokering av 

tillgångar på den svenska fastighetsmarknaden, det vill säga att det är en trygg plats att 

placera sitt kapital på. Handel är, och har traditionellt sett, alltid varit en viktig komponent för 

Sveriges ekonomi, vilket kan förklara varför Sverige och svenskar uppfattas som mycket 

välkomnande till utländska aktörer med intresse att investera i svenska fastigheter.    

 

International Finance Organistation, ett organ tillhörande Världsbanken, publicerade i år 

rapporten Doing Business 2013. I rapporten presenteras en sammanställning av 185 länders 

regleringar, reformer och ett antal övriga parametrar vilka har en inverkan på handel i 

nationella och internationella miljöer. Resultatet i 2013 års upplaga noterar Sverige som den 

trettonde enklaste marknaden att genomföra affärer i och den nionde enklaste marknaden för 

import och export, baserat på ett antal dokument, tid och transaktionskostnader. Resultatet 

leder oss in på det faktum att den svenska marknaden är och har varit tillgänglig och 

okomplicerad ur ett internationellt perspektiv vilket stödjer den internationella investerarens 

starka närvaro i Sverige. 

 

Oberoende av att Sverige är en liten marknad i relation till övriga europeiska länder anses den 

vara likvid och fastigheter går till skillnad från många andra europeiska länder att göra sig av 

med på en kortare tid. Sverige har under flera år rankats högt på det index som jämför 

transparensnivåer, se avsnitt 1.2. för definition, i världen, Jones Lang LaSalles Transparency 

Index, dock har Sverige på senare år tappat placeringar. Höga placeringar har förklarats av de 

ansträngningar som har gjorts för att skapa en transparent marknad framför allt kring 

millennieskiftet och med internets framfart. Det faktum att Sverige har tappat i placeringar 

gör det intressant att utreda vilken informationstillgänglighet som har minskat och vad som 

behöver förbättras och utvecklas för att fortsätta attrahera utländskt kapital. 

 

Under de senaste decennierna har marknaden rört sig både upp och ner och yttre faktorer så 

som olika globala och regionala kollapser har påverkat volymen av utländskt kapital som har 

flödat in i Sverige. Även om det kan vara tydligt att transaktionsvolymen ökar och minskar i 

relation till marknadens yttre faktorer finns det undantag som är intressanta att studera. Även 

det faktum att många utländska investerare går in via svenska fonder gör det intressant att 

diskutera hur definitionen på utländskt kapital verkligen står sig.   

 

Den svenska marknaden har under en period varit avvaktande dock syns tendenser av ökat 

intresse från utländska investerare som tidigare inte varit verksamma på den svenska 

marknaden, och detta trots den nuvarande starka kronan som gör det dyrt för euro- och dollar-

bundna investerare.  Så sent som i slutet av föregående år kunde till exempel en gigantaffär 

med en kanadensisk pensionsfond noteras. Förhoppningen med arbetet är att genom att 

identifiera vilka aktörer som varit aktiva kunna belysa ett antal frågor som tidigare inte 
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behandlats i högre grad och få upp ögonen för vad som kan förbättras och vad som är viktigt 

att arbeta med i framtiden.    

1.2. Syfte och forskningsfråga 

Syftet med studien är att analysera och identifiera vilka, när och varför utländska 

fastighetsinvesterare har varit aktiva på den svenska fastighetsmarknaden. Syftet är också att 

identifiera och koppla samman kategorier av köpare och köp med historisk volatilitet i den 

svenska och globala marknadsekonomin. I samband med detta kommer i arbetet att diskuteras 

om den definition av utländskt kapital som gäller i Sverige verkligen är rättvisande. I samband 

med analys av transaktionsdata skall även ägandeskapet av en fastighet utredas. Syftet är även 

att undersöka den allmänna uppfattningen av transparens och vikten av att bidra till en ökad 

transparens för att fortsätta attrahera utländskt kapital till Sverige. Med den allmänna 

uppfattningen menas uppfattningen bland yrkesverksamma inom, eller relaterade till, den 

svenska fastighetssektorn där privatpersonen ej inkluderats i denna undersökning.  

 

Transparens- Insyn inom politik och näringsliv för berörda parter 

 

Nedan följer de tre frågeställningar som arbetet syftar till att besvara. Ordningen på 

frågeställningarna är konstruerad på ett sådant vis att de leder vidare till varandra.    

.    

 Vilka typer av investerare har gått in på den svenska marknaden under de senaste 15 

åren och vilka har gått ur, när och varför har de valt att göra det? 

 Hur definieras en utländsk investerare? Hur stor är vikten av juridiskt bolagssäte 

kontra kapitalets ursprung? Hur definieras ägaren till en fastighet? 

 Hur kan Sverige fortsätta att attrahera utländskt kapital i framtiden? Hur stor betydelse 

har vikten av ökad transparens? 

1.3. Avgränsningar 

Avgränsningen i den här rapporten har satts till 15 år bakåt i tiden gällande transaktionsdata 

på grund av tillgängligheten till korrekt data och ett antal betydande finansiella historiska 

nedslag som har ägt rum under perioden. Bland dessa återfinns Lehman Brothers kollaps 2008 

och de efterföljande globala finansiella problemen. Den ekonomiska krisen i början av 2000-

talet samt de alvarliga monetära problem som för närvarande råder i Eurozonen. 

Transaktionsdata rörande stora fastighetsaffärer samlas vanligtvis in och registreras av 

konsultföretag, med anledning av teknikens utveckling har dessa data inte tidigare varit 

möjliga att registrera digitalt och tillgängligheten är ytterst begränsad. Gällande intervjuer har 

ett längre historiskt perspektiv inkluderats då de intervjuade har besuttit god och relevant 

kunskap gällande tidigare år.  

1.4. Disposition 

Ramverket som arbetet är uppbyggt kring är indelat i ett antal olika kapitel. Nedan följer en 

disposition över arbetet. 
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Inledning  

I inledningen presenteras en bakgrund till ämnet, arbetets syfte och forskningsfråga, 

avgränsningar samt disposition. Denna del fokuserar på att förklara och positionera studien 

och dess betydelse för omvärlden. 

 

Metod 

I denna del förklaras de metoder som har använts för att införskaffa material till analysdelen 

av arbetet. Samtliga metoder granskas även kritiskt. 

 

Teori 

Teoridelen är indelad i ett antal olika kapitel som inleds med grundläggande teori av vikt för 

att förstå den följande analysen. Därefter följer ett antal teorikapitel fokuserade på mer 

ingående specifika teorier rörande ämnet. Efter de rent teoretiska delarna återfinns en 

marknadsgenomgång för att underlätta för läsaren att förstå hur marknaden har påverkats av 

den nationalekonomiska utvecklingen samt finansiella nedslag i historien.   

 

Resultat 

I delen presenteras de resultat som framkommit av de olika metoder som använts. Först 

presenteras transaktionsdata och material från intervjuer. Därefter följer utvalda fallstudier. 

Till sist en sammanfattning av svaren från enkäten om transparens.  

 

Analys 

Analysen inleds med behandling av det material som har kommit upp under intervjuerna, 

vilket bygger på de frågeställningar som arbetet utreder. Därefter analyseras de olika delar 

som behandlas i resultatkapitlet med utgångspunkt från de frågeställningar som arbetet 

grundar sig i.  

 

Slutsats/Diskussion 

I den avslutande delen av arbetet presenteras en slutsats av studien och en efterföljande 

diskussion till denna.  
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2. Metod 
Den här studien är en kombination av primär- och sekundärdata. De data som studien bygger 

på är insamlade med en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder för att öka 

möjligheterna till ett så gott resultat som möjligt. De sekundära datainhämtningarna har varit 

användbara i teoridelen för att förstå ämnet och angripa det från rätt perspektiv.   

2.1. Val av metod 

I studien har vi använt oss av olika metoder för att uppnå ett resultat av så god kvalitet som 

möjligt. Detta innefattar analys av historisk transaktionsdata och intervjuer med 

nyckelpersoner från olika sektorer av fastighetsbranschen.   

2.2. Artiklar, publicerade studier och konsultrapporter 

Ämnet som sådant är först och främst behandlat i artiklar, publicerade studier samt 

konsultrapporter. Tidigare utgivet material har således gåtts igenom för att skapa en bild av 

var det finns potentiell avsaknad av kunskap, och vad som redan har utgivits. Denna kategori 

har bidragit med tänkvärd input från tidigare genomförda analyser samt teorier och metoder 

av värde att gå igenom för förståelsen av studiens innehåll.  

2.3. Transaktionsdata  

Transaktionsdatabasen som har använts i den här studien består till största del av Tenzings 

registrerade transaktioner rörande större affärer som har gjorts i Sverige under de senaste 

femton åren. Materialet under de tidigare åren har även utökats med ett antal affärer från 

rapporter utgivna av företaget Invest in Sweden Agency och sökningar i branschtidningen 

Fastighetsvärlden. Tillgången till utförlig transaktionsdata har spelat en stor roll i arbetet då 

det är här intressanta och utstickande affärer har kunnat plockas ut och vidare utredas.  

2.4. Intervjuer   

Intervjuer och möten har ägt rum med nyckelpersoner från olika sektorer inom 

fastighetsbranschen som har varit involverade och har god erfarenhet av cross-border 

transaktioner, vilket inkluderar b.la. banker, rådgivare, konsultbolag, fastighetsägare, fonder 

och advokatfirmor. Detta för att få en så bred bild som möjligt av frågan. Vid arbete med 

fastighetsaffärer är det viktigt att förstå att spekulationer och förväntningar spelar en stor roll i 

beslutstagandet, därför har intervjuerna varit personliga och baserade på öppna frågor som har 

kunnat leda till diskussion om ämnet och således ge en tydligare förståelse för det 

bakomliggande beteendet. Intervjuerna har haft stor betydelse för studien då vi har träffat 

personer som varit med i branschen i många år. Intervjuerna har inte bara bidragit till 

analysen utan även i en initial fas hjälpt till att väcka tankar och idéer som bidragit till att 

arbetet utreder frågor som engagerar branschen.  Vid presentation av resultat från intervjuer i 

kapitel 6 kommer namn och positioner inte att nämnas.  
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2.5. Enkät 

För att ta del av åsikter och tankar från en större mängd aktörer angående syn på transparens 

och attraherande faktorer i Sverige som marknad skickades en enkät ut till ca 70 aktiva 

aktörer inom branschen. Enkäten har konstruerats med delvis slutna frågor men med 

alternativet att lämna ett öppet svar. Detta för att maximera antalet svarande. Det var även 

viktigt att inkludera alternativet att lämna ett eget alternativ som svar eller att lämna en 

kommentar till valt svarsalternativ för att lyfta fram saker som vi inte tidigare har tänkt på.   

2.6. Fallstudier 

Målet med fallstudierna har varit att efter den genomförda empiriska studien av tillgänglig 

transaktionsdata analysera särskilt utstickande resultat i detalj genom att ställa upp ett antal 

fallstudier. Dessa fallstudier beror av resultatet från insamlad transaktionsdata. Nedan finner 

ni antagna fallstudier som kan anses ge en intressant inblick i de utländska investerarnas 

transaktionsmönster på den svenska marknaden. Samtliga fall sticker ut från mängden på 

olika vis med avseende på underliggande kapital, tidsperspektiv eller volym. De belyser även 

frågan varför vissa köpare har gått in och ut ur marknaden i tider som inte följer konjunkturen 

samt varför vissa har varit beredda att ta större förluster.  

 

 En affär med sällsynta finansiella strukturer där fastighetsportföljer köpts, sålts och 

köpts tillbaka flera gånger under en period.   

 Ett antal portföljer ägda av stora svenska bolag till ett högt värde som utgjorde de 

första stora köpen av utländska investerare i Sverige. 

 En fastighet som har sålts till en mycket hög köpeskilling. De inblandade aktörerna 

har samtliga en långsiktig investeringsstrategi  

2.7. Tillförlitlighet av metod 

Vid all typ av hantering av information är det viktigt att granska källorna och dess ursprung 

kritiskt. Artiklar och publicerade studier är en sekundär källa som sällan har samma syfte som 

den aktuella studien. Detta är viktigt att komma ihåg då det kan ligga ett bakomliggande syfte 

eller en finansiär som har för avsikt att komma fram till ett resultat riktat åt ett eller annat håll. 

Därför har författarens bakgrund och avsikt noga granskats innan studien tagits i beaktan. 

 

Vid intervjuer och enkätsvar har vi vägt in det faktum att varje persons ord inte är fakta utan 

en åsikt från en viss persons synvinkel. Intervjuerna är en primär källa men måste behandlas 

med försiktighet. Enkäterna har främst skickats ut till ledande befattningshavare och anses 

således ha en större tyngd trots ett selektivt urval.  

 

Transaktionsdata kan i vissa fall vara felaktig, detta måste tas hänsyn till vid användande av 

denna. I vissa fall förekommer estimeringar och olika aktörer värderar inte alltid faktorer på 

samma sätt.  
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3. Fastighetsinvesteringar – En teorigenomgång 

3.1. Begreppet värde vid fastighetsinvesteringar 

Värdet av en fastighet är ett heterogent begrepp där värdet kan skapas hos den enskilda 

investeraren, av allmänhetens uppfattning eller av förutsättningarna på den specifika 

marknaden. Begreppet är omdiskuterat då det finns olika syn på hur detta värde uppkommer 

och värderas. Köpare och säljare existerar i olika former på marknaden vilket påverkar 

incitamenten i en transaktion. En fastighet kan utgöra en primär del av verksamheten dock 

lika gärna fungera som en stödfunktion eller allokering av kapital. Synen på objektet och 

marknaden skapar skilda förutsättningar vid bedömningen av fastighetens värde(Institutet för 

värdering av fastigheter & Samfundet för fastighetsekonomi, 2003). 

 

Generellt används begreppen marknadsvärde och investeringsvärde vid definition av värdet 

av en fastighet. Dessa begrepp definierar värdet utifrån två aspekter: Marknadsvärde, det 

förväntade värdet vilket en fastighet kan säljas för under rådande marknadsförhållanden. 

Investeringsvärdet definieras istället som värdet för den specifika ägare vilket förväntats 

förvalta fastigheten under en längre period. I teorin kan många fler allmänna marknads- och 

pristeorier tillämpas på fastighetsmarknaden där de mikroekonomiska grunderna utbud och 

efterfråga till stor del reglerar det faktiska priset på objektet (Institutet för värdering av 

fastigheter & Samfundet för fastighetsekonomi, 2003). 

 

Ett antal värdehöjande, eller värdeskapande, parametrar kan härledas utifrån uppfattningen av 

potentialen i resursutnyttjande av ett specifikt objekt. Storleken på driftnettot avgör mängden 

av kapital som kan förräntas vid ett givet avkastningskrav, där det i avkastningskravet kan 

utläsas vilken riskbedömning investeraren har gjort. Ett högt driftnetto ökar värdet på 

fastigheten och ett lågt avkastningskrav innebär att det uppfattade värdet anses högt, risken 

för förlust låg, och vise versa. Antal inbyggda realoptioner följt av rätt resurser att utnyttja 

dessa skapar bättre förutsättningar till effektivare anpassningar för investeraren, hyresgästen 

såsom den potentiella framtida köparen.  

3.1.1. Värderings- och analysverktyg 

Fastighetsmarknaden är komplex då den har ett antal unika särdrag vilka skapar annorlunda 

förutsättningar än andra marknader. Först och främst är varje objekt unikt med ett specifikt 

och konstant läge, objektet har en lång varaktighet och kräver en stor initial kapitalinsats. 

Följande stycke syftar till att gå igenom de mest fundamentala koncept och verktyg för 

beslutstagande och analys av fastighetsinvesteringar (Geltner, J.& Miller, N. m.fl. 2008). 

 

På mikroekonomisk nivå har värderingsramverket Discounted Cash Flow, nuvärdesmetoden, 

vunnit hög acceptans inom den akademiska och professionella världen. Denna metod bygger 

på tre steg; prognostisera det framtida kassaflödet, fastställa nödvändig total avkastning, samt 

diskontera kassaflödet till det utställda avkastningskravet. Vid utförandet av denna metod 

ställs investeraren dock inför dilemmat GIGO, Garbage-in-garbage-out, vilket innebär att 

små förändringar i indata har en stor påverkan på utfallet. Inom nuvärdesmetoden används 

kalkylräntan, som består av en riskpremie och den riskfria räntan baserat på alternativkostnad 
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för kapital. Denna kan tas fram med hjälp av de finansiella verktygen WACC
1
 och CAPM

2
. 

Det olika stegen i nuvärdesberäkning innebär en stor risk för ett inkorrekt utfall (Geltner, J. & 

Miller, N. m.fl. 2008). 

 
Bild 1: Formel över nuvärdesmetoden, vilken bygger på tre steg. 1. Prognostisera framtida kassaflöden 2. Fastställa 

avkastningskrav 3. Diskontera kassaflödet till det fastställda avkastningskravet. Källa: Geltner, J. & Miller, N. m.fl. 2008 

 

Ett mått på att jämföra en investerings lönsamhet är internräntan, denna tas fram genom att 

subtrahera den initiala investeringen med dess nuvärde. Internräntan är alltså den räntesats en 

investering avkastar och kan vid jämförelse med kalkylräntan bedöma investeringens 

lönsamhet. I teorin diskuteras två enkla regler för om en investering skall anses lönsam eller 

ej, den första regeln är att dess nuvärde aldrig skall understiga noll och den andra är att 

internräntan inte skall understiga avkastningskravet (Geltner, J. & Miller, N. m.fl. 2008). 

 

Det finns även mindre komplicerade värderingsprocedurer som direktkapitalisering och gross 

income multiplier. Generellt används kapitaliseringsränta vid jämförelse av värdet mellan 

flera fastigheter. Kapitaliseringsräntan är ett mått på förväntat avkastning vilket beräknas 

genom att dividera den årliga vinsten med det totala värdet. Denna påverkas huvudsakligen av 

utbud och efterfrågan på tillgångsmarknaden baserat på alternativkostnad på kapital, 

tillväxtprognoser, och risk. Genom att dividera net operating income med 

kapitaliseringsräntan får man ett estimerat värde på fastigheten. Gross income multiplier 

appliceras på uppskattad bruttoinkomst, och får då på samma sätt som direktkapitalisering ett 

estimerat värde på objektet. Båda dessa verktyg baseras endast på det initiala årets vinst och 

avkastning vilket användare bör ställa sig kritiska till. Verktygen tar inte heller hänsyn till 

objekts specifika särdrag vilket innebär att det estimerade värdet kan vara vilseledande 

(Geltner, J. & Miller, N. m.fl. 2008). 

 

                                                        
1

 WACC, Weighted Average cost of Capital, översatt viktad kapital kostnad. En formel vilket beräknar ett 

företags kostnader vid finansiering, det erhållna värdet är den lägsta avkastningen ett företag måste klara av 

för at täcka finansieringskostnader (Geltner, J. & Miller, N. m.fl. 2008). 

2
 CAPM, Capital Asset Pricing Model, utreder vilken del av den totala risken en rationell investerare ej kommer 

att bortdiversifiera vilket därför beläggs med en riskpremie(Geltner, J. & Miller, N. m.fl. 2008). 
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Det existerar även kunskaps- och vetenskapsbaserade teorier inom investeringsanalys, i 

litteraturen beskrivs termerna Ad Hoc och Seat-of-the-pants. Ad Hoc syftar till att varje 

process utformas ”för ett särskilt ändamål” eller med en ”tillfällig lösning”. Seat-of-the-pants 

handlar om investerarens tendens att följa intuition och erfarenhet framför en specifik 

investerarstrategi eller metod (Geltner, J. & Miller, N. m.fl. 2008). 

Metoder på makroekonomisk nivå applicerades på fastighetsmarknaden så sent som under 

andra halvan av 1900-talet. Inom makroekonomin förespråkar litteraturen ett antal principer 

och verktyg för investeringsanalys, bland dessa nämns modern portföljanalys, jämviktsteorier 

och lönsamhetsmått. Dessa kommer att presenteras av följande avsnitt(Geltner, J.& Miller, N. 

m.fl. 2008). 

3.2. Fastighetsägande 

Fastighetsägare kan förekomma i flertalet olika former. Allt från privatpersoner som äger en 

villa för eget bruk till multinationella företag med avsikt att sprida sitt kapital i olika 

tillgångsslag. Den allmänna definitionen av ägande lyder enligt Nationalencyklopedin 

 

 ”Äganderätt, i juridisk mening den mest långtgående förfoganderätt som kan föreligga till en 

viss sak, en s.k. fullständig sakrätt. Äganderätten kan emellertid begränsas genom 

bestämmelser i lag eller enligt allmänna rättsprinciper.”  

 

Detta är en svår definition och som sagt begränsas ägandet av lagar och rättsprinciper. På 

grund av detta brukar ägandet ofta beskrivas i termer av residuell förfoganderätt. Det vill säga 

att ägaren har rätt att fatta beslut i de fall som återstår efter att vissa specifika beslut har 

uteslutits som krävs enligt gällande juridiskt regelverk.  

 

I kommande del presenteras de olika typer av fastighetsinvesterare som har inkluderats i 

studien. Olika investeringsstrategier, ägarstrukturer, ursprunget till kapitalet och 

avkastningskrav är ofta det som skiljer ägare åt. Även det går att läsa mer om i detta kapitel.  

3.2.1. Ägartyper 

De vanligast förekommande ägarformerna gällande fastigheter presenteras här under.  

 

Noterade bygg- och fastighetsbolag är börsnoterade och de har således ett stort intresse av 

att prestera ett bra resultat. Därför kan deras investeringar och beslut i många fall skilja sig 

från de icke noterade bygg- och fastighetsbolagen.  I Sverige finns det ett relativt stort antal 

börsnoterade företag, detta sett i relation till exempelvis Danmark som endast har ett. De 

börsnoterade bolagen stod för 21 % av fastighetsinnehavet i Sverige år 2011 (Den svenska 

investerarmarknaden, 2011). De börsnoterade bolagen har ofta ett relativt geografiskt 

koncentrerat innehav av fastigheter.  

 

Onoterade bygg- och fastighetsbolag eller Privatpersoner är inte börsnoterade. Det kan 

vara Privata bygg- eller fastighetsbolag eller privatpersoner med avsikt att göra vinst. Privata 

bygg- och fastighetsbolag har ett stort innehav av Sveriges totala fastighetsbestånd och 2011 

låg det på 16 %. Onoterade fastighetsbolag har historiskt sett en större spridning på sina 
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fastighetsinnehav. Detta kan förklaras av att noterade bolag används av investerare för att 

diversifiera sin portfölj i många fall och därför är deras portföljer i många fall geografiskt mer 

placerade på ett antal orter. De onoterade bolagen kan i vissa fall ha ett större behov av att 

sprida riskerna genom en diversifierad portfölj(Löchen & Petersson, 2010).   

 

Fonder Juridiskt sett klassas fonder som onoterade fastighetsbolag. Investerare placerar 

kapital i en fond som sköts av en förvaltare som investerar i fastigheter. En fastighetsfond kan 

ha många olika inriktningar i form av t.ex. kort- eller långsiktiga investeringsperspektiv eller 

vilken nivå på avkastningen de önskar i form av hög eller låg. Ett förenklat sätt att dela in 

fonder på är opportunistiska och långsiktiga. De opportunistiska fonderna investerar i 

fastigheter med hög risk och således chans till en mycket hög avkastning. Fonder kan även 

vara öppna eller stängda vilket innebär att det går eller inte går att placera pengar i dem för 

utomstående (SEB, 2013).  

 

Institutionellt kapital och pensionsbolag Det underliggande kapitalet kommer från institut, 

pensionsbolag eller försäkringsbolag. Tidigare har flertalet försäkringsbolag ägt fastigheter 

och haft det inom företaget. På senare år har det dock blivit mer vanligt förekommande att 

försäkringsbolag har startat separata fastighetsbolag med försäkringskapitalet som 

underliggande kapital.  

 

Statligt eller kommunalt bolag Ett statligt eller kommunalt fastighetsbolag kan äga bostäder, 

kommersiella fastigheter eller andra typer av byggnader så som till exempel slott och muséer. 

Dessa bolag skall inte drivas I vinstdrivande syfte och har således ett från de flesta andra 

investerartyper skilt sätt att analysera förvärv.  

 

Banker Stora internationella eller lokala banker ägnar sig i många fall åt fastighetsinnehav. 

Det är ett tryggt sätt att diversifiera portföljen med. De allra flesta större banker har egna 

fastighetsavdelningar med experter inom området. Indirekt kan banker ses vara delägare i en 

stor del av de fastigheter som finns på marknaden på grund av den kredit de har utgivit.      

3.2.2. Ägarstrukturer 

Vid tal om fastighetsägande kan ägande definieras på olika sätt i fråga om varifrån det 

egentliga kapitalet har sitt ursprung, både i finansiell källa och nationalitet. Många bolag har 

av exempelvis skattemässiga skäl valt att placera sitt juridiska säte i ett av skattemässigt eller 

rättsligt mer fördelaktig land. Längre fram i rapporten behandlas olika varianter av finansiella 

lösningar.  

3.2.3. Investeringsstrategier 

Olika typer av fastighetsinvesterare använder sig av varierande strategier när de förvärvar nya 

fastigheter. Utifrån dessa strategier kan aktörer delas in i kategorier. I följande stycke 

förklaras de kategorier som vanligtvis används samt exempel på aktörer inom varje kategori.  

 

Opportunistiska investerare- Opportunistiska investeringar har en hög hävstång med ett 

högt avkastningskrav, ofta kring 20-30 %. Det innebär även ett högt risktagande (Blomqvist, 

2005). Opportunistiska investerare går ofta in i marknader och affärer som få andra ser 
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möjligheter i. Ägandetiden är ofta kort och intresset av långsiktighet obefintligt. Exempel på 

opportunistiska investerare som har varit aktiva i Sverige är Morgan Stanley Real Estate, GE 

Capital och Goldman- Sachs.   

 

Value Add- Inom Value Add arbetar köparen med att tillföra värde till fastigheten på något 

vis. En fastighet med ett behov av renovering eller förändrat användningsområde är typiska 

mål. Vid första analys presterar fastigheten ett svagt resultat, sett ur ögonen från en Value 

Add investerare kan det vara en mycket bra investering. Med en insats och en förändring av 

användning eller renovering kan avkastningen höjas väsentligt. Ägandetiden är medellång och 

syftet är att maximera vinsten vid en framtida försäljning. Typiska Value Add investerare kan 

vara byggföretag, fastighetsutvecklare men även fonder med Value Add inriktning.  Exempel 

på aktörer inom denna kategori är Skanska, Alm Equity och Areim och Niam.   

 

 
Bild 2: Kategorier av fastighetsinvesterare.  

 

Renting Renting är en utveckling av sale-lease-back. Detta innebär att investeraren köper en 

fastighet av en aktör för att sedan hyra ut den till aktören, ofta med långa hyresavtal 

(Blomqvist, 2005). Det fanns en period då det var populärt för företag att tillämpa detta. Det 

kunde bero på att aktören valde att fokusera på sin kärnverksamhet eller att de behövde 

frigöra kapital ur balansräkningen. Det är genom nya redovisningsregler inte längre möjligt att 

frigöra kapital på samma sätt som tidigare vilket har medfört en minskning av denna kategori. 

Det innebär att främst offentliga parter använder sig av renting för att kapitalrationalisera. 

Detta innebär att aktören väljer att inte längre äga fastigheten där verksamheten bedrivs utan 

överlåta detta på ett företag med kompetens inom området. De senaste åren har en stor mängd 

statliga och kommunala fastigheter sålts av för att frigöra kapital och samtidigt se över 

lokalbehovet. Skolor, polisstationer och vårdboenden är typiska fastigheter inom kategorin.  

Kategori 

Core 

Core + 

Add Value 
Opportuni-

stic 

Renting 
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Det finns en investerargrupp som har specialiserat sig på den här typen av affärer. De ledande 

aktörerna inom kategorin renting är RSB Nordisk Renting och Skandrenting.   

 

Core- Core-investerare gör trygga och långsiktiga investeringar och söker efter fastigheter 

med en stabil avkastning. Det rör sig ofta om portföljer med flera fastigheter eller stora 

fastigheter. Vid köpet skall fastigheten vara färdigutvecklad och inte vara 

förvaltningsintensiva. Det är inte ovanligt att förvaltningen läggs ut helt eller delvis på 

entreprenad i den lokala marknaden. Hyresavtalen bör vara långa och fokus bör ligga på 

stabila kassaflöden. Coreinvesteringar har en låg men stabil avkastning. Huvudsyftet med 

dessa investeringar är ofta att förvalta kapital och placeringen i fastigheter fungerar främst 

som en diversifiering av portföljen. Core investerare är kapitalstarka och har typiskt en låg 

eller obefintlig belåningsgrad. Inom kategorin placerar sig t.ex. pensionsfonder och 

försäkringskapital. Exempel på aktörer inom Core- kategorin är Alecta, Deka Immobilien och 

DB Real Estate, Det finns även en vidareutveckling av Corekonceptet, Core plus. Inom 

denna kategori letar man i princip efter samma objekt som inom Corekategorin men med 

ökade värdehöjande möjligheter på något vis. Det kan vara mindre förändringar, renovering 

eller förändrad lokalanvändning. Denna investeringstyp höjer risken en aning och även 

avkastningen på fastigheten. Investeringar av typen Core plus har växt fram utifrån Core-

investeringar och kommit att bli ett intressant alternativ till att öka avkastningen en nivå. 

Fondförvaltaren Niam har en fond inriktad på Core plus investeringar som heter Niam Nordic 

Core plus. 

3.3.  Riskbegrepp 

Vid analys av en potentiell investering är riskgraden av hög betydelse. Begreppet risk är 

svårdefinierat och kan ha olika betydelse och innebörd. En vanlig definition av risk är en 

variation i placeringens avkastning. Generellt beror risk av graden av förutsägbarhet och hur 

stor variation som förekommer, det vill säga är avkastningen på en viss tillgång mycket 

förutsägbar och variationen låg kommer risken att vara låg.  Riskbegreppet brukar delas in i 

unik och systematisk risk. De risker som har med den unika branschen, företaget att göra 

klassas som unik risk och de som har med den generella marknadens yttre påverkan att göra 

som systematisk risk. De risker som framför allt spelar in vid en fastighetsinvestering är 

Finansiell risk och affärsrisk. Finansiell risk syftar på de risker som associerar till 

finansieringen av de underliggande tillgångarna, i detta fall fastigheterna. Affärsrisk har att 

göra med affärsverksamheten och beslut som rör denna. Nedan presenteras de mest betydande 

riskfaktorerna (SwedSec, 2012).  

 

Ekonomisk risk Den ekonomiska aspekten syftar till rådande status i ekonomier. Vid en 

investering i en främmande marknad exponeras investeraren för ytterligare ekonomiska 

utmaningar än de på den inhemska marknaden. Detta förhållande kan investeraren dra fördel 

av eller välja att diversifiera bort. Med det sagt är det av yttersta vikt att analysera nya 

marknader och dess volatilitet.  

 

Valutarisk Valuta är även det en volatil aspekt att analysera Valutarisken kan vara ett 

viktigare begrepp att ta hänsyn till kontra exponeringen på den främmande 
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fastighetsmarknaden. På samma sätt kan en arbitragevinst vara större än vinsten på värdet av 

själva objektet (Swedbank, 2013). 

 

Legal- och politisk risk Vidare är de legala och politiska aspekterna av stor vikt. I olika 

länder finns stora juridiska skillnader. Vid inträde i en utländsk marknad finns det alltid risker 

med att inte känna till de legala grunderna tillräckligt vid kontraktsskrivning etc. Ett oväntat 

beslut om t.ex. hyresreglering kan öka utgifterna mer än väntat och ha en negativ effekt på 

intäktssidan.  Även ett instabilt politiskt läge i ett land kan orsaka instabilitet i marknaden och 

bidra till minskad säkerhet i en investering (Finnvera, 2013).  

 

Inflation En risk med att träda in i en utländsk marknad är ökad inflation, då värdet på en 

tillgång sjunker kraftigt när värdet på valutan går ner och köpkraften likaså. Det innebär 

konkret att den allmänna prisnivån stiger. Ett vanligt tecken på att hyperinflation råder dvs. 

mycket hög inflation, är att riksbanken trycker en allt för stor mängd av en valuta. Inflationen 

är ett viktigt styrmedel för räntenivån och när ett land står inför ökad inflation är en normal 

åtgärd att höja styrräntan vilket resulterar i ökade STIBOR-räntor för låneinstitut och banker 

vilket i sin tur leder till ökade räntor för att ta upp en kredit. För att kunna genomföra en 

fastighetsaffär i ett läge med hög inflation krävs ett högre avkastningskrav. Inflationen kan 

mätas på olika sätt, det vanligaste är dock konsumentprisindex (KPI). (Fastighetsnomenklatur, 

2008). Sveriges riksbank har som mål att hålla den årliga förändringen i KPI på 2 procent. 

Inflationen är för närvarande låg vilket beror på en stark krona, ett lågt resursutnyttjande i 

ekonomin och allmänt låga priser på importvaror (Riksbanken, 2012). Den svenska kronan 

förväntas inte stärkas märkvärt mer under de nästkommande åren vilket tyder på att 

inflationen kommer att öka något och spås ligga mellan 1 och 2 procent under de kommande 

åren.   

 

Marknadsrisk Marknadsrisken utgörs av marknadens externa risker. Det kan röra sig om 

olika typer av påverkande faktorer som uppstår då en investerare exponerar sig för en 

marknad. Oavsett hur rationella eller irrationella aktörer förefaller kommer det troligtvis alltid 

att förekomma oförutsedda svängningar på marknaden. Marknaden påverkas av en rad olika 

faktorer som till stor del inte går att förutspå (Swedbank, 2013a).  

 

Skatterisker Skatt är en stor utgift vid förvärv av en fastighet, procentsatsen på dessa kan 

förändras och det kan bli en större kostnad än förväntat. Olika investeringar har olika 

skatteplikt och skattesatser. Optimering av skatt är därför en viktig faktor att beakta som kan 

utgöra en stor risk i annat fall (Institutet för värdering av fastigheter & Samfundet för 

fastighetsekonomi, 2003). 

 

Ränterisk Räntenivån påverkar utgifterna stort vid en fastighetsinvestering. Beroende på hur 

rörlig reporäntan (styrräntan) som sätts av Sveriges riksbank är, förändras även nivån på den 

räntan banken kan erbjuda vid upptagande av bankkredit för att finansiera ett köp. Räntenivån 

styrs till stor del av utbud och efterfrågan samt inflationstakten. Riksbanken kan sänka 

respektive höja reporäntan för att stimulera marknaden. Detta påverkar kapitalintensiva 
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verksamheter som fastighetsinvesteringar stort (Institutet för värdering av fastigheter & 

Samfundet för fastighetsekonomi, 2003). 

 

Kredit eller konkursrisk Kreditgivaren utsätts för risk då kredittagaren inte har möjlighet att 

betala igen sina skulder eller om kredittagaren går i konkurs (Swedbank, 2013). Det är därför 

noggranna kontroller av underliggande säkerheter och företagets ekonomiska situation och 

räkenskaper.   

 

Fastighetsrisk Osäkerhet gällande fastighetens förväntade förmögenhetsvärde är en allmän 

definition av risk på fastighetsmarknaden (Brealey et al., 2009). Vid förvärv av fastigheter 

görs alltid en värdering av fastigheten. Osäkerheten i den information som innehas vid 

värderingen som behandlar marknaden, fastigheten och framtiden påverkar fastighetsrisken. 

Detta värde kan stämma bra överens med verkligheten, vara för lågt eller för högt. Om värdet 

inte stämmer överens med verkligheten kan det ställa till med problem vid försäljning och 

banker kan ställa krav på att säkerheten inte håller måttet.  

3.3.1. Risksänkande åtgärder på fastighetsmarknaden 

För att minska sitt risktagande finns det ett antal utvecklade metoder att använda sig av. 

Följande metoder är vanligt förekommande bland fastighetsägare med avsikt att inte exponera 

sina investeringar för oväntade risker.  

 

Swap Ett swapavtal innebär att två parter byter framtida kassaflöden med varandra eller ett 

byte av egendom under gällande kontrakts löptid. Inom fastigheter gäller det ofta att byta 

löptiden på en viss bunden räntesats. Detta kan vara fördelaktigt då en fastighetsägare sitter på 

en tidsbunden löptid på en viss ränta men t.ex. säljer en tillgång och önskar en annan 

räntesats. Det är en populär lösning då den inte påverkar balansräkningen, underliggande lån 

eller placeringen (Swedbank, 2013b).     

  

Hedging Begreppet hedging betyder att säkra. Hedging är en metod för att minimera eller 

eliminera risk genom att göra flertalet olika investeringar som tar ut varandra vid såväl vinst 

som förlust. Syftet är att skydda sina investeringar mot oförutsedda svängningar. Att använda 

sig av hedging är en defensiv metod som kan innebära att en investerings fulla vinst inte alltid 

går att få ut. Den första marknaden där hedging var vanligt förekommande var 

bomullsmarknaden, vilket sedan kom att sprida sig till de flesta andra marknader (IG Markets, 

2013). 

 

Pantbrev Pantbrev fungerar som säkerhet för en fastighet vid upptagande av kredit t.ex. 

innehavaren av pantbreven är också den som innehar säkerheten i fastigheten. Detta är ett sätt 

för kreditgivaren att försäkra sig om att de får ta del av fastigheten om kredittagaren av någon 

anledning inte skulle ha möjlighet att betala igen sin skuld. Det finns olika typer av pantbrev 

som kan ha olika rätt knutna till sig, den som innehar bottenpantbrevet är också den som står 

först i ledet att ta del av betalning (Swedbank AB, 2012).  
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3.4. Finansiering 

Fastighetsinvesteringar liksom andra investeringar har i alla tider varit i behov av finansiering 

utöver det egna kapitalet som en aktör har att tillgå. Delen av eget kapital och behovet av 

finansiering utöver detta varierar självfallet från fall till fall. Den mest förekommande 

metoden är och har varit bankkredit. Det har traditionellt sett inte varit svårt att få bankkredit i 

Sverige när räkenskaperna för ett bolag har stått rätt till. Till följd av de ekonomiska 

påfrestningar som Europa drabbades av efter Lehman Brothers krasch har ett antal regelverk 

tagits fram för att förhindra liknande kollapser. Dessa regelverk har haft den främsta effekten 

att det försvårat för bankerna att lämna krediter då det krävs en högre kapitalandel av 

kredittagaren. Till följd av den försvårade möjligheten att ta vanliga bankkrediter har intresset 

för alternativa finansiella instrument ökat stort. För att förstå hur finansieringen av ett 

fastighetsköp fungerar är det viktigt att känna till de grundläggande finansiella instrument 

som finns. Det talas generellt om tre typer av kapital för finansiering av fastighetsköp.  

 

3.4.1. Skuldkapital 

Skuldkapital utgörs av bland annat traditionella bankkrediter som ger kredittagaren en skuld 

att betala av med ränta och amorteringar.   

 

Bankkredit Bankkredit ges av kreditinstitut. Traditionellt sett har banksektorn stått för den 

största andelen av den här typen av finansiering. I Sverige har det inte varit särskilt svårt att 

erhålla den här typen av kredit för köp av fastigheter och systemet har sedan bankkrisen på 

1990-talet fungerat bra. Belåningsgraden har varit hög och detta har accepterats. Efter den 

finansiella krisen som utlöstes år 2008 infördes ett antal reglementen som har skärpt kraven 

för bankerna på kredittagarens andel av eget kapital.      

 

Syndikerad kredit En syndikerad kredit innebär att flera kreditgivare går ihop och ger en 

kredit för att fördela och således minska risken. Detta är särskilt förekommande vid stora 

fastighetsinvesteringar, då risken blir stor för t.ex. en bank att bära själv. Vanligtvis utses en 

bank till huvudansvarig för betalningar.  

 

Förlagslån Ett förlagslån är ett långfristigt lån som tas upp på kapitalmarknaden av 

exempelvis större industriföretag, hypoteksinstitut eller banker mot räntebärande skuldebrev, 

så kallade förlagsbevis (NE, 2009). Den största skillnaden från obligationslån är att långivaren 

vid en eventuell konkurs kommer efter övriga fordringsägare i frågan om rätt till att erhålla 

betalning.     

3.4.2. Hybridkapital 

Under hybridkapital ingår mycket av det som på senare år har efterfrågats allt mer då reglerna 

för att ta upp klassisk bankkredit har skärpts, alternativa finansieringsmetoder. Detta blir 

aktuellt då alternativen skuld-kapital eller equity inte är möjliga att bruka. Hybridkapital är en 

blandning mellan skulder och aktiefinansiering och kan beskrivas som en typ av mellanting 

mellan obligation och aktie. 
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Säljarrevers En säljarrevers innebär att säljaren av en fastighet väntar med att få en viss del 

av köpeskillingen utbetald vid försäljningen. Det fungerar som ett skuldebrev där köparen 

således betalar ränta och amorterar på detta lån till säljaren. Detta innebär vanligtvis en hög 

risk för säljaren då säljreversen kan liknas vid ett topplån och således är det underordnat 

banken i betalningsordning. Säljarreverser var vanligt förekommande i Sverige under den 

senare delen av 1990-talet (Avdragslexikon, 2013).    

 

Aktier Aktier är ägarandelar i aktiebolag. Med innehav av denna andel ges ägaren en rösträtt 

för varje innehavd andel samt får ta del av den eventuella vinstutdelningen. Med innehav av 

en aktie står du personligen inte som betalningsansvarig vid det fallet att en konkurs skulle 

inträffa, det är endast det satsade kapitalet som går förlorat. Det finns fem olika typer av 

aktier, A–aktier, B-aktier, stamaktier, preferensaktier och förlagsaktier. Skillnaden mellan A- 

och B-aktier ligger i antalet rösträtter per aktie. A-aktierna innehas vanligtvis av de 

ursprungliga ägarna till aktiebolaget. Stamaktier är de aktier som emitterades från början när 

börsnoteringen ägde rum. Preferensaktierna är prioriterade framför stamaktierna när det gäller 

utdelning upp till en viss nivå samt om bolaget skulle gå i konkurs. Den sista aktietypen är 

förlagsaktien som endast ger rätt till att rösta men ingen utdelning. Att dela ut förlagsaktier 

kan vara ett smart sätt att vinna röster vid en meningsskiljaktighet bland aktieägarna 

(Aktieskolan, 2013).  

 

Certifikatprogram Ett certifikat är ett instrument för kortsiktig upplåning på 

penningmarknaden. Certifikatet kan definieras som ett skuldebrev som ges ut av en emittent. 

Avkastningen på dessa certifikat är kopplade till en underliggande tillgång, t.ex. aktier, 

valutor eller råvaror. Värdet på certifikatet påverkas av marknadsräntor, utbud och 

efterfrågan, volatilitet och löptid (Nasdaq OMX Nordic, 2013).   

 

Obligationer En obligation är ett skuldebrev som löper över minst ett år. Det är ett sätt att få 

avkastning på pengar genom att låna ut pengar till ett företag. Vid innehav av en obligation 

betalas ränta på denna och således avkastar det ofta bra. Det finns såväl säkerställda och icke 

säkerställda obligationer. Säkerställda obligationer ger utställaren av obligationen rätten till att 

ta del av fordringar inom bolaget om de inte skulle ha möjlighet att betala. Det finns ett antal 

olika typer av obligationer som kan vara säkerställda eller icke säkerställda. En säkerhet kan 

vara en fastighet. De två typerna är förknippade med olika riskexponering där en säkerställd 

obligation har en lägre riskgrad än en icke säkerställd obligation (Swedbank, 2013c).  

 

Derivatinstrument Ett finansiellt derivatinstrument är en form av värdepapper som kan 

identifieras av att de är kopplade till händelser eller förutsättningar vid en viss tidpunkt framåt 

i tiden. Ett derivatinstrument värde är länkat till en underliggande tillgång så som valuta, 

råvaror eller aktier. Förenklat kan ett derivatinstrument ses som en form av försäkring. Termin 

(valutasäkring), Option (möjligheten att valutasäkra) och Warranter är existerande 

derivatinstrument som används inom fastighetsfinansiering. 
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3.4.3. Equity 

De som kallas för investerare är ofta det som diskuteras vid tal om Equity-finansiering. Detta 

innebär att en aktör investerar eget kapital i fastigheter utan att ha ett vidare behov av 

bankkrediter eller annan typ av finansiering. Dessa kan vanligtvis ge sig in i högriskprojekt 

där aktörer beroende av en högre säkerhet för att beviljas belåning inte kan vara med. 

Privatkapitalbolag går normalt sett in och tar över inflytandet i ett bolag eller köper upp 

samtliga aktieposter för att notera av bolaget.    

 

3.5. Investeringspsykologi 

Investeringspsykologi, syftar till att förklara ekonomiska beslut utifrån en psykologisk 

synvinkel. Irrationella som rationella ekonomiska beslut kan grundas i individens instinktiva 

beslutsfattande, utan stöd från finansiella verktyg. Beteendeekonomin kan till viss mån 

förklara fenomenet ineffektiva marknader, där den effektiva marknaden reflekterar priset 

utifrån all tillgänglig information (Sewell, M. 2010) 

 

Ett av de mest fundamentala begreppen inom beteendeekonomi är Status quo bias. Detta 

begrepp anspelar på människans tendens att agera passivt vid en ny möjlighet. Likt 

förlustaversion handlar denna kognitiva bias om att vi har benägenhet för att undvika förluster 

i större utsträckning än avvägning av potentiell vinst. Investeraren föredrar även känd risk 

framför okänd, ambiguitetsaversion. En investerare hamnar i ett status quo då den ställer sig 

konservativ inför förändringar och föredrar att behålla innevarande portfölj. I samband med 

dessa begrepp diskuteras även förankring, även kallat anchoring. Förankring är individens 

förmåga att justera eller anpassa ett initialt värde till det slutgiltiga svaret. Det initiala värdet i 

sig kan tolkats ur problemformuleringen eller ur ofullständiga beräkningar. Detta innebär att 

olika initiala värdet påverkar det slutgiltiga resultatet, vilket blir förvridet av den initialt 

tolkade utgångspunkten. Förankringen kan då ses som ett mått på hur mycket en individ kan 

avvika från sin initiala utgångspunkt vid uppkomsten av ny information. Ytterligare en aspekt 

ur en värderingssynpunkt eller uppfattning av värde är besittningseffekten. Detta fenomen 

skapar en konflikt mellan köpare och säljare då det syftar till individens tendens att värdera ett 

objekt högre när den är i dennes ägo (Hullgren, M. 2010). 

Kapital 

Equity 

Hybrid Skuld 

Bild 3: Olika typer av kapital vid fastighetsinvesteringar.  
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Prospektsteorin utvecklad av Kanneman & Tvesky, år 1979, är ett ramverk vilket förklarar 

beteendeekonomiska fenomen såsom inramningseffekt, besittningseffekt och förlustaversion. 

Teorin behandlar individens handlingar vid risk om antingen vinst eller förlust. Investeraren 

tenderar att övervärdera subtila sannolikheter och undervärdera höga sannolikheter.  

Självbedrägeri och attributionsteori är två koncept som syftar till individens sätt att tolka 

orsaks- och handlingssamband i sitt och andras agerande. Det berör även personens förmåga 

att lura sitt undermedvetna för att styrka sina handlingar. Dessa koncept leder i sint tur till 

överdrivet självförtroende, overconfidence, och optimism. Med detta menas att individen tror 

sig ha kunskapen att prognostisera marknaden mer precist än andra, och optimistisk i tron att 

marknaden kommer att utvecklas positivt. Confirmation bias är ytterligare ett begrepp vilket 

går i led med tidigare nämnda där individen väljer att ignorera tecken vilka inte stödjer dennes 

teori eller åsikter utan selektivt noterar det motsatta (Hullgren, M. 2010). 

I dagens samhälle där information är mer lättillgänglig har även ökat det så kallade 

flockbeteende. Detta beteende skapar trender då individerna imiterar varandra och deras 

beslut. Detta kan i sin tur resultera i bubblor och marknadskrascher. Anledning till detta 

beteende förklaras av individens rädsla för att ”göra fel” och skapa ett negativt rykte, det är 

lättare att följa trenden än att gå emot den (Sewell, M. 2010). Cykler och trender kan viss del 

förklaras av det irrationella beteendet Myopiskt beteende. Detta beteende innebär att aktörer 

endast ser till rådande marknadsläge och inte till framtida utveckling. Om samtliga aktörer på 

marknaden skulle agera rationellt, det vill säga göra ordentliga framtids- och 

omvärldsanalyser skulle vi ha en stabil marknad. Då fallet inte är som sådant utan irrationella 

aktörer med största sannolikhet alltid kommer att existera kommer den här typen av beteende 

fortsätta att bidra till svängningar på fastighetsmarknaden (Hullgren, M. 2010). 

Det förekommer i vissa affärer ett tänk som kallas Greater fool theory, detta innebär att 

köparen av en fastighet är medveten om att det inte är en ultimat investering men är övertygad 

om att det kommer att komma någon annan som är dumdristig nog att tro att det är en god 

investering. På så sätt kan höga priser motiveras då det finns en förväntning på att det kommer 

gå att få ut ännu mer i framtiden (Investopedia, 2013). 
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Bild 4: Illustrerande bild över begreppet Greater fool theory. Källa: Turnaround, 1991 
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4. Internationella fastighetsinvesteringar 
Uttrycket home bias är ett problem inom makroekonomi och internationell investeringsteori 

vilket syftar på en investerares tendens att placera stora delar av en portfölj på sin 

hemmamarknad. Vidare är begreppet en del av den problemställning den enskilda 

investeraren står inför vid beslutet att aktivera sig på en främmande marknad. Följande 

teoriavsnitt kommer att presentera betydande begrepp och fördelaktiga aspekter att ta i 

beaktning vid internationella fastighetsinvesteringar (Geltner, J. & Miller, N. m.fl., 2008).  

4.1. Effektivisering 

Spridning av kapital ökar utsikterna till en effektivare avkastning. Kortfattat innebär detta att 

en investerare kan dra fördel av rådande marknadsförhållanden i en icke inhemsk ekonomi. 

Inom kommersiell fastighetsinvestering har det identifierats två fördelaktiga 

scenarion/ekonomiska begrepp, strukturella- och cykliska förändringar (Geltner, J. & Miller, 

N. m.fl., 2008). 

 

Strukturella ekonomiska förändringar Strukturella ekonomiska förändringar syftar till 

den ekonomiska tillväxten relaterat till tillgång av kapital och demografiskt flöde. En växande 

ekonomi innebär ökade demografiska förändringar och en ökad efterfrågan på 

fastighetsmarknaden. I en mogen ekonomi är den ekonomiska tillväxten låg vilket då följs av 

en lägre efterfrågan. För en investerare är det fördelaktigt att gå in på en marknad där 

efterfrågan är stor och där strukturen skiljer sig från den inhemska ekonomin. 

 

Cykliska förändringar Vid tal om cykliska förändringar är det en fråga om 

marknadstiming. Fastighetspriser rör sig vanligtvis i cykler över tiden, dessa cykler är starkt 

relaterade till och återspeglar den ekonomiska utvecklingen i samhället vilka påverkas av 

faktorer som inflation, ränteläge och sysselsättning. Ett förenklat sätt att förklara hur 

fastighetscykler kan uppstå är dels svängningar i byggande vilket innebär förändringar i 

nivåer om hur mycket som byggs, och dels svängningar i priser på fastigheter då priserna i 

vissa lägen ökar och i andra sjunker. Det finns olika teorier kring huruvida fastighetscykler 

verkligen existerar eller om det bara är så att en cykel inte är konstant återkommande utan 

endast en reaktion på svängningar som inte är regelbunden. Ett tydligt exempel då vi i Sverige 

har sett en klar fastighetscykel är under Fastighetskrisen 1985-1993 samt under IT-bubblan 

(Lind & Lundström, 2009).  

 

I en ekonomisk cykel talas det vanligtvis om nedåtgående och uppåtgående konjunktur.  

Cykeln brukar delas upp i fyra olika faser. I expansionsfasen går kurvan uppåt, denna period 

karaktäriseras av ökad andel uthyrd yta och en stigande absorptionsgrad. Detta i sin tur leder 

till minskad vakansgrad, stigande hyror och priser samt en ökad produktion av nybyggnation. 

Period två på kurvan beskrivs som en inbromsningsfas som ligger på toppen och precis i 

början av nedgången. Under perioden råder fortfarande stigande hyror och priser samt god 

lönsamhet, det som är alarmerande är att absorptionsgraden sjunker. Då kurvan är nere i 

botten är det låg absorptionsgrad vilket i sin tur ger högre vakansgrad, sjunkande hyror och 

priser samt en minskad nivå av nyproduktion. I denna fas råder lågkonjunktur. Den sista 

perioden på kurvan beskrivs som att botten har nåtts och början på en uppgång har inletts. I 
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detta skede råder låga ränte- och inflationsnivåer, hyres- och absorptions grad har åter 

stabiliserats. Branschen börjar åter se en ljusare framtid och klättringen mot kurvans topp har 

inletts(Lind, H., 2011).  

4.2. Allokeringsstrategi 

Teori och investerarintuition stödjer idén om allokering av tillgångar internationellt i syftet att 

diversifiera risken och öka avkastningen. Internationella fastighetsinvesteringar ökar 

exponeringen för olika aspekter inom ekonomin och minskar därmed risken för specifika 

volatilitetsnivåer och korrelerande marknader (Worzala, E. & Newell, G. 1997). 

 

 

Vid allokering av tillgångar på en internationell marknad finns det ett antal hjälpmedel i form 

av finansiella verktyg och strategier. Modern portföljteori visar hur allokering av tillgångar 

kan öka investeringens avkastning vid en given risk, eller minimera risken vid ett givet 

avkastningskrav. Den effektiva fronten presenterar de kombinationer av tillgångar vilka 

erbjuder maximerad vinst till en given risk. Dessa begrepp bekräftar fördelen med en global 

fastighetsportfölj. Ytterligare två verktyg är jämförelser baserade på internationella index och 

viktning av BNP (Geltner, J. & Miller, N. m.fl., 2008). 

 

Efter granskning av dessa metoder konstateras det att i verktygen vid individuell användning 

existerar brister. I modern portföljanalys råder både teoretiska och praktiska brister. Modellen, 

i syfte att konstruera fastighetsportföljer, baseras på historiska tidsserier vilket resulterar i att 

utfallen blir periodspecifikt och inte särskilt användbart. Data till tidsserierna kan även det 

vara svårtillgängligt och inte tillräckligt tillförlitliga. Vid användning av olika jämförelse 

index (t.ex. MSCI som står för Morgan Stanley Capital Index) uppstår det två dilemman. 

Växande ekonomier och ekonomier med en välutvecklad fastighetsbransch kan presentera 

missledande siffror. En växande ekonomi med möjligheter för lukrativa 

fastighetsinvesteringar kan presentera ett icke jämförbart index eller sakna index, medan en 

ekonomi med en stark fastighetsbransch presenterar bra siffror oberoende av volatiliteten i 

den nationella ekonomin. Litteraturen förkastar MPT och presentera en kombination av 

avvägning mellan olika jämförelseindex i kombination av länders BNP (Geltner, J. & Miller, 

N. m.fl. 2008). 

Bild 5: Illustrerande bild över fastighetscykel. Källa: Winterbaserva, 2010 
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Följt av detta är det av stor vikt att bestämma strategi för etablering. Litteraturen diskuterar 

begreppet ”home market”, hemmamarknad, i form av ett koncept. Det menas att en 

hemmamarknad kan vara ett internationellt begrepp där investeraren väljer en nisch efter vad 

denne tror kan överprestera andra aktörers val. Mer specifikt kan aktören strategiskt välja 

köpcentrum i Norra Europa som sin nisch eftersom denne har expertis inom området, bra 

marknadskännedom och nätverk i marknaden (Geltner, J. & Miller, N. m.fl., 2008). 

4.3. Kompetensspridning 

Kompetensspridning är ett argument för internationella fastighetsinvesteringar. Litteraturen 

framför det som möjligheten att exportera och importera kunskap och erfarenhet mellan 

marknader. Argumentet går i linje med effektivisering av kapital via utnyttjande av rådande 

marknadsförhållanden, att exportera kompetens till en mindre välutvecklad fastighetsmarknad 

eller dra nytta av kompetens från en utvecklad marknad. Denna spridning kan syfta till 

spetskompetens inom ett specifikt tillgångsslag eller erfarenhet av regelverk. (Geltner, J. & 

Miller, N. m.fl., 2008). 

4.4. Likviditet 

Likviditeten har en avgörande betydelse vid val av marknad. Utländska aktörer står sist i 

informationsledet med den övervägande risken att när en affärsmöjlighet uppdagas har den 

redan cirkulerat på den lokala marknaden.  

 

Fastigheter är i sig en förhållandevis illikvid tillgång i bemärkelsen av tidskrävande 

transaktioner och höga kostnader. Varje objekt är unikt och standardiserat där möjligheter till 

hyresgästanpassningar är begränsad. Dock erbjuder en marknad med hög omsättningsvolym 

av fastighetsobjekt en försäkran mot andra former av risk en utländsk investerare exponeras 

för. Desto högre sannolikheten är att en investerare kan likvidera en tillgång omgående vid en 

exponering av systematisk risk minskar den totala risken vid en investering (Geltner, J. & 

Miller, N. m.fl., 2008). 

4.5. Transparens 

En transparant marknad innebär en hög insyn i verksamheterna på den specifika marknaden. 

Inom fastigheter handlar det om externa intressenters tillgång till diverse nyckeltal vilka ökar 

dess marknadskännedom (Geltner, J. & Miller, N. m.fl., 2008). 

 

Enligt transparensindex (JLL) så är förutsättningarna för en transparent marknad att det utförs 

så kallade avkastningsmätningar och benchmarking av fastighetsportföljer. Dess tillförlitlighet 

baseras på kvalificerade värderingar vilka i sin tur beror av öppenhet och transparens av 

berörda transaktioner. Transparensen fastställes i utsträckning av mängden kvalitativ data 

samt konsekvent avläsning av dessa data. Ytterligare en parameter är offentligheten av 

databaser och register, samt i vilken mån de presenterar informationen (Jones Lang LaSalle. 

2012) 
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4.6. Transaktionskostnader 

Transaktionskostnader syftar till utgifterna under försäljningsprocessen fram till avslutad 

affär. Klassiska kostnader i samband vid förvärv och försäljning av fastigheter, såsom skatte-, 

legala- och konsultkostnader, kan skilja sig markant mellan olika ekonomier (Geltner, J. & 

Miller, N. m.fl., 2008). 

 

Vid ett traditionellt fastighetsförvärv i Sverige överför ägaren lagfarten till köparen. Denna 

överföring måste sedan registreras hos fastighetsmyndigheten där all information om köpet 

och fastigheten samlas. Vid en överföring av en lagfart beläggs både säljaren och förvärvaren 

med skatter. Mottagaren av lagfarten blir skyldig till att betala stämpelskatt på köpet vilket 

utgör 4.25 procent, för bolag, föreningar m.fl., av antingen köpeskillingen eller 

taxeringsvärdet beroende på vilken som räknar på högst egendomsvärde. Säljaren får i sin tur 

betala skatt på 90 % av eventuell kapitalvinst på fastigheten, eller dra av 63 % av eventuell 

förlust. (Lantmäteriet, 2013) 

 

Efter den 31 december år 2003 skedde en skattereglering vilken avsåg att göra kapitalvinster 

och utdelningar på näringsbetingade andelar skattefria. Detta innebar att genom en paketering 

av en fastighet i ett bolag undviks den traditionella överföringen av lagfart och förvärvet sker 

då istället i form av aktier. Skattemässigt är då varken säljare eller förvärvaren skyldiga till att 

betala stämpelskatt eller eventuell vinstskatt. Denna process innebär monetära underlättnader 

vid förvärvstillfället, dock innebär ett bolagsköp att avskrivningsunderlaget för fastigheten 

blir betydligt mindre och att en latent skatt byggs upp i bolaget vilken realiseras vid en 

eventuell försäljning av fastigheten ut ur aktiebolaget. (Skatteverket, 2003). Att denna process 

är möjligt gör Sverige till ett fördelaktigt land att göra fastighetsaffärer i (Invest in Sweden 

Agency, 2002-2011). 

 

Informationskostnader följer av transaktionskostnader och mängden transparens på 

marknaden. Att agera på en främmande marknad ökar betydelsen av denna post i aspekten tid 

och pengar. Försäljning i bolagsform minskar tyvärr transparensen då registrering hos 

fastighetsmyndigheten inte krävs. 
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5. Marknadsgenomgång Sverige och Världen  
 

För att kunna sätta sig in i varför olika investerartyper valt att träda in och ut ur den svenska 

marknaden i olika lägen är det av hög vikt att känna till ett antal påverkande 

nationalekonomiska faktorer och viktiga nedslag i den finansiella historien i form av kriser 

och särskilt goda tider. I kommande kapitel följer en kortare genomgång utifrån dessa 

faktorer. 

5.1. Globala och regionala finansiella nedslag 

5.1.1. Fastighetskrisen i Sverige 

Under slutet av 1980-talet genomfördes ett antal förändringar som kom att påverka hela den 

svenska ekonomin och fastighetsmarknaden i synnerhet, avskaffande av 

kreditmarknadsreglering, en friare finansmarknad, ändrat ränteavdrag samt ett antal reformer 

från regeringen. Kreditmarknadsregleringen hade tidigare begränsat utlåningsgraden vid köp 

av fastigheter. Efterfrågan på kommersiella fastigheter såväl som bostäder hade stigit kraftigt i 

slutet av 1980-talet som en följd av bland annat ett ökat antal banker, försäkringsbolag, 

fastighetsföretag och konsulter i Sverige. Priserna på kommersiella fastigheter steg mellan 

1980-1990 med 790 % och de nominella hyresnivåerna med 260 %. Utlåningsvolymen ökade 

kraftigt och ett stort antal finansbolag startades som i sin tur lånade stora summor av bankerna 

för att förse fastighetsbolagen med lån. Under en mycket kort period hade utlåningsvolymen 

ökat med så mycket som 50 %. Under slutet av 1989 började realhyrorna sjunka och fick som 

följd att fastighetspriserna började dala. Detta innebar att reavinsterna vid 

fastighetsförsäljningarna inte räckte till för att täcka räntekostnader. Det började gå sämre för 

bankerna. Ett av dessa bolag vars fall har omtalats var Nyckeln Fastighet och Finans. Nyckeln 

var en av de drivande aktörerna inom erbjudande av fastighetsfinansiering. De hade lånat 

pengar från flertalet av de svenska bankerna. När problemen för fastighetsbolagen började bli 

allt större fick Nyckeln svåra ekonomiska problem då de förlorade en stor del av de pantsatta 

säkerheterna. I september 1990 ställde Nyckeln in samtliga sina betalningar vilket av många 

anses vara den utlösande faktorn till den följande dominoeffekten som sedan fick tusentals 

bolag att gå i konkurs, samt flertalet finansbolag och banker att hamna i mycket svåra 

ekonomiska lägen. 1991-1992 infördes en reform som innebar att avdragsrätten för räntan 

sänktes från 50 % till 30 % vilket innebar att räntekostnaderna steg kraftigt. I detta läge 

började verkligt många fastighetsbolag att få problem med sina betalningar och flertalet gick i 

konkurs. Detta påverkade i sin tur finansbolagen som påverkade bankerna. Fastighetspriserna 

rasade med 70-80 % och låneräntan var uppe i hela 15 % (Bankrättsföreningen, 2013).  

 

År 1992 I ett sista försök att rädda den svenska kronan och samtidigt hjälpa bankerna som 

hade internationella skulder höjde riksbanken den dåvarande marginalräntan, dagens 

reporänta, till 500 % i ett tillfälligt skede. Till sist tvingades Sveriges riksbank dock att låta 

den tidigare fasta svenska växelkursen att flyta. Detta på grund av omfattande 

valutaspekulationer vilket ledde till att folk började växla till sig utländsk valuta då den 

svenska kronan förväntades devalveras. Flertalet av de svenska bankerna hade lånat pengar 

internationellt i t.ex. Tyskland. Detta innebar att man även exponerades för en valutarisk 
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(Finanshistoria, 2010). Om pengarna hade lånats i Tyskland och D-marken steg i förhållande 

till den svenska kronan så ökade den skuld som svenskarna hade även den. När växelkursen 

hade släppts fri minskade värdet på kronan i jämförelse med D-marken med 25 % och dollarn 

med 40 %. Detta innebar att de svenska bankernas lån ökade med motsvarande procentsatser 

samtidigt som de led av 70-80 % kreditförluster på de kommersiella fastighetsinnehaven. De 

efterföljande åren präglades av svårare tider i Sverige, bankerna gav mycket få lån, hög 

arbetslöshet, hög andel sparande och nya kreditreformer. Det som fungerade som en dragkraft 

ut ur krisen var den starka exporten som gjordes möjlig på grund av den svaga kronan. 

Fastighetspriserna var i dessa år mycket låga och öppnade med tiden möjligheter för 

opportunister att göra klipp i Sverige.  

5.1.2. IT- Kraschen  

Under 1990-talet inleddes den så kallade IT-boomen i framförallt Nordamerika, 

Storbritannien och Skandinavien. I dessa länder hade ett kraftigt ökat intresse för internet och 

dess potentiella affärsmöjligheter uppstått vilket ledde till att det startades en stor mängd IT-

bolag. Möjligheterna till att göra stora pengar inom branschen sågs som oändliga. I takt med 

stigande förväntningar på IT-bolagen ökade också värderingarna av bolagen vilket innebar att 

de var övervärderade i förhållande till de aktuella vinstmarginalerna. Under början på år 2000 

började ägarna ställa ökade krav på att få se reella vinster. Flertalet bolag kunde inte visa upp 

några vinster och tvingades lägga ner verksamheter, sälja eller gå i konkurs. År 2000 sprack 

IT–bubblan och tog med sig börsen i fallet. Under de kommande 3 åren föll den svenska 

börsen med ca 70 % (Skott, H, 2012).  

 

Under IT-boomen hade efterfrågan på kontorslokaler stigit kraftigt och som ett led i detta 

även hyrorna. I Stockholm CBD kunde hyror på uppemot 7000 kr/kvm noteras, att relatera till 

dagens nivåer på i genomsnitt 4500 kronor per kvadratmeter(Svensk Fastighetsmarknad, 

2013). Då IT-bubblan sprack och flertalet bolag gick i konkurs minskade efterfrågan på 

kontorslokaler och vakansnivån ökade.  

5.1.3. Subprimekrisen  

Den finansiella kris som ligger oss närmast i tiden är den som i folkmun kallas för Lehman-

kraschen och hade sitt utbrott under år 2008. Effekterna av denna internationella finanskris 

hänger fortfarande kvar i b.la. Grekland, Spanien och Cypern som lider av svåra ekonomiska 

problem. Bakgrunden till denna kollaps har många orsaker men brukar framför allt sägas ha 

brutit ut på grund av den kraftigt ökade utlåningsgraden i världen under det senaste decenniet 

och särskilt de så kallade subprimelånen som var vanliga i USA under 2000-talet. 

 

Kvarhängande efter den senaste finansiella krisen, IT-kraschen höll centralbankerna 

styrräntorna på fortsatt höga nivåer och bäddade således för en hög utlåningsgrad. Det fanns 

ett antal anledningar till varför centralbankerna valde att hålla nere styrräntorna, dels 

globalisering och därmed en ökad konkurrens när företag valde att flytta sin verksamhet till 

andra länder där det var billigare att verka eller tillverka och dels på grund av att inflationen 

inte sågs som ett hot då den hölls på en låg nivå på grund av prispress från andra varor.  
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I den dåvarande politiska ledningen av USA fanns det en stark vilja att göra det enklare för 

privatpersoner som inte hade tillräckliga säkerheter att ges vanliga lån att ändå få låna pengar. 

I detta skede introducerades de så kallade subprimelånen på marknaden. Subprimelånen 

krävde inga höga säkerheter och gavs till en stor andel amerikaner. Banker och finansbolag i 

USA låg ute med enorma mängder i osäkra krediter. När det sedan började uppstå 

ekonomiska problem och med dem fallande småhuspriser fick låntagarna svårigheter att 

betala igen sina lån. Bankerna var nu försatta i en oerhört pressad situation. Det rådde på 

finansmarknaden en period av låga räntor och nya produkter och instrument som ständigt 

introducerades. Ett av dessa var CDO:n, Collateralized debt obilgations, en typ av högrisklån 

som paketerats ihop och då med säkrare fordringar så som statsobligationer för att bankerna 

sedan skulle kunna sälja denna produkt vidare till investerare. Det fanns ett stort problem med 

CDO: na, köparna krävde inte någon vidare förklaring på vad de faktiskt innehöll och hade 

således svårt att veta vad lånen i grund och botten baserades på då de redan hade stuvats om 

flertalet gånger. Småhuspriserna hade börjat falla och kreditförluster var ett faktum, då 

började problemen med CDO:na uppdagas och en växande osäkerhet om bankernas åtaganden 

uppstod. En stor anledning till bankernas stora oro var osäkerheten i hur konkurrenterna låg 

till. Det blev känt att det fanns ett stort antal ”dåliga” papper i omlopp. Allt eftersom denna 

oro steg sjönk likviditeten i dessa papper.  

 

Den finansiella kris som tidigare hade startats spred sig fort till andra delar av finanssystemet. 

Det rådde en överhängande likviditetskris på marknaden. Lehman Brothers var en amerikansk 

investment bank som under 2007-2008 var hårt pressade. I september 2008 ansökte de om 

konkursskydd och perioden därefter var likviditeten på marknaden totalt nerkörd i botten. 

Detta anses vara den utlösande faktorn för den globala ekonomiska kris som inleddes under 

2008 och fortfarande syns efterdyningar i flertalet länder. Den globala krisen kom att påverka 

så väl kapitalmarknaden som den finansiella marknaden och detta i sin tur ledde till ökad 

arbetslöshet, ökat sparande, minskad konsumtion och nedjusterade investeringar. En period 

med kraftigt sjunkande BNP-tillväxt och recession i flertalet länder var nu igång (Unga 

aktiesparare, 2013).    

5.1.4. Eurokrisen 

Den kris som för närvarande råder äger rum i Eurozonen. Flertalet länder i södra Europa lider 

av problem med statsfinanser. Grekland, Irland, Portugal och nu senast Cypern har beviljats 

nöd-lån för att kunna rädda sin bankverksamhet. Spanien och Italien lider av svåra problem 

angående refinansiering av statslån på uppemot 15-20 % av BNP. Konsumtionen och 

investeringar i de drabbade länderna är hårt åtstramad och har i de flesta fall skjutits framåt i 

tiden på grund av osäkerheten i hur utvecklingen ser ut, detta har lett till realekonomiska 

konsekvenser (Konjunkturinstitutet, 2011). Hushållen i de drabbade länderna har i många fall 

valt att ta ut sina pengar från bankerna i brist på tillit. På Cypern har protesterna varit många 

då landets invånare med innehav av konton med över 100 000 Euro tvingas vara med och 

finansiera landets skulder.  

 

Med problematiken i eurozonen följer effekter för ekonomin i övriga världen och inte bara de 

krisdrabbade länderna drabbas. Världshandeln har minskats i och med en minskad 



 
 

34 
  

exporttillväxt. De räddningspaket som har getts ut har innehållit strikta klausuler för vad 

landet måste utföra för att få ta del av dem. Enligt konjunkturinstitutet bedöms inte effekterna 

bli lika stora som efter krisen 2008-2009 då förutsättningarna och krisberedskapen hos 

centralbanker och regeringar är bättre i dagens läge. Det som är värt att notera är dock att det 

finns ett begränsat utrymme för politiska stabiliseringsåtgärder för att begränsa nivån av en 

konjunkturnedgång. En effekt av det hela är att stigande statsobligationsräntor medför att 

banksektorns tillgångsvärden sjunker och på så sätt minskar deras kapitaltäckning. Detta i sin 

tur leder till att bankerna blir allt restriktivare med utlåning och får lägga på en högre 

riskpremie till hushåll och företag för att inte ta på sig för stor risk (Regeringskansliet, 2011).    

5.2. Nationalekonomiska styrmedel 

5.2.1. Inflation  

Inflation beskrivs generellt som när värdet på en tillgång sjunker kraftigt då värdet på valutan 

går ner och köpkraften likaså. Det innebär konkret att den allmänna prisnivån stiger. Ett 

vanligt tecken på att hyperinflation råder dvs. mycket hög inflation är att riksbanken trycker 

allt för stora mängder av en valuta. Inflationen är ett viktigt styrmedel för räntenivån och när 

ett land står inför ökad inflation är en normal åtgärd att höja styrräntan vilket resulterar i 

ökade STIBOR-räntor för låneinstitut och banker vilket i sin tur leder till ökade räntor för att 

ta upp en kredit. För att kunna genomföra en fastighetsaffär i ett läge med hög inflation krävs 

ett högre avkastningskrav. För förståelse av den svenska fastighetsmarknaden är det av vikt 

att känna till hur inflationen kan mätas på olika sätt, det vanligaste är dock att den mäts som 

den årliga procentuella förändringen i konsumentprisindex (KPI). (Fastighetsnomenklatur, 

2008). Under de senaste 30 åren har inflationen haft både toppar och dalar. Nämnvärt är två 

toppar som har passerat förbi. I början av 80-talet kunde noteras nivåer uppemot 14 % för att 

sedan sjunka ner mot 4 procent. Det tidiga svenska 90-talet präglades av finanskris vilket till 

viss del kan förklara att nivåerna återigen steg till över 10 % mot slutet av 80-talet och höll sig 

där under några år. Efter denna något turbulenta period har nivåerna legat stabilt kring 2 

procent vilket Sveriges riksbank har som mål att hålla den årliga förändringen i KPI på. 

Inflationen är för närvarande låg vilket beror på en stark krona, ett lågt resursutnyttjande i 

ekonomin och allmänt låga priser på importvaror. Den svenska kronan förväntas inte stärkas 

märkbart mer under de nästkommande åren vilket tyder på att inflationen kommer att öka 

något och spås ligga mellan en och två procent under de kommande åren (Riksbanken, 

2012a). 
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5.2.2. Räntor 

Aktiviteten på den svenska fastighetsmarknaden är till hög grad beroende av finansiella 

institutioner och bankers, utlåningsränta och ränta på värdepapper. Nivåerna på dessa styrs i 

sin tur av den utsatta reporäntan vilken är reglerad av Riksbanken. Förändringar i Reporäntan 

påverkar utbudet och efterfrågan på marknaden via olika kanaler som delas in i Kredit-, 

Ränte- och växelkurskanalen. Processen om hur reporäntan påverkar ekonomin och 

inflationen kallas i dagligt tal för transmissionsmekanismen (Riksbanken, 2012a). 

 

Historiskt har fastighetsmarknaden påverkats betydligt via alla dessa kanaler. Vid en 

tillbakablick av utvecklingen av reporäntan utläses en tydlig minskning av räntenivån. 

Toppnoteringen skedde år 1995 med 8.91 % och den lägsta noteringen 0.25 procent under 

fem perioder åren 2009-2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 2: Reporäntans utveckling årsvis mellan åren 1994-2013. Källa: Riksbanken 
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Diagram 1: Inflationens utveckling åren 1990-2012. Källa: SCB 
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Effekten av dessa noteringar har indirekt bidragit till aktiviteten på fastighetsmarknaden. År 

1995, vid reporäntans toppnotering, återhämtade sig Sverige från en finansiell kris där den 

höga räntan påverkade marknaden via kredit- och räntekanaler. Företagares möjlighet till 

kredit minskade och lönsamheten att spara ökade. Under denna period ökade även utländska 

investerares intresse för den svenska fastighetsmarknaden vilket dels var en direkt effekt av 

den höga reporäntan (Riksbanken, 2012b). 

 

Sedan år 1996 har nivån på reporäntan hållit sig under fem procent, nedgången från det 

initiala initiativet av reporäntan som styrmedel fram till skiftet under fem procent följdes av 

en på lång sikt volatil ränta, präglad av små förändringar. Noteringarna har sedan skiftet 

svävat mellan nivåer strax under fem procent med bottennoteringen på 0,25 procent. 

Paralleller kan dras mellan skiften och ekonomiska nedslag som drabbat fastighetsmarknaden. 

Transmissionsmekanismens påverkan på marknaden är laggad två år vilket innebär att 

förändringar i räntan påverkar marknaden som hårdast två år längre fram i tiden. En sänkning 

av räntan är ett verktyg för att undvika en alltför låg inflation. Idag har räntan varit oförändrad 

på en procent, den låga räntan är en följd av låg inflation och tillväxt i Sverige förorsakat av 

den rådande Eurokrisen (Riksbanken, 2012b). 

5.3. Marknadsattraherande faktorer  

5.3.1. Likviditet 
Likviditeten på den svenska fastighetsmarknaden har haft en betydande roll i dess attraktivitet 

bland utländska investerare. Mellan åren 1997 till 2001 räknades Sverige som Europas andra 

mest likvida fastighetsmarknad. Detta baserades på rapporter presenterade av IPD där 

likviditeten mätts i total årlig försäljning och förvärv i proportion till det i halvårsskiftet 

presenterade kapitalvärdet på landets fastighetsportfölj.  
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Diagram 3: Den svenska fastighetsmarknadens transaktionsvolym under åren 2002-2012. Källa: Newsec 
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Under de följande åren bevittnade marknaden en starkt växande likviditet. År 2002 noterades 

36 affärer över 270 miljoner på totalt 33.1 miljarder (Invest in Sweden, 2003) vilket följdes av 

200 affärer över 100 miljoner år 2005 (Invest in Sweden, 2006). Den mest likvida perioden 

var under åren innan subprimekrisen tagit sitt fäste i Europa, vilket kan utläsas från 

transaktionsvolymen, se diagram ovan.  

 

Mellan år 2006 till år 2008 var Sverige den tredje respektive fjärde mest likvida marknad i 

Europa och fjärde största mottagare av utländskt kapital. Under år 2009 sjönk 

transaktionsnivåerna markant. Den totala omsättning år 2009 var 48 miljarder vilket var en 

nedgång på 60 % sedan fjolåret. Dock fördubblades transaktionsnivåerna följande år då 

marknaden hade en stark återhämtning med en total omsättning på 110 miljarder kronor. 

Likviditeten höll i sig under år 2011 trots en vikande trend i resten av Europa, den dåvarande 

omsättningen låg då på 93 miljarder och Sverige kunde anses som en dominerande 

delmarknad. Under år 2012 återtar Sverige första platsen som Europas mest likvida marknad. 

(Jones Lang LaSalle, Marknadsutblick 2006-2012). Första kvartalet år 2013 visar en betydlig 

nedgång på 42 % gentemot resultatet under fjolårets första kvartal. Totalt har 72 % av de 

noterade transaktionerna innefattat en internationell part där majoritet valt att sälja av sitt 

bestånd (Fastighetsnytt, 2013.) 

5.3.2. Transparens 

Sedan år 1999 har Jones Lang LaSalle producerat det så kallade Real Estate Transparecy 

Index vilket rankar all världens fastighetsmarknader efter rådande transparensnivå. Sverige 

har sedan år 2004 rankats bland de topp tio mest transparenta nationerna med en stadig 

placering på plats nummer åtta under åren 2004-2008. I rapporten publicerad år 2010 avvek 

Sverige från tidigare resultat och hamnade på en delad fjärdeplats tillsammans med Nya 

Zeeland och Sverige ansågs då vara Europas andra mest transparenta marknad efter 

Storbritannien. I den senaste rapporten från år 2012 var Sverige tillbaka på en nivå likt åren 

2004-2008 dock en placering under, plats nummer nio. 

Bild 6: Världskarta över transparensnivån markerat i olika nyanser av grått. Källa: Jones Lang LaSalle 
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Att Sverige legat i framkant som en transparent fastighetsmarknad är till följd av de offentliga 

handlingar som finns tillgängliga, och det fundamentala ramverk kring legala och fiskala 

åtgärder i Sverige. Enligt rapporter anses bankkrisen under 1990-talet haft en bidragande 

effekt på transparensnivåerna under nästkommande decennium. Till följd av krisen reglerade 

finansinstituten sina rutiner och kontroller kring fastighetslån vilket kan ha bidragit till alltmer 

tillgänglig information. Historiskt har lantmäteriets gedigna arbete varit betydelsefullt för den 

informations som funnits tillgänglig. Fram till skattereformen år 2003, då försäljning och 

förvärv i bolagsform tog sin frammarsch, har Lantmäteriet kunnat registrera alla ägare och 

pantbrev tillsammans med annan information rörande fastigheter i samband med ägarbyte.  

5.4. Fiskala och legala faktorer 

För att dämpa eller minimera effekter eller risker till följd av svängningar i b.la. 

kapitalmarknaden införs nya förordningar och lagar att rätta sig efter vid behov.  Ett antal 

fiskala och legala faktorer som kommer att behandlas i följande stycke har påverkat 

fastighetsmarknaden och dess utveckling under de senaste åren.  

5.4.1. Garantiprogrammet 

År 2008 instiftade regeringen lagen om statligt stöd till kreditinstitut för ökad stabilitet i 

finanssektorn. I samband med detta infördes garantiprogrammet i syfte att fungera som stöd 

för bankernas fortsatta framtida finansiering. Garantiprogrammet verkade genom att mot en 

betalning ge banker möjlighet att få hjälp från staten vid ett eventuellt misslyckande att betala 

igen sina långivare. Programmet ansågs vara lyckat och förlängdes totalt fem gånger då det 

fortfarande ansågs vara en osäker marknad. Programmet avslutades den 30 juli år 2011 då 

finansinspektionen ansåg de svenska bankerna vara stabila nog trots rådande oroligheter i 

eurozonen (Finansdepartementet, 2011).   

5.4.2. Kapitaltillskottsprogrammet  

År 2009 kom ett komplement till garantiprogrammet, kapitaltillskottsprogrammet. Detta 

program hade som syfte att stödja de banker som redan var stabila och fungera som en 

möjlighet att hjälpa dem att stärka sitt kapital och fortsätta vara stabila. På så sätt gavs stöd för 

att banker skulle kunna fortsätta att ge ut lån till hushåll och företag till rimliga villkor 

(Finansdepartementet, 2011). Med anledning av att flertalet svenska företag tvingades plocka 

hem sin finansiering från internationella institutioner och flytta sina krediter till svenska 

banker samt att täcka kapitalförluster.  

 

Programmet förlängdes ett antal gånger och avslutades till sist den 30 juni 2011. Programmet 

sägs ha bidragit till en minskad oro på marknaden samt ha underlättat för bankerna att 

anskaffa kapital och hålla nere kostnaderna (Riksgälden, 2012).  

5.4.3. Basel III 

Det globala nätverket för tillsynsmyndigheter i Europa går under namnet Baselkommittén och 

tar fram normer, standarder och riktlinjer att följa för nationella tillsynsmyndigheter så som 

finansinspektionen i Sverige (Finansinspektionen, 2008). Efter den senaste finanskrisen har 

det tidigare regelverket Basel II vidareutvecklats till ett nytt regelverk i Basel III som började 

gälla år 2013 för att undvika att bankernas kapitalbuffert sjunker okontrollerat vid en 
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konjunkturnedgång. Basel III har redan fått synliga konsekvenser för fastighetsmarknaden i 

Sverige då den ställer ett högre krav på bankernas kapitaltäckningskrav och således kräver en 

högre andel eget kapital från kredittagaren. De stora förändringarna utgörs av att kapitalkravet 

höjs, skärpta regler för vad som faktiskt får inräknas i kapital där goodwill, hybrider och 

latenta skatteskulder inte längre får räknas till kapital och nya skärpta regler för beräkning av 

riskvägda tillgångar. I det stora hela innebär Basel III att det blir svårare för bankerna att låna 

ut pengar på traditionellt vis. Detta har bidragit till en viss minskning i transaktionsvolym. De 

skärpta kraven på eget kapital har även bidragit till en innovativ våg av alternativa 

finansieringsmetoder så som obligationer, säljreverser, certifikat och aktier. I dagens läge är 

det oklart till hur stor del marknaden har påverkats av Basel III, det som är tydligt är att det 

har påverkat aktiviteten i viss grad (Sveriges riksbank, 2011).  

5.4.4. Solvens II 

Solvens II är ett direktiv inom solvensreglerna som gäller för försäkringsbolag och instiftades 

år 2009. Solvensreglerna reglerar nivån för kreditvärdighet, det vill säga ett försäkringsbolags 

förmåga att betala ut premier och ränta. Dessa gäller för samtliga EU-länder med verkan från 

och med oktober 2012. Solvens II var tänkt att verka för att stärka sambanden mellan 

solvenskrav och risker för försäkringsbolag, med andra ord se till så att kapitalbas alltid täcker 

avtalade villkor.  De huvudsakliga pelarna som Solvenskraven bygger på är kvantitativa krav 

för beräkning av kapital, kvalitativa krav på riskhantering och intern kontroll samt krav på 

publik information till marknaden. Det generella syftet med solvenskraven är att se till så att 

om ett försäkringsbolags kapitalbas skulle understiga solvensgraden kan finansinspektionen 

träda in i huvudsyfte att skydda konsumenten och öka konkurrensen mellan försäkringsbolag.  

 

Solvens II påverkar till största grad de aktiva livförsäkringsbolagen. Svenska 

livförsäkringsbolag har och har haft ett stort innehav av fastigheter som tillgångsslag. I och 

med de krav som ställs med Solvens II innebär det att ett ökat risktagande kräver en mycket 

hög andel kapital. Livförsäkringsbolag med en ursprungligt hög solvensgrad kan fortsätta sina 

investeringar i fastigheter med risk medan de som innehar en låg solvensgrad i många fall 

tvingats till låg riskexponering vilket kan leda till en långsiktigt låg avkastning. Hotet i detta 

är att fastigheter som placeringsalternativ kan minska i attraktivitet jämfört med till exempel 

statsobligationer (Finansinspektionen, 2013). 
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6. Resultat 
I detta kapitel behandlas de resultat som framkommit av de transaktionsdata som har 

analyserats, från de intervjuer som har genomförts under arbetets gång samt en 

sammanställning av svar från enkäten.  

6.1. Transaktionsdata 

Efter att ha studerat transaktionsdata kan ett antal händelser och trender över årens lopp 

presenteras. Dessa händelser har till stor del varit av betydande karaktär för andra aktörers 

beslut och visar även tydligt på hur effekter i världen har påverkat den svenska marknaden.  

 

 

1990-1994 Fastighetskris råder i Sverige. På marknaden råder under ett antal år mycket låg 

aktivitet. Räntenivån är mycket hög. Aktiviteten från utländska investerare är i princip 

obefintlig.  

 

1995 Ett antal investmentbanker börjar intressera sig för Sverige. Credit Suisse, Morgan 

Stanley och GE Capital gör sina första blygsamma investeringar i Sverige. Även Deutsche 

bank och ett antal riskkapitalister finns med. Det är en försiktig inledande fas där köpen 
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Bild 7: Tidslinje över aktiviteten på den svenska marknaden. 
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finansieras med förhållandevis liten andel lån, ofta Mezzaninelån, för att hålla risken nere. De 

som ger sig in här är breda organisationer med diversifierad aktivitet.  

 

1996-2000 Ett antal större globala investmentbanker träder försiktigt in i Sverige till en 

början. Intresset ökar och kring 1998 pågår en form av kapplöpning efter de stora bestånden 

som är till salu. Credit Suisse blir de första att förvärva en större portfölj i Vasakronans 

försäljning av Stenvalvet. Morgan Stanley gör flera försök att köpa i större omfattning men 

lyckas inte förrän 1998 få till en stor affär med NCC. Detta är opportunistiska investerare som 

ser goda chanser i en ny marknad.   

 

2000-2004 Tyska fonder köper fastigheter för upp emot 15 miljarder i Sverige under ett antal 

år.  Kapitalstarka utan behov av finansiering har de ett behov av att investera då det är ett stort 

inflöde till fonderna.   

 

 

 

 

 

2003-2006 Amerikanska opportunister köper mycket i Sverige. Goldman Sachs fond 

Whitehall, Merril Lynch, Blackstone och Doughty Hanson är några av dessa. Ryktet har 

spridit sig att det finns goda affärer att göra i Sverige.  

 

2005-2007 Brittiska och danska fonder investerar mycket i Sverige. Mycket Add Value 

fonder. Under 2005 står Danska och Norska investerare för 50 % av inflödet av kapital. 

Danska Keops och Norska Acta gör förvärv för 20 miljarder. Irländska Bank of Ireland 

Private Banking ger sig in på den svenska marknaden. Under 2005 noteras även ett antal 

nederländska handelsspecialisters förvärv genom Rodamco, Eurocommercial och ING Real 

Estate. Det var även här de brittiska bröderna Boultbee gjorde sina första förvärv.  

Diagram 4: Antal miljarder svenska kronor som har investerats i den svenska fastighetsmarknaden av 

utländska investerare. Källa: Newsec 
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2006 Marknaden är på sin absoluta topp, det strömmar in kapital, 50 % av 

fastighetsinvesteringar i Sverige utgörs av utländskt kapital. Keops är högaktiva här. Det har 

varit en längre period i Sverige med mycket god avkastning på fastigheter och många ser 

fortfarande sin chans att göra goda affärer. En del av de första opportunisterna börjar lämna 

Sverige.  

 

2007 De flesta större banker och fonder säljer till stor del sina fastighetsinnehav i Sverige då 

de börjar ana oro i marknaden. Mindre aktörer och högrisktagare är fortfarande heta på att 

investera i Sverige där priserna ligger på mycket höga nivåer.  

 

2008 Lehman Brothers ansöker om konkurs och marknaden sjunker kraftigt. Sverige utmärker 

sig trots detta vid slutet av 2008 som en av Europas bäst presterande marknader. 

Transaktionsvolymen sjunker med 30 %. Opportunisterna har lämnat Sverige och de som 

bidrar till att transaktionsvolymen hålls på en någorlunda nivå är svenska institutionella och 

privata investerare samt utländska privatkapitalinvesterare. Den mest aktiva nationen i 

Sverige under 2008 var Danmark. Det var dock en låg aktivitet från samtliga utländska 

investerare under 2008.     

 

2009 Under 2009 handlar det i mångt och mycket om att tackla den globala ekonomiska 

svacka som råder. Direktiven för de flesta utländska aktörer är klara och det gäller att hålla sig 

i sin hemmamarknad för att fokusera och trygga sina säkra intäkter. Många aktörer tvingas 

lägga ner eller skära ner. De utländska aktörer som trots detta syns göra affärer är fonder och 

en del fastighetsbolag.  

 

2010 Oroligheter i Eurozonen, avvaktande marknad. Fortfarande effekter från 2008 även om 

Sverige har återhämtat sig bra. Den mest aktiva nationen var Norge som stod för 40 % av 

investeringarna i Sverige under 2010. De brittiska bröderna Boultbee tvingas sälja några av 

sina köpcentrum. 

 

2013 Utländskt kapital börjar åter synas på den svenska marknaden. Tyska pensionsfonder 

med behov av att investera och krav på säkra låga avkastningar. Kanadensiska pensionsfonder 

har visat intresse för Sverige genom köp av Kista Galleria i slutet av år 2012. Det kommer in 

kapital från grannlandet Norge.  
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6.2. Fallstudier 

Efter bearbetande av transaktionsdata samt intervjuer har tre fallstudier med särskilt intressant 

karaktär valts ut. De tre fallstudierna representerar fastighetsaffärer som på olika sätt sticker 

ut från mängden och karaktäriseras av att de fortfarande i dagens läge utgör intressanta 

exempel, såväl lyckade som mindre lyckade.  

6.2.1. Keops IV 

Den första fallstudien presenterar portföljen Keops IV som senare kom att heta Landic IV och 

Kefren IV.  Den är ett exempel på en mycket stor affär som inte gick som det var tänkt. Keops 

A/S (Framöver kallat Keops) var ett danskt fastighetsbolag som bildades under början av 

1980-talet. Keops var först i Norden på att ställa ut fastighetsobligationer som de sedan kunde 

använda för toppfinansiering och på så sätt i vissa fall uppnå en belåningsgrad på över 100 %. 

Genom de unika finansiella strukturer som bolaget var uppbyggt kring kunde Keops få sina 

fastighetsobligationer att verka som en utmärkt placering med låg risk för förmögna danskar. 

Avkastningen var högre än för statsobligationer och risken föreföll inte vara hög på Keops 

fastighetsaffärer. Strukturernas uppbyggnad gjorde det mycket svårt att utläsa den egentliga 

risken.  Under en mycket kort period köpte de upp ett stort fastighetsbestånd i Sverige med 

hög direktavkastning. Keops affärer blev kända för de komplicerade finansiella strukturer som 

portföljerna var uppbyggda kring och den ofattbart höga belåningsgraden.     

 
Bild 8: Schematisk bild över affärens händelseförlopp. 

2003: Danska Keops med VD Ole Vagner inleder sina affärer i Sverige. Vagner arbetar med 

mycket aggressiva investeringsmetoder mot fastigheter som ger hög direktavkastning.   

 

2004: Keops gör sin första miljardaffär i Sverige i form av köpet av fastighetsbolaget PBA 

 

2006: Planerna inför förvärvet av portföljen som Kungsleden kallar Victoria och som senare 

kommer att kallas för Keops 9 inleds under hösten. Keops stöter på problem med 
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finansieringen då bankerna kräver en viss andel eget kapital vilket Keops tidigare har lyckats 

komma undan till stor del. Det hela svajar ordentligt och affären är vid flera tillfällen nära att 

brista. I Sverige höjs många kritiska röster angående hur finansieringen är uppbyggd. Det hela 

eskalerar då det kommer in en ytterligare intressent i bilden och många tror att affären 

kommer att brista i det här läget. Till sist lyckas Keops lösa finansieringen, genom att sälja ett 

antal fastigheter i Sverige frigjordes kapital. Detta är dock något som Vagner dementerade 

och hävdade att eget kapital inte var ett problem för Keops.  Kostnaderna för portföljen 

uppgick till 6,7 miljarder och är den största någonsin i sitt slag i Sverige. Marginalen ligger på 

ca 1 procent vilket är oerhört lågt och lämnar inte någon täckning till annat än räntekostnader.  

 

2007: Keops försöker i början av året rädda sig ur situationen genom ett antal halvlyckade 

försäljningar i början av 2007. I juli tvingas de dock att sälja till Isländska Stodir Real Estate. 

I samband med köpet av Keops A/S bildar Stodir det nya bolaget Landic Property Group som 

i det läget är ett av nordens största fastighetsbolag. Landic finansierar till stor del köpet 

genom en riktad emission samt nya banklån. Marknaden är fortfarande i topp i detta läge.  

 

2008: Här börjar det svaja ordentligt i den globala ekonomin. Island drabbas hårt och till sist 

tvingas Stodir i konkurs. Det som är Landic IV består här av ett antal finansiella strukturer av 

mycket värdefull karaktär.  

 

2009: Ole Vagner som trots misslyckandet med att behålla Keops tjänade mycket pengar vid 

försäljningen ser här sin chans att bevara de underliggande finansiella strukturerna som Anses 

ha stort värde.  Ole Vagner tillsammans med ett antal investerare köper tillbaka strukturerna 

och kallar sedan portföljen för Kefren IV.  

 

2011: Kefren IV har höga krav på sig från bankerna. Kefrens LTV (Loan To Value) ligger 

långt över vad som krävs vilket till stor del beror på att fastigheterna har sjunkit kraftigt i 

värde. Kefren har tidigare fått en ”stand still” period vilket innebär att de inte kan få sina lån 

uppsagda med hänsyn till LTV-problematiken, denna period blir inte förlängd. I april 2011 

försätts Kefren i konkurs. Detta kom att ge upphov till den största fastighetsauktionen i svensk 

historia om cirka 150 fastigheter till ett värde om cirka 5 miljoner kronor. Hösten 2011 

genomfördes Fastighetsauktionen. Hemfosa och Kungsleden var de största köparna under 

auktionen.  

6.2.2. Kista Galleria 
Kista galleria ligger i stadsdelen Kista i de västra delarna av Stockholms kommun. Från 

transaktionsdata har framkommit att gallerian har bytt ägare flertalet gånger de senaste 15 

åren samt flera utländska ägare har varit ägare till Gallerian. Nedan presenteras vilka som har 

sålt och köpt och när de har gjort det.  
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Bild 9: Schematisk bild över händelseförloppet. 

 

1999: Länsförsäkringar Liv som äger dåvarande Kista Centrum säljer 50 % av andelarna till 

Tyska IBG Immobilien.  

 

2002: Skanska bygger om dåvarande Kista Centrum till det moderna Kista Galleria.  

 

2005: Norska Vital Forsikring köper 50 % av IBG Immobilien. Resterande 50 % ägs av 

Humlegården Fastigheter (Tidigare Länsförsäkringar Liv).  

 

2008: Vital och IBG lägger ut Kista Galleria till försäljning. Intresset är stort men affären går 

inte igenom på grund av bristande finansiering. Rådande globala finansiella oro gör det 

allmänna finansieringsläget mycket svårt. 

 

2010: Vital Forsikring förvärvar de resterande andelarna av Humlegården Fastigheter och 

äger nu 100 % av Kista galleria. 

 

2012: Efter endast två års fullständigt innehav säljer DNB Livsforsikring ASA (Tidigare Vital 

Forsikring). till Finska Citycon och Kanadensiska Canada Pension Plan Investment Board för 

rekordsumman 4,6 miljarder.  Detta är den högsta köpeskillingen någonsin för en enskild 

fastighet i Sverige och långt över vad experter förutspått. Kista Galleria är jättarna CPPIB’s 

första förvärv i Sverige.  Kanadensarna som är rankade till en av världens 10 största 

pensionsfonder uttrycker ett intresse av att köpa mer i Sverige och Norden framöver.  

6.2.3. Portföljerna på sena 1990-talet och tidiga 2000-talet  

Under den andra hälften av 1990 talet var intresset för den svenska marknaden från 

investmentbanker världen över mycket stort.  Samtidigt fanns det ett omfattande behov från 

de svenska bygg- och fastighetsbolagen att göra sig av med illikvida fastighetstillgångar. Det 

fanns möjligheter att köpa fastigheter med liten andel eget kapital med hjälp av framför allt 

två finansiella lösningar; säljarreverser och genom att skilja på ekonomiskt-och fysiskt 

tillträde.  Under tidsperioden är bolaget Catella Corporate Finance ledande inom rådgivning 
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och arbetar mycket med så kallad finansiell ingenjörskonst där det gäller att komma med 

kreativa finansiella lösningar och strukturer.  

 

NCC avyttrar stora portföljer  

De amerikanska investmentbankerna Morgan Stanley och GE Capital ville gärna investera i 

Sverige under den senare halvan av 1990-talet. I tidigare förhandlingar hade Morgan Stanley 

misslyckats med att köpa majoritetshandlingar i det statligt ägda Castellum. I affären där 

Vasakronan sålde Stenvalvet bjöd kredit Suisse över. Morgan Stanley ville komma före den 

Japanska investmentbanken Nomura med en större investering. När chansen att förvärva en av 

de större portföljer som NCC ville sälja kom upp var det ett bra läge för Morgan Stanley. 

Affären var på väg att spricka på grund av problem med finansieringen. För att lösa 

finansieringen går Morgan Stanley bland annat samman med GE Capital.  

 

1997: GE Capital och Morgan Stanley går tillsammans in med 50/50 i ägande och köper 130 

fastigheter från NCC till ett totalt värde av 3 miljarder kronor. GE och Morgan Stanley verkar 

under det gemensamma bolaget Brännkammaren i och med förvärvet av portföljen och bildar 

en svensk ledning. Det namn de oftast omnämns under är GEMS. Portföljen innefattar 495 

000 kvm och består mestadels av kommersiella fastigheter. Under dessa år är det flertalet 

byggbolag som säljer av fastigheter och NCC väljer att göra sig av med fastigheter där de inte 

är aktiva i byggmarknaden.  Brännkammaren ges samtidigt ett lån om 700 miljoner. Den 

genomsnittliga avkastningen på portföljen ligger omkring 8 procent.  

 

1999-2000: GEMS säljer flera fastigheter från den ursprungliga portföljen. GEMS verkar 

genom fondförvaltaren Niam.  

 

2005: NCC hotar med att försätta Brännkammaren i konkurs om de inte betalar igen de 

återstående 70 miljonerna från det lån genom säljarreverser de gavs 1997.  

 

Vasakronan säljer stenvalvet till Credit Suisse  

Credit Suisse, First Boston och 5:e AP fonden går ihop och bildar ett konsortium för att 

förvärva portföljen som kommer att bli Stenvalvet Invest AB i och med försäljningen. Affären 

med dess struktur som går att följa nedan kommer att bli en föregångare för andra liknande 

affären. Det blir den första affär där internationella ägare förvärvar en så stor mängd 

fastigheter i ett paket.  

 

1997: Vasakronan säljer 49 % i det nybildade fastighetsbolaget Stenvalvet Invest AB som 

består av 184 fastigheter runt om i mindre orter i Sverige. Köpare är ett konsortium bestående 

av Credit Suisse, First Boston och 5:e AP fonden. Köparna förvärvade andelarna i bolaget 

med en option om att förvärva resterande andelar i bolaget inom 2 år.  Strax efter detta säljs 

de resterande andelarna om 51 % i bolaget till Vasakronans systerbolag Agilia Holding HB. 

1998: Takten på affären går snabbare än förväntat och de resterande andelarna om 49 % i det 

nybildade bolaget Stenvalvet övertas redan under 1998 av Konsortiet. Beståndet består av 184 

fastigheter på 100 orter runt om i Sverige.  
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Drott säljer fastigheter för 5 miljarder 

Den amerikanska fonden Whitehall var under en tid kring millennieskiftet mycket aktiva i 

Sverige. En stor del av det de köpte var finansierat med hjälp av säljarreverser. 

Fastighetsbolaget Drott gör strukturella förändringar och avser endast äga sådana fastigheter 

som går att öka kassaflödet ytterligare för. Fastigheter som anses vara färdigutvecklade skall 

inte längre ingå i Drotts fastighetsbestånd.   

 

2002: Portföljen bestående av 31 Stockholms-fastigheter värderas till strax över 5 miljarder.  

 

2003: Portföljen går ut på marknaden. Den öppna fonden Whitehall som är förvaltad av 

Goldman Sachs är köpare av fastigheterna. Köpeskillingen uppgår till 5,2 miljarder. Affären 

görs i bolagsform och är upplagd på ett sådant sätt att det ekonomiska tillträdet och det 

fysiska tillträdet inte sammanfaller med varandra. Detta gör att affären blir finansiellt 

fördelaktig för Whitehall. Portföljen består av 31 fastigheter belägna i Stockholm. 

Direktavkastningen på portföljen bedöms ligga på 7 %. Rådgivare till Drott under den här 

affären är Catella Corporate Finance.      

 

6.3. Sammanfattning av intervjuer om transaktionsdata 

Efter de inledande krisåren 1990-1994 inleddes en era av inflöde av utländskt kapital till 

Sverige. De första utländska investeringarna på den svenska marknaden noterades under 

1995. Pionjärerna var opportunister i form av investmentbanker och riskkapitalister. Det som 

idag återberättas är att det fanns otroliga möjligheter i Sverige. Världens krasch hade nyligen 

passerat och mängder av fastighetsägare var i pressade situationer där de var tvungna att sälja 

till låga nivåer.  

 

Den svenska marknaden ansågs vara lätt att arbeta i och transparent. Språket fungerade bra 

och juridik och avtal var inte allt för komplicerat. Svenskarna uppfattades även som vänligt 

bemötande och enkla att göra affärer med. Det ska även poängteras att det ofta handlade om 

tillfälligheter för många som valde att investera i Sverige, en släkting eller en affärskontakt 

som hade talat gott om landet kunde för de stora bankerna räcka för att inleda research då de 

sökte efter diversifierade portföljer.  Efter de första aktörerna följde flera större opportunister i 

form av internationella investmentbanker som hade fått upp ögonen för att det gick att göra 

goda affärer på den svenska marknaden. Det är inte svårt att dra vissa paralleller med att 

Sverige historiskt sett har varit beroende av handel och goda relationer med andra nationer för 

att överleva. Flera aktörer påpekar vikten av att det var en likvid marknad i Sverige, det gick 

att göra affärer, såväl köpa fastigheter som att sälja snabbt om det behövdes. De följande åren 

var det ett viktigt faktum. Intressenter kunde åka över till Sverige och se mycket på kort tid 

och komma till snabba avslut. Under den andra halvan av 90-talet började även svenska 

rådgivare att utveckla så kallad finansiell ingenjörsverksamhet. Catella Corporate Finance var 

ledande inom området och var rådgivare i flera miljardaffärer under de åren. Det utvecklads 

varianter på finansiering som gjorde det möjligt för utländska köpare att förvärva stora 

volymer genom bland annat säljarreverser och att skilja mellan ekonomiskt och fysiskt 
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tillträde på fastigheter. Under 90-talets senare hälft var kapplöpningen mellan 

investmentbankerna ett faktum.  

 

Under början av 2000-talet flödade stora mängder tyskt pensionskapital in i Sverige. Det var 

volymer upp emot 15 miljarder kronor. De svenska byggbolagen sålde mycket fastigheter till 

Tyska Pensionsfonder.  Tyskarnas investeringsintensitet är beroende av inflödet till fonderna, 

då inflödet är stort måste det investeras. Den trygga avkastning de sökte efter fanns i Sverige 

som ansågs och fortfarande anses vara en ”safe haven”. Åren 2003 till 2006 investerade 

amerikanska opportunistiska fonder mycket i Sverige, så som Goldman Sachs fond Whitehall, 

Merrill Lynch och Blackstone. Det var möjligt att få en mycket god avkastning och det fanns 

ett behov att göra sig av med stora bestånd för många svenska bygg- och fastighetsbolag såväl 

som andra bolag som Nordea. Runt 2005 kom ett antal brittiska Add Value fonder och danska 

fonder in på marknaden. Marknaden var här mycket stark. Här kommer danska Keops in och 

köper aggressivt i Sverige med mycket hög belåningsgrad. År 2006 är marknaden på sin 

absoluta topp och den utländska närvaron noteras till 50 % av samtliga fastighetsköp. Här har 

det varit en period av mycket goda avkastningar i Sverige, den allmänna uppfattningen är att 

det bara är att hoppa på tåget och göra god vinst. De flesta tänkte inte på att det kunde komma 

en svacka, då det hade gått bra under en så pass lång tid. Under 2007 ligger fastighetspriserna 

på mycket höga nivåer och många fortsätter att investera. Större aktörer och banker börjar 

dock göra sig av med sina bestånd i Sverige, de börjar ana oro på marknaden. En aktör menar 

att det var enklare för en stor multinationell investerare att göra sig av med sitt bestånd genom 

översikt på en bredare front. Under början av 2008 börjar det svikta ordentligt i 

världsekonomin. I det här läget försöker utländska ägare som ännu inte har gjort sig av med 

sina fastigheter sälja. I september samma år då Lehman Brothers gick i konkurs föll 

fastighetsmarknaden i botten. Värt att notera är att flertalet av de större internationella 

bankerna och fonderna hade lyckats ta sig ur i tid. Troligtvis kunde de blicka över ett 

helhetsperspektiv och känna vibbar från andra delar av verksamheten. Året efter kraschen var 

de flesta aktörer beordrade att hålla sig på sina hemmamarknader. Poängteras bör vikten av att 

trygga sina säkra marknader vid en instabil ekonomisk situation. Danmark var den nation som 

var mest aktiv i Sverige under 2008, detta till stor del av att Ole Vagner köpte tillbaka de 

ursprungliga Keops-strukturerna från Landic IV. Detta var en portfölj på ca 150 fastigheter 

vilket gjorde det till en stor andel av den totala transaktionsvolymen under 2008.  

 

De direktpåföljande åren efter den globala finanskrisen 2008 präglades fortsatt av låga 

transaktionsvolymer berättar samtliga intervjuade om. Även tidsåtgången som krävdes för att 

genomföra en affär var kraftigt ökad. Uppfattningen om hur det ser ut i nuläget är mestadels 

att marknaden är avvaktande till viss del men den allmänna uppfattningen tycks ändå vara 

optimistisk om framtiden. Ett antal nya aktörer har synts visa intresse för den svenska 

marknaden, däribland starkt ekonomiskt växande asiatiska länder och kanadensiska 

pensionsfonder. I övrigt visar tyska pensionsfonder vidare intresse för Sverige då de har ett 

konstant behov av att göra investeringar i fastigheter.   
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6.4. Kapitalets ursprung – Frågor som dykt upp under intervjuer 

 

Under intervjuerna har frågan gällande kapitalets ursprung lyfts flertalet gånger. Det land där 

bolaget är skrivet stämmer inte alltid överens med varifrån kapitalet har sitt ursprung och vice 

versa. Det är en intressant fråga att lyfta då det i flertalet fall förekommer viss förvirring om 

visst kapital faktiskt ska räknas som utländskt eller inte och var den gränsen i så fall skall 

dras. Ett antal olika strukturer har kommit på tal under flertalet av de intervjuer vi har 

genomfört. Några exempel följer nedan.   

 

Fond En svensk fond med säte i Sverige tar in pengar från utländska investerare. Fondens 

juridiska bolagssäte är då svenskt. Det underliggande kapitalet kommer från olika investerare 

världen över.  

 

Fastighetsbolag Ett fastighetsbolag kan ha sin verksamhet och ledning i Sverige. De väljer att 

ha sitt bolag skrivet i ett annat land. Bolaget är då av den nationalitet där det är skrivet. Det 

underliggande kapitalet är från Sverige.  

 

Utländskt fastighetsbolag Ett fastighetsbolag med bolagssäte i utlandet köper fastigheter i 

Sverige. Den största delen av finansieringen görs med hjälp av banklån i Svenska banker. Det 

underliggande kapitalet är från Sverige.  

 

Det finns även en meningsskiljaktighet i huruvida ägaren är den egentliga ägaren i form av 

kapitalsammansättningen. En respondent poängterar den viktiga frågan om hur många procent 

fastighetsägaren faktiskt äger och vad som kanske egentligen ägs av banken då det 

underliggande kapitalet till största del består av traditionella banklån. En annan respondent 

poängterar även de starka incitamenten som ligger i ursprunget av kapital. Om kapitalet 

kommer från beslutsfattaren kan det vara anledning att tro att investeringarna övervägs både 

en och två gånger extra än om det kommer från andra medel. Frågan gäller alltså vem som 

klassas som ägare vid olika sammansättningar av kapital i form av skuld-, hybrid- och eget 

kapital.  
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6.5. Enkät om transparens  

Följande avsnitt presenterar resultaten av den enkätstudie som utförts inom ämnet transparens 

på den svenska fastighetsmarknaden. Syftet med denna undersökning var att kartlägga 

uppfattningen om detta ämne bland yrkesverksamma inom fastighetsbranschen. Enkäten är 

uppbyggd med 21 stycken frågor av formen flervalsalternativ, graderingssystem, fritext och 

påståenden där respondenten avvägt vilket alternativ som speglar dennes uppfattning korrekt. 

 

Urvalet av respondenter har gjorts på basis av position, företagssegment och inflytande inom 

fastighetsbranschen och det specifika ämnet. För att få en rättvisande bild har spridningen av 

erfarenhet och segment varit av yttersta vikt. Av de cirka 70 utvalda respondenterna valde 34 

stycken att delta. 

 

Avsnitt 1: Information om respondenten 

Av de deltagande var en majoritet sysselsatt inom konsultverksamhet tätt följt av noterade 

bostadsbolag med tio respektive åtta stycken respondenter. De resterande respondenternas 

sysselsättning var jämnt fördelat bland allmänna pensionsbolag, försäkringsbolag, onoterade 

fastighetsbolag och alternativet Annat. Privata investerare hade endast en representant och 

enkäten saknar helt deltagare vilka representerar ett statligt- eller kommunalt bolag. Bland de 

som valt alternativet annat har deltagarna kommenterat att de jobbar på en bank, åt en fond, 

på ett dotterbolag och bolag ägt av statliga institutioner. Majoriteten av de tillfrågade arbetar 

på företag med säte i Sverige och totalt två av de deltagande är verksamma i ett annat land.  

 

Vid frågan om vilka typer av fastighetsinvesteringar den tillfrågade riktar in sig på hade 

respondenten valet att inkludera flera alternativ i sitt svar. Det som var högst representerat var 

Core följt av Core Plus och Add Value. Opportunistic och Renting var det endas drygt 20 

respektive 10 % av de deltagande som valt. Huvuddelen av de deltagande har haft längre än 

tio års erfarenhet av branschen och innehar högre befattningar som verkställande direktör, 

vice verkställande direktör, partner, och olika chefsbefattningar. 

Fråga 1 
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Fråga 3 

Fråga 5 

Fråga 2 
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Den avlutande frågan i det inledande avsnittet rör de tillfrågades kontakt med utländska 

kunder. Denna fråga är av intresse för de formulerade frågeställningarna och inför de 

fallstudier som tidigare presenterats. I princip alla av de tillfrågande har någon gång haft 

kontakt med en utländsk investerare. Det kan antas att de olika svarsalternativen avspeglar en 

viss typ av företag respondenten jobbar för. Majoritet är i kontakt med utländska kunder varje 

vecka vilket kan bero på antalet konsulter som valt att medverka i enkäten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsnitt 2: Uppfattning om Transparensnivå i Sverige 

Den generella uppfattning om hur transparensnivån i Sverige har förändrats de senaste 15 åren 

är att den har ökat. Det är dock intressant att poängtera att 20 % anser att nivån har minskat 

eller minskat något. I de frivilliga kommentarsfältet har det kommenterats om det ökande 

förekommandet av försäljning och köp i bolagsform.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 6 

Fråga 7 
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Den följande frågan om hur informationsinsamlandet har påverkats av just fastighetsaffärer i 

bolagsform anser dock 37 % att den är oförändrad och närmare 30 % att den har ökat.  

 

Vid frågan om vilka parametrar som speglar en marknads transparensnivå bäst så anses 

tillgängliga försäljningspriser tillsammans med tydliga regelverk vara av stor vikt. 

 

Avsnitt 3: Betydelsen av Transparens 

Avsnitt 2, vilket undersöker hur respondenterna uppfattar nivån och begreppet transparens, 

följs upp av ett avsnitt med frågor vilka försöker klargöra vilken betydelse transparensen har 

på den svenska marknaden. Enligt det insamlade resultatet har den enskildes nätverk 

tillsammans med rapporter en stor inverkan på utbytet av information på marknaden. Vid 

frågan om kostnadsbelagda verktyg och databaser verkar dessa till majoritet fungera som 

stödfunktion vid insamling av information. Majoriteten av de tillfrågade anser att transparens 

är en viktig del av en funktionell och effektiv marknad, där drygt 70 % anser att det är en 

betydande aspekt i deras arbete. Dock kommenteras det att konsulter till viss mån kan gynnas 

av en marknad med en lägre nivå av transparens.  

 

Fråga 8 

Fråga 9 
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Transparens är en parameter vilket har en positiv effekt på hur effektiv en marknad anses 

vara, alltså hur priset på en vara speglar all tillgänglig information. De tillfrågades uppfattning 

om hur effektiv den svenska marknaden visade sig vara väldigt positiv med närmre 90 % som 

anser att den är en relativt effektiv marknad. Denna frågeställning efterfrågar dock en generell 

uppfattning av den svenska marknaden och det påpekas av respondenterna att t.ex. den 

svenska bostadsmarknaden inte är effektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 10 

Fråga 11 
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Fråga 11 

Fråga 13 

Fråga 14 
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Avsnitt 4: Verktyg för förbättrad Transparens 

Respondenterna tillfrågandes hur de själva bidrar till tillgänglig information om och till 

marknaden. De flesta uppgav då att de aktivt släppte pressreleaser med marknadsintressant 

information och flertalet svarade att de deltar i marknadsundersökningar. Drygt tio av de 

tillfrågade släpper rapporter och researchmaterial där samma antal uppger att de är anslutna 

till IPD. Det var endast 7 % som uppgav att de delade med sig av hyresinformation vilket är 

en intressant fråga för den följande analysen.  

 

 

 

 

 

 

De verktygen som finns tillgängliga på marknaden används alla vid insamling av information 

där majoritet av de tillfrågade anger att den publika informationen såsom rapporter och 

pressreleaser är den som bidrar mest i det dagliga arbetet. Majoriteten samlar även 

information från due diligence och transaktionsdata vilket till viss mån är uppbyggda eller 

Fråga 15 

Fråga 16 
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utförda internt. De svarande understryker även vikten av nätverk, upparbetad kunskap och 

egna interna databaser som källor till informationsinsamling. Det som istället anses vara 

svårtillgänglig information är hyresnivåer, avkastningsnivåer, driftskostnader och 

transaktionsdata. Av resultatet att döma finns det olika åsikter om betydelsen av 

svårtillgänglig information och definition om vad detta innebär. Ett antal anser att information 

av större vikt går att få fram då det finns goda förutsättningar på den svenska marknaden. En 

annan anser att det är betydelsen av definitioner och begrepp är svåra att tyda vilket gör 

tillgänglig information oanvändbar då uppfattningen baseras på antaganden. 

 

 

Vid frågan om vilken information som saknas på marknaden är det framförallt hyresnivåer 

och vakansnivåer som verkar vara av störst intresse. Frågor kring bolagsförvärv kommenteras 

även de då det önskas mer omfattande information kring affärer i denna form. Det finns även 

en önskan om mer information om främmande marknader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 17 
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Avsnitt 5: Framtid- Effekt 

För att få en implikation om hur det kommer se ut på den svenska marknaden i framtiden fick 

de tillfrågade rangordna ett antal parametrar efter hur stor vikt de har på en positiv utveckling 

av transparensnivån i Sverige. Det vara framförallt minskade förvärv i bolagsform som ansågs 

viktigt. Detta följdes av en ökad information via publika publikationer och större produktion 

av diverse fria rapporter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppfattningen om hur informationsasymmetri påverkas till följd av låg transparens och hur 

detta uppfattas som ett problem inom fastighetsmarknaden anser de svarande att detta har en 

viss betydelse tätt följt av en betydande påverkan vid fastighetsförvärv.  

 

 

 

 

 

Fråga 19 

Fråga 20 
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Vid en framåtblick om utveckling av transparensnivån i Sverige så är den generella tron att 

denna kommer att vara oförändrad, dock kan utvecklingen i andra länder påverka Sveriges 

starka position som en av de mest transparenta länderna i världen. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.6. Sammanfattning av intervjuer om transparens  

Det faktum att Sverige under tidigt 1990-tal genomled en finanskris kom att påverka 

framförallt de svenska bankernas syn på transparens och kontroll. Sveriges mångåriga 

tradition av ett utföra ett gediget lantmäteriarbete har även det skapat fördelaktiga 

förutsättningar för landet att verka ledande som en av världens mest transparenta ekonomier. 

Transparensnivån har tillsammans med flera andra parametrar varit en viktig del i Sveriges 

historia som ett allokeringsland för utländskt kapital. Tidigt efter finanskrisen togs det ett 

initiativ för att förstärka transparensen i samband med att Svenskt Fastighetsindex skapades år 

1997. Syftet var att verka som ett index och prestandamått då det uppfattades en stor 

efterfrågan från svenska institutioner. I och med att SFI var ansluten till det 

världsomspännande Investment Property Databank, IPD, skapades även förutsättningar för 

utländska intressenter att värdera Sveriges fastighetsmarknad.  Under början av 2000-talet 

initierades ett liknande initiativ där ett antal fastighetsbolag och det svenska exportrådet 

tillsammans producerade rapporter om den svenska fastighetsmarknaden i syfte att locka 

utländskt kapital. Dessa rapporter producerades i PR-syfte där ett antal bolag, framförallt 

konsulter, delade med sig av och sammanställde information om den fastighetsmarknaden i 

Sverige.  

 

Efter lagändringen under år 2003, vilken påverkade hur beskattning av näringsverksamheter 

skulle utföras, så har framförallt tillgången på ortsprismaterial minskat. Bolag som väljer att 

delge känslig information bör dock behandlas kritiskt då marknaden sett hur köpare och 

säljare meddelar olika nivåer på nyckeltal för att skapa en mer fördelaktig bild kring affären 

och bolaget. Det kan uttryckas att denna förändring skapat en ofördelaktig marknad för ökad 

Fråga 21 
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transparens. Förutom att information om nyckeltal blir svåråtkomligt i samband med 

bolagsaffärer så uttrycker även marknaden en önskan om information om hyresnivåer och 

kontraktslängder. Det är svårt att få en rättvisandebild av vad som är korrekta värden då 

fastighetsägare via rabatter kan hålla en konstant hyresnivå för att behålla det deklarerade 

värdet.  Sådana tjänster förekommer i till exempel Norge och Finland, KTI. Ett frågetecken 

kring detta ämne är dock vilken vinning hyresvärden eller fastighetsägaren skulle få ut av ett 

sådant verktyg. Detta skulle ge en ökad konkurrenskraft för landets hyresnivåer där även 

tillgänglig information skapar större fördelar för konkurrenter. Med rätt research och med 

underlag för konkurrenters hyresnivåer skulle dessa hypotetiskt kunna uppvakta hyresgäster 

vid kontraktstidens utgång med ett bättre erbjudande. 

 

Den utveckling som skådats på marknaden gällande spridning av information och liknande 

verktyg är en direkt följd av teknologins framfart. Från att de första stora transaktionerna med 

utländskt kapital under andra halvan av 1990-talet genomfördes så har internet öppnat 

möjligheten till en mängd nya informationskanaler. Båda lantmäteriets och IPDs tjänster har 

digitaliserats och en mängde rapporter tillsammans med webbtidningar finns idag tillgängliga 

för allmänheten vid internet. Under åren 1996-97 lanserades ett dataprogram, Fastinfo, vilket 

var en biprodukt till följd av ett konsultuppdrag vilket följde upp hur banker tog upp 

fastigheter på balansräkningen. Denna programbaserade produkt är idag en välutvecklad 

webbaserad tjänst som sedan år 2000 gått under namnet Datscha AB. Vid lanseringen av 

tjänsten uppfattades genast ett intresse från branschen vilket under de senaste åren utvecklats 

till ett välanvänt verktyg av framförallt värderare och konsulter. I och med utvecklingen av 

branschen i samband med en majoritet av förvärv i bolagsform måste även Datscha AB 

utveckla sin informationsinsamling.  Under våren år 2013 kommer en ny form av Datscha 

lanseras där information om bolagsaffärer kommer att sammanställas. På grund av 

komplexiteten av dessa transaktioner och den konfidentiella nivå som uppstår så blir 

insamlingen av information en blandning mellan partnerskap och detektivarbete tillsammans 

med antaganden.  

 

Att transparens skulle vara något branschen gemensamt strävar efter är med hög sannolikhet 

en missuppfattning. Det finns röster vilka utrycker ett negativ tänkesätt kring transparens. Att 

ensam ha tillgång till betydelsefull information är en fördel för aktören även om inte 

marknaden i sig gynnas. En utveckling mot allt mer allmän information till följd av 

webbaserade verktyg och rapporter producerade av större bolag kan motverka den mindre 

konsultens möjlighet att sälja sina tjänster. Varför skall investerare betala för tjänster när 

informationen är tillgänglig?   

 

Appliceras betydelsen av detta begrepp på ett internationellt perspektiv så kan det diskuteras i 

vilken utsträckning nivån på transparensen påverkar det utländska kapitalet. Är transparens en 

nationell eller internationell angelägenhet? Hur konkurrenskraftigt är transparensen i ett 

internationellt perspektiv? Bör denna fråga regleras efter en Nordisk, Europeisk eller på en 

västerländsk nivå? Det kan till exempelvis ifrågasättas hur mycket de asiatiska investerarna 

påverkas av detta begrepp. I linje med detta så finns det internationella index vilka mäter 

denna faktor, dels landets generella transparensnivå och dels på branschnivå. Sverige har, 
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sedan dessa rapporter blev offentliga, placerats bland de topp tio mest transparenta 

fastighetsmarknaderna. Frågan är nu vad som skall till för att den svenska 

fastighetsmarknaden skall räknas som den mest transparenta? Dock ifrågasätts det hur denna 

mätning genomförs och ifall de topnoterade länderna, USA, Storbritannien, Australien och 

Nederländerna verkligen har lättillgänglig information.  Sverige kan hämta inspiration om 

medel för ökad transparensnivå från dessa länder. England har till exempelvis stämpelskatt på 

bostadsrätts köp samt databas över pågående planförändringar och byggprojekt. 
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7. Analys 
I detta kapitel analyseras de resultat som framkommit från studier av transaktionsdata, 

fallstudier, litteratur, intervjuer och enkät. Analysen utgår ifrån de frågeställningar som 

presenterats i arbetets inledning. Frågeställningarna är följande: 

 

 Vilka typer av investerare har gått in på den svenska marknaden under de senaste 15 

åren och vilka har gått ur, när och varför har de valt att göra det? 

 Hur definieras en utländsk investerare? Hur stor är vikten av juridiskt bolagssäte 

kontra kapitalets ursprung? Hur definieras ägaren till en fastighet i fråga om 

kapitalstruktur? 

 Hur kan Sverige fortsätta att attrahera utländskt kapital i framtiden? Hur stor betydelse 

har vikten av ökad transparens? 

I efterföljande kapitel kommer en konkret sammanfattning av de slutsatser och fynd den 

följande analysen kommer fram till, se 8.1 och 8.1.1. 

7.1. Utländska aktörers aktivitet på den svenska marknaden 

7.1.1. Transaktionsdata och intervjuer 

Resultatet konstaterar att den underliggande anledningen till varför den stora andelen 

utländskt kapital strömmat in på den svenska fastighetsmarknaden under det senaste decenniet 

kan härledas utifrån de aspekter som presenteras i teoriavsnitt 4. Vid återkoppling till detta 

teoriavsnitt så konstateras det att den svenska marknaden inger en mycket positiv bild inom 

alla de aspekter som bör överses innan en investering i ett främmande land. Investerarnas 

motiv och incitament inför de enskilda transaktionerna skiljer sig efter både tidsperiod och 

efter vem den enskilda investeraren är, dock har de positiva förutsättningarna på den svenska 

marknaden varit ett faktum snarare än kalkylerade tillfälligheter. Detta leder till antagandet att 

förutsättningarna på den svenska marknaden i sig inbringar kapital däremot är det 

investerarprofilen som i slutändan avgör var kapitalet hamnar och när det skall investeras. 

 

Inledningsvis så kan det utredas varför Sverige anses vara en stabil och intressant marknad. 

Efter en närmare analys av de aspekter som presenteras i avsnitt 4 så påvisar resultatet att 

marknaden är mycket likvid, transparent och erbjuder en möjlighet till låga 

transaktionskostnader med bra och ömsesidig kommunikation med lokalt yrkesverksamma. 

Jämförelser kan göras med andra marknader. Under utredningen har en homogen uppfattning 

tolkats bland ett flertal respondenter att den danska marknaden inte är lika lättsamt att 

genomföra affärer i ur synpunkten ärlighet, språk och kommunikation samt att Tyskland är 

mer komplicerad ur en legal och byråkratisk synpunkt. Detta stödjer det redan påstådda 

faktum att Sverige är en nation vilket det är enkelt att genomföra affärer med.  

 

Utifrån ett allokerings- och effektiviseringsperspektiv så är det först och främst valutan en 

viktig aspekt i kombination med den låga korrelationen till andra marknader där Sverige 

skiljer sig från flertalet andra Europeiska länder. Den politiska och legala riskexponering den 

utländska investeraren utsätts för anses även den som låg då det svenska samhällets bygger på 
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fundamentalt starka politiska och legala värderingar vilket enligt undersökningar inger en 

trygghet för investeraren. 

 

En anledning till att utforska främmande marknader är kompetensspridning. Detta är något 

som även det har skådats på den svenska marknaden. Dels har utländsk kompetens inom 

handel och centrumutveckling noterats samt ett mycket tydligt exempel när Shurgard 

introducerade sitt koncept i Sverige. Detta fall ger ett väldigt tydligt svar på varför den 

enskilda investeraren valt att gå in på den svenska marknaden och bekräftar även att 

investerarna styrs av olika motiv. 

 

Efter analys av transaktionsdata och sammanfattning av utförda intervjuer kan slutsatser dras 

om varför dessa utländska investerare valt att aktivera sig på den svenska marknaden. Som det 

tidigare stycket konstaterar så är förhållandena på den svenska marknaden lätthanterliga vilket 

därför ökar tyngden av frågan varför en investerare valt att gå in i Sverige vid den specifika 

tidpunkten. Historiskt sett så började det utländska kapitalet flöda in under den andra halvan 

av 1990-talet. Under denna period noterades opportunistiska investerare vars underliggande 

incitament grundades i möjligheterna som uppdagades till lönsamma och snabba affärer efter 

finanskrisen. Till en början var investeringarna blygsamma vilket kan antas vara rädsla starkt 

kopplad till investeringspsykologin där begrepp som förlust- och ambiguitet aversion är 

applicerbara. Dessa begrepp syftar till preferensen av känd risk framför okänd och individens 

tendens att i större utsträckning undvika förlust än se till möjlighet till vinst. De mindre 

investeringarna i början av andra halvan av 1990-talet banade vägen för de riskkapitalister och 

banker som investerade massiva mängder kapital under slutet av årtiondet.  

 

Varför valde dessa investerare att gå in i Sverige just då? Efter en sammanfattning av 

resultatet så kan ett antal slutsatser dras. Dels var Sverige en stabil nation utifrån ett 

samhällsekonomiskt och politiskt perspektiv dock var det förutsättningarna som finanskrisen 

skapat den ledande anledningen till varför dessa typer av investerare intresserade sig i den 

svenska marknaden. En stor volym av fastigheter låg ute till försäljning och de svenska 

fastighetskonsulterna erbjöd lönsamma och effektiva varianter på finansiering. Det kan 

sammanfattas att det var enkelt att genomföra en affär i Sverige och att marknaden under 

denna period var väldigt likvid. Dessa förutsättningar skapade även en hets bland de 

internationella riskkapitalisterna där tendenser till flockbeteende kan utläsas av det 

transaktionsdata som sammanställts. I utförda intervjuer kan det även bekräftas att denna hets 

existerade även på organisations nivå där till exempelvis amerikanska riskkapitalister ville 

komma till avslut innan de japanska investerarna. 

 

Denna period, präglad av investerare med korta tidshorisonter med en opportunistisk 

investerarstrategi, följdes av stora investeringar från mer core-orienterade investerare i form 

av tyska pensionsfonder. Dessa fonder behövde investera kapital under denna period då de 

haft ett stort inflöde av pensionspengar. I och med att de tyska investerarna generellt styr sina 

beslut efter stabila kassaflöden så kan det antas att Sverige var ett passande alternativ. 

Marknaden i Sverige var stabiliserats och de Tyska investerarna var inte främmande för 

affärer med Sverige. Under samma tidsperiod slog IT-kraschen till. I teorin så laggas en 
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finansiellkris 2 år innan den påverkar en marknad specifikt. Under år 2003 utläses en ökad 

mängd av opportunistiska investerare igen vilket då kan antas styrdes av den tidigare IT-

krisen som kom att påverka den svenska fastighetsmarknaden. De underliggande incitamenten 

antas återigen vara den möjlighet till lönsamma och snabba affärer som skapades av 

oroligheterna efter krisen. Under denna period började även en efterfrågan på utländsk kapital 

utlysas av den svenska fastighetsbranschen. Dels producerades rapporter i syfte att 

marknadsföra den Svenska fastighetsmarknaden vilket kan ha haft en direkt effekt på 

utländska investerares syn på Sverige. En ytterligare orsak till varför de utländska 

investerarnas intresse höll i sig under denna period kan vara en bieffekt av den fond vilken 

lanserades av Niam under år 2000. Denna fond bestod av kapital från internationella 

investerare vilket ökade exponeringen av Sverige som en lönsam nation för kortsiktiga, som 

långsiktiga, investeringar. 

 

De följande åren fram till år 2007 aktiverar sig alla möjliga typer av investerare i Sverige. I 

sammanställningen noteras opportunister, value-add och core investerare. Ett nytt fenomen 

med specialiserade aktörer noteras även i form av utländska handelsspecialister med fokus på 

köpcentrum.  Under dessa år kan det antas att många inspirerades av den stora mängd kapital 

som placerades i den svenska fastighetsmarknaden. När de större bankerna och 

riskkapitalisterna började sälja av sitt bestånd under år 2006-2007 fanns det fortfarande 

aktörer som var intresserade av att placera kapital. Detta beteende kan dels förklaras av det 

tidigare nämna flockbeteendet samt myopiskt beteende vilket syftar till investerarens tendens 

att endast se till det rådande marknadsläget.   

 

När Lehmankraschen slår till har de flesta av de internationella opportunisterna redan lämnat 

den svenska marknaden. En förklarande anledning kan vara deras korta tidshorisonter vid 

investeringar samt att flertalet av dessa ser investeringar ur ett Pan-perspektiv vilket innebär 

att de är mer uppmärksamma på globala förändringar. Trots det rådande läget höll höga 

inflödet av utländskt kapital i sig till två år efter kraschen. Detta kan förklaras av kapitalstarka 

institutioner och framförallt danskt kapital vilka utnyttjade valutaläget. Återigen ser 

marknaden hur en finansiell kris laggas 2 år och under år 2010 är investeringsnivån låg. Av 

historisk erfarenhet och rent teoretiskt skulle denna period egentligen inneburit ett ökat 

inflöde av opportunistiskt kapital. Dock hade branschen påverkats globalt där framförallt 

bankernas utlåning var restriktiv. Istället har Sverige under de senaste tre åren fram till idag, 

år 2013, skådat core och core plus orienterade försäkrings- och pensionskapital. Detta kan 

förklaras av de rådande oroligheter i Eurozonen där Sverige återigen vilar på de positiva 

aspekter som nämnts inledningsvis i denna analys. 

7.1.2. Fallstudier 

Utifrån de tre fallstudier som presenteras i resultatdelen går det att belysa och bekräfta några 

av de trender och intressanta förekommande som har utmärkt sig under den period som 

arbetet behandlar. De tre fallen har alla skilda incitament där aktörer med olika förutsättningar 

har gått in och ut ur marknaden.  
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Den första fallstudien som behandlar Keops började i ett skede då marknaden var på topp. 

Frågan om varför de gärna ville köpa stora volymer i Sverige besvaras delvis av den starka 

danska kronan som gjorde det billigt för danskarna att investera i Sverige. De såg också andra 

möjligheter i Sverige där likviditeten var påtagligt högre än i Danmark. Strukturerna som Ole 

Vagner och Keops hade arbetat fram ansågs vara väldigt värdefulla och en hel del tyder på att 

det var angelägna om att få ta strukturerna i bruk och därför var mycket hungriga på att göra 

affärer. Varför valde Keops att genomföra affären med Kungsleden som var så pass vag i 

finansieringen att det knappt gick att täcka mer än räntekostnader? Studien tyder på att det 

fanns en stark tro om att det faktiskt skulle kunna gå att komma runt problemet och 

förhoppningarna låg i att marknaden skulle fortsätta att stiga i samma nivå som tidigare och 

självfallet att en framtida försäljning skulle generera stora vinster. Som teorin "bigger fool" 

förklarar är en vanlig tanke och förhoppning hos investerare att det alltid kommer att komma 

en köpare som är en större dåre än vad investeraren själv är och kan därför motivera förvärvet 

genom det.  Varför Vagner senare valde att köpa tillbaks strukturerna bekräftar tidigare 

nämnda ovärderliga underliggande värde i de finansiella strukturerna. Vikten av att 

återförvärva strukturerna har också visat sig vara tydligt kopplade till de obligationer som 

hade ställts ut i Danmark för att täcka toppfinansieringen. Det fanns en möjlighet att lindra de 

finansiella problem som uppstod gällande obligationerna så länge strukturerna kunde 

räddas och fortsätta användas. Att det slutliga bolaget Kefren till sist sattes i konkurs pekar 

enligt studien på att fastigheternas övervärde var allt för stort och att detta var avgörande 

genom hela förloppet. 

 

I den andra fallstudien som berättar historien om Kista Galleria som år 2012 såldes till den 

högsta köpeskillingen någonsin i Sverige kan poängteras ett antal intressanta faktum som 

studien visar på. Den största andelen ägare som har varit inblandade i Kista Galleria har varit 

förvaltare av pensions- eller försäkringskapital. I fråga om när försäljningar har gjorts finns 

det ingen tydlig koppling till den ekonomiska fastighetscykeln. Endast år 2008 då Kista 

Galleria lades ut till försäljning men då finansieringsproblem avbröt affären. Det som väcker 

uppseende är de korta innehavsperioderna. Eftersom samtliga ägare har varit kapitalstarka 

med en strategi att äga långsiktigt med trygga avkastningar ter det sig märkligt att det har 

skett ett så stort antal ägandeväxlingar under de senaste 14 åren. Ett år som 2008 då 

marknaden presterade mycket dåligt förekommer märkligt att för ett kapitalstarkt bolag vilja 

göra sig av med en fastighet och inte avvakta. Den anledning studien tyder på är att man har 

velat sälja på grund av en extra ordinär tro på att få ut en mycket hög avkastning. I den 

senaste försäljningen där Canada Pension Plan Fund köpte Kista Galleria hade de varit 

intresserade av Sverige en längre tid. På så sätt måste säljarna varit medvetna om att ett stort 

intresse fanns och att köpeskillingen kunde komma att bli mycket hög.  

 

NCC, Vasakronan och Drott var huvudsäljare i den tredje fallstudien. Sambandet mellan 

dessa affärer var att det rörde sig om mycket stora portföljer och att säljarna i samtliga fall var 

i relativt pressade lägen att göra sig av med fastighetsbestånd som inte längre passade in i 

deras profil eller kunde generera en framtida ökad avkastning. Tiden var från 1996 och fram 

till och med början av 2000-talet utmärkt för de tre säljarna då det hade blivit känt att ett antal 

opportunistiska investmentbanker framför allt hade stora intressen av att investera på den 
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svenska marknaden. Det rådde en form av kapplöpning mellan intressenter som Credit Suisse, 

Morgan Stanley, GE Capital och Nomura och det var ett gyllene läge att sälja.   Under dessa 

år pekar det mesta på att investmentbankerna agerade till viss del på ett sätt som går under 

flock beteende de följde varandra och ville inte halka efter av rädsla att förlora goda affärer.   

 

De tre fallen i den tredje fallstudien visar alla även tydligt att orsaken och intresset för att göra 

fastighetsaffärer i många fall inte grundar sig i portföljteori och diversifieringsstrategier. 

Underliggande faktorer så som personlig anknytning, rykte och konkurrens är även de 

faktorer som spelar nog så stor roll i beslutsfattandet. Portföljteorin för globala företag kan ses 

som ett stödverktyg till beslutsfattandet.  En avgörande faktor till varför det blev avslut i dessa 

affärer har visat sig vara de finansieringslösningar som på ett skräddarsytt vis erbjöds de 

utländska investerare som visade intresse för de stora bestånden under perioden. Det får 

utifrån studien även anses vara bevisat att en stor fördel i form av varför utländska investerare 

som ovan nämnda har valt att göra affärer i Sverige har varit svenskarnas tillmötesgående och 

innovation. Viljan att skapa möjligheter istället för att sätta käppar i hjulen för utländska 

investerare. Även att utländska banker ställde upp med stora lån får ses som en avgörande 

faktor till varför dessa aktörer faktiskt fick till avslut på förvärven i Sverige under åren kring 

millennieskiftet.  

7.2 Kapitalets ursprung 

Frågan om kapitalets ursprung som i resultatet presenteras som en fråga som väckts under 

intervjuer påvisar flera intressanta aspekter gällande bedömning av nationalitet och finansiell 

struktur. Att det inte är självklart vem som är den egentliga ägaren i fråga om underliggande 

kapital är den generella synen enligt intervjuerna. Vilka faktorer är viktigast då bedömningen 

görs av investerarens ursprung? I Sverige är den vanligaste definitionen att se till var bolaget 

är registrerat och således har sitt bolagssäte. Detta innebär att fonder med huvudsakligen 

utländskt kapital faktiskt klassas som helt svenska. Även att Fastighetsbolag som utåt sett ses 

som svenska aktörer kan klassas som utländska då de har förlagt sitt bolagssäte i ett annat 

land. Vikten av juridiskt bolagssäte har visat sig vara det som bedömningen grundar sig totalt 

i. För att få en rättvisare bild av hur stora de verkliga volymerna av utländskt kapital på den 

svenska marknaden är skulle det vara av intresse att istället se noggrannare till varje specifikt 

bolag och hur strukturen i det ser ut. Att se djupare in i bolagen skulle kasta om andelarna 

utländska respektive svenska investerare av den totala årliga transaktionsvolymen. Det skulle 

även vara en stor fördel för analytiker och rådgivare att förutspå möjliga och intressanta 

investeringar för fastighetsbolag/ fonder om det egentliga ursprunget spårades till högre grad. 

Underliggande kapital i en fond kan ligga till stor grund i varför investeringsstrategin ser ut på 

ett visst sätt som kan te sig underligt utifrån sett.   

 

Materialet från intervjuerna påvisar det faktum att det finns tydliga kopplingar mellan 

incitament och risktagande vid fastighetsinvesteringar. Högre andel eget kapital har visat sig 

påverka till en högre riskaversion och vice versa. Fallstudien om Keops IV bekräftar att en så 

pass hög risk till största sannolikhet inte skulle ha tagits om inte det underliggande kapitalet 

till största andel hade bestått av bankkredit och fastighetsobligationer utställda till 

privatpersoner. Detta stärker tesen om att det finns en viss osäkerhet i många fall gällande 
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definitionen av den egentliga ägaren i fråga om underliggande kapital. Studien visar att den 

definition som används är att bolaget som gör förvärvet står som ägare till fastigheten. Det 

finns anledning att ifrågasätta denna definition och omvärdera om det inte skulle vara 

fördelaktigt att i större utsträckning urskilja de olika verkliga ägarna i form av underliggande 

finansiering. Om inte endast Keops hade definierats som ägare till Keops IV, skulle det 

möjligtvis ha bidragit till en större försiktighet. En ökad belysning om vem som ligger bakom 

skulle kunna bidra till en allmän ökad riskmedvetenhet bland de bolag som använder sig av 

finansiella strukturer med mycket låg andel eget kapital. Det skulle även kunna bidra till en 

generell högre avkastning på lång sikt.    

7.3. Transparens 

Den inledande hypotesen inför ämnet transparens på den Svenska fastighetsmarknaden 

baserades dels på artiklar från branschen, Varför är det viktigt med Transparens? från 

Fastighetsvärden, och den reform som skapade möjligheten till fastighetsförvärv i bolagsform. 

Antagandet var då att utvecklingen på marknaden där dessa förvärv skapar alltmer 

konfidentiell information samt försvårar Lantmäteriets insamlande av fastighetsrelaterad 

information skapar en hotbild för hur utvecklingen skulle komma att påverka utländska 

investerares intresse i Sverige. Teorin och röster från branschen menar att transparens är en 

bidragande orsak till varför Sverige har mottagit den stora mängd utländskt kapital under de 

senaste 15 åren där även ett antal anser att detta ämne bör vara av hög prioritet för 

yrkesverksamma.  

 

Vid en närmare analys av det tidigare presenterade resultatet så dras dock en ganska 

motstridande slutsats till rapportens ursprungliga antagande. Branschen uppfattar att den 

svenska fastighetsmarknaden har ökat transparensnivån under de senaste 15 åren och att den 

reform som skapade oro kring detta ämne inte märkvärt har påverkat tillgången till 

information. En notis till denna slutsats är dock att majoritet av de tillfrågade har en 

erfarenhet på 10- 15 år i branschen vilket innebär att detta kan vara en generell uppfattning i 

led med internet och andra informationskanalers framfart. Samtliga av de intervjuade har, som 

tidigare nämnt, uttryckt betydelsen av detta ämne där resultatet av enkäten bekräftar 

marknadens behov av en hög transparensnivå för att underlätta det vardagliga arbetet. En 

följande frågeställning är då varför detta ämne har uppmärksammats med varningsklockor. 

Jones Lang La Salles transparensindex har placerat Sverige bland världens mest transparenta 

marknader sedan Transparency index första gången lanserades år 2002. Dock har Sverige 

tappat 5 placeringar inom loppet av 3 år. Att mista 5 placering i ett ifrågasatt index producerat 

av ett internationellt bolag inom fastighetsbranschen kanske inte anses som någon större 

nedgång dock är det intressant att ställa frågan varför. 

 

Inledningsvis konstaterar marknaden att transparensnivån historiskt sett har haft en stor 

betydelse i syftet att locka utländskt kapital till Sverige. En frågeställning som har 

uppmärksammats under utredningen är dock i vilket utsträckning transparensen påverkar det 

utländska kapitalet. Hur stor vikt lägger till exempel asiatiska investerare på betydelsen av 

transparensnivån på den svenska fastighetsmarknaden vid en potentiell investering. Om en 

marknad är intressant ur ett internationellt perspektiv antas det väl att denna aktör ser till att 
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all information uppdagas. Om transparens analyseras ur ett bredare perspektiv, inte bransch 

relaterat, så går begreppet oftast hand i hand med mängden korruption i ett land vilket bör 

vara en ytterst intressant aspekt för en investerare. 

 

Under tidigt 2000-tal producerades rapporter, Invest in Sweden, vilka skrivits i syfte att öka 

insynen i landet och att locka utländskt kapital till fastighetsmarknaden. Detta var ett 

samarbete, som tidigare beskrivits, av ett flertal aktiva aktörer. En majoritet av dessa 

producerar idag individuella rapporter vilket kan antas vara i rent PR syfte som indirekt 

stärker transparensen. Av detta så kan det konstateras att det är marknadens ansvar att styra 

över transparensnivån. I dagens läge beror transparensen till stor del av vilket information den 

enskilda aktören vill dela med sig av, där framförallt det underliggande syftet bör granskas av 

informationsmottagaren. 

 

Vidare kan transparensen efter sammanställning av resultatet delas upp i vad som kan anses 

vara officiell och inofficiell transparens. Enkäten påvisar att betydelsen av nätverk, kontakter 

och marknadskännedom är av stor betydelse där kostnadsbelagda tjänster och webbaserade 

verktyg endast fungerar som stöd samt att det vanligaste tillvägagångssättet att finna 

information är via publika artiklar, rapporter och uttalanden. Den officiella transparensen är 

den som kan mätas via hur tillgänglig skriftlig information är och den inofficiella är den 

information vilken sprids mellan olika aktörer i branschen via möten och andra 

korrespondenser. Denna definition innebär att det kan anses finnas ett mörkertal då den 

inofficiella transparensen inte är mätbar eller konkret. För den utländska investeraren har båda 

dessa begrepp betydelse beroende på om denne använder sig av en konsult eller beträder 

marknaden med egen personal. Den inofficiella transparensen ökar även risken för en obalans, 

asymmetri, bland yrkesverksamma. Då denna information inte är konkret kan det vara svårt 

för den enskilda att söka efter den. 

 

För att återkoppla till den ursprungliga hypotesen och för att utveckla varför denna 

uppfattning om en potentiell hotbild existerar räcker det med att höja blicken på nordisk eller 

europeisk nivå. För att Sverige i längden skall fortsätta vara bland de mest transparanta 

nationerna och för att kunna använda transparensnivån som ett argument för att locka utländsk 

kapital så krävs det en utveckling. Transparensen har enligt branschen ökat, däremot har en 

utveckling av dess medel och verktyg inte noterats. Datscha AB kommer under hösten lansera 

en ny produkt dock finns del flera medel att se över och introducera på marknaden. I resultatet 

så uppfattas det bland annat en efterfrågan bland lokala aktörer efter hyresnivåer. Detta är ett 

koncept vilket redan existerar i Finland och Norge. Under utredningen så har åsikter kring 

detta påträffats. Detta anses inte vara fördelaktigt för fastighetsägare då det skapar en fördel 

för konkurrenter. Å andra sidan så påpekar marknaden att transparensen bidrar till en effektiv 

prissättning och marknad vilket då betyder att all information kommer fungera för hela 

marknadens fördel.  

 

En ytterligare problematik kring det föreslagna verktyget är den så kallade "indirekta 

besittningsrätten"(Katzler, S., Lind, H. & Netzell, O. 2012).  Vid ett hyreskontrakts utgång så 

har inte hyresgästen rätt att kräva förlängning, dock kan de kräva skadestånd ifall 
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fastighetsägaren kräver en högre hyra en marknadshyra. Detta orsakar att fastighetsägaren, i 

rädsla för skadestånd, arbetar med hyresnivåer under marknadshyran samt använder sig av 

rabatter för att hålla den officiella hyran lägre under perioder med en svikande 

marknadshyror, en problematik som även påverkar transparensen. Denna lagstiftning existerar 

till exempelvis inte i Norge, där direkt besittningsskydd
3
 gäller vid kontraktets utgång- Detta 

kan återigen stödja att det är ofördelaktigt för fastighetsägare att dela med sig av hyresnivåer, 

samt påvisa att det på grund av regelverk kring kontraktens utgång är problematiskt med en 

sådant verktyg(Katzler, S., Lind, H. & Netzell, O. 2012). 

 

Avslutningsvis så tyder uppfattningen på marknaden att transparensen inte bildar ett hot mot 

branschen som en internationell angelägenhet. Dock har det noterats att information blir mer 

konfidentiell via bolagsköp där spridningen styrs av aktörer på marknaden. För att Sverige 

skall behålla en hög transparensnivå och återta en plats bland de topp 5 mest transparenta 

marknaderna krävs det en utveckling. Marknaden ser endast till de rådande förhållandena och 

bör vidga sin uppfattning. Som nämnt behöver branschen endast se på sina nordiska grannar 

för att inse att utveckling är möjligt och viktigt för en effektiv marknad med internationellt 

kapital. 

 

  

                                                        
3 Direkt besittningsskydd, "Fördelarna med ett direkt besittningsskydd är att hyresgästen 
måste bestämma sig för om man vill fortsätta att hyra eller ej, och att domstolens enda roll 
blir att bedöma nivån på marknadshyran. Ingen rätt till skadestånd eller att få uppskov med 
avflyttning finns i dessa fall."  (Katzler, S., Lind, H. & Netzell, O. 2012) 
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8. Slutsats och diskussion 

8.1. Slutsats 

Den generella bilden av Sveriges fastighetsmarknad sett från ett utländskt 

investerarperspektiv är mycket positiv. Det har sedan de första utländska investmentbankerna 

började investera i fastigheter i Sverige under mitten av 1990-talet funnits ett konstant intresse 

för marknaden med undantag från konjunkturtoppar och dalar. Att dessa volymer inte alltid 

har följt konjunkturen har stått tydligt efter analys av transaktionsdata och de intervjuer som 

genomförts. Fram till och med Lehmankraschen år 2008 noterades en konstant ökning av 

andelen utländskt kapital av den totala transaktionsvolymen på den svenska 

fastighetsmarknaden. De starkaste förklaringarna till varför den svenska marknaden har varit 

så populär är fördelaktiga språkliga, legala och finansiella förhållanden, hög likviditet och god 

transparensnivå. Värt att poängtera är även vikten av relationer och band till en marknad vid 

beslut om investeringar, även rykten och flockbeteende har stor inverkan. Resultatet förkastar 

det allmänna användandet av klassisk portföljteori som tidigare i många fall har omnämnts 

som ett betydande verktyg. Det har visat sig att dessa teorier används i en mycket begränsad 

utsträckning.  

 

Trots noteringar om låga volymer av utländskt kapital under krisår så som 2009, har den 

svenska marknaden repat sig snabbt i jämförelse med exempelvis Storbritannien. Branschen 

har återigen noterat att nya och gamla aktörer letar efter affärsmöjligheter i Sverige trots ett 

något avvaktande första kvartal år 2013. De tidigare aktiva opportunisterna har sökt sig till 

nya marknader och idag syns främst investerare med inriktning på Core Plus i form av 

framförallt pensions- och försäkringsbolag. 

 

Utifrån samanställd transaktionsdata förefaller det även intressant att analysera affärer ur ett 

perspektiv som belyser sambanden mellan finansieringsstruktur och incitament. Noteras görs 

en stark koppling mellan beteende och finansiell struktur vilket har visat sig ha samband med 

det slutgiltiga utfallet av affären. Ur materialet kan urskiljas affärer där ett negativt utfall kan 

antas stå i direkt relation till den finansiella strukturen.     

 

Funderingar om definitionen av utländskt kapital har visat sig vara starkt förekommande i 

branschen. Sammanfattningsvis utav frågan har konstaterats att det är viktigt att arbeta med 

definitionen av utländskt kapital och frågan om vem den egentliga ägaren är utifrån det 

underliggande kapitalet. Det finns vinster att göra genom att hålla sig uppdaterad och 

analysera möjliga varianter av bolagsstruktur.  Att se bortom den uttalade definitionen utifrån 

finansiering och bolagssäte kan leda till ett bättre beslutstagande.  

 

Den generella uppfattningen om transparensnivån i Sverige är att den är hög. Inom branschen 

finns det både de som har en positiv och en negativ inställning till ökad transparens, likväl 

skiljer sig meningarna åt angående den aktuella transparensnivån. Av branschen att döma 

finns det generellt inga omfattande svårigheter att få tag i information, dock finns det 

önskemål om ökad tillgång till hyresnivåer, hyreskontrakt och information om bolagsaffärer. 
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Sett ur ett historiskt perspektiv har transparensen varit en avgörande faktor till varför 

utländska aktörer har valt att göra affärer i Sverige och känt sig bekväma med det. Studien 

tyder inte på att det finns något akut hot mot aktiviteten på den svenska marknaden. Dock 

finns det ett behov och en efterfrågan att utveckla verktyg relaterade till transparens så som 

information om hyresnivåer, längden på hyreskontrakt, information gällande bolagsaffärer 

och ett lättillgängligare system för att samla bygglov och planer. 

8.1.1. Konkreta förändringar att tänka på i framtiden  

Som en del av slutsatsen presenteras i denna del i form av en checklista de konkreta utfall som 

studien har kunnat konstatera och ett antal åtgärder som är viktiga att ta med sig och arbeta 

med inför framtiden.  

 

 Nya aktörer sneglar på Sverige från exempelvis starkt växande ekonomier i Asien och 

Kanada. Fortsatt efterfrågan från pensions- och försäkringsfonder med behov av att 

investera.    

 

 Tillfället och kontakten gör i många fall affären. Klassisk portföljteori har mycket låg 

inverkan på beslutstagande i ett första skede. Relationer, rykten och flockbeteende har 

stor inverkan på beslut om möjliga investeringar.  

 
 Förvänta det oväntade, Fastighetscykler och konjunktur är inte lag, det finns alltid 

aktörer som går sin egen väg. Räkna inte bort spelare i förtid.  

 
 Definiera fastighetsbolaget/ fonden utifrån verkligt nationellt ursprung. Hur resonerar 

de som verkligen står för det underliggande kapitalet. Vinna affärer genom försprång i 

analys.  

 

 Underskatta inte incitamenten som är relaterade till det underliggande kapitalet. 

Identifiering av de verkliga ägarna i form av kapitalets ursprung kan bidra till klokare 

affärer som genererar högre avkastning.  

 

 Aktörer på den svenska marknaden uppfattar inte någon märkbar försämring av 

transparensnivån, dock är en ständig utveckling att eftersträva för att bibehålla en stark 

position som en av väldens mest transparenta fastighetsmarknader. 

 

 Aktörer på den svenska marknaden uppfattar att nätverk och kontakter har mycket stor 

betydelse som informationskanal. Detta är ett problem då det inte går att mäta nivån på 

denna informationskanal. Det är inte heller information som är tillgänglig för alla 

aktörer. 
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 Det finns tydliga kopplingar mellan transparensverktyg och PR-syfte för rådgivare och 

andra bolag som innehar material. Det är viktigt att inte bortse från detta PR-syfte vid 

användande av material till analyser.  

 

 Utveckling av nya verktyg för information är mycket viktig för att främja en ökad 

transparens. Förslag på verktyg som skulle vara efterfrågade och användbara är en 

samlad databas med information om hyresnivåer och längd på hyresavtal samt ett 

lättillgängligt verktyg för att spåra bolagsaffärer. Ett avslutande förslag är en tjänst 

med samlad information från kommuner om bygglovshandlingar och planändringar.  

 

8.2. Förslag på vidare studier  

Ämnet transparens är aktuellt och en viktig fråga för många aktörer på marknaden. Ett 

verktyg som är i ropet är behovet av information angående hyresnivåer i Sverige. Verktyget 

befinner sig i lite av ett moment 22 då det är svårt att finna incitament att lämna ifrån sig 

denna information. Hur skulle detta kunna påverka marknaden och transparensnivån? Hur 

skulle ett sådant system kunna vara utformat och vilka incitament skulle krävas för att få 

fastighetsägare intresserade av att dela med sig av hyresnivåer? Detta är ett ämne som skulle 

vara lämpligt att utreda i en vidare studie. Studien skulle med fördel kunna bygga på 

intervjuer och enkät angående berörda branschaktörers inställning till verktyget och hur idéer 

om möjlig utveckling.  
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