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Abstract 

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

the second half of the 1990s. The entrance period was marked with a large amount of infused 

foreign capital, which was a result of flexible real estate transactions to low prices. Since 

then, the international interest for the Swedish real estate market has increased and the 

forecast says that it will continue. The majority of the foreign capital has been invested 

indirectly, through funds, but direct investments also occur. In recent years, the Asian capital 

invested in the Swedish real estate market has increased, with the main reason being a strive 

for risk diversification. The purpose of this study is to investigate the motives and incentives 

of foreign investors when investing in Swedish real estate. A secondary objective is to 

research whether there may be difficulties for foreign operators to perform real estate business 

in Sweden. Furthermore, a deeper analysis about the increased interest from Asia is 

performed. The study has been carried out through interviews with experienced people in the 

real estate business. Recognized reports and transaction data have also been analyzed.  

 

The analysis in this thesis shows that the interest from foreign investors vary depending on 

the fluctuation in economic activity. Sweden is considered to be politically and economically 

stable, with a good potential for future growth. Therefore, the interest from foreign investors 

has not been negatively affected over time. Factors that contribute to foreign interest in the 

Swedish real estate market are the good liquidity, low transaction costs and a high 

transparency. There are various incentives to invest in a foreign market, but international 

diversification has emerged as the most important incentive. Other main motives are the 

possibilities of return, the ability to increase the return and to risk-adjust returns over other 

kind of assets. The main problems that have arisen when foreign investors have capitalized in 

Sweden have had strong ties to the cultural, legal and political aspects. Today these problems 

are rare, mainly because foreign investors are more well informed and have been established 

for a long time on the market. Although many investors are using hedging for currency 

exposure, the currency is considered to be relatively stable and therefore entails less risk. 

 

In recent years Asian investors have shown great interest in the Swedish real estate market. 

However, Asian investors have only made a few major investments in the market. The 

introduction of retirement funds in Southeast and East Asia has led to a lot of capital being 

collected, and to diversify the risk the capital will have to be invested in global real estate. 

The increased interest suggests that further investments are to come in the future. 
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Sammanfattning 

Intresset från utländska aktörer för fastighetsinvesteringar på den svenska 

fastighetsmarknaden växte fram under andra halvan av 1990-talet. Perioden präglades av ett 

stort inflöde av utländskt kapital, vilket var ett resultat av flexibla fastighetsköp till bra priser. 

Det utländska intresset för den svenska fastighetsmarknaden har sedan dess vuxit ännu mer 

och det finns mycket som pekar på att utvecklingen kommer att fortsätta i samma riktning. 

Den största delen av det utländska kapitalet har investerats indirekt genom fonder, men även 

direkta investeringar förekommer. De senaste åren har mängden asiatiskt kapital som sökt sig 

till marknaden ökat, främst på grund av riskspridning.  

 

Denna studie syftar till att utreda vilka motiv och incitament som ligger till grund för det 

utländska intresset att aktivera sig på den svenska fastighetsmarknaden. Med det som 

utgångspunkt fokuserar studien även på huruvida det kan förekomma problem för utländska 

aktörer att utföra fastighetsaffärer i Sverige. Vidare har en djupare analys kring det ökade 

intresset från Asien utförts. Studien har utförts med hjälp av intervjuer med nyckelpersoner 

inom fastighetsbranschen samt genom analys av erkända rapporter och transaktionsdata. 

 

Genom analys kan det konstateras att vilken typ av aktörer som valt att investera på svenska 

marknaden varierat under konjunktursvängningarna. Intresset för marknaden har trots detta 

inte varit hämmande. Detta på grund av att Sverige anses vara politiskt och ekonomiskt stabilt 

med goda tillväxtförutsättningar. Faktorer som bidragit till utländska investeringar på den 

svenska marknaden är en god likviditet, låga transaktionskostnader och en hög 

tranparensnivå. Det finns olika incitament för att investera på en främmande marknad, där 

internationell diversifiering har framträtt som det mest betydelsefulla incitamentet. Andra 

incitament är att få avkastning, förmågan att öka sin avkastning samt få en riskjusterad 

avkastning över andra tillgångsslag. De problem som har uppstått när utländska aktörer 

aktiverat sig i Sverige, har haft stark anknytning till kulturella, legala och politiska aspekter. 

Idag märks dessa problem inte av då utländska investerare är mer pålästa och varit etablerade 

en längre tid på marknaden. Flertalet utländska investerare hedgar mot valutaexponering, 

detta trots att valutan anses vara relativt stabil idag och medför därför en mindre risk. 

 

Asiatiska aktörer har på senare år visat stort intresse för den svenska fastighetsmarknaden. De 

har emellertid endast gjort ett fåtal större investeringar på marknaden. Aktörer från Sydost- 

och Östasien har i och med införandet av pensionsfonder erhållit mycket kapital som ska 

allokeras i fastigheter med syftet att risksprida. Det intensifierade intresset tyder på att 

investeringarna på sikt kan komma att öka. 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 
Ur ett internationellt perspektiv anses Sverige vara ett stabilt land att investera i. Stabiliteten 

bygger på en förutsägbar politik, en välskött ekonomi som går att prognostisera och öppenhet 

mot omvärlden. Marknadens transparens och avkastningsnivå betraktas även som bra. Detta 

har skapat en marknad som är trygg att allokera kapital på, för att kunna diversifiera sin 

portfölj. På grund av Sveriges ringa befolkningsmängd har export och internationell handel 

varit betydelsefull för landets utveckling. Det har skapat till en affärskultur som välkomnar 

utländska investerare till den svenska marknaden. 

 

Den ideella organisationen The European association for investors in Non-Listed Real Estate 

Vehicles (INREV) publicerade i år en rapport INREV Investment Intentions Survey 2016 

Report. Rapporten sammanställer investeringsmönster och marknadsmål för kapitalplacerare 

på den globala onoterade fastighetsfondmarknaden. Resultatet i årets upplaga visar på att ett 

stort intresse från asiatiska aktörer att allokera en del av sin portfölj i Europa. Vidare noterar 

statistiken att den svenska marknaden är mycket attraktiv i jämförelse med många andra 

europeiska länder. Sverige ligger dock långt efter de primära marknaderna som Tyskland, 

Frankrike och Storbritannien. Rapportens resultat visar på att den svenska marknaden har 

tilltalande karaktärsdrag som väckt intresse hos utländska aktörer.  

 

God likviditet och transparens betraktas ha betydelse för att en aktör ska känna sig trygg i att 

investera på en främmande marknad. Transaktionsstatistik som går tillbaka till 

millenniumskiftet visar på att den svenska marknaden är likvid, trots att den är förhållandevis 

liten. Jones Lang LaSalle (JLL) publicerar med jämna mellanrum sin rapport Global Real 

Estate Transparency Index som rangordnar marknader efter deras transparens. Sverige har 

historiskt sett alltid placerat sig högt på denna lista, dock inte i det yppersta toppskiktet. Med 

låg ränta, egen valuta och förmånliga skatteregleringar väcker det intresse att klargöra vilka 

variabler på den svenska fastighetsmarknaden som är mest betydelsefulla när en utländsk 

aktör väljer att placera kapital i Sverige. 

 

Ekonomier är sällan stabila på lång sikt, upp- och nedgångar kommer alltid att förekomma. 

Detta på grund av okontrollerbara omvärldsfaktorer. Den ekonomiska situationen på lokal och 

global nivå är i hög grad korrelerad med hur utländska aktörer valt att investera på den 

svenska marknaden. Skillnad i investeringsstrategi mellan olika tidpunkter gör sig ofta 

tydliga. Trots det tydliga förhållandet mellan konjunkturläge och utländska aktörers agerande 

så finns det även andra faktorer på marknaden som måste stämma för att en investering ska 

komma till stånd.  

 

Efter den stora finanskrisen år 2008 stannade investeringarna från utlandet upp och många 

aktörer drog sig tillbaka för att säkra upp på sin hemmamarknad. De efterföljande åren 

präglades av avvaktande aktörer. Sedan år 2013 visar statistiken på en stabil ökning av 

inflödande utländskt kapital och även branschen vittnar om ett ökat intresse. Målet med 

studien är att utreda vilka faktorer som ligger till grund för intresset att placera kapital i 

svenska fastigheter samt se vilka eventuella problem som uppstått på marknaden. Studien 

kommer även undersöka hur det asiatiska intresset har sett ut tidigare och vad branschen tror 

om dess framtid. Detta eftersom rapporter vittnar om att det asiatiska intresset har ökat de 

senaste åren och att de har intentioner på att de även har intresse att i större utsträckning 

aktivera sig på den svenska fastighetsmarknaden. 
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1.2. Syfte 
Huvudsyftet är att sammanställa och analysera de motiv och incitament som ligger till grund 

för att utländska investerare väljer och har valt att utföra fastighetsaffärer på den svenska 

fastighetsmarknaden de senaste decennierna. Vidare utreds även vilka problem som kan 

uppstå vid dessa utlandsinvesteringar. 

 

Studien fördjupar sig i att undersöka anledningen för asiatiska investerares ökade intresse för 

den svenska fastighetsmarknaden de senaste åren.  

1.3. Avgränsningar 
Studien har avgränsats till att endast innefatta de delar av Asien som brukar kallas Sydost- 

och Östasien. Framförallt ligger fokus på investerare från Kina, Sydkorea, Singapore, Japan 

och Hong Kong. För enkelhetens skull benämns Sydost- och Östasien som ”Asien” i denna 

uppsats. 

 

Denna studie har avgränsats till att transaktionsdata som går tillbaka till år 2000. Tidigare 

transaktionsdata bedöms inte vara lika tillförlitlig eftersom det var först vid millenniumskiftet 

som de svenska fastighetskonsultbolagen började registrera information om transaktioner i 

digitala program och register. Transaktionsdata och information rörande 1990-talet är hämtat 

från de intervjuer som gjorts i studien, där de intervjuade personerna haft mycket god 

kännedom om hur marknaden såg ut under den tidsperioden. Vidare har en avgränsning 

gällande investeringar gjorts, studien innefattar både indirekta och direkta investeringar i 

kommersiella fastigheter. 

1.4. Disposition 
Uppsatsen är uppbyggd av kapitel med underrubriker. Nedan redogörs studiens disposition.  

 

Inledning 

Inledningen innefattar en introduktion till ämnet i form av en bakgrundsgenomgång, 

uppsatsens syfte, avgränsningar i studien och disposition. Kapitlet inriktar sig på att 

tydliggöra studiens avsikt och dess relevans. 

 

Metod 

Detta kapitel tar upp de metoder som studien använts sig av för att samla in information och 

statistisk data för bearbetning och analys, samt kritiskgranskning av tillämpad metod.  

 

Teori 

Kapitlet är uppbyggt av olika teoridelar. Inledningsvis beskrivs olika typer av investerare och 

investeringsstrategier. Därefter följer en djupgående beskrivning av modern portföljteori samt 

genomgång av önskvärda egenskaper på en attraktiv fastighetsmarknad. Slutligen skildras 

nationalekonomiska händelser för att förmedla en bild av hur de utländska investeringarna har 

påverkat. 

 

Empiri 

Resultat från intervjuer, transaktionsdata och statistik från relevanta rapporter presenteras.  

 

Analys 

De resultat som presenterats i empirikapitlet bearbetas och analyseras. Analys av resultatet 

görs med hänsyn till de frågeställningar som lyfts fram i studiens syfte.  
 
Slutsats 

Avslutningsvis presenteras den slutsats som kunnat tas fram ur analysen. 
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2. Metod 
Denna studie har applicerat olika metoder för att uppnå ett resultat av så god kvalitet som 

möjligt. Detta kunde åstadkommas genom: 

 

• Intervjuer med nyckelpersoner 

• Litteratur 

• Publicerade rapporter 

• Historisk transaktionsdata 

2.1. Intervjuer 
För att inhämta relevant information som stöd för studien har intervjuer utförts med ett flertal 

personer från fastighetsbranschen. Spekulationer och förväntningar är viktigt i 

beslutstagandet. Ett personligt möte med öppna frågor med utgångspunkt från 

frågeställningen har därför gett upphov till diskussioner. Vid sammanställning har en tydlig 

uppfattning erhållits om vilka drivkrafter som stimulerar utländska investeringar på den 

svenska fastighetsmarknaden. Intervjuerna har även frambringat initialt stöd till att väcka nya 

idéer och tankar som varit till stor hjälp under arbetets gång. 

 

Selektion av intervjupersoner har valts ut på ett sådant sätt att de utvalda bedöms med störst 

nytta till studien. Urvalet har baserats på nyckelpersoner från olika konsultföretag (rådgivning 

och transaktioner) inom fastighetsbranschen. En forskare från Kungliga Tekniska högskolan 

har även intervjuats. Alla med goda erfarenheter av cross-border transaktioner. 

 

Samtliga intervjupersoner fick innan personligt möte frågelistan tillsända via e-post. Varje 

intervju spelades in på band på vår förfrågan, som sedan transkriberats och sammanfattats. 

2.2. Litteratur 
Frågeställningen har initialt undersökts via litteratur på området för att få en introduktion till 

ämnet. Den litteratur som använts har till stor del syftat till den svenska kommersiella 

fastighetsmarknaden. Även litteratur kring forskningsteorier har presenterats med relevans till 

motiv och incitament för utlandsinvesteringar.  

2.3. Rapporter 
För att få klarhet om varför utländska investerare valt att utföra fastighetsaffärer i Sverige har 

även publicerade rapporter från erkända organisationer inhämtats och analyserats.  

2.4. Transaktionsdata 

Transaktionsdatabasen som har implicerats i den här undersökningen är Datschas registrerade 

transaktioner. Studien har enbart utgått från de större investeringarna som har utförts på den 

kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige. Detta med ett tidsintervall på femton år. 

Tillgången till utförlig transaktionsdata av god kvalitet har varit fundamental i 

undersökningen för att kunna se investeringstrender och dylik från utländska investerare på 

den svenska marknaden. 
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2.5. Tillförlitlighet av metod 

Det är viktigt att all inhämtad information granskas. Ett kritiskt ställningstagande till källans 

bakgrund och kvalitet har därför uttryckts för att studien ska få en bild av tillförlitlighet. I 

analysen har varje intervjusvar betraktas som en åsikt och inte som fakta. Intervjusvaren har 

dock ansetts som pålitliga då metoden endast tillämpats på nyckelpersoner från välansedda 

företag. Denna metod anses således ha en större tyngd, och har därför bedömts med 

försiktighet som en primärkälla. Kritik kan riktas mot huruvida man intervjuat tillräckligt 

många företag. Metoden är tidskrävande och kan därför inte impliceras på alla, vilket kan 

skapa en subjektiv bild av verkligheten. 

 

Teorier bygger på spekulationer och ska därför aldrig klassas som fakta. Ett område kan 

präglas av ofantligt många teorier. Därför kan man aldrig vara helt säker om vilken som är 

mest pålitlig. Detta är dock ett sätt för att få en förklaring på olika fenomen.  

 

Publicerade rapporter från organisationer är pålitliga i viss grad. Det är viktigt att komma ihåg 

att det kan finnas ett bakomliggande egenintresse som har för avsikt att komma fram till ett 

resultat åt ett eller annat håll. Bakgrund och avsikt har därför granskats på respektive 

organisation innan rapporten tagits i beaktan. 

 

Transaktionsdata kan i enstaka fall visa felaktiga uppgifter. Datscha är dock ett välkänt 

verktyg som de flesta inom fastighetstransaktioner använder sig av, vilket ökar dess 

pålitlighet. 
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3. Teori 

3.1. Begreppet avkastning vid fastighetsinvesteringar 
Det finns två olika sätt att beräkna och mäta avkastning på vid fastighetsinvesteringar. Ett 

alternativ är internräntan (IRR) på eget kapital som mäter investeringens årliga förräntning, 

används främst av fastighetsfonder. Det andra sättet är att mäta den totala avkastningen som 

inkluderar investeringens värdeförändring och direktavkastning. Institutionella investerare 

använder sig av den totala avkastningen för att mäta sin avkastning över olika tillgångsslag, 

redovisas i en totalavkastningstabell (Gustafsson, 2016). 

3.2. Fastighetsägande 
I detta avsnitt presenteras de vanligaste formerna av fastighetsägande och de fyra 

investeringsstrategier som fastighetsinvesterare använder sig av.  

3.2.1. Ägandeformer 

En fastighetsinvestering kan göras både direkt i en fastighet och indirekt via börsnoterade 

aktier, olika typer av fonder eller genom joint venture (Gustafsson, 2016). Ägarformen ligger 

till grund för investeringens riskexponering och potentialen att kunna påverka investeringens 

avkastning (Lind, 2009). I figur 1 presenteras hur stor andel av de svenska kommersiella 

fastigheterna som ägs av de olika ägarformerna. 

 

 
Figur 1: Visar hur stor andel av den svenska kommersiella fastighetsmarknaden som ägs av de vanligaste formerna av 

fastighetsägande (Gustafsson, 2016). 

 

Nedan följer en genomgång av de vanligaste formerna av fastighetsägande. 

 

Börsnoterade fastighetsbolag 
När ett fastighetsbolag väljer att börsnotera sig sker en form av värdepapperisering. 

Fastigheterna ägs i indirekt form genom aktier som kan handlas på den allmänna 

aktiemarknaden. Huvudmotivet till en börsintroduktion är vanligtvis att möjliggöra tillskott av 

riskkapital. Likviditeten är den påtagliga fördelen med aktieägande kontra direktägande. 

Fastighetsbolagen på börsen strävar ständigt efter att redovisa vinst för att kunna generera 

avkastning till sina aktieägare (Lind, 2009). Dessa investeringsstrategier kan därför skilja sig 

åt från de onoterade bolagens investeringsstrategier. Skillnader vad gäller investeringsstrategi 

vid jämförelse av olika börsbolag är att ett bolag kan ha ett stabilt fastighetsinnehav medan 

andra bolag är opportunistiska och tar större risker i sina investeringar. 
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Onoterade fastighetsbolag och privatpersoner  
Dessa är inte börsnoterade utan är privata aktörer som precis som börsbolagen har som avsikt 

få en bra avkastning på sina investeringar (Lind, 2009). 

 

Fastighetsfonder 

En fond definieras som en sammansättning av olika värdepapper och/eller tillgångar som ägs 

av flera tillsammans, där investerare klassas som andelsägare i fonden. I fastighetsfonder 

förvaltas andelsägarnas kapital genom att de placeras i fastigheter. Vilken investeringsstrategi 

en fond använder sig av kan variera. Vissa har ett kortsiktigt mål med sin investering 

(opportunistiska), medan andra föredrar ett mer långsiktigt innehav för att minska risken. 

Opportunisternas höga risktagande skapar en möjlighet till hög avkastning (Bodie, 2014). Det 

går att urskilja två olika typer av fastighetsfonder. 

 Öppna fonder: Ingen begräsning för hur mycket kapital som investeras. Handel sker 

kontinuerligt utifrån marknadsvärdet. 

 Slutna fonder: Har en förutbestämd mängd kapital som investerats, samt har en 

bestämd tidshorisont. Fondandelarna kan inte handlas på den öppna marknaden och 

återbetalning av investerarnas kapital sker först vid fondens upplösande (Lind, 2009). 

 

Pensionsbolag och institutionellt kapital 

Kapitalet för investeringar kommer huvudsakligen från pensions- och försäkringsbolag som 

traditionellt sett ofta direkt ägt fastigheter för att säkra en stabil avkastning. Trenden de 

senaste åren har dock varit att allt fler försäkringsbolag skapat dotterbolag som de investerar 

försäkringskapitalet i. Dotterbolagen förvaltar sedan fastighetsbeståndet vad gäller förvärv 

och avyttring av fastighetsobjekt. Dessa företag är ofta kapitalstarka (Lindfors et al., 2013). 

 

Banker  
Historiskt har banker haft ett mindre bestånd som endast varit ägnat åt eget bruk. Nästan hela 

beståndet såldes dock av under 1990-talet (Gustafsson, 2016). 
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3.2.2. Investeringsstrategier 
 
Opportunistiska 

Investeringar som utförs med en opportunistisk investeringsstrategi involverar hög risk, men 

kan samtidigt generera en mycket hög avkastning. Huvudfokus ligger på tillgångens 

värdestegring. Avkastning erhålls generellt vid slutet av investeringsperioden genom en 

försäljning eller vid slutförandet av ett fastighetsutvecklingsprojekt. Typiska opportunistiska 

investeringsscenarion är när investeringen utförs med syfte att utveckla fastigheten, att 

finansieringen tills stor del består av lån eller att man investerar med hopp om en framtida 

positiv prisutveckling. 

 

Opportunistiska strategier kräver i hög grad specialistkompetens på grund av investeringarnas 

komplexitet. Kompetensen behövs för att riskminimera. Investerare ser sina investeringar på 

relativt kort sikt, i många fall är hålltiden mindre än tre år. Nyckeln är att sälja av fastigheten 

så snabbt som strategin är genomförd och värdet för objektet maximerats. Detta kräver 

noggrann analys av fastighetscykler och marknadstrender för att på så sätt kunna dra nytta av 

marknadsrubbningar och felprissättningar (Lind, 2009). 

 

Value-add 

Strategin value-add går ut på att skapa mervärde i investeringsobjekt genom renovering, 

fastighetsutveckling och uthyrning av tidigare ledigt utrymme. Detta tilltalar kunniga 

institutionella och enskilda investerare som söker en förbättrad avkastning i utbyte mot något 

högre risktagande. Riskerna kan dock ofta mildras ordentligt. Oftast riktar sig denna strategi 

mot tillgångar som av olika anledningar genererar låg inkomst eller som sjunkit mer i pris i 

förhållande till den resterande marknaden. 

 

Tillgångens intäkter kan ökas genom aktiv förvaltning och det leder i sin tur till ett ökat 

kapitalvärde. Investeringsperioden är ofta mellan tre till sju år. Hur framgångsrik strategin är 

beror till stort del på investeringstidpunkten, att välja rätt tid i branschens livscykel är nyckeln 

för att kunna maximera vinsten. Tillgångar av slaget value-add kan ofta dra nytta av 

förändringar i marknadsföring, drift, strategi vid leasing och fysiska förbättringar (Lind, 

2009). 

 

Core 

Core anses vara det säkraste alternativet och återfinns längst ner på kurvan (figur 2). Exempel 

på core-investeringar är kontorsbyggnader i CBD, handelsplatser, industrilokaler och 

samhällsfastigheter. Det rör sig oftast om ”bäst i klassen”-fastigheter som är lokaliserade på 

de mest attraktiva adresserna, med hög och stabil uthyrningsnivå, låg vakansnivå och 

hyresgäster med god kredit. 

 

Fastigheterna är ofta högt värderade och därmed dyra att förvärva. Kapitalstarka investerare 

är därför vanligtvis ägare till dessa objekt, till exempel pensionsbolag. Finansiering sker 

generellt med måttliga krav på en hävstångseffekt och kräver ofta lite eller inget kortfristigt 

kapital.  

 

Möjligheten att öka värdet av en core-fastighet är begränsat i jämförelse med value-add och 

opportunistiska investeringar. Främsta orsaken är att fastigheterna ses som stabila och har de 

högsta marknadshyrorna. Under lågkonjunktur är dessa fastigheter de som generellt har lägst 

vakansnivå. Core behöver inte betyda att förvaltningen är passiv. Aktiv förvaltning kan 

tillföra värde genom att åtgärder som förbättrar uthyrningskapaciteten och minskar drift- och 

underhållskostnaderna. Investeringar i core-fastigheter tenderar att göras på längre sikt, 

vanligtvis över fem år (Lind, 2009).  
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Core Plus 

Fastigheter av typen core plus delar många av de egenskaper som ett core-objekt har. 

Skillnaden är att dessa har ett eller flera attribut som bidrar till extra risk. Riskfaktorer kan 

vara fastighetens ålder, tillstånd, sänkt kredit för hyresgästen eller att fastigheten är 

lokaliserad på en mindre attraktiv plats. Avkastningen är något högre än för core på grund av 

det extra risktagandet (Lind, 2009).  

 

 

 
Figur 2: Diagrammet illustrerar förhållandet mellan avkastning och risk för de fyra olika investeringsstrategierna (Prescott 

Group, 2016). 

3.3. Internationell diversifiering 
Harry Markowitz anlade hörnstenarna för den moderna portföljteorin med sin 

diversifieringsstrategi. Trots att han enbart tillämpade teorin på marknaden i sitt eget land så 

är metoden även applicerbar utanför landets gränser. I kommande avsnitt kommer den 

moderna portföljteorin att presenteras samt ett antal andra fundamentala begrepp. 

3.3.1. Modern portföljteori (MPT) 

Moderna portföljteorin har sin grund i Harry Markowitz bok Portfolio selection som bygger 

på hans doktorsavhandling från 1952. Teorin refereras ofta till mean-variance portfolio 

analysis som är en normativ teori, vilket beskriver ett standardiserat beteende eller norm som 

investerare följer vid upprättande av en investeringsportfölj. Markowitz fick Sveriges 

riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 1990 (Nobelprize, 1990). 

 

Investeringsportföljer som genererar högst möjliga avkastningen med given risknivå kallas 

effektiva portföljer. För att kunna konstruera en effektiv portfölj krävs det antaganden hur 

investerare uppträder vid investeringsbeslut. En viktig förutsättning är att investerare är 

riskovilliga (eng. risk-averse). Detta innebär att den riskovillige investeraren kommer vid val 

av två investeringar med samma förväntade avkastning, välja den investering med lägst risk 

(Markowitz et al., 2011). 

 

Moderna portföljteorin visar hur diversifiering av tillgångar kan optimera en 

investeringsportfölj för maximal avkastning, vid en acceptabel risknivå. Teorin applicerar 
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modellerad teknik för att kvantifiera både förväntade avkastningar och acceptabla risknivåer i 

portföljen (Markowitz et al., 2011). 

 

Teorin har sålunda revolutionerat sättet hur investerare världen över strukturerar sina 

portföljer. Att låta investerare kvantifiera både risker och förväntad avkastning av en portfölj 

har resulterat i vetenskapliga och objektiva komplement till en mer subjektivt form av 

kapitalförvaltningen. Tidigare lades fokus på enskilda tillgångars risker. Numer läggs stor vikt 

vid portföljens risk som en enhet. Teorin gör det följaktligen möjligt att kombinera mer 

riskabla tillgångar i en portfölj. Detta med en förväntad avkastning som reflekterar dess 

komponenters totala förväntade avkastning, men med en risk som är lägre än summan av alla 

enskilda tillgångars risker (Markowitz et al., 2011). 

 

Markowitz diversifieringsstrategi fokuserar primärt på kovariansen mellan tillgångarnas 

förväntade avkastning i portföljen. Kovariansen är i detta fall den resulterade volatiliteten av 

samtliga tillgångars förväntade avkastning. Genom att kombinera tillgångar i en portfölj med 

begränsad korrelation, kan man framställa en portfölj med lägre risk (varians) utan att offra 

avkastning. Detta koncept kallar Markowitz för den effektiva fronten (Markowitz, 1952). 
 

 
Figur 3: Den effektiva fronten (Markowitz, 1952). 

 

I figur 3 är E den förväntade avkastningen och V kovariansen för den sammanvägda 

volatiliteten av alla tillgångars förväntade avkastningar. Detta medför att risken (variansen, V) 

kommer att öka i takt med högre förväntad avkastning (förväntad avkastning, E). För att 

erhålla en högre avkastning krävs emellertid en högre grad av kovarians. Vidare kan en lägre 

grad av kovarians uppnås genom lägre förväntad avkastning. Teorin syftar således att 

investerare strävar efter att optimera valet av tillgångar och dess vikter för att kunna 

maximera avkastningen med dämpad risk (Markowitz, 1952). 

3.3.2. Allokering 

Moderna portföljteorin visar även att allokering är fundamental vid upprättande av en 

investeringsportfölj. Allokering refererar till hur investerare fördelar sitt kapital mellan olika 

tillgångsslag.  

 

Tillgångsallokeringen fick sitt stora genombrott år 1986 då Randolph Hood, Gary Brinson 

och Gilbert Beebower i en studie analyserade olika pensionsfonder och deras avkastningar. 

Även inom tillgångsallokering är konceptet att minimera riskerna av specifika 
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volatilitetsnivåer för hela portföljen, och samtidigt generera en högre potentiell avkastning på 

aggregerad nivå. De viktigaste frågorna är vilka tillgångsklasser och hur stor andel av 

kapitalet som ska investeras i respektive tillgångsklass. Generellt finns det inga direkta 

anvisningar kring hur man ska fördela sitt kapital mellan valda tillgångsklasser. Ett sådant 

beslut tar hänsyn till flera variabler, som kompletteras med investerarens önskemål och 

värderingar. Vidare bör investeraren ta ställning till riskprofil, investeringshorisont, mål och 

ens finansiella situation ser ut i dagsläget (Aktiespararna, 2010).  

 

Allokeringsstrategi av fastighetstillgångar baseras på fastighetens geografiska område och 

dess användning. Ett exempel är att 60 procent allokeras i köpcentrum och resterande i 

kontorsfastigheter. Allokering är ett beslut som bör grundas på vad som händer i omvärlden i 

form av makroekonomiska faktorer (Geltner et al., 2007). 

3.3.3. Korrelation 
För att diversifiering ska få effekt krävs att de tillgångar som kombineras inte är starkt positiv 

korrelerade. Detta för att skydda sig mot yttre chocker på marknaden. 

 

Korrelation kan anta ett värde mellan -1 och 1 beroende på valda tillgångar. Ett värde på 1 

indikerar på ett perfekt samspel av två olika tillgångar. Vilket innebär att när priset på ena 

tillgången ändras, kommer prisutvecklingen på den andra tillgången också att röra sig i 

samma mönster. Sambandet mellan tillgångarnas prisutveckling minskar dock när 

korrelationen rör sig mot 0. När riskaptiten är hög på en marknad är investerare mer benägna 

att placera sitt kapital i riskfulla tillgångar som till exempel aktier. Vid oroligheter på en 

marknad tenderar investerare istället att placera sitt kapital i säkrare tillgångar som till 

exempel obligationer (Strukturakademin, 2016). 

 

Figur 4: Korrelation mellan A, B och C (Strukturakademin, 2016). 

Fastighetsaktier har visat sig ha en högre korrelation med aktiemarknaden än vad 

direktinvesteringar på fastighetsmarknaden har. Volatiliteten hos fastighetsaktier har alltså 

alltmer hänförts till aktiemarknaden och stämningen på marknaden. Detta har varit en 

avskräckande faktor för investerare som söker efter diversifiering av fastighetstillgångar. 

Enligt en studie kunde man fastställa att korrelationskoefficienten mellan fastighetsaktier och 

aktiemarknaden i Europa, USA och världen var 0,82, 0,71 respektive 0,85. 

Diversifieringspotentialen ansågs alltså mindre lukrativ. I en fortsatt studie kunde Roland 

Füss med flera konstatera att korrelationen mellan fastighetsaktier och en underliggande 

fastighetsmarknad ökar vid längre investeringshorisont (Hartzell, 2011). 
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3.3.4. Home bias 

Det är väl dokumenterat att investerare av olika orsaker föredrar att investera en stor del av 

sitt kapital inom den inhemska marknaden trots att marknader har blivit mer integrerade. 

Fenomenet kallas home bias och introducerades initialt år 1991 av Kennet French och James 

Poterba i en offentliggjord rapport. De talade för det faktum att de flesta investerare, såväl 

individuella och institutionella, är nästintill enbart styrda av inhemska tillgångar. Detta ska 

enligt French och Poterbar inte vara en följd av institutionella limitationer, utan mer på grund 

av individuella val (Fench et al., 1991). 

 

Home bias innebär ineffektiva investeringsbeslut då investerare helt enkelt undgår fördelarna 

med internationell diversifiering, något som de rationellt sett borde använda sig av enligt 

modern portföljteori. Ett flertal orsaker till detta fenomen har föreslagits. De orsaker som 

främst nämns är olika typer av extra direkta och indirekta kostnader som utlandsinvesteringar 

ger upphov till. Det syftar exempelvis till transaktionskostnader, restriktioner, risker (eng. 

exchange rate risk), låg transparens, annan affärskultur samt språkbarriärer (Cooper et al., 

2013).  

 

Enligt Joshua Coval och Tobias Maskowitz har det skett många förändringar under åren. 

Bland annat har utländska direktinvesteringskostnader (eng. foreign direct investment costs) 

minskat radikalt, i synnerhet direkta transaktionskostnader. Internet har även revolutionerat 

informationsvolymen och dess tillgänglighet. Likaså har andra restriktioner försvunnit med 

tiden. Denna dramatiska reducering av kostnader och restriktioner har emellertid inte ökat 

intresset att diversifiera mer internationellt (Coval et al., 1999). Detta är något som även 

Linda Tesar och Ingrid Werner bekräftar. De menar samtidigt att det finns bra underlag som 

verifierar home bias existens, men att det beror på annat än diversifiering av risk. Parametrar 

som transaktionskostnader är försumbart vid utländska investeringar (Tesar et al., 1995). 

 

Enligt Dennis Quinn, Hans-Joachim Voth & Haim Levy minskar diversifieringsfördelarna i 

takt med ökad marknadskorrelation. Quinn och Voth visar i sin studie att marknader som 

samverkar i symbios tenderar att vara mindre vinstgivande för internationell diversifiering än 

vad man tidigare har trott. Levy instämmer vad som sagt. Han talar för att en begränsad 

rationell investerare som inte diversifierar internationellt, inte kommer gå miste om mycket 

avkastning. Då korrelationen mellan marknaderna är relativt höga. Detta utesluter emellertid 

inte att rationella investerare bör utnyttja de diversifieringsfördelar som kan utvinnas, trots att 

dessa må vara låga. Även en rationell aktör bör således investera mycket mer i inhemska 

tillgångar för att erhålla de fördelar hemlandet har att erbjuda (Levy et al., 2014). 

3.3.5. Fördelar med internationell diversifiering 

Den som var först med att presentera Markowitz portföljteori internationellt var Herbert 

Grubel (Grubel, 1968). Hans undersökningar indikerade att komplettering av tillgångar på 

internationella marknader kan ge investerare en högre förväntad avkastning utan riskstegring. 

Andra personer som kom fram till likartad slutsats var Heim Levy och Marshall Sarnat (Levy 

et al., 1970). Deras undersökning påvisade att inkludering av internationella marknader 

medförde till justeringar i den effektiva fronten. Vad både deras undersökningar hade 

gemensamt var emellertid att den största faktorn till nyttan inom internationell diversifiering 

var marknadernas korrelation. Ofta rör sig olika länders marknader inte likadant, vilket 

indikerar på att de inte är helt korrelerade med varandra. Detta kan bero på att länder har olika 

ledande industrier eller andra ekonomiska förutsättningar som avviker från övriga.  
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Genom diversifiering över andra länder har man ökat riskspridningen på en global nivå. Detta 

har varit gynnsamt då man diversifierat bort enskilda länders specifika risker. En global 

diversifierad portfölj är generellt inte lika riskfylld som en lokal diversifierad portfölj (Solnik, 

1974). 

 

Internationell diversifiering erbjuder således bredare investeringsmöjligheter. Enligt vad som 

presenterats tidigare kommer tillgångar som inte är starkt positivt korrelerade medföra till att 

risken i investeringsportföljen sjunker. Detta innebär att man antingen får samma avkastning 

med en lägre risk. Alternativt högre avkastning med en annan risknivå. Internationell 

diversifiering beaktar följaktligen nya element som inte är alltid närvarande på den inhemska 

marknaden. internationell diversifiering kan trots sina fördelar även medföra till nackdelar i 

form av nya riskfaktorer som valutarisk eller landsrisk för den som tänkt investera i tillgångar 

utanför landets gränser (Solnik, 1974). Mer om dessa presenteras i kommande avsnitt. 

3.3.6. Risk vid utlandsinvesteringar 

Valutan är en riskfaktor som främst drabbar företag som investerar i utlandet. Det är viktigt 

att man skiljer på valutarisk och valutakursrisk. Enligt en studie som är baserad på 

valutarisken kan ett företag som endast är etablerad på den inhemska marknaden ändå utsättas 

för valutarisken om verksamheten arbetar med import från andra länder. När valutakursen 

ändras kan priset på importerade varor också komma att ändras (Adler et al., 1984). 

 

I en annan studie om osäkerheterna på marknaden, konstaterade man att valutakursen var den 

största riskfaktorn i en internationell portfölj. Den höga korrelationen mellan valutakurserna 

medförde att valutakursrisken inte var fullständig diversifierad. Man undersökte även vilken 

typ av strategi som var bäst applicerbar för eliminering av valutarisken. Det visade sig att 

valutarisken minskade markant med strategier med fokus på eliminering av valutarisken (Eun 

et al., 1988). 

 

Ovanstående studie talar dock emot Philippe Jorions undersökning om prissättning av 

valutakursrisken, vilket inriktades mot aktiemarknaden i USA. Investerare är enligt moderna 

portföljteorin inte intresserade av att betala en riskpremie för valutakursrisken. Jorion menar 

att riskpremier inte är oföränderliga eller har en ekonomisk betydelse. Vidare finns det inget 

belägg på att investerare i USA vill ha ersättning för risken man tar. Resultatet strider således 

emot vad Eun och Resnick förespråkade, det vill säga att valutakursrisken inte kan 

diversifieras bort till följd av höga korrelationer mellan valutakurserna (Jorion, 1991). 

 

Landrisken är en annan viktigt riskfaktor investerare bör beakta när de väljer att diversifiera 

internationellt. Länder påverkas olika mycket av vad som sker internationellt beroende på 

landets inrikes politik. Likaså gäller landets ekonomi och hur den förvaltas eftersom det 

påverkar landets valuta. Politiska oroligheter och dåliga ekonomiska förutsättningar kan 

följaktligen leda till ökad valutarisk (Shapiro, 1085). 

 

I en undersökning om vilka faktorer som påverkar klassificeringen av olika länders landsrisk, 

är BNP per capita en viktig faktor. Generellt klarar länder med högre BNP per capita att 

betala skulder bättre än länder med lägre BNP per capita. Länder som istället investerar än 

konsumerar lånat kapital är också en viktig parameter för att avgöra landsrisken. Likaså gäller 

landets skuldsättningsgrad (Cosset et al., 1991). Med andra ord, vill man diversifiera och 

minimera landsrisken ska man investera i länder med hög BNP per capita och i länder som 

inte försörjer samhället på lånat kapital utan investerar istället. 
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3.4. Egenskaper på en attraktiv fastighetsmarknad 

3.4.1. Transparens 

Fastighetsmarknaden bör ses som en del av en större kapitalmarknad som innefattar alla typer 

av kapital och tillgångar. Kapitalmarknader kan delas in i publika- och tillgångsmarknader. 

Publika marknader karaktäriseras av att små homogena äganderätter av större tillgångar som 

handlas på en öppen marknad där många köpare och säljare kan agera samtidigt. 

Prisinformation och statistik är tillgängligt för alla på marknaden, ett exempel på en sådan 

marknad är aktiemarknaden. Transaktionspriser rapporteras kontinuerligt med korta intervall 

vilket leder till att informationen är lättillgänglig. Detta leder oftast även till en hög likviditet 

(Geltner et al., 2007).  

 

På privata marknader sker transaktionerna mellan individuella köpare och säljare. Det rör sig 

oftast om hela tillgångar som utförs i enskilda affärer. Medelstorleken på affärerna är därför 

högre än på öppna marknader. Faktumet att hela tillgångar förvärvas i privata affärer mellan 

köpare och säljare ger upphov till konsekvenser, bland annat för mängden information som 

allmänheten får tillgång till. Det är generellt sett både svårt och dyrt att få insyn i dessa 

marknader. Privata tillgångsmarknader tenderar därför ofta att inte vara lika transparenta som 

öppna marknader (Geltner et al., 2007).  

 

En marknad som är transparent karaktäriseras av att det är lätt att få tillgång till bra och tydlig 

information om verksamheten som drivs på den aktuella marknaden. På fastighetsmarknaden 

är det främst nyckeltal och annan transaktionsinformation som efterfrågas. Nyckeltalen kan 

sedan analyseras vilket sprider kunskap om marknaden (Geltner et al., 2007). 

 

Omständigheter som måste råda för att en transparent marknad är att de kontinuerligt ska 

göras avkastningsmätningar och benchmarking av fastighetsportföljer. Hur god transparensen 

är bestäms av mängden kvalitativ och tillgänglig data. I vilken grad data och register är 

offentliga samt hur informationen är presenterad är även av stor vikt (JLL, 2012). 

3.4.2. Likviditet 

Vid val av marknad har likviditeten en betydande roll. Likvida marknader karaktäriseras av 

hög omsättning av dess tillgångar. Därför ger likviditeten en bra bild beträffande hur enkelt 

det är för en aktör att etablera sig eller lämna en marknad, tillåter tillgångar att bli köpta 

och sålda för stabila priser. När skillnaden mellan köp- och säljkurser växer blir marknaden 

mer illikvid. Marknader där köpare kan diktera villkoren är ofta att betrakta som illikvida . 

Fastighetsägare som snabbt vill avyttra sina objekt måste då ofta erbjuda rabatter för att 

kunna likvidera sina tillgångar (Geltner et al., 2007). 

 

Fastighetsmarknader brukar anses som relativt illikvida, främst på grund av komplicerade 

transaktioner som tar tid att genomföra och som kostar mycket för de inblandade parterna. 

Alla fastighetsobjekt är unika vilket bidrar till att anpassningsmöjligheterna för en ny ägare i 

många fall är begränsade. Antalet intressenter för ett objekt på en lokal marknad kan därför 

variera mycket (Geltner et al., 2007).  

 

Om en marknad lyckas upprätthålla en god likviditet med hög omsättning kan utländska 

aktörer minska risken i sin investeringsportfölj. Utländska aktörer kan då enkelt likvidera sin 

investering om de blir utsatta för systematisk risk, det minskar investeringens totala risk 

(Bodie et al. 2014). 
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3.4.3 Transaktionskostnader 

Transaktionskostnader är de utgifter som uppstår från det att en fastighetstransaktion initieras 

och fram till dess att affären gått i lås. De som inkluderas i transaktionskostnader är konsult-, 

skatte-, mäklar- och legala kostnader. Storleken på de olika kostnaderna varierar mycket 

mellan olika fastighetsmarknader men även av den enskilda affärens komplexitet (Geltner et 

al., 2007). 

 

Transaktionskostnader som uppstår vid köp och försäljning av fastigheter är normalt mycket 

högre än vid handel med värdepapper. Dessa kostnader minskar den potentiella vinsten som 

en investerare kan erhålla. Om transaktionskostnaderna för en fastighetsinvestering ses ur ett 

långsiktigt perspektiv (över flera avkastningsperioder) så brukar kostnaderna inte anses som 

lika betungande för investeringens avkastning. Långsiktiga investeringar hindrar dock ofta 

möjligheten till hög procentuell vinst då chansen att man identifierar upp- och nedgångar på 

marknaden är mycket liten. Längre investeringsperioder medför också att det är svårare att 

analysera framtidsutsikterna för investeringen. Strukturen på marknaden avgör hur stora 

transaktionskostnaderna blir vid en framtida försäljning, kan dock ändras under 

innehavstiden. Investeringarna som har en lång innehavsperiod tenderar att vara mer känsliga 

för hur väl fastigheten förvaltas under innehavstiden, än hur den förvaltas precis vid köp- och 

försäljningstidpunkten (Geltner et al., 2007). 

 

Transaktionskostnader påverkas även av transparensen, kostnaden av att komma åt 

information om investeringsobjektet. Att agera på en utländsk marknad gör det svårare att 

komma åt information vilket då kan komma att öka transaktionskostnaderna (Geltner et al., 

2007).  

 

Vid fastighetsköp i Sverige ska varje köpare ansöka om lagfart för att bli registrerad som 

ägare av fastigheten. Ansökan ska göras inom tre månader efter köpet. Ändringen av ägare 

registreras sedan i fastighetsregistret som innehåller information om förvärvet och den 

enskilda fastigheten (Lantmäteriet a, 2016).  

 

För varje förvärv tas en expeditionsavgift ut för handläggandet. Till detta tillkommer en 

stämpelskatt. Stämpelskatten ska betalas av både säljaren och köparen (båda har solidariskt 

betalningsansvar). Köpesumman eller taxeringsvärdet för året innan lagfart beviljades ligger 

till grund för vilket belopp stämpelskatten uppgår till, alternativet med högst egendomsvärde 

används. Stämpelskatten är 4,25 procent för juridiska personer, aktiebolag, föreningar med 

flera (Lantmäteriet b, 2016). För näringsfastigheter så klassas dessutom 90 procent av 

kapitalvinsten som skattepliktig inkomst och vid en förlust är 63 procent avdragsgillt, 45 kap. 

33 § IL, (Lantmäteriet b, 2016). 

 

Den 1 januari 2004 ändrades skatteregleringarna för kapitalvinster från 

näringsverksamhetsandelar så att de blev skatte skattebefriade. Regleringen öppnade upp för 

näringsidkare att paketera sina fastigheter i aktiebolag för att undvika stämpel- och 

vinstkapitalskatt. Köp- och försäljning av fastigheterna sker då i form av aktieandelar vilket är 

skälet till att både parter blir skattebefriade. Lagstiftningen innebär att kostnaderna för 

transaktioner blir betydligt mindre vilket kan stimulera aktörer att göra fastighetsaffärer i 

Sverige. Den ökade försäljningen av fastigheter i form av bolag har dock minskat 

transparensen på den svenska marknaden. Att hitta information om fastighetsobjekt har blivit 

allt svårare, vilket kan öka transaktionskostnaderna eftersom både mer tid och pengar krävs 

för att utvärdera och analysera potentiella investeringsobjekt (Skatteverket, 2003).  
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3.5 Finansiella händelser som påverkat fastighetsmarknaden 
Avsnittet beskriver ett antal händelser som påverkat den svenska ekonomin och som haft 

betydelse för den svenska fastighetsmarknadens utveckling.  

 

Den svenska fastighetskrisen på 1990-talet 

Krisen som uppstod under tidigt 1990-tal grundlades redan år 1985 då riksbanken med stöd 

från regeringen släppte på de kreditmarknadsregleringar som tidigare strypt bankernas 

utlåning. Avregleringen innebar att banker och andra kreditinstitut plötsligt fick låna ut hur 

mycket pengar man ville, en friare finans- och fastighetsmarknad skapades. Under andra 

halvan av 1980-talet ökade efterfrågan på fastigheter som investeringstillgång. Framförallt var 

det fastighetsbolag, banker och försäkringsbolag som valde att investera i kommersiella 

fastigheter. Antalet finansbolag ökade kraftigt under denna period, dessa lånade pengar av 

bankerna som i sin tur lånade ut till fastighetsbolag. Hela finanssektorn var involverad i 

prisruset på fastighetsmarknaden (Jaffee, 1994). 

 

Den ökade efterfrågan resulterade i att fastighetspriserna rusade i höjden. Mellan år 1980 och 

1989 så steg priserna med 790 procent i Sverige, medan priserna i övriga Europa steg med 

290 procent. Även de nominella hyresnivåerna höjdes kraftigt och en hyresutveckling under 

1980-talet på 260 procent noterades år 1989 (Lindfors, 2013).  

 

Under år 1990 började vissa tvivla på de höga fastighetspriserna och hyresnivåerna. 

Realhyrorna började under år 1989 att sjunka och det ledde till att även fastighetspriserna 

började falla. Många reagerade på prisfallet och lyckades sälja av sitt fastighetsbestånd för att 

rädda kapital. Krisens utlösande faktor var enligt många när finansbolaget Nyckeln (var en av 

de ledande aktörerna gällande fastighetsfinansiering) var tvungna att ställa in alla sina 

betalningar. Under år 1991 till 1992 infördes en ny skattereform i Sverige som innebar att 

avdragsrätten för räntekostnader sänktes från 50 procent till 30 procent, detta ledde till att 

räntekostnaderna ökade kraftigt. Många fastighetsbolag fick problem med sin kreditvärdighet, 

i många fall ledde det senare till konkurs. Fastighetsbolagens motgångar påverkade de 

finansbolag som lånat ut pengar som i sin tur även påverkade bankerna. Fastighetspriserna 

föll med 70 till 80 procent och låneräntan låg på hela 15 procent (Jaffee, 1994). 

 

Den senare delen av 1990-talet präglades av fastighetskrisen. Det var svårt att få lån av 

bankerna, arbetslösenheten var hög, nya kreditreformer började gälla och andelen sparat 

kapital ökade. Det var den låga svenska kronan som möjliggjorde en hög exportnivå och som 

hjälpte Sverige upp från den djupa krisen. Priserna på kommersiella fastigheter hade rasat och 

prisnivåerna var mycket låga. Det öppnade upp för opportunistiska investerare att fynda på 

den svenska fastighetsmarknaden (Jaffee, 1994). 

 

IT-bubblan 

Under senare delen av 1990-talet ökade antalet IT-bolag kraftigt i Skandinavien och 

Nordamerika. Ett ökat intresse för de affärsmöjligheter som internet- och telekombolag erbjöd 

var den fundamentala anledningen till ruset på börsen. Framförallt var det stora vinster för 

nya IT-tjänster som lockade och möjligheterna att uppnå det sågs som otaliga. De höga 

förväntningarna resulterade i att bolagen blev övervärderade (om man såg till bolagens 

vinstmarginal). När aktieägarna började efterfråga bevis på reella vinster och bolag inte 

lyckades uppvisa något sådant försvann förståelsen för affärsverksamheterna och 

aktiekurserna rasade. Våren år 2000 sprack den så kallade IT-bubblan. Många bolag gick i 

konkurs och andra tvingades till ofrivilliga försäljningar. Stockholmsbörsen föll med 70 

procent under en tre-årsperiod (Carlsson et al., 2006). 
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IT-boomen medförde att efterfrågan på kontor steg kraftigt, vilket höjde hyresnivåerna. 

Många företag ville placera sig på attraktiva adresser i Stockholms CBD, där toppnoteringen 

för hyran låg på 7000 kr/kvm. Efter kraschen sjönk efterfrågan och vakansnivån ökade 

(Lindfors et al., 2013).  

 

Finanskrisen år 2007-2008 

Den senaste stora krisen i finanssektorn var den som bröt ut år 2008. Än idag är det många 

länder som inte riktigt återhämtat sig från de ekonomiska problemen som kraschen skapade. 

Det som låg till grund för krisen var den ökande utlåningsgraden, framförallt de så kallade 

subprimelånen som användes flitigt i USA. En av anledningarna till att den höga 

utlåningsgraden kunde upprätthållas var centralbankernas låga styrräntor som var en kvarleva 

från IT-kraschen. Många centralbanker hade valt att behålla den låga styrräntan, bland annat 

på grund av globaliseringen som innebar ökad konkurrens om att få företag att stanna kvar 

och inte flytta sin verksamhet utomlands. Inflationen var dessutom låg (Wissén, 2011). 

  

I USA ville man göra det lättare för privatpersoner att ta lån och lanserade därför 

subprimelånen som hade lägre säkerhetskrav från bankerna. Lånen blev mycket populära och 

de amerikanska bankerna och finansbolagen lånade ut stora summor med osäkra krediter. När 

den amerikanska ekonomin började få problem, dalade huspriserna och många kunde inte 

betala sina räntekostnader. Bankerna sattes i en prekär situation och var mycket pressade 

under en period. Finansmarknaden präglades av låga räntor och nya ekonomiska instrument 

skapades (Wissén, 2011). 

 

Krisen spred sig i finanssektorn och likviditeten var mycket dålig. En av de mest utsatta 

bankerna var den amerikanska investment banken Lehman Brothers, som under hösten 2008 

var tvungna att söka konkursskydd (skydd mot fordringsägare så att ett konkurshotat företag 

får möjlighet till rekonstruktion). Likviditeten blev efter detta sämre på marknaden och 

betraktas ofta som den utlösande faktorn för den finanskris som drabbade i stort sett hela 

världen och påverkade den svenska fastighetsmarknaden (Wissén, 2011). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

4. Empiri 

4.1. Intervjuresultat 

4.1.1. Del 1 - Motiv och incitament 

 

Har den svenska fastighetsmarknaden varit intressant för utländska investerare under 

en längre tid eller har intresset först uppstått på senare år? Vilka länder har visat 

intresse för att investera? 

 

Historiskt sätt har det inte varit möjligt för utländska investerare att köpa i fast egendom i 

Sverige. Detta släpptes dock i mitten av 1990-talet. Först då blev det möjligt för utländska 

investerare att äga fast egendom. Innan sågs marknaden som för reglerad och därmed inte 

intressant för direktägande. Transaktionsdata över marknaden för kommersiella fastigheter 

visar tydligt på att utländskt kapital började investeras i slutet av 1990-talet.  

 

De första affärerna gjordes under den andra halvan av 1990-talet. Opportunistiska 

fastighetsägare från USA med en plattform i Europa såg en chans att göra ett makrospel. 

Dessa investerare var inte intresserade av fastigheterna i sig utan snarare av regioner där 

fastigheter var en undervärderad tillgång. Aktörer som Morgan Stanley, GE Capital, 

Blackstone och Goldman Sachs (det finns ett 40-tal sådana fonder i Sverige) var några av dem 

som inriktade sig mot Sverige. Startskottet kom i samband med ryktena om att Morgan 

Stanleys skulle köpa Castellum år 1996. I samma skede sålde Vasakronan fastighetsbeståndet 

Stenvalvet till Credit Suisse och Morgan Stanley.  

 

År 2001 kom de tyska fonderna som tidigare varit stora i Europa men inte i Sverige. Tyskarna 

hade en annan investeringsfilosofi. De köpte oftast och helst moderna kontorsfastigheter med 

ett begränsat antal hyresgäster och fastigheter som är lätta att förvalta. Skötseln överlåter man 

även till någon på konsultbasis. Det är lite av den tyska mentaliteten – bort med det gamla, in 

med det nya. Detta är även något de tar med sig internationellt. Tyska investerare är core-

fokuserade. I Frösunda byggdes många fastigheter om till moderna kontorshus som sedan 

såldes till de tyska fonderna. Området blev uppkallad ”the German alley”. 

 

Innan finanskrisen 2007-2008 fanns det oerhört mycket danskt kapital i Sverige. Idag är de 

nästan helt bort från svenska fastighetsmarknaden. Det finns lite institutionellt kvar men inget 

privat. Detta berodde på deras komplicerade skattesystem med massor av lagar, undantag och 

special klausuler. Utöver danskt kapital kan man även finna norskt och finskt kapital. Under 

finanskrisen gjordes det ytterst få investeringar av utländska aktörer på den svenska 

fastighetsmarknaden. Det var inte förrän år 2010 man började investera igen. 

 

Det finns tre olika typer av handelsfastigheter: Köpcentrum, big box retail-parks (t.ex. 

Barkarby) och high street (t.ex. Biblioteksgatan). Utländska investerare vill gärna investera i 

hight street-retails eftersom de ger lägre risk. Men på grund av ett dåligt utbud och mycket 

kontor är det väldigt lite omsättning på sådana. Oftast är det svenska institutioner eller 

svenska familjeägda fastighetsbolag som är ägare. 
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Har era utländska investerare blivit påverkade av rådande räntor och svenska valutan 

för att göra fastighetsaffärer i Sverige? 

 

Räntefrågan har av intervjupersonerna besvarats olika. En respondent menar att det rådande 

ränteläget är globalt och därför inte har någon inverkan på fastighetsinvesteringar. Att låna 

pengar i Sverige är lika gynnsamt som i övriga delar av världen. Andra respondenter tillägger 

att det är lägre belåningsgrader i Sverige än i många andra länder. I dagsläget kan man avtala 

om 75-80 procent belåning, vilket är mycket förmånligt. 

 

En respondent menar att det är två olika faktorer som påverkar. Dels den goda tillgången på 

finansiering och dels att det är väldigt billigt. Det gör fastigheter till en intressantare 

investering eftersom kostnaderna för finansiering blir mycket lägre, vilket även syns på 

transaktionsvolymerna. Vidare påverkas delar av marknaden på olika sätt av ränteläget. De 

allra finaste fastigheterna i de allra bästa lägena (core-marknaden) påverkas tämligen mindre 

av räntan. Detta eftersom de flesta fastigheterna där har finansierats med stor andel eget 

kapital. Räntan har dock större påverkan på segment där mycket av finansieringen sker med 

belåning. Just det segmentet har signifikant blivit billigare. Det finns emellertid inget som 

tyder på att det rådande ränteläget ska ha påverkat de internationella aktörerna mer än vad det 

påverkat de nationella aktörerna och vice versa. 

 

En av de intervjuade menar att den svenska valutan utgör ett tämligen stort hinder när 

utländska aktörer tittar på Sverige. Detta eftersom valutan är relativt liten vilket gör att den 

tenderar att vara mer volatil och därmed medföra högre hedgingkostnader. Flertalet ställer sig 

dock emot denna inställning och menar att den svenska valutan är relativt stabil idag. Även 

om nästan alla hedgar mot valutaexponering, är dessa kostnader inte särskilt höga. Detta för 

att utländska investerare inte ser den svenska kronan som en särskild stor riskfaktor idag. För 

några år sedan var det emellertid dyrt att hedga. Då tyckte man att svenska kronan var 

övervärderad och att det fanns en risk att den skulle försvagas. Många valde därför bort 

Sverige. Tyska investerare började istället investera i länder med euro som valuta för att 

undgå valutarisken. Idag är valutarisken i Sverige inte en lika stor fråga för utländska 

investerare. 

 

En annan respondent yttrar att det inte är intressant vilken valuta man har utan vilken 

framtidsbedömning man gör kring just den valutan kontra den valuta man finansierar sig i. 

För en utländsk investerare skapas det ett nytt element i en fastighetsaffär, vilket ökar 

komplexiteten. Vidare hänger valutan ihop med hur man tror det enskilda landet och landets 

ekonomi kommer utvecklas framöver. Sverige har väldigt bra tillväxtförutsättningar och 

prognosen säger bara att det kommer fortsätta. Detta gör att många utländska aktörer 

investerar i Sverige.  
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Har det svenska skattesystemet varit stimulerande för investeringar i Sverige från 

utlandet? 

 

Flertalet respondenter anser att det svenska skattesystemet varit relativt gynnsamt för 

fastighetsinvesteringar från utlandet. Sverige har låga bolagsskatter, förmånliga 

reavinstskatter och låga transaktionsskatter. Vid fastighetsköp ska en procentsats betalas för 

lagfart, däremot betalar man ingenting för lagfart vid bolagsköp. Detta har varit en bidragande 

faktor för den höga transaktionsvolymen på fastighetsmarknaden. Många andra länder har 

inte den förmånen, vilket gör Sverige till en attraktiv marknad. Det svenska skattesystemet är 

även gynnsamt i förhållande till många andra länders eftersom det går att dra av 

räntekostnader. 

 

Många tror att det kan komma att ske komma modifieringar i skattesystemet eftersom många 

tycker att fastighetsköp som är paketerade i bolag är för gynnsamma. Frågan är huruvida 

regeringen ska ändra förutsättningarna har skapat oro bland utländska investerare. De vill ha 

ett system som är tydligt, genomtänkt och konsistent. Den oron som finns där diskonteras i 

viss mån och utgör således ett litet bekymmer. 

 

En av respondenterna anser dock att det svenska skattesystemet varken är ett hinder eller 

speciellt tilltalande för fastighetsförvärv. Vederbörande framför att skattestrukturen i världen 

är snarlika. 

 

Hur ser era kunder på rådande avkastningsnivåer och vad har de själva för krav på 

sina investeringar? Vilken betydelse har denna faktor? 

 

Synen på avkastningsnivån är individuell och beror till störst del på investerarens val av 

investeringsstrategi. Investeringens tänkta tidslängd är en avgörande faktor. Opportunistiska 

investerare har generellt högre avkastningskrav på grund av det högre risktagandet. Andra 

typer av investeringar kan utföras med ett lägre avkastningskrav, till exempel core. I nuläget 

finns det stort intresse för både core och opportunistiska investeringar på den svenska 

fastighetsmarknaden. 

 

Om en del av finansieringen sker med lånat kapital nöjer sig många aktörer med ett lägre 

avkastningskrav. Detta på grund av Sveriges gynnsamma ekonomiska läge, som främst beror 

på dagens räntenivå. 

 

De intervjuade är eniga om att när en investerare lämnar sin hemmamarknad adderar man ofta 

ett riskpremium. Utländska fastighetsinvesterare har därför generellt högre avkastningskrav 

än vad de lokala aktörerna på marknaden har.  

 

Generellt har avkastningsnivåerna gått ner på marknaden under de senaste åren. Ett par av de 

intervjuade spekulerar kring att de låga avkastningskraven i Sverige möjligtvis kan skrämma 

bort potentiella investerare, men att avkastningsnivåerna betraktas som låga i stora delar av 

världen och att det därför inte bör innebära att Sverige i någon större grad blir bortprioriterat. 
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Vilken påverkan har transparensen på fastighetsmarknaden vid investeringar i Sverige 

för utländska investerare? Hur är den svenska transparensen i jämförelse med andra 

länders? 

 

Samtliga respondenter är överens om att transparensen på den svenska fastighetsmarknaden 

inte utgör ett hinder mot investeringar. En respondent lyser upp den svenska transparensen 

som ett av de bästa i världen och att det finns två anledningar till det. Det första är att Sverige 

generellt har en relativt öppen syn på information. Det går att ta reda på mycket som annars 

inte är möjligt i vissa andra länder. Det andra skälet är att det finns en tradition bland 

rådgivare att arbeta kontinuerligt med att göra marknaden mer transparent. Den höga 

likviditeten i samband med många värderingsmän har inneburit till att det finns väldigt 

mycket marknadsinformation av tillförlitlig kvalitet. Transparensen ger sålunda en bra 

genomsynlighet. Jämför man med Tyskland kan man finna enorma skillnader. Däremot finns 

det mer likheter med Norge och Finland. 

 

En annan respondent tillägger att den svenska fastighetsbranschen präglas av en hög grad 

professionalism från välkända aktörer inom revision, juridik och rådgivning. Dessa är vana att 

arbeta med internationella investerare, vilket ökat transparensen och därmed tryggheten. Det 

finns inte heller någon större språkproblematik. I Sverige talar man bra engelska, och mycket 

material görs på engelska. 

 

En respondent frångår dock från övriga åsikter och menar att vi inte är riktigt transparenta om 

vilka nivåer affärer verkligen görs på. Det är lite av den svenska mentaliteten att det ska vara 

lite hemligt. Man finner sällan i nyhetsblad vilket pris transaktionen gått igenom eller vem 

köparen är. Flertalet är eniga om att hyresmarknadsinformation i Sverige inte är lika 

transparent som exempelvis England. Där kan man snabbt finna information om hyresavtal 

med dess specifikationer. För vissa är denna information viktigare än andra. 

 

Svenska fastighetsmarknaden anses ofta som en effektiv marknad. Vilka faktorer bidrar 

till detta och hur påverkar dessa valet att investera i Sverige? 

 

De intervjuade personerna är i stort eniga om att svenska fastighetsmarknaden bör betraktas 

som en effektiv marknad. Flertalet variabler har betydelse för effektiviteten. Nedan listas de 

som lyfts fram: 

 Lagstiftningen: Sverige har en tydlig och enkel lagstiftning som är utformad på ett 

sådant sätt att det sällan blir några legala tvister. Även om det skulle uppstå en tvist så 

finns det kunniga fastighetsjurister. Exempelvis är det sällan tvivel om vem som är 

fastighetsägare och vad som belastar en fastighet. 

 Affärskulturen: Aktörer uppfattas som ärliga i Sverige och det finns mycket tillit 

mellan olika aktörer på marknaden. Majoriteten är ärlig med vad de vill, och jobbar 

inte med dold agenda. Korruption existerar inte i Sverige, som det gör i vissa andra 

europeiska länder. 

 Kvalitativ rådgivning: Svenska rådgivare är kompententa och har varit viktiga ända 

sedan slutet av 1990-talet då de amerikanska fonderna började investera och ställde 

höga krav. Detta står sig ofta bättre än i de flesta andra länder. 

 Likviditeten: En likvid marknad är en effektiv marknad. Om marknaden är likvid så 

görs det många transaktioner, vilket ger ett bra underlag att analysera. Det finns en 

rutin att göra affärer i Sverige på grund av den goda likviditeten.  

 Transparensen: Det är enkel att få tillgång till information och den är lättförståelig. 

 Avtalen: Överlåtelseavtalen är inte lika omfattande som i Storbritannien och USA. Det 

finns även standardiserade hyresavtal i Sverige som underlättar hyresförhandlingarna. 
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Sveriges fastighetsmarknad anses ha en god likviditet. Hur påverkar denna faktor? Är 

den fundamental vid beslut att gå in på marknaden? 

 

Trots att Sverige har en liten befolkning är samtliga ense om att den svenska marknaden 

tillhör en av de största transaktionsmarknaderna i världen, om man ser till det senaste 

decenniet.  

 

En likvid marknad är utav stor betydelse för utländska investerare för att inte bli stående med 

objekt man inte kommer ur. En hög likviditet indikerar på en hög transaktionsomsättning och 

följaktligen god tillgång på jämförelseobjekt. Den ökar möjligheten att göra en snabb exit från 

marknaden, oavsett försäljningstidpunkt. Det finns alltså en rutin att göra affärer. En låg 

likviditet skapar oro bland investerare i och med svårigheter att utföra en transaktion. Vidare 

uppstår även svårigheter att bedöma fastighetspriser i samband med få jämförelseobjekt. 

 

I jämförelse med andra länder har Norge länge varit en stängd marknad. Likviditeten är även 

något Finland kämpar med. Närheten till Ryssland är i sig en hämmande faktor. I Finland är 

det nästintill bara Helsingfors som är intressant. I Sverige utvidgar man sina köpkriterier till 

även andra städer som Göteborg och Malmö. 

 

Vilka riskfaktorer ser era kunder med att investera i Sverige? Någon som utmärker sig 

mer? 

 

Alla de intervjuade menar på att det endast finns ett fåtal risker när utländska aktörer 

investerar kapital i Sverige. Valutan anses ofta som den huvudsakliga risken medan andra 

riskfaktorer är inkluderade i en större riskbild. Andra risker som några av de intervjuade 

framhäver: 

 Ränteavdragsmöjligheter: Det är unikt för Sverige och det finns inget som garanterar 

att det alltid kommer att vara så.  

 Aggressivt prissatt bostadsmarknad: Dubbla priset i förfört med prisnivån år 2007. Ett 

ras på bostadsmarknaden skulle kunna påverka hela samhällets ekonomi. Ingen av 

respondenterna är dock helt övertygad om hur hårt de skulle kunna drabba den 

kommersiella fastighetsmarknaden och några tror inte på någon större påverkan vid ett 

eventuellt prisras. 

 Höga prisnivåer: De höga priserna kan få aktörer att tvivla på att en investering i 

Sverige är en bra affär. 

 Exportberoende: Sverige är beroende av sin export och påverkas mycket av vad som 

händer med de stora svenska börsbolagen. Om något skulle gå fel, kan den svenska 

ekonomin snabbt raseras. 

 Säkerhetspolitiska aspekter: Närheten till Ryssland kan på lång sikt anses vara en 

riskfaktor. 
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Vilka andra incitament har era kunder för att investera i Sverige? Är det någon speciell 

omständighet som motiverar investeringar på just den svenska fastighetsmarknaden? 

 

Flertalet respondenter är eniga om att diversifiering av portföljen är ett starkt motiv till att 

vilja investera internationellt. Detta för att inte ta för stora risker i relativt till olika geografier, 

segment, investeringsslag med mera. Investeringsportföljerna innehåller oftast en mix av 

aktier, obligationer och fastigheter. I dagsläget viktar många upp fastigheter i jämförelse till 

andra tillgångstyper.  

 

En respondent menar att Sverige har gått ifrån att vara en kompletterande marknad till att bli 

mer likställt med de tyska och engelska marknaderna, främst på grund av att den är väldigt 

stabil och förutsägbar. Kan klassas som en safe haven, det vill säga en marknad utan större 

risker. Många långsiktiga investerare kommer därför till Sverige med syfte att riskdiversifiera 

sina portföljer, bland annat tyska fonder och annat internationellt pensionskapital. 

 

Vidare anser många att den svenska marknaden är uppbyggd på enkla strukturer. Generellt 

sett är det enkelt att utföra en transaktion, tillträda en fastighet, starta och driva ett bolag och 

få hjälp med att förvalta fastigheterna. Skulle det mot förmodan uppstå en tvist finns det även 

ett relativt enkelt och rakt legalt system och god tillgång på rådgivare som skapar trygghet. 

Sammantaget är Sverige ett land det är bekvämt, behagligt och enkelt att göra affärer i. 

 

Andra incitament som presenteras är att investerarna är ute någon form av riskjusterad 

avkastning som de tycker lämpligare i Sverige än någon annanstans. En respondent uppger att 

det finns segment där svenska investerare är dåliga på att förvalta och prissätta fastigheter, till 

exempel handelsfastigheter. De största köpcentrumen i Sverige ägs numera av utländska 

investerare. Utvecklingen beror på den kompetensskillnad som finns, stora internationella 

företag som har erfarenhet av förvaltning från ett stort antal köpcentrum har naturligt vissa 

kompetensfördelar. Segment där utländska investerare kommer in och är bättre på att förvalta 

bidrar således med ytterligare incitament till investering.  
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4.1.2. Del 2 - Asiatiska investerare 
 
Under vilken period började asiatiska intressenter visa intresse för den svenska 

fastighetsmarknaden? 

 

Alla respondenter är enliga om att de asiatiska investeringarna inte kom under 

investeringsvågen i mitten av 2000-talet. Flera menar dock på att de har funnits i bakgrunden 

en längre tid utan att agera på marknaden. Investeringarna har tidigare främst utförts genom 

amerikanska fonder. Det är först de senaste 3-4 åren som asiatiska investerare dykt upp på 

intressentlistor hos några av de intervjuade företagen. Det är sällan som de asiatiska aktörerna 

kommer och gör direkta ansatser på att investera, det bakomliggande intresset för framtida 

investeringar finns dock konstant.  

 

Flera menar på att det asiatiska kapitalet investeras på andra marknader i Europa innan de 

möjligtvis får upp ögonen för Sverige och de övriga nordiska länderna. Investerare från andra 

delar av världen tenderar att först söka sig till en finansiell metropol, så som London, Paris, 

Frankfurt och München. I de större städerna byggs ofta en plattform för organisationen upp, 

syftet är i de flesta fall att investera i en hel portfölj med riskspridning. Att de asiatiska 

aktörerna först investerar i de stora finanscentrumen och sedan vänder sig till andra stabila 

marknader ses som en självklarhet av de intervjuade. 

 

Några av respondenterna är något skeptiska till att Sverige kommer bli en marknad som 

asiatiska investerare kommer att rikta sig mot i framtiden. Istället tror de att de kommer rikta 

sig mot större regioner för att kunna riskdiversifiera. De anser även att det är möjligt att 

intresset kommer att öka, men inte i stor skala. 
 
Hur investerar asiatiska aktörer på den svenska fastighetsmarknaden?  

 

Investeringarna görs både direkt och indirekt, men de direkta investeringarna är relativt få. 

Främsta orsaken är att det i dagsläget endast finns ett tjugotal asiatiska aktörer som ägnar sig 

åt direktinvesteringar, många är av dem är dessutom i ett uppstartsskede. Största delen av 

kapitalet finns i London och Paris. 

 

Det asiatiska kapitalet har främst kommit till Sverige genom indirekta investeringar, genom 

olika typer av fonder. Investerare som kommer längre ifrån gör oftast indirekta investeringar. 

Det singaporianska GIC finns i några svenska fastighetsfonder och det finns ofta mycket 

asiatiskt kapital i amerikanska fastighetsfonder, till exempel från Blackstone och Goldman 

Sachs. Uppgifter från intervjupersonerna anger att det även finns sydkoreanskt kapital bakom 

en större handelsplatsinvestering i Storstockholm, detta är dock inget vi kunnat få bekräftade 

uppgifter på. 
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Vilka asiatiska aktörer/nationaliteter finns idag på den finns idag på den svenska 

fastighetsmarknaden?  

 

Skillnaden mellan de asiatiska länderna är stor och den asiatiska kulturen är ofta mer 

komplicerad än vad västvärlden förstår. I Asien är gamla affärsrelationer viktiga vid 

förhandlingar. Med goda relationer till de asiatiska aktörerna kan europeiska fastighetsfonder 

attrahera kapital. 

  

Alla de intervjuade personerna var eniga om att det inte gjorts några större investeringar från 

de största ekonomierna i Sydost- och Östasien. Vissa nationaliteter har dock aktiverat sig i 

mindre skala. Nedan är en sammanställning av intervjupersonernas erfarenheter gällande 

Japan, Kina, Sydkorea och Singapore.  

 

 Japan: Har inte visat något stort intresse för att investera i svenska fastigheter, inte 

ens under Japans fastighetskris. Kapitalet placerades då främst i USA. 
 

 Kina: Har inte gjort några större avtryck på den svenska marknaden men intresse 

finns enligt några av de intervjuade. Ett par tror att Sverige är ett för litet land för att 

kinesiska investerare ska göra några större investeringar i framtiden. En anser att de 

enda motiven för kineser att investera någon annanstans än i Kina är att säkra kapital 

och placera valutareserven. Det sistnämnda fallet anses dock som mindre troligt då 

den svenska valutan antagligen är för liten. 

 

Det finns två kända exempel på misslyckade kinesiska fastighetsinvesteringar i 

Sverige. Det är Dragons Gate (cirka 25 km sydost om Gävle) och China Europe 

Business & Exhibition Center (utanför Kalmar). Dragons Gate som beskrivits som ett 

affärs- och kulturcentrum som ska fungera som en mötesplats för den svenska och 

kinesiska kulturen, har drivits i konkurs ett antal gånger i olika bolagskonstellationer 

och varit skandalomsusat bland annat på grund av uppföranden av byggnader utan 

bygglov. China Europe Business & Exhibition Center var planerat att bli ett 

köpcentrum av internationell karaktär men projektet upphörde då investerarna inte 

lyckades föra över kapital från Kina. Bolaget bakom projektet gick i konkurs. 

 

 Sydkorea: Började investera för 3-4 år sedan i så kallade ”Gateway Cities”, städer 

som de redan hade god kännedom om som till exempel New York, London, Paris, 

Frankfurt och Rom. Har enligt obekräftade uppgifter även investerat i ett svenskt 

köpcentrum. Sydkorea har en ung befolkning och får på så vis in mycket pengar till 

sina pensionsfonder. Fonderna har ofta en andel kapital avsatt för att investera i 

fastigheter och är i nuläget kapitalstarka. Detta har varit en bidragande orsak till det 

ökade intresset från just sydkoreanska pensionsfonder. 

 

 Singapore: Kapital har kommit in på marknaden via den statliga investeringsfonden 

GIC. Finns även stora pensionskassor som vuxit ökat mycket de senaste åren. 
 
 
Finns det någon anledning till varför mer asiatiskt kapital söker sig till Europa?  

 

Historiskt sätt har inte stora delar av Asien haft pensionskapital, de inte haft samma system 

som i Sverige med till exempel AP-fonderna. Införandet av pensionsfonderna har bidragit till 

att mycket kapital snabbt har samlats och måste investeras. Den upplevda risken att investera 

allt i Asien har medfört intresse av att sprida kapitalet till nya marknader, vilket kan bidra till 

att pengarna placeras i europeiska fastigheter. 
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4.1.3. Del 3 - Problematik 

 

Vilka problem eller svårigheter finns för utländska aktörer när de går in på den svenska 

fastighetsmarknaden? Några kulturkrockar som brukar uppstå? 

 

Ingen av de intervjuade upplever att det finns några direkta problem med att aktivera sig på 

den svenska fastighetsmarknaden. När de första utländska aktörerna investerade i Sverige 

stötte de antagligen på problem och begick misstag. Dagens aktörer är dock mer pålästa och 

har lärt sig av tidigare misstag, vilket har lett till att antalet problem är betydligt färre idag. 

  

Många utländska fonder använder sig av en operating partner, ett svenskt bolag som äger 

någonstans mellan 2-5 % av en investering tillsammans med en utländsk fond som äger 

resterande del. Denna struktur hjälper utländska aktörer att undvika problem då de får hjälp 

med tillgångsförvaltningen. Fördelen med en operating partner är att de får avkastning först 

när investeringen blivit riktigt lönsam, ett upplägg som motiverar det svenska bolaget att 

prestera bra. I nuläget finns det fler utländska investerare i Sverige än operating partners, 

vilket skulle behöva justeras för att problem ska undvikas.  

 

Vad gäller kulturkrockar så framför de intervjuade att svenska aktörer ofta är väl anpassade 

till det anglosaxiska sättet att göra affärer på. Många utländska investerare anser att det är 

lättare att göra affärer i Sverige än i resterande Europa, undantaget den tyska marknaden som 

också håller en hög nivå. 

 

Problem som uppstår är ofta kopplade till stat, kommun och processer, främst på grund av att 

det tar lång tid att få igenom förslag. Förståelsen för de svenska politiska systemet och 

processerna kan i enstaka fall väcka frågetecken hos investerare. 
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4.1.4. Del 4 - Framtidsutsikter 
 
Hur kommer utvecklingen att se ut i framtiden? Kommer investeringar från utlandet 

att minska/öka? 

 

Samtliga intervjupersoner har svårt att se ett minskat intresse i framtiden. De prognostiserar 

istället att andelen inflödande utländskt kapital kommer att öka, allt fler kommer att bli 

internationella. Innan finanskrisen 2008 stod det främmande kapitalet för mellan 35-45 

procent av det totala investerade kapitalet, sedan dess har den siffran varit på 10-20 procent. 

Flera av respondenterna tror att andelen kommer att öka, men kanske inte till den nivån som 

innan finanskrisen. 

  

En av respondenterna menar på att varannan transaktion i Europa är av typen cross-border, 

det vill säga att köparen kommer från ett annat land än där fastigheten är belägen (affären 

görs över nationsgränser). I Sverige ligger det på 20 procent, långt under Europasnittet. Detta 

anses vara ett tecken på att andelen utländska aktörer kan komma att öka. 

 

Alla är eniga om att svenska CBD kommer fortsätta att vara dominerat av svenska aktörer, 

främst på grund av att det är svenska institutioner som innehar större delen av 

fastighetsbeståndet i dessa områden. Marknaden är illikvid, institutionerna kommer inte sälja 

av sina bestånd i CBD. Förr ägde många tyska fonder fastigheter i CBD men de såldes av för 

ett antal år sedan. 

 

Intressemässigt vittnar de intervjuade om att många utländska intressenter varit närvarande 

och tittat på den svenska marknaden den senaste tiden, framförallt när större objekt varit ute 

till försäljning. Storleken på fastigheterna och logiken bakom objekten har varit det som 

tilltalat.  

 

En respondent framför att det kan uppstå problem om det finns för mycket utländskt kapital 

på en marknad. Risken är att det inte finns några naturliga köpare när de utländska aktörerna 

drar sig tillbaka. En bra balans mellan fastighetsbolag, institutionella aktörer, internationellt 

kapital, internationella fastighetsbolag, och privatpersoner är viktigt för att marknaden ska 

vara hälsosam. Det måste finnas ett antal olika aktörer med olika ägarstrukturer och 

investeringsstrategier.  
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4.2. INREV 
The European association for investors in Non-Listed Real Estate Vehicles (INREV) är en 

ideell organisation som grundades år 2002 i Nederländerna. INREV tillförser service och 

kunskap för investerare som är intresserade av den europeiska onoterade 

fastighetsfondmarknaden (eng. European non-listed real estate fund market). 

 

INREV:s primära mål är att kontinuerligt förbättra tillgängligheten av onoterade fastigheter 

genom att främja större transparens, tillgänglighet, professionalism och standarder för bättre 

praxis. Som ett paneuropeiskt organ vill man representera en plattform för utbyte och 

spridning av kunskap om den onoterade fastighetsfondmarknaden. 

 

INREV publicerar årligen ett flertal rapporter med frågor av intresse för investerare, 

fondförvaltare och finansiella rådgivare (INREV a, 2016).  

 

I följande avsnitt kommer rapporterna INREV Investment Intentions Survey 2016 och 

Investments roadshow 2016 att presenteras. Dessa är baserade på svar från totalt 345 

investerare, uppdelad i investerartyper och regioner (INREV a, 2016). 
 

4.2.1. Motiv för internationella fastighetsinvesteringar 

I rapporten INREV Investment Intentions Survey 2016 utförde man en undersökning avseende 

kapitalplaceringar på den globala onoterade fastighetsfondmarknaden. Nedan presenteras 

diagram som tar upp incitament, allokering för olika typer investerare och för olika regioner. 

    

 
    Figur 5: Skäl att investera internationellt.       Figur 6: Skäl att investera internationellt efter region (INREV b, 2016). 

 

Figur 5 visar att portföljdiversifiering är den viktigaste faktorn som driver internationella 

investeringar på den onoterade fastighetsfondmarknaden. Tätt till följt av avkastning, 

förmågan att öka avkastningen samt få en riskjusterad avkastning över andra tillgångsslag. 

Valutahedging (eng. Inflation hedge) är sällan ett primärt motiv jämfört med andra motiv. 

Figur 6 presenterar motiven att vilja investera internationellt för aktörer från olika regioner. 

Diversifiering dominerar och gäller för investerare från alla regioner. 
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Figur 7: Kapital som är cross-border investeringar (INREV b, 2016). 

Figur 7. Diagrammen demonstrerar hur mycket kapital investerare från olika regioner placerar 

i onoterade fastigheter i det egna hemlandet kontra utanför landsgränserna. Man får en 

översikt över hur uppdelningen ser ut idag och vad de riktar sig mot. Idag är andelen cross-

border investeringar från samtliga regioner förhållandevis få. Asien söker sig dock mer 

internationella investeringar, så att portföljen får en mer jämn uppdelning av onoterade 

fastigheter från övriga regioner. Detta sker således i bekostnad av färre investeringar i det 

egna hemlandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 visar hur stor andel kapital i portföljerna som allokeras i onoterade fastigheter 

gentemot andra tillgångsslag för olika typer av investerare. Visar även nuvarande allokering 

och inriktning på framtida allokering. Pensionsfonder anser emellertid att det inte behövs mer. 

Rent generellt vill alla investerare öka sin fastighetsallokering enligt stapeln längst till höger 

(INREV b, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Allokering för olika typer av investerare (INREV b, 2016). 
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4.2.2. Investeringar i Europa 

I rapporten Investments roadshow 2016 har man undersökt cross-border investeringar på den 

europeiska och svenska onoterade fastighetsfondmarknaden.  

 

 
Figur 9: Föredragna investeringsmarknader (INREV c, 2016). 

 

Figur 9 visar de länder som respondenterna anser är mest attraktivast i Europa. Diagrammen 

uppvisar vidare en uppdelning av totalt antal investerare och icke-inhemska investerare. 

Fenomenet home bias är starkare i vissa länder.  

 

 
Figur 10: De investeringsstrategier som utländska investerare föredrar på den europeiska onoterade 

fastighetsfondmarknaden mellan 2007-2016 (INREV c, 2016). 

 

Figur 10 visar en årlig utveckling av investeringsstrategier på den europeiska marknaden. År 

2008 ser man en markant minskning av core-strategin. Detta som ett resultat av startskottet på 

finanskrisen. Åren därefter blev det alltmer vanligare att tillämpa core. År 2013 får man 

återigen se en större minskning av core. Man kan även se ett påtagligt mönster av att den 

ökade efterfrågan på value-added har skett i bekostnad av reducerad efterfrågan av 

opportunistisk investeringsstrategi. 
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Figur 11: Visar vilken typ av investeringsstrategi som är vanligast i ett urval av länder (INREV c, 2016). 

 

Figur 11 visar hur stor andel av de länder som planerar att investera internationellt som 

föredrar opportunistisk, value-added och core-strategier. Svenska investerare tillämpar i stor 

grad value-added, och sökandet efter opportunistiska investeringar är i stort sett obefintligt 

(INREV c, 2016). 

 

4.2.3. Insikt på den svenska fastighetsmarknaden 

I samma rapport visas även en överblick över hur respondenter ser på den nordiska onoterade 

fastighetsfondmarknaden, och mer specifikt på den svenska marknaden. 

 

 

 
Figur 12: Intresset från utländska investerare på den nordiska onoterade fastighetsfondmarknaden (INREV c, 2016). 

 

Figur 12. Staplarna visar hur stor andel av det totala intresset som utgörs av investerare från 

Nordamerika, Europa och Asien. Av det totala intresset i Sverige är det europeiska intresset 

störst, följt av det asiatiska intresset. 
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Figur 13: Kompositionen av investerares hemvist som har investerat på den svenska onoterade fastighetsfondmarknaden 

(INREV c, 2016). 

 

Figur 13 visar de länder som har störst andel på den svenska marknaden. Sydkorea, Finland 

och USA motsvarar nästan hälften av den totala marknaden. Övriga är Kanada, Sverige, 

Australien, Danmark, Tyskland, Italien, Holland, Schweiz och Taiwan.  

 

 
Figur 14: Investeringsstrategier som utländska investerare applicerar på den svenska onoterade fastighetsfondmarknaden 

(INREV c, 2016). 

 

Figur 14 visar vilken investeringsstrategi som respondenter från respektive land föredrar att 

applicera på den svenska marknaden. Enligt diagram är core-strategin inte lika populärt för 

finska och amerikanska investerare som det är för koreanska investerare. 
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Figur 15: Attraktiva fastigherstyper för utländska investerare i de nordiska länderna (INREV c, 2016). 

 

Figur 15. Ger en bra bild om hur intresserade utländska investerare rankar de olika 

fastighetstyperna som erbjudas på de nordiska marknaderna. Det skiljer något mellan de fyra 

länderna. Kontors- och handelsfastigheter dominerar dock på samtliga marknader (INREV c, 

2016). 

 

 

4.3. Jones Lang LaSalle’s Global Real Estate Transparency Index 2014 
Jones Lang LaSalle (JLL) är ett globalt fastighetsrådgivningsföretag. Sedan 1999 har JLL 

undersökt och analyserat fastighetsmarknader i över 100 länder med fokus på transparens för 

att kunna sammanställa statistik. Ländernas marknader rangordnas i rapporten JJL’s Global 

Real Estate Transparency Index. Undersökningen genomförs med två års mellanrum och den 

senaste rapporten publicerades år 2014 (JLL, 2014). 
 

 
Figur 16: Rankingen över de 14 mest transparenta fastighetsmarknaderna i världen (JLL, 2014). 
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JLL anser att världens mest transparenta fastighetsmarknader finns i engelskspråkiga länder 

framförallt Storbritannien, USA, Australien, Nya Zeeland och Kanada. Skillnaden i 

informationstillgänglighet mellan dessa länder är mycket liten och de absoluta 

topplaceringarna brukar därför variera från år till år.  

 

Frankrikes höga placering beror på den franska regeringens policy för lättillgänglig 

information. Irland har förbättrat sin placering det senaste decenniet på grund av införandet av 

ett nytt REIT-system. Schweiz, Sverige och Tyskland ligger precis utanför toppositionerna i 

rapporten, vilket är ett resultat av att transparensen endast förbättrats marginellt de senaste 

åren.  

 

De andra nordiska länderna Danmark och Norge ligger efter Sverige men marknaderna 

klassas ändå som transparenta. Finland är det landet i Norden som anses ha högst 

transparensnivå, något högre än Sveriges. 

  

I Asien anses Singapore och Hong Kong ha bäst transparens på sina marknader och återfinns 

precis under Sverige i statistiken. Japan placerar sig något lägre. Kina och Sydkorea ligger 

enligt JLL på en lägre nivå än ovan nämnda asiatiska marknader, dessa klassas som semi-

transparenta (JLL, 2014). 
 
 

 
 
 
Världskartan i figur 17 ger en bild av transparensgraden för världens fastighetsmarknader. 

Nordamerika och Europa är de mest transparenta regionerna medan stora delar av Asien och 

Afrika har bristfällig informationstillgänglighet (JLL, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Figur 17: Kartan visar graden av transparens för världens länder. Gråmarkerade länder har inte undersökts (JLL, 2014). 
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4.4. Transaktionsdata 
Nedan presenteras transaktionsdata över hur inhemska och utländska aktörer har investerat på 

den svenska fastighetsmarknaden. Det framgår tydligt att intresset varierat under åren.  

 

 
Figur 18: Investeringsvolymen i miljarder kronor från svenska (blått) och utländska (grönt) investerare under de senaste 15 

åren (Datscha, 2016). 

 
 
Utifrån figur 18 och de intervjusvar som erhållits i studien följer en marknadsgenomgång av 

den svenska fastighetsmarknaden. Händelser tidigare än år 2000 är hämtade från intervjuerna. 

 

1990-94 

Under början av 1990-talets var Sverige hårt drabbat av en fastighetskris. Räntenivåerna steg 

kraftigt vilket medförde att aktiviteten på marknaden sjönk. Utländska investerare hade inte 

gjort några större investeringar i Sverige vid denna tidpunkt. 

 

1995-99 

Stora internationella investmentbanker börjar visa intresse. De första att penetrera den 

svenska fastighetsmarknaden var bland annat Morgan Stanley, GE Capital, Credit Suisse och 

Deutsche Bank. Efter att ett antal mindre riskfyllda investeringar intensifierades intresset. 

Opportunistiska investerare såg möjligheten i att investera och få bra avkastning på sitt 

kapital. Under 1997 förvärvade Credit Suisse i konsortium med bland annat femte AP-fonden 

Stenvalvet från Vasakronan. Kort därefter utförde Morgan Stanley sin första stora investering 

i en affär med NCC. 

 

2000-04 

Ett antal tyska fonder började köpa fastigheter tidigt på 2000-talet, på grund av en stabil 

inströmning av kapital hade de krav på sig att investera. 

 

2003-06 

Opportunistiska köpare från USA började återigen köpa svenska fastigheter, bland aktörerna 

fanns Blackstone och Goldman Sachs. 

 

2005-07 

Fonder från Storbritannien och Danmark började investera i Sverige. Inflödet från norska och 

danska investerare stod under denna period för ungefär hälften av det utländska kapitalet. 

Köpcentrumsaktörer från Nederländerna visade sig på marknaden. 
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2007 

Marknaden nådde sin toppnotering då cirka hälften av alla fastighetsinvesteringar i Sverige 

var finansierade med utländskt kapital. På grund av den goda tillväxten under ett antal år 

började de tidiga opportunistiska investerarna sälja av sitt bestånd, nya investerare av samma 

kategori tillkom dock. Ökad osäkerhet kring marknadens framtid fick flera fonder att sälja av. 

  

2008 

I september år 2008 kraschade börsen i USA vilket ledde till en minskad transaktionsvolym, 

sjönk med cirka 30 procent. Den svenska fastighetsmarknaden klarar sig dock bra i 

förhållande till många andra marknader. Aktörerna med opportunistiska investeringsstrategier 

hade vid denna tid sålt av sitt fastighetsbestånd. 

 

2009-11 

Aktiviteten efter den ekonomiska krisen är mycket låg, utländska aktörer fokuserade på sina 

hemmamarknader för att skydda sig mot den fortsatt osäkra omvärlden. Vissa internationella 

investerare tvingades skära ner sina verksamheter. Ett antal fonder stod tillsammans med 

norska aktörer för större delen av det utländska kapitalet. Eurokrisen bidrog till en försiktig 

marknad. 

  

2013-15 

Det utländska kapitalet började återvända till marknaden. Utländska pensionsfonder och 

asiatiska aktörer har visat intresse. 
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5. Analys 
Detta kapitel behandlar och analyserar den information och statistik som redovisas i 

resultatdelen. Analysen kommer följaktligen behandla de frågeställningar som framgår av 

uppsatsens syfte: 

 

 Vilka motiv och incitament ligger till grund för utländska investeringar på den 

svenska fastighetsmarknaden? 

 Vilka problem kan uppstå vid dessa utlandsinvesteringar? 

 Varför har asiatiska aktörer börjat visa intresse för den svenska fastighetsmarknaden? 

5.1. Investeringsmönstret på den svenska fastighetsmarknaden 
Utifrån transaktionsdata och intervjuer kan konklusioner dras om när utländska aktörer valde 

att aktivera sig på den svenska marknaden. Främmande kapital började investeras efter 1990-

talets fastighetskris. De aktörer som först visade intresse var opportunistiska fonder. 

Anledningen till intresset kan diskuteras men förhållandena efter krisen ansågs som goda. Det 

fanns många objekt till försäljning, marknaden var likvid, priserna hade gått ner och svenska 

rådgivare kunde erbjuda attraktiva finansieringsplaner.  

 

När fastighetspriserna hade ökat började tyska pensionsfonder visa intresse. De var 

framförallt ute efter core-fastigheter. Pensionsfonder tycker generellt om investeringar som 

genererar bra kassaflöden och som är lättsålda. Det kan därför antas att den svenska 

marknaden uppfyllde dessa kriterier. Runt år 2003 började opportunistiska investerare 

återigen att aktivera sig, något man kan förmoda berodde på IT-kraschen i början av 2000-

talet. Krisen påverkade hela den svenska ekonomin och priserna på fastighetsmarknaden gick 

ner. 

 

De efterföljande åren valde aktörer med olika investeringsstrategier att aktivera sig på 

marknaden. Core, value-add och opportunistiska investeringar var alla populära. Det bidrog 

till att andelen främmande kapital steg kraftigt och nådde sin toppnotering. Det stora intresset 

kan antas bero på de positiva framtidsförhoppningarna om god tillväxt. 

 

En ny global finanskris bröt ut i och med finanskrisen år 2008. Många opportunister hade vid 

denna tidpunkt redan sålt av sitt fastighetsbestånd i Sverige. Opportunisternas snabba exit 

berodde troligtvis på deras förmåga att snabbt observera globala marknadsförändringar och 

deras korta tidshorisonter för investeringar. Investeringsnivån sjönk kraftigt vilket enligt 

historien öppnat upp för opportunister att investera. Investeringarna uteblev dock, vilket kan 

förmodas berodde på att krisen slog hårt mot banksektorn som blev mer återhållsam med sin 

utlåning. De efterföljande åren kom istället att präglas av core och core plus investeringar, en 

möjlig effekt av det oroliga läget i eurozonen. De senaste två åren har intresset för 

opportunistiska investeringar gjorts sig tydlig, dock är det främst core och i viss mån value-

add som är intressanta för utländska aktörer.  

5.2. Motiv och incitament 
Enligt vad som presenterats i resultatdelen avseende väsentliga faktorer för att attrahera 

utländska investerare, kan man konstatera i bakgrund mot teoriavsnittet att svenska 

marknaden är stimulerande för fastighetsaffärer. Motiven och incitamenten för att investera i 

Sverige har emellertid sett olika ut beroende på konjunkturläget och vilken typ av investerare 

det har rört sig om. Omständigheterna på marknaden har dock under en längre tid varit 

lockande för utländska investerare och intresset bör därför inte klassas som en tillfällighet. 
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Den starkaste anledningen till varför man väljer att utföra internationella affärer på den 

onoterade fastighetsfondmarknaden är diversifiering. Sekundärt ser man till att få avkastning 

på sin investering, öka avkastningen på sikt samt få en riskjusterad avkastning över andra 

tillgångsslag (figur 5). Dessa incitament har märkts av på den svenska marknaden. Om man 

ser till de parametrar som teorin tar upp för att en marknad ska vara attraktiv för utländska 

investeringar, uppfyller den svenska fastighetsmarknaden kraven. I teoriavsnittet beskrivs 

likviditet, transparens och transaktionskostnader, faktorer som även de intervjuade personerna 

lyfter fram som centrala vid beslut om att investera på en främmande marknad. Från ett 

globalt perspektiv har Sverige en av de attraktivaste onoterade fastighetsfondmarknaderna i 

Europa. Intresset för Europas primärmarknader (tyska, franska och brittiska) är dock betydligt 

större (figur 9). 

 

Alla de intervjuade anser att likviditeten på den svenska marknaden är mycket hög, vilket 

betyder att det alltid finns köpare och säljare. Investeringsportföljens risk blir därför mindre i 

och med att det är enkelt att likvidera sin investering om så önskas, oberoende av tidpunkt. 

Utländska investerare söker således likvida marknader för att minska sina risker. 

 

Respondenternas uppfattning om den svenska transparensen stämmer i stora drag överens 

med den statistik som JLL framarbetat. Transparensen beskrivs av samtliga som bra och 

informationsbrist är mycket sällan ett hinder för investerare. Det är lätt att samla in 

information tack vare ett tillgängligt fastighetsregister och välutvecklade 

informationsdatabaser, detta i förhållande till andra länder. Enligt den presenterade 

transparensrapporten finns det ett mindre antal länder med bättre transparens än Sverige (figur 

16). Intervjupersonerna anser dock att Sveriges transparens är på en sådan nivå att utländska 

investerare känner sig trygga med informationen som finns tillgänglig.  

 

Dagens skattesystem har varit gynnsamt för utländska investerare. Skattelättnaden har 

bidragit till låga transaktionskostnader som i sin tur kan anses vara en av orsakerna till den 

höga transaktionsvolymen. Respondenterna är ense om att andra länder inte har samma 

förmånliga förutsättningar och att den svenska marknaden därför har en konkurrensfördel för 

att kunna attrahera utländskt kapital. Oroligheter finns dock på grund av att det i framtiden 

kan komma att ske modifieringar i skattesystemet eftersom många anser att fastighetsköp 

paketerade i aktiebolag är för gynnsamma. Detta gör utländska investerare osäkra i och med 

att de oftast söker en tydlig och konsekvent marknad. I dagsläget är skattefrågan enligt flera 

av de intervjuade en liten riskfaktor, främst eftersom de är svårt att säga hur framtiden 

kommer att se ut. 

 

Den svenska valutan utgör en annan risk som utländska investerare måste uppmärksamma när 

de går in på den svenska marknaden. Svenska kronans låga korrelationen till andra valutor är 

något som skiljer Sverige från många andra europeiska länder och kan anses som en fördel av 

utländska investerare. Framtidsbedömningen för den svenska kronan kontra investerarens 

hemmavaluta är avgörande huruvida man bör investera. Vidare är valutan starkt förenad med 

prognoser om hur det enskilda landet och dess ekonomi kommer utvecklas. Svenska kronan 

ansågs tidigare vara ett större hinder på grund av sin storlek och att den tenderade att vara 

volatil i förhållande till andra valutor. Majoriteten av de utländska aktörerna hedgar mot 

valutaexponering. Tidigare var hedgingkostnaderna mycket höga men idag är de inte särskilt 

påfallande, vilket är ett resultat av att Sverige anses vara politiskt och ekonomisk stabilt land 

som har goda tillväxtförutsättningar. Valutarisken och landsrisken är i nuläget inte lika 

påtagliga än vad de har varit tidigare. 
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5.3. Problematik vid investering 
I bakgrund mot resultatet är det inget som tyder på att det finns direkta problem med att 

etablera sig på den svenska fastighetsmarknaden. De första utländska investerarna som kom 

till Sverige upplevde med stor sannolikhet problem. På en främmande marknad kan 

kulturella, legala och politiska skillnader upplevas, i vissa fall kan det skapa osäkerhet. Under 

de två decennier som utländska aktörer varit aktiva på den svenska marknaden har de blivit 

mer pålästa och fått erfarenhet. Andelen problem har således blivit färre med åren. 

 

I Sverige uppstår det sällan kulturkrockar i affärssammanhang. Generellt är svenskar 

välanpassade till det anglosaxiska sättet att göra affärer på. Detta medför att det är lätt att 

utföra affärer och att problem sällan uppstår. Vissa hävdar att det är lättare att utföra affärer i 

Sverige än i övriga delar av Europa, med några få undantag. 

 

Många utländska fonder vill använda sig av en operating partner när de vill in på en ny 

marknad. Vissa bedömer att det finns brist på svenska aktörer som ägnar sig åt operating 

partner-verksamhet och att det kan skapa problem i framtiden.  

 

Det har även förekommit mindre problem med anknytning till stat, kommun och processer 

som i enstaka fall skapat oklarheter för utländska investerare. 

5.4. Asiatiska investerare  
Enligt intervjuresultatet kan det konstateras att asiatiska aktörer inte visade något intresse för 

den svenska marknaden under den första investeringsvågen. Asiatiskt kapital har dock funnits 

i bakgrunden i investeringar gjorda av amerikanska fonder. Under de senaste åren har dock ett 

ökat intresse att investera vuxit fram. 
  

Enligt INREV-rapporterna är diversifieringsfördelar den största faktorn som driver asiatiska 

aktörer till att allokera kapital på europeiska onoterade fastighetsfondsmarknader (figur 6). I 

nuläget är större delen av deras kapital investerat på asiatiska marknader. På sikt vill man 

dock placera mer av sitt kapital i Europa och USA på bekostnad av minskad allokering på 

hemmarknaden (figur 7). Flertalet respondenter är eniga om att asiatiska aktörer ofta väljer 

samma europeiska initialmarknader som övriga utländska investerare. Av naturliga skäl väljer 

man först att investera i de stora finanscentrumen i Europa, så som London, Paris, Frankfurt 

och München. Därefter kanske man börjar sikta på andra stabila marknader, till exempel den 

svenska. 

  

Det asiatiska kapitalet som kommit till Sverige har främst investerats indirekt via diverse 

investeringsfonder. Rent generellt utförs indirekta investeringar på en riktad marknad om det 

geografiska avståndet till hemlandet är långt. Det har emellertid gjorts relativt få direkta 

investeringar. Anledningen är att det endast finns ett fåtal asiatiska aktörer som inriktat sig 

mot den typen av investeringar. Dessutom är flertalet asiatiska aktörer i ett uppstartsstadie på 

den europeiska marknaden. Indirekta investeringar skulle kunna öka i framtiden med tanke på 

att kunskapskravet för att penetrera en ny marknad lågt. 

 

Från intervjuresultatet kan det inte utläsas att det utförts några större investeringar från 

asiatiska aktörer. Det finns heller inga indikationer på att det kommer att ändras i framtiden. 

Intresset för framtida investeringar har emellertid varit påtagligt de senaste åren. Om man 

betraktar de nordiska onoterade fastighetsfondmarknaderna ses den svenska och den danska 

marknaden som de mest attraktiva att investera på bland utländska investerare (figur 8). Om 

man ser till det totala utländska intresset för den svenska onoterade fastighetsfondmarknaden 

så står Asien som nummer två på listan (figur 12). De intervjuade ställer sig dock skeptiska 
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till huruvida Sverige anses som en marknad som är intressant för asiatiska investerare. Många 

ställer sig frågan om varför de skulle vilja inrikta sig mot en liten fastighetsmarknad när man 

kan rikta sig mot större marknader? En förklaring kan vara att Sverige anses vara både 

politiskt och ekonomisk stabilt med goda tillväxtförutsättningar. Marknaden betraktas som 

förutsägbar. Oavsett om syftet är riskdiversifiering eller ökad avkastning har den svenska 

fastighetsmarknaden fundamentala attribut som definierar en attraktiv marknad för utländska 

investerare, oberoende av härkomst.  

 

Ofta generaliserarar man Asien som en enhet men regionen är mer komplex än så. Ländernas 

ekonomi, politik och kultur varierar mycket, vilket även påverkar hur de väljer att investera. 

Pensionssystemet är något som på senare tid utvecklats i Asien. Detta har medfört att mycket 

kapital har samlats i pensionsfonder för långsiktig förvaltning. Sydkoreas population har en 

låg medelålder och på senare år har landets medelklass vuxit. Landets pensionsfonder får 

därigenom konstant in mycket kapital som måste investeras, där en del av kapitalet allokeras i 

core-fastigheter genom internationell diversifiering för att få en större riskspridning (figur 

14). Detta har bidragit till ett ökat intresse från sydkoreanska pensionsfonder (figur 13). 

Singapore har liksom Sydkorea avsatt pensionskapital på den svenska fastighetsmarknaden. 

Det har även kommit in med kapital via en statlig singaporiansk investeringsfond.  

 

Kinesiska aktörer har inte gjort några större avtryck, intresse finns dock enligt de intervjuade. 

En anledning till att inga investeringar gjorts kan vara att den svenska marknaden anses vara 

för liten. Det kan även vara så att de kinesiska investerarna vill säkra kapital eller placera i 

valutareserven men att den svenska valutan möjligtvis anses vara för liten för de ändamålen.  
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6. Avslutning 

6.1. Slutsats 
Sveriges fastighetsmarknad har sedan andra halvan av 1990-talet varit stimulerande för 

investeringar från utlandet. Intresset har varierat i takt med konjunktursvängningarna men har 

generellt varit stabilt. Sedan finanskrisen år 2008 har det utländska intresset ökat markant. 

Attribut som hög likviditet, hög transparensnivå och låga transaktionskostnader i kombination 

med politiskt och ekonomisk stabilitet samt goda tillväxtförutsättningar har varit avgörande 

för Sveriges attraktiva fastighetsmarknad. Den främsta anledningen för att investera 

internationellt är riskdiversifiering, att erhålla avkastning, förmågan att öka avkastningen 

samt få en riskjusterad avkastning över andra tillgångsslag. 

 

En liten risk som finns är huruvida skattesystemet kan komma att ändras på grund av att 

många anser att fastighetsköp är för gynnsamma. Utländska investerare gillar inte osäkerhet. 

De vill ha ett system som är tydligt, genomtänkt och konsistent. Flertalet utländska 

investerare hedgar mot valutaexponering. Denna faktor betraktas emellertid som en mindre 

riskfaktor då valutan anses vara mer stabil i dag än tidigare. Prognosen antyder dessutom på 

en fortsatt positiv utveckling. Det har bidragit till låga kostnader för valutahedging. 

 

På senare år har asiatiska investerare visat intresse för den svenska fastighetsmarknaden. 

Endast ett fåtal större investeringar har gjorts. Det intensifierade intresset tyder dock på att 

fler investeringar kan komma på sikt. Införandet av pensionsfonder i Asien har medfört att 

kapital har allokerats i fastighetstillgångar för riskdiversifiering. I Sverige har detta märkts av 

genom främst indirekta fastighetsinvesteringar. Från ett asiatiskt perspektiv ses Sverige som 

en attraktiv marknad för onoterade fastigheter, en tredjedel av det totala intresset från 

utländska aktörer kommer från Asien. Mycket talar även för ett fortsatt ökat intresse. 

Indikationerna på att andelen direkta investeringar från asiatiskt håll kommer att öka är svaga. 

Däremot kan indirekta investeringar komma att öka på grund av tidigare investeringsmönster 

och införandet av pensionsfonder i andra delar av Asien. 

6.2. Förslag på vidare studier 
Operating partner är ofta en väg in på en främmande marknad. I vår studie har det 

framkommit att det finns en önskan om ett större utbud av samarbetspartners på den svenska 

marknaden. Hur skulle ett större utbud påverka inflödet av utländskt kapital? Vilka typer av 

investerare skulle kunna lockas hit? Skulle detta kunna attrahera fler asiatiska aktörer att 

utföra affärer i Sverige? Detta ämne skulle vara intressant att undersöka i en vidare studie. 

Studien skulle främst baseras på intervjuer och möjligtvis en enkätundersökning. Fokus bör 

ligga på de svenska operating parter-aktörerna samt rådgivnings- och transaktionsföretag 

inom fastighetsbranschen. 
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1 
 

E-post skickat till personer för att fråga om de vill ställa upp på en intervju: 

 

Hej!  

  

Vi är två KTH-studenter som heter Ludvig Runestam och Henrik Wiksell och just nu skriver 

vi vårt kandidatarbete inom Fastighetsekonomi på Samhällsbyggnadsprogrammet.  

  

Vårt arbete handlar om investeringar på den svenska fastighetsmarknaden från utlandet och vi 

söker personer skulle tänka sig medverka genom en intervju på ca 30 minuter och hjälpa oss 

att svara på frågor inom ämnet. Frågorna kommer främst handla om vilka incitament som 

stimulerar utländska investerare att utföra fastighetsaffärer i Sverige. 

  

Vi hör därför av oss till er för att försöka få en bild om hur det ser ut i dagsläget, arbetet 

fokuserar på kommersiella fastigheter. 

  

Vi har fått tips av vår handledare att ni är kunniga inom ämnet och det skulle därför vara 

mycket intressant att få intervjua någon av er för att vi ska kunna förkovra oss än mer i ämnet. 

  

Vi skulle vara väldigt tacksamma om någon av er hade möjlighet att hjälpa oss med detta och 

bokar gärna in en tid som passar dig. Om ni önskar så kan vi skicka frågorna i förväg. 

  

Stort tack på förhand!  

  

  

Med vänliga hälsningar,  

  

Ludvig Runestam och Henrik Wiksell 
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8.2. Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 

 

DEL 1 – Motiv och incitament 

 

 Har den svenska fastighetsmarknaden varit intressant för era investerare under en 

längre tid eller har intresset först uppstått på senare år? Vilka länder har visat intresse 

för att investera? 

 

 Har era utländska investerare blivit påverkade av rådande räntor och svenska valutan 

för att göra fastighetsaffärer i Sverige? 

 

 Har det svenska skattesystemet varit stimulerande för investeringar i Sverige från 

utlandet. 

 

 Hur ser era kunder på rådande direktavkastningskravsnivåer och vad har de själva för 

krav på sina investeringar? Vilken betydelse har denna faktor? 

 

 Vilken påverkan har transparensen på fastighetsmarknaden vid investeringar i Sverige 

för utländska investerare? Hur är den svenska transaparansen i jämförelse med andra 

länders? 

 

 Svenska fastighetsmarknaden anses ofta som en effektiv marknad. Vilka faktorer 

bidrar till detta och hur påverkar dessa valet att investera i Sverige? 

 

 Sveriges fastighetsmarknad anses ha en god likviditet. Hur påverkar denna faktor? Är 

den fundamental vid beslut att gå in på marknaden? 

 

 Vilka andra incitament har era kunder för att investera i Sverige? Är det någon 

speciell omständighet som motiverar investeringar på just den svenska 

fastighetsmarknaden? 

 

DEL 2 – Asiatiska investerare 
 

 Har ni asiatiska aktörer i ert kundregister? Hur investerar asiatiska aktörer på den 

svenska fastighetsmarknaden? Vilka asiatiska aktörer/nationaliteter finns idag på den 

finns idag på den svenska fastighetsmarknaden? 

 

 Under vilken period började asiatiska intressenter visa intresse för den svenska 

fastighetsmarknaden? 

 

 Har antalet asiatiska aktörer ökat på den svenska fastighetsmarknaden? Beror det på 

samma faktorer som stimulerat övriga utländska investerare att etablera sig på den 

svenska marknaden? Finns det någon anledning till varför mer asiatiskt kapital söker 

sig till Europa? 
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DEL 3 – Problematik 

 

 Har era kunder upplevt problem eller svårigheter att gå in på den svenska 

fastighetsmarknaden? Vilka är dessa i sådana fall? 

 

 Vilka riskfaktorer ser era kunder med att investera i Sverige? Någon som utmärker sig 

mer? Hur ser de på riskspridning? 

 

DEL 4 – Framtidsutsikter  

 

 Hur kommer utvecklingen att se ut i framtiden? Kommer investeringar från utlandet 

att minska/öka? 
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8.3. Bilaga 3 
 
Jones Lang LaSalle’s Global Real Estate Transparency Index 2014 (JLL, 2014). 
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