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Sammanfattning 
 
 
Titel: Vad är bakgrunden till utländska investerares intresse av den svenska 
fastighetsmarknaden? 
Författare: Peter Brattström och Thomas Heidkamp 
Fakultet: Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Karlstads universitet 
Handledare: Tommy Bood 
 
 
Den svenska marknaden för kommersiella fastigheter är het och har varit det under lång tid. 
Bland annat konstateras i en undersökning från revisionsbolaget Pricewaterhouse Coopers och 
Urban Land Institute att Stockholm, efter London och Paris, just nu rankas som Europas 
tredje mest attraktiva stad för utländska investerare att köpa och äga fastigheter i.  
 
Detta väckte vår nyfikenhet att konkretisera de faktorer som kan ha lett fram till att utländska 
fastighetsinvesterare attraheras av den svenska fastighetsmarknaden. 
 
Genom att vända oss till företag med stor inblick i de förhållanden som råder på den svenska 
fastighetsmarknaden fick vi intervjusvar från fem representanter.  
 
Arbetet med teorin gjorde att vi förväntade oss ett visst svar men intervjuerna gav oss ett helt 
annat resultat. Denna uppsats belyser många faktorer som gör Sveriges fastighetsmarknad 
lättillgänglig. Dock påvisar vår studie att framförallt transparensen och likviditeten på den 
svenska fastighetsmarknaden är det som gör den så intressant för utländska investerare. 
 
Transparensen på den svenska fastighetsmarknaden, som är en stor konkurrensfördel på den 
globala marknaden, hotas av skattetekniska konstruktioner. Att inte förlora denna fördel på 
den internationella investeringsmarknaden är ett problem som måste lösas. Hur detta ska ske 
är ett uppslag för en fortsatt studie. 
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Abstract 
 
 
Title: Why are foreign investors interested in the Swedish real estate market? 
Authors: Peter Brattström and Thomas Heidkamp 
Faculty: Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Karlstad University 
Supervisor: Tommy Bood 
 
 
The Swedish market of commercial real estate is really sizzling and has been so for some 
years now. In an analysis made by the audit company Pricewaterhouse Coopers and Urban 
Land Institute it was stated that Stockholm, succeeding London and Paris, is ranked as the 
third most attractive city for foreign investors in terms of buying and owning real estate 
property. 
 
This made us curious to try to pin-point any factors which might have lead to foreign 
investors interest in the Swedish real estate market. 
 
By turning to companies with very good insight in the business and knowledge about the 
conditions concerning the Swedish real estate market, we are grateful for received interview 
results by courtesy of five representatives. 
 
Our work with background theories lead us to expect a certain answer, but the results of our 
survey surprised us with a different result. This thesis highlights many factors making the 
Swedish real estate market so favourable to investors, but the most prominent elements are the 
facts that the Swedish market is very transparent with a high level of liquidity. 
 
For the Swedish real estate market the big advantage in global competition is named 
transparency, but this advantage is threatened by taxation techniques to maximise profit. Not 
to loose this Swedish benefit on the international investment market is a problem yet to be 
solved.
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1. Inledning 

I rapporten ”Investeringar i den globala och svenska ekonomin 2008” beskriver ISA Invest In 
Sweden Agency globaliseringen historiskt: 
 

 ”Handel över gränserna har en lång historia men företagens mer betydande 
etableringar och investeringar i utlandet är av betydligt senare datum. En viktig 
förklaring till detta är att permanent närvaro av utländska företag kräver mer av 
länders lagstiftning och institutioner, t.ex. möjligheten att verka på liknande villkor 
som de inhemska företagen med rimliga garantier mot rättsövergrepp och 
expropriering m. m. De kulturella skillnaderna och geografiska avstånd gjorde det 
tidigare svårt att hålla ihop verksamheten i moderbolaget med dotterbolag i 
utlandet. Ett viktigt historiskt motiv att förlägga produktion i utlandet var att 
företagen på så sätt fick tillträde till marknader som skyddades av höga importtullar. 
Investeringar var ett fördelaktigt alternativ till export av företagens produkter. Men 
i takt med att en internationell spelplan för investeringar har vuxit fram – genom 
avregleringar och bättre nationell behandling av utländska investerare, säkrare och 
billigare kommunikationer och transporter, den nya informationstekniken samt en 
global kapitalmarknad – har drivkraften för utlandsinvesteringar också blivit alltmer 
mångfacetterade och starkare.” (ISA 2008a) 

 
När det gäller de senare åren framhåller ISA i samma rapport att Sverige på femton år har gått 
från ett ensidigt ägande av tillgångar till att bli ett av världens mest internationaliserade 
länder. De utländska tillgångarnas andel av Sveriges BNP steg från 5 % 1990 till 57 % 2006, 
från en låg till en hög nivå i Europa. I slutet av 2006 uppgick de utländska tillgångarna i 
Sverige till 1 502 miljarder SEK. Utländska företag sysselsätter drygt 570 000 svenskar (ISA 
2008a). 
 
Vi kan redan i inledningen konstatera att globaliseringen är en viktig faktor när det gäller 
utländska investeringar i Sverige, men varför är Sverige och den svenska fastighetsmarknaden 
så intressant på senare år? 
 

1.1 Bakgrund 
Den svenska marknaden för kommersiella fastigheter är het och har varit det under lång tid. 
Särskilt märks intresset från utländska investerare som till och med registrerar svenska bolag 
för sin investeringshantering i Sverige. 
 
Sverige har attraherat utländska fastighetsinvesterare sedan slutet av 1990-talet. Medan de 
internationella investerarna i början fokuserade på de största städerna, har investeringarna 
idag spridits över hela landet. Under 2007 gjordes 45 % av dessa investeringar utanför 
Sveriges tre största städer Stockholm, Göteborg och Malmö (ISA 2008b). 
 
En annan undersökning pekar ut Stockholm bland de tre högst rankade städerna i Europa när 
det gäller utländska investerares intresse för fastighetsmarknaden: 
 

”I en nyligen publicerad undersökning från revisionsbolaget Pricewaterhouse 
Coopers och Urban Land Institute rankas Stockholm just nu som Europas tredje 
mest attraktiva stad att köpa och äga fastigheter i. På första och andra plats 
återfinns London och Paris.” (Affärsvärlden 2007) 
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Vice riksbankschef Kristina Persson beskriver i ett tal år 2002 några indikationer till 
fastighetsboomens orsaker: 
 

”Högkonjunkturen på 80-talet, de höga vinsterna samt avregleringarna av kredit- 
och valutamarknaderna gav upphov till en kraftig expansion av kreditgivningen på 
80-talet. Vi fick en fastighetsboom i Sverige och en snabb ökning av investeringarna 
utomlands, inte minst i fastigheter.” (Persson 2002)  

 
Ett nyhetsbrev från affärsjuridiska advokatbyrån Mannheimer Swartling konstateras att 
skatteplaneringsmöjligheter som att paketera fastigheter i aktiebolag (3.3.8) kommer att bli 
mer vanligt och få mer betydelse: 
 

” Den 14 maj 2003 antog riksdagen nya regler om skattefri kapitalvinst och 
utdelning på näringsbetingade andelar. Enligt de nya reglerna kommer en 
kapitalvinst som uppkommer vid avyttring av aktier i dotterbolag normalt sett att 
vara skattefri. De nya reglerna kommer att få mycket stor betydelse för många 
företag. Dels öppnas möjligheter till skatteplanering som inte förelegat tidigare. Ett 
exempel på förfarande som kommer att bli mer intressant är att paketera tillgångar 
i bolag och sälja bolaget istället för tillgångarna.” (Mannheimer Swartling 2003) 

 
Dagstidningen Sydsvenskan beskriver i en annan artikel hur het den svenska fastighets-
marknaden är för utländska investerare och pekar samtidigt ut några troliga orsaker till 
fenomenet: 
 

”Den glödheta fastighetsmarknaden i Sverige har förvandlats till en tummelplats 
för utländska investerare. Bland köparna av svenska fastigheter finns främst 
utländska pensionsfonder och de stora internationella bankernas fastighetsfonder 
som exempelvis Morgan Stanleys Real Estate Fund med ett förvaltat kapital på 
cirka 4,2 miljarder dollar, motsvarande 29 miljarder kronor. Anledningen till att 
utländska investerare gillar svenska fastigheter är dels att Sveriges ekonomi växer 
snabbare än övriga Europa, vilket ger stigande hyror och liten andel outhyrda 
lokaler. Direktavkastningen för svenska fastigheter, skillnaden mellan hyresintäkter 
och driftskostnader, är också högre än för jämförbara fastigheter i 
Kontinentaleuropa.” (Ericson 2006) 

 
Med bland annat dessa citat som grund blev vi intresserade av att ta reda på vilka faktorer som 
ligger bakom utländska intressen på den svenska fastighetsmarknaden.  
 

1.2 Problemformulering 
• Vad är bakgrunden till utländska investerares intresse för den svenska 

fastighetsmarknaden?  
• Vilken är den styrande faktorn för fenomenet?  
• Är det ovannämnda valutaavreglering och möjligheten att paketera fastigheter i 

aktiebolag som är anledningen eller finns det ytterligare faktorer?  
• Lockas investerare till Sverige på något sätt?  
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1.3 Syfte 
Vi vill med vår uppsats belysa de faktorer som har påverkat utländska investerares intresse för 
att investera i svenska fastigheter. Samtidigt vill vi undersöka om det finns någon enskild 
faktor som har stor betydelse. 
 

1.4 Avgränsningar 
I vår studie angriper vi tiden från valutaavregleringen i januari 1989 till nutid. Denna 
tidsperiod försöker vi att täcka med relevant teoretiskt material, främst vetenskapliga 
rapporter men också artiklar skrivna av personer insatta inom ekonomi och fastighets-
marknad.  
 
Vi lägger ingen vikt på orsaker till varför valutaavregleringen kom till stånd eftersom vi inte 
ämnar göra en historierapport, utan endast beröra de faktorer vi bedömer har påverkat 
investeringar på fastighetsmarknaden. För att binda teorin till empiri intervjuar vi företrädare 
för utländska investmentbolag, fondförvaltare och rådgivare. 
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2. Metod 

Här redogör vi för den metod vi har valt för vår uppsats. Hur vi har valt objekt för våra 
intervjuer och vår uppsats validitet beskrivs därefter. 
 

2.1 Undersökningens utformning 
När det gäller den empiri och teori som vi valde att stödja vår uppsats på, lämnas en 
förklaring i detta avsnitt. Metodvalen låg till grund för vårt syfte att belysa de faktorer som 
har påverkat utländska investerares intresse att investera i svenska fastigheter. Vi anser att vi 
har beskrivit fenomenet genom våra undersökningar i teori och empiri. Sedan drog vi vår 
slutsats genom att förklara orsaken till situationen. 
 
Den kvalitativa metoden såg vi som mest lämplig för att skapa mer klarhet i vad som ligger 
bakom vår problemformulering. Vi var medvetna om att vi inte kunde nå maximal 
representativitet enligt den kvantitativa metoden eftersom det skulle ta alltför lång tid. Vi har 
vägt de olika metoderna mot varandra och enats om att den kvalitativa metoden gav bäst utfall 
för denna studie. 
 
Vi ansåg att intervjuformen skulle ge oss bäst relevans och dagsaktuell information. 
Intervjuerna var personliga, kvalitativa och gav oss viktiga primärdata. För att uppnå kraven 
för en kvalitativ undersökning vände vi oss till ett antal intervjuobjekt med olika bakgrund i 
fastighetsbransch och investering. Vidare höll vi oss till kvalitativa regler genom att redogöra 
för deltagarnas uppfattning, använda ord istället för siffror, hålla oss till individuella öppna 
intervjuer samt tillåta individernas tolkning i den observerade miljön för att motverka styrning 
av intervjuobjekten. Alternativet med en kvalitativ undersökning baserad på sekundärdata 
hade gett ett mer kritiskt förhållningssätt vid urvalet av källor och dess data (Jacobsen 2002). 
 
Frågorna ställdes med utgångspunkt från vår problemformulering och med anknytning till 
redovisad teori. Eftersom våra intervjuobjekt antingen är svensk- och engelsktalande översatte 
vi våra frågor och instruktioner. Vissa av företagen gör egna investeringar medan en del 
arbetar som konsulter, vilket påverkade ordvalet i vår intervjuguide med frågor både direkt 
och indirekt. Alla respondenter fick frågelistan sig tillsända per e-post, varpå en del svar 
sändes i retur till oss. Vissa intervjuobjekt ville dock svara muntligt över telefon. Våra 
anteckningar från telefonintervjuerna sändes sedan till den intervjuade personen för kontroll 
och godkännande för vår studie. 
 
Det ontologiska sambandet, dvs. hur världen egentligen ser ut, varierar med stor sannolikhet. 
Vi fick således inte en helt ensidig uppfattning från våra respondenter, vilket gjorde att vi inte 
nådde en definitiv slutsats. Metodstrategin, där vi haft vissa förväntningar och samlat in 
empiri för att se om förväntningarna stämde in med verkligheten, kallas deduktiv (att 
formulera en eller flera hypoteser). Förväntningarna byggde på tidigare teorier och tidigare 
empiriska rön. Målet var också att undvika att resultatet styrdes av oss så långt som möjligt 
(Jacobsen 2002). 
 
Den externa giltigheten förstärkte vi genom de kvalitativa slutsatser vi presenterar från teorin. 
Öppenheten tillgodosåg vi genom att våra intervjufrågor, grundade på ett tema, kunde 
besvaras med helt öppna svar. Vissa frågor var direkt anknutna till klara faktorer från teorin 
eftersom vi ville få dem belysta och verifierade i verkligheten (Jacobsen 2002). Vi ville på 
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detta vis erbjuda intervjuobjekten att svara utifrån sin situation och därmed öka 
svarsutrymmet. 
 
Intervjuareffekten, dvs. att intervjuare och intervjuobjekt påverkar varandra, kan störa en 
undersöknings resultat. Intervjufrågor och eventuella följdfrågor får inte heller färgas av 
intervjuarens egna åsikter, därför utformade vi frågorna utifrån den grundläggande teorin. 
Visserligen kan man inte uppnå total objektivitet men man måste vara medveten om 
problemet för att kunna reducera dess inverkan. På grund av detta formulerade vi frågorna 
noggrant samt bestämde att endast utföra telefonintervjuer eller formulärintervjuer för att 
minimera intervjuareffekten (Jacobsen 2002). 
 
Vi konstaterade att fler respondenter skulle ha svarat om vi inte pga. tidsbrist varit tvungna att 
sätta ett slutdatum för inkomna svar. De företag som svarade gav oss dock ett tillräckligt 
underlag för vår analys – se 2.2. 
 
De frågor som behandlade händelser längre bak i tiden gav inga relevanta svar eftersom de 
flesta respondenters företag inte existerade vid den tiden. För dessa frågor behövs ytterligare 
underökningar med ett annat urval av respondenter och en annan inriktning av studie och 
analys. 
 

2.2 Urval av respondenter 
Vi avsåg att få med både fondbolag, investmentbolag, fastighetsbolag och konsulter för att få 
en diversifierad undersökning. De företag som ställde upp representerar några av dessa olika 
inriktningar. 
 
I inledningsskedet av intervjuerna kontaktade vi tio olika företag med varierande anknytning 
till den svenska fastighetsmarknaden. Av dessa ställde fem företag upp med intervjusvar, 
vissa är verksamma som konsulter med en bred bas av klienter från många olika länder, vilket 
därmed gav oss ett tillräckligt underlag att bygga vår analys på. Eftersom vi ville ha ett så 
brett analysunderlag som möjligt, trots ett relativt litet antal respondenter, inkluderade vi 
också myndigheten ISA Invest in Sweden Agency. Myndigheten har en stor insyn när det 
gäller vad som attraherar investerare till den svenska fastighetsmarknaden. 
 

2.3 Bearbetning av vår analys 
Vi fick delvis uttömmande och innehållsrika svar som vi har beskrivit objektivt genom att i 
empirin redovisa intervjusvaren utan tillägg från vår sida. De intervjuer som genomförts i tal 
och antecknats av oss, skickades för kontroll till intervjuobjektet för att säkerställa relevansen 
och objektiviteten.  
 
Den kvalitativa metoden är mer öppen för ny information och för det överraskande som inte 
var förväntat. Därmed är användningen av kvalitativa metoder ofta förenad med induktiva 
ansatser. Forskaren har allt som oftast sina egna infallsvinklar och har svårt att vara helt utan 
skygglappar. Detta är forskaren inte alltid medveten om, oavsett om deduktiv eller induktiv 
ansats tillämpas. Således erhålls ingen total objektiv verklighetsbeskrivning (Jacobsen 2002). 
 
En fördel med den kvalitativa ansatsen var att efter analys kunna gå tillbaka och förändra 
upplägget för att hitta ny fördjupad teori som behövdes för att förklara intervjusvaren enligt 
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en interaktiv process (Jacobsen 2002). Detta upplägg följde vi under hela arbetet med denna 
studie. 
 
Vi tolkade, för tydlighetens skull, intervjusvaren i samma ordning som frågeformuläret. 
 

2.4 Uppsatsens validitet 
De krav man ska ställa på en uppsats är att det material som har samlats in har en giltighet 
(validitet) samt att empirin har samlats in från tillförlitliga källor. Med intern validitet menas 
resultatets trovärdighet – hur väl den speglas av verkligheten. Extern validitet beskriver hur 
resultatet kan generaliseras, dvs. kunna appliceras på andra miljöer (Jacobsen 2002). Det 
sistnämnda har inte varit vårt mål att uppnå. 
 
Genom att vi har presenterat en bred teori i ämnet, och tack vare insatta intervjuobjekt med 
skilda bakgrunder och genuin kunskap och kompetens i branschen, anser vi att vår uppsats har 
gett tillförlitlig information och kan anses ha god validitet. 
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3. Teori 

I detta kapitel sammanför vi de teorier och definitioner som vi anser vara mest relevanta för 
att underbygga vår uppsats. Dessutom tar vi upp bakgrundshistorik som har lett eller kan ha 
lett fram till utländska investerares intresse av den svenska fastighetsmarknaden. Utifrån 
teorin bygger vi också upp intervjufrågorna. Svaren vi får på våra frågor ska vi analysera med 
koppling till teorigrunden. 
 

3.1 Historisk bakgrund “The Welfare State in Transition” 
Den 21 november 1985 upphävde Riksbanken gällande lånetak för banker och bostadsinstitut. 
Därmed var den inhemska svenska kreditmarknaden i allt väsentligt avreglerad. Under de tre 
följande åren ökade utlåningen från banker, bostadsinstitut och finansbolag till allmänheten 
med i genomsnitt 20 % per år, vilket var mer än dubbelt så mycket som de närmast 
föregående åren och en väsentligt snabbare ökning än under någon annan period efter andra 
världskriget (Freeman et al.). 
 
Den andra halvan av 1980-talet såg också en enastående utveckling av snart sett alla 
tillgångspriser, inte minst priset på kommersiella fastigheter som ökade med cirka 200 % från 
1985 till 1990. Under tiden fram till de första åren på 1990-talet överhettades den svenska 
ekonomin allt mer. Denna utveckling bröts på ett dramatiskt sätt. Ett antal spektakulära 
konkurser förknippade med överbelånade fastigheter utvecklades snabbt till en mer allmän 
finansiell kris som kulminerade i samband med valutakrisen och övergivandet av den fasta 
växelkursen under hösten 1992. Av detta torde man kunna utläsa att det framstår närmast 
självklart att avregleringen av kreditmarknaden sådde fröer till finanskrisen (Englund 1998). 
 
På grund av denna avreglering har den svenska ekonomin integrerats i världsekonomin 
ytterligare. Debatten om globaliseringens effekt har dominerat den nutida politiska 
diskussionen. Frågan om vilken roll ett litets lands ekonomi har i en integrerad ekonomi har 
därmed blivit alltmer väsentlig även i den svenska ekonomiska debatten (Freeman et al.).  
 
Under den senare delen av 1990-talet har både in- och utflöde av direktinvesteringar varit 
betydande över hela världen. Över 80 % av direktinvesteringarna i världen avser förvärv eller 
fusioner, det vill säga att antingen ett företag övertar ett annat eller att två företag bildar ett 
nytt bolag. En annan variant av direktinvestering är när ett företag investerar i etablerandet av 
en ny produktionsanläggning i ett annat land (Braunerhjelm 2001). 
 
Den snabba utvecklingen mot en större andel utlandsägda företag har blivit en omdebatterad 
fråga i den svenska ekonomipolitiska debatten. Frågan om detta är en positiv eller negativ 
utveckling har varit central i sammanhanget. En del anser att det är bra med flera utländska 
ägare i det svenska näringslivet, andra anser att den långsiktiga industriella 
innovationsförmågan och den finansiella uthålligheten hotas (Freeman et al.). 
 
Ekonomerna Magnus Henreksen och Ulf Jacobsson har hävdat att en viktig faktor bakom det 
senaste decenniets utveckling mot en allt större andel utlandsägda svenska företag är det 
svenska skattesystemets konstruktion. Detta ligger till grund för en låg värdering och en 
attraktiv investering för utländska köpare. Ytterligare förklaringar diskuterar den svenska 
avregleringen, att inhemska investerare drabbades relativt hårt av krisen i början på 1990 talet, 
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och att den kraftigt försvagade svenska valutan medförde relativt billiga svenska tillgångar 
(Svenskt Näringsliv 2001).   
 
Meningarna är emellertid delade rörande det utländska ägandet i det svenska näringslivet. 
Många ekonomer – och politiker – hävdar att det gynnar Sverige om flera utländska ägare 
återfinns bland de svenska företagen. Ur ett sådant perspektiv blir uppköpen ett tecken på att 
företagen är attraktiva ur en global marknad där nya ägare tillför nya resurser och i längden 
medverkar till en alltmer effektiv global resursfördelning. Detta skulle därmed gynna oss alla 
(Ottosson & Magnusson 2003). 
 
Även om orsakerna till den svenska välfärdsstatens kris 1990 inte är adekvat att ta upp som 
bakgrund, är en del av regeringens åtgärder för att möta krisen relevanta för utländska 
investeringar. Enligt en undersökning av Freeman, Topel, Swedenborg, Norrmann och 
McLure Jr (1997) kom den svenska staten ur krisen 1994-1995 tack vare att exportindustrin 
gynnades av att den svenska valutan devalverades. Det faktum att den svenska kronan föll 
bidrog till att utländska investerare såg det mer lönsamt att investera i Sverige. 
 
Åtgärdspaketen det också möjligt för utländska investerare att äga svenska aktier, något som 
var begränsat enligt lag innan 1993. Resultatet innebar att utländskt ägande ökade från 8 % år 
1990 till över 20 % år 1994 (Freeman et al. 1997 s.111). 
 
Expertisen var överens att även om 1985 års skattereform jämnade ut bolagsbeskattning när 
det gäller kapitalinkomst och olika investeringsslag (maskiner, fastigheter, lager), så var 1991 
års reform mer genomgripande. Bolagsskatten sänktes från 52 % till 30 % och 
marginalskatten sänktes från 17 % till 3,6 %. År 1994 sänktes bolagsskatten ytterligare till 28 
% samtidigt som marginalskatten ökade till 11,6 % (Freeman et al. 1997 s.141). 
 
1985 fick utländska investerare ett nettostöd på 73 % på grund av investeringsavdrag, 
avsättningar till investeringsfonder och liknande. Skuldfinansierade investeringar kunde få 
avdrag på upp till 100 %. 1994 avskaffades skatten på aktieutdelning vilket gjorde det 
intressantare att äga aktier i svenska företag. Författarna kommer fram till att utländska 
investerare och försäkringsfonder troligen var likgiltiga gällande aktieutdelning före år 1994 
och att de därefter föredrog kapitalvinster framför aktieutdelning (Freeman et al Jr. 1997 
s.143). 
 

3.2 Skatteeffekter enligt SFS 1999:1229 
 
Skattefri utdelning - allmän regel 
För svenska aktiebolag gäller att utdelning från dotterbolag till moderbolag är skattefri om  

• moderbolaget inte är ett investmentbolag eller förvaltningsföretag, och  
• moderbolagets andelar i dotterbolaget är näringsbetingade. 

Moderbolagets ägarandelar betraktas som näringsbetingade om: 

• de motsvarar minst 25 % av röstetalet för samtliga andelar i dotterbolaget, och  
• utgör en kapitaltillgång i moderbolaget (Inkomstskattelagen SFS 1999:1229, 24:15-

16) 
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Dotterbolag i utlandet 
Mottagen utdelning från dotterbolag i utlandet behöver inte beskattas i Sverige om  

• utdelningen skulle varit skattefri om det utdelande bolaget varit svenskt (se de 
allmänna villkoren ovan)  

• inkomstbeskattningen av dotterbolaget är ”jämförlig med inkomstbeskattningen ... av 
ett svenskt företag med motsvarande inkomster”. (Inkomstskattelagen SFS 1999:1229, 
24:20) 

Jämförlig beskattning innebär i praxis minst 15 %. 

Dotterbolag i avtalsländer 
Dotterbolag i länder som Sverige har skatteavtal med anses alltid ha en jämförlig beskattning 
om: 

• dotterbolagets inkomster har uppkommit i näringsverksamhet i Sverige eller något 
avtalsland.  

• dotterbolagets inkomster beskattas med en inkomstskatt som normalt tillämpas på 
juridiska personer i det land eller de länder där näringsverksamheten bedrivs. 
(Inkomstskattelagen SFS 1999:1229, 24:21) 

EU-regler enligt Skatteverket 
För utdelning från företag som hör hemma i en utländsk stat som är medlem i Europeiska 
Unionen gäller dessutom att andelar anses som näringsbetingade också om andelarna utgör 
lagertillgångar hos moderbolaget (Skatteverket 2008).  
 
En tumregel enligt Skatteverket 
En tumregel är att utdelning från dotterbolag är skattefri i Sverige om  

• andelarna i dotterbolaget utgör en kapitaltillgång i moderbolaget,  
• moderbolaget äger minst 25 % av dotterbolaget, och  
• dotterbolaget är föremål för minst 15 % inkomstbeskattning i sitt hemland 

(Skatteverket 2008).  

Om utdelning ej är skattefri 
Om utdelning ej är skattefri beskattas den hos moderbolaget med 28 % inkomstskatt för 
näringsverksamhet. Detta gäller t ex om: 

• moderbolaget är ett investmentbolag eller förvaltningsbolag,  
• andelarna i det utländska bolaget inte kan anses vara näringsbetingade, eller  
• beskattningen av dotterbolaget är lägre än 15 % 

Detta gäller under förutsättning att dotterbolagets vinster inte är föremål för s.k. löpande 
delägarbeskattning, dvs. svenska delägare är skattskyldiga för så stort belopp som motsvarar 
delägarens del av den juridiska personens inkomst, i enlighet med (Inkomstskattelagen SFS 
1999:1229, 6:13-16). 

Dotterbolag i offshoreländer 
Bolag som  
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• inte räknas som utländskt bolag och  
• har en svensk ägarandel överstigande 50 % 

är föremål för s.k. löpande delägarbeskattning. Detta innebär att det svenska moderbolaget 
inte skall ta upp eventuell utdelning från dotterbolaget (SFS1999:1229, 42:22), men att 
moderbolagets hela andel av vinsten i dotterbolaget skall tas upp som intäkt av 
näringsverksamhet i Sverige. 
 
För att ett bolag skall räknas som ett utländskt bolag i enlighet med definitionen i 
Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229, 6:12-16) krävs antingen att 

• Beskattningen av dotterbolaget är likartad med den som gäller för svenska aktiebolag, 
eller  

• Dotterbolaget hör hemma och är skattskyldig till inkomstskatt i någon av de stater som 
räknas upp i Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229, 6:10). Bolaget skall också omfattas 
av skatteavtalet med staten ifråga samt ha hemvist i denna stat enligt avtalet. 

Beskattning om villkoren i Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229, 24:20), 1 ej är uppfyllda: 
Typ av bolag Beskattning av 

utdelande 
bolag 

Svensk beskattning 
av utdelning 

Ej utländskt bolag  
(svensk ägarandel >50 %) 

0 - 15 % Delägarbeskattning 
enligt SFS 1999:1229 6:13-16 

Ej utländskt bolag  
(svensk ägarandel <50 %) 

0 - 15 % 28 % 

Utländskt bolag enl. IL 6:09 Mer än 15 % 28 % 
Utländskt bolag enl. IL 6:10 Oavsett nivå 28 % 
 
Beskattning om villkoren i Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229, 24:20), 1 är uppfyllda 
Typ av bolag Beskattning av 

utdelande 
bolag 

Svensk beskattning 
av utdelning 

Ej utländskt bolag  
(svensk ägarandel >50 %) 

0 - 15 % Delägarbeskattning 
enligt SFS 1999:1229 6:13-16 

Ej utländskt bolag  
(svensk ägarandel <50 %)  

0 - 15 % 28 % 

Utländskt bolag enl. IL 6:09 Mer än 15 % Skattefri 
Utländskt bolag enl. IL 6:10 0 – 15 % 28 % 
Utländskt bolag enl. IL 6:10 Mer än 15 % Skattefri 
 
Det finns vissa bevis att skatter påverkar både företagens lokalisering och investeringsbeslut, 
även om man inte kommer fram till hur stor denna påverkan är (Michael P. Devereux, Rachel 
Griffith 2002) 
 
När det gäller känslighet för skattepåverkan är Portfolio Investment (portföljinvesteringar) 
känsligare än Foreign Direct Investment (utländska direktinvesteringar) (Guttorm Schelderup 
2002). 
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3.3 Definitioner 
Under denna rubrik vill vi redogöra för grundbegrepp och teorier som vi anser vara viktiga för 
grundförståelsen av problemformuleringen. 
 

3.3.1 Strategi 
Strategi kommer från det grekiska ordet strategos och betyder ”generalkonst” eller 
”krigsföring i stort”. Inom företagande och i forskning om företag fick det betydelsen 
”konsten att utnyttja företagets resurser i syftet att uppnå företagets mål” (Skärvad 2000). 
 
Strategier är därmed det genomtänkta tillvägagångssättet för att utnyttja företagets kunskaper 
och resurser i syfte att uppnå de mål, affärsidéer och visioner som företaget har förutsatt sig 
att leverera. Vid olika tidsstadier ter sig forskningen olika. Alfred D Chandler (1962) lade 
fram tesen ”structure follows strategy” i vilket strategierna föregår organisationen.  
Dock har på senare tids forskning visat på motsatsen där organisationen är det som påverkar 
vilken strategi som skall användas. Det grundläggande i det strategiska arbetet är att påvisa 
hur företagets mål skall uppnås (Normann 2001). 
 
Rationella strategiska synsätt 
Grundförutsättningarna för en framgångsrik företagsstrategi är att den skall vara strategiskt 
anpassad. Innebörden blir då att företagets värderingar och mål skall överensstämma, och 
passa väl ihop med den externa miljön, organisationen och företagssystemet. Det kan leda till 
mycket stora negativa konsekvenser om det inte finns ett starkt samband mellan dessa delar i 
grundförutsättningarna. Därför är den strategiska planeringen en väsentlig komponent. Detta 
kallas också för långtidsplanering och syftar till att fullfölja företagets policy, strategier och 
mål (Hunger & Wheelan 2002). 
 
Regler var en av de första uttalade principerna om strategiska synsätt. Dessa sågs formella 
mönster som skulle påvisa det eftersökta beteendet inom organisationen, stabilitet och ökad 
disciplin skulle uppnås genom dessa regler. I den byråkratiska organisationen skulle 
kontakten vara opersonlig och arbetsuppgiften strikt uppdelad. Detta skulle i vissa fall leda till 
effektiv och maximerad användning av personalen. Vad som ytterligare utmärker den 
byråkratiska organisationen är den hierarkiska uppdelningen. Fördelen som kan skönjas är att 
alla i organisationen vet sin plats och var andra befinner sig i organisationen och även 
relationsförhållanden inom organisationen. Fortsättningsvis skulle även ansvarsfördelningen 
vara klar och tydlig, och klargöra vem i organisationen som har rätt att fatta beslut. 
 
Rationalitet i organisationen är ytterligare en uttalad princip. Detta syftar till att det mest 
effektiva i varje situation skulle användas. Det skulle föreligga ett logiskt och vetenskapligt 
utförande för att så snabbt som möjligt uppnå företagets mål och syfte. Verksamheter med en 
byråkratisk organisation delas ofta upp i olika divisioner och så länge varje division når sitt 
uppsatta mål, anses företaget vara lönsamt (Roos 1994). 
 
Den utmärkande fördelen med byråkratiska organisationer är deras stadga och effektivitet. 
Dock är nackdelarna flera och mer påverkande. Personalen i en byråkratisk organisation har 
inga större möjligheter att vara kreativa och flexibla. Detta kan i många fall leda till att det 
saknas motivation för arbetet som i sin tur leder till bristfälligt utförda uppgifter. Den 
hierarkiska uppbyggnaden ger en trögare och mer tidskrävande beslutsprocess med mycket 
formaliteter i motsats till vad en mer flexibelt uppbyggd organisation skulle ha (Hellriegel et 
al. 1999). 
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Innebörden av dessa principer för byråkratiska organisationer har under senare tid förändrats 
markant. Det som ovan tidigare har presenterats av byråkratiska organisationer förefaller inte 
att strikt åtlydas längre, utan en något mjukare linje kan skönjas i de flesta punkter. 
Många företag har på senare tid intagit en annan inriktning vad gäller organisationens 
utformning. Detta har då inte många av de myndigheter och statliga verk tagit del av utan 
liknar fortfarande den byråkratiska organisationen i sin organisationsformning. Innovativa 
företag som ofta måste anpassa sin verksamhet till externa och ständigt föränderliga faktorer 
är de företag som minst efterföljer det rationella strategiska synsättet (Hellriegel et al. 1999). 
 
Byråkratisk organisation lämpar sig bäst i företag med mycket rutiner i sina uppgifter och där 
det inte sker någon större förändring i vad kunderna har för önskemål på längre sikt, att deras 
behov är välkänt samt att deras teknik inte kräver någon större uppdatering (Bruzelius & 
Skärvad 2000) (Hellriegel et al.1999). 
 
Den rationella strategiska ansatsen kan indelas i två undergrupper, omvärldsbaserad och 
resursbaserat synsätt (varav det senare inte är relevant i denna studie). 
 
Omvärldsbaserat synsätt 
Det omvärldsbaserade synsättet har fokus på den externa miljön. Företagen anpassar sitt 
kunnande utifrån vad som krävs för att kunna agera på marknaden, och skapar sin strategi 
utifrån detta. Detta omvärldsbaserade synsätt har indelats i två avdelningar, strategi som 
position och strategi som plan.  
 
Alfred Sloan och Igor Ansoff förordade ett strategiskt perspektiv som i sin tur leder till att 
positionera företaget på de marknader där maximala vinster kan uppnås. Detta synsätt antar 
position som verkan för att nå en position. Perspektivet position koncentrerar sig på strategins 
innehåll. Det gäller var, dvs. inom vilka områden strategin skall gälla, och hur företagen skall  
agera för att bli konkurrenskraftiga (Bruzelius & Skärvad 1995). 
 
Alfred Sloan ligger bakom identifieringen av att behovet är beroende av en strategi, vilken 
han själv kallade ”policy”. Enligt Sloan skulle detta separeras från ”day to day business 
operations”. Detta påtalar att dessa ”policies” är av stor vikt för företagens utvecklingsförlopp 
och stabilitet. Detta uppnås bäst genom en specialisering av policyskapande, frånskilt från 
genomförande (Whittington 1993). 
  
Igor Ansoff, som av vissa kallas den strategiska planeringens fader, såg också strategin utifrån 
en positions perspektiv. Han tog fram strategiskt principiella sätt som han menade att ett 
företag skulle använda sig av för att växa och att förändra sin strategiska position (Grant 
2002). 
 

3.3.2 SWOT 
Förkortningen SWOT står för styrka, svaghet, möjlighet och hot. I SWOT-analysen är det 
lämpligt är att dela upp analysen av ett företag i en intern och en extern del. Den interna delen 
berör den styrka och de svagheter som kan identifieras i företaget. Den externa delen tar upp 
möjligheter och hot som berör företaget. SWOT-analysen har inte bara till uppgift att beakta 
företagets nuvarande förhållande, utan även identifiera vad företaget har för brister eller något 
som företaget saknar och därför behöver utveckla eller förbättra. De fyra komponenterna 
hjälper således till att bedöma resurserna både inom och utanför bolaget. Detta gör det möjligt 
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att bedöma bolagets strategi och om den är tillräcklig i jämförelse med det som sker i den 
externa omgivningen. 
 
Vid en analys av bolaget kan det vara lämpligt att undersöka och identifiera finansiella, 
fysiska, mänskliga och teknologiska resurser, men även företagets marknadsföring och rykte. 
Vill man få med externa bedömningar bör man även kontrollera och granska marknads-, 
konkurrens-, generella ekonomiska, tekniska, sociala och politiska faktorer.  
 
Ytterligare samband mellan de olika delarna i SWOT-analysen är att styrka tillsammans med 
svaghet oftast bedöms i nutid och möjligheter samt hot bedöms i framtid (Bryson 1995). Ofta 
visar det sig att styrkorna och svagheterna är det samma, precis som möjligheterna och hoten i 
många fall är. John Bryson uttryckte: 
 

”[..]expect that every organization will carry the weaknesses of its strengths and 
face the treats of it opportunities (and vice versa). The trick is to take advantage of 
the strengths and opportunities without being disadvantaged by the related 
weaknesses and treats.”   

    
Bryson menar därmed att detta faktum inte är något hinder eller problem utan mer en 
självklarhet som man bör ta tillvara på.  
 
Grant hävdar dock att problemet med att inte direkt kunna särskilja styrkor från svagheter och 
möjligheterna från hot utgör ett direkt handikapp för företagen. Han menar istället att 
inriktningen bör ligga på att endast analysera dessa huvudkomponenter för att få en 
övergripande bild och att mindre tid skall ägnas åt att försöka klassificera dessa under 
respektive rubrik (Grant 2002).  
 

3.3.3 Diversifiering och portföljteori 
Att diversifieringen av en portföljvalsteori sprider eller minskar risken är ett vedertaget 
faktum. En koncentrerad placering har länge ansetts mer riskfylld, jämfört med att fördela 
placeringarna i olika riskområden. Eftersom de specifika tillgångarna inverkar på varandra, 
det vi kallar korrelation, behöver inte en portfölj med två tillgångar vara mindre riskfylld än 
om investeringen skett i endast en tillgång.  
 
Vid antagande att tillgång A har en negativ trend som i sin tur genererar en negativ trend på 
tillgång B och omvänt, kommer deras gemensamma trend att avspeglas i ett individuellt 
innehav av endera A eller B för sig. 
 
Portföljens risk är således beroende av den individuella tillgångens risk men även av deras 
inbördes korrelation. Vid ett utökat innehav av tillgångar kommer betydelsen dem emellan 
att minska i takt med ökningen. Även effekten av de tillgångsspecifika riskerna kommer att 
sjunka när innehavet av tillgångar ökar mot oändligheten. 
 
Vid en ökning av antalet tillgångar kommer även korrelationen i portföljen att minska. Vissa 
tillgångar stiger men det finns andra som har motsatt påverkan. Vid en total diversifiering 
kommer den totala risken att motsvara det vi kallar marknadsrisken. Denna motsvaras av den 
allmänna korrelationen i en portfölj bestående av marknadens alla tillgångar. Mätningen av 
marknadsrisken mäts genom faktorn beta (3.3.4). Om beta antas vara mindre än 1 är rörelsen 
i portföljen mindre än marknaden och således omvänt om beta är större än 1. Som tidigare 
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redovisats har en totalt diversifierad portfölj beta lika med 1 och är en avspegling på 
marknadsportföljen (Hoesli et al. 2004). 
 

3.3.4 Beta β 
Olika metoder finns för att fastställa risker vid aktieinnehav, en av dessa är det s.k. 
Betavärdet. Detta riskmått består av komplicerade beräkningar och visar på aktiekursens 
känslighet mot förändringar i aktievärldens generalindex. Detta mäts under en bestämd 
tidsperiod av 48 månader. Har aktien ett betavärde på exempelvis 1,2 betyder det att aktien 
pendlar 20 % mer än index och således ett betavärde på 0,8 tyder det på att aktien pendlar 20 
% mindre än index. Dock säger betavärdet inget om aktiens specifika utveckling utan endast 
hur den förväntas förhålla sig till den totala aktiemarknaden, dvs. index (Brealey & Meyers 
2004). 
 

3.3.5 Internationell diversifiering 
Genom att inte bara diversifiera sig inom marknaden utan även över landsgränser finns en 
möjlighet att också applicera diversifiering på den internationella marknaden. Landets 
marknadsrisk kommer alltid att finnas, oavsett hur man försöker sprida sina investeringar 
inom branschen. Marknaderna rör sig olika mellan länderna, går det upp i Sverige kan det 
vara motsatsen i Tyskland osv.  
 
Man uppnår minskade risker och minskad korrelation genom att investera i olika länder. Det 
enskilda landets risk diversifieras bort och resulterar i en risk som närmar sig den globala 
risken. En globalt diversifierad portfölj är mindre riskabel än en lokalt diversifierad (Brown 
& Matysiak 2000) (Brealey, Myers & Marcus 2004). 
 
Sveriges kommersiella fastighetsmarknad är begränsad (i mängd och typ) i jämförelse med 
länder som USA och Storbritannien, vilket också innebär att det krävs mer ansträngning att 
diversifiera en fastighetsportfölj i Sverige. Utländska investerare kan naturligtvis diversifiera 
sina portföljer genom sitt internationella innehav (Hoesli et al. 2003). 
 

3.3.6 Home Bias (benägenhet att endast investera i hemlandet) 
Home Bias diskuterar avsaknad av en fullständig diversifiering för att minska den 
internationella risken. De flesta investerare koncentrerar sig på hemlandet, trots att den 
moderna portföljvalsteorin uppmanar till en internationell spridning.  
 
En förklaring till detta kan vara att investerarna har en större kännedom och mera erfarenhet 
av den inhemska marknaden. Ett flertal studier visar att detta förfaringssätt är återkommande. 
Olika aktörers ovilja att investera i andra länder medför att de utsätts för onödiga risker 
(Hoesli et al. 2003). 
 
Fenomenet påtalades första gången 1991 då Kennet French & James Poterba publicerade en 
artikel som klargjorde att de flesta investerare till största delen innehade lokala tillgångar. De 
hävdade också att det inte var utifrån några institutionella begränsningar, utan var 
individernas egna val (French & Poterba 1991 s.222-227). 
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Det har påvisats en stark ”Home Bias”, dvs. en benägenhet att investera i det egna landet, 
bland institutionella investerare och deras kommersiella fastighetsportföljer (Hoesli et al. 
2003). 

3.3.7 Direktavkastning 
Definitionen av direktavkastning är driftnettot dividerat med marknadsvärdet. Man gör 
skillnad på faktisk direktavkastning och normaliserad direktavkastning. Normaliserad 
direktavkastning tar hänsyn till om hyrorna i kontrakten avviker från marknadshyrorna. Det 
tas även hänsyn till andra mätproblem, t ex. hur man skiljer på underhåll och investering 
(Lind 2004). 
 
Vad är det som bestämmer direktavkastningen/direktavkastningskravet? Direktavkastningen 
skall motsvara total avkastning på alternativ placering +/- riskjustering +/- värdeutveckling. 
Här måste avgöras om direktavkastningen skall ses realt eller nominellt, detta avgörs av om 
driftnettoutvecklingen följer inflationen eller inte (Lind 2004).    
 

3.3.8 Paketering 
Möjligheterna till en överlåtelse av tillgångar genom paketering i dotterbolag är möjligt sedan 
riksdagen beslutade om nya regler den 14 maj 2003. Detta innebär i stort att de kapitalvinster 
som uppkommer vid avyttring av aktier i dotterbolag normalt sett kommer att vara skattefria.  
 
Mot bakgrund av de nya reglerna är naturligtvis en första fråga om affären väntas ge en vinst 
eller en förlust. Om transaktionen kommer att vara vinstgivande kan det vara intressant att 
paketera tillgångarna i ett dotterbolag och sedan sälja bolaget. I många fall är det möjligt att 
överlåta tillgångarna till underpris till exempelvis ett dotterbolag utan skattekonsekvenser. 
När sedan aktierna i dotterbolaget avyttras är kapitalvinsten typiskt sett skattefri. Förväntas 
försäljningen leda till en förlust, är det ofta förmånligare att sälja tillgångarna som sådana, då 
förlusten normalt sett kan kvittas mot övriga rörelseintäkter.  
 
Den enda begränsning som finns beträffande paketering avser bostäder som ägs av 
fåmansföretag. Det finns inga tumregler för när det är förmånligt att paketera tillgångar i ett 
bolag jämfört med en sedvanlig inkråms överlåtelse. En beräkning i varje fall är därför 
nödvändig. Vid denna bedömning är parternas skatteposition en viktig faktor.  
 
Generellt sett bör dock de nya reglerna innebära att paketering med efterföljande 
aktieförsäljning blir mer intressant än tidigare. Det kan även nämnas att de nya reglerna i sin 
helhet öppnar flera intressanta möjligheter till skatteplanering som inte förelegat tidigare 
(Mannheimer Swartling 2003).  
 

3.3.9 Stämpelskatt 
Stämpelskatten är en statlig skatt som tas ut av inskrivningsmyndigheten. Skatten tas ut vid 
förvärv av fastighet eller tomträtt samt vid inteckning. Ansökningskostnad för inskrivningen 
tillkommer. Sådana lagfarts- och inteckningskostnader är avdragsgilla i deklarationen, vid 
beräkning av kapitalvinst/-förlust, när man säljer fastigheten.  
 
Om fastigheten övertas vid fusion eller fission mellan bolag tas det inte ut någon skatt, inte 
heller om fastigheten överlåts inom tre månader på samma villkor till köpare, s.k. 
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transportköp. Den påförs då den senare köparen (Lag om stämpelskatt vid 
inskrivningsmyndigheter SFS 1984:404).  
 

3.3.10 Transparens 
Genom informationsteknologi och globalisering har tillgängligheten av information ökat. Ett 
nytt modeord i debatten om tillväxt är transparens i betydelsen öppenhet för näringslivets vilja 
att investera. Lars Oxelheim (2006) säger att transparens är informationssymmetri mellan två 
aktörer och handlar om osäkerheten som omger utbytet av information mellan dessa. 
Transparens innefattar öppenhet, tydlighet, förutsägbarhet och framförallt tillgänglighet.  
 
Det finns olika dimensioner av transparens som också kan kopplas till olika typer av 
riskpremier: 
 

1) Transparens på företagsnivå (informationsasymmetrier på företagsnivå) kopplad till 
företagsspecifik risk (ex. Transparens gentemot ägare resp. konkurrenter). 

2) Institutionell transparens (lagar, regelverk, myndighetsutövning) kopplad till landrisk 
(ex. Konkurrensregler, det finansiella regelsystemet, konkurslagstiftning). 

3) Policy transparens (politiskt beslutade spelregler) kopplad till politisk risk (ex. 
penningpolitik, miljö- och energipolitik, utbildningspolitik). 

 
Transparens leder till ökade investeringar och ökad tillväxt genom att riskpremien och 
kapitalkostnad minskar (Oxelheim 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Figur ur Betydelsen av transparens för tillväxt i Europa (Oxelheim 2006), Institutet 
för Näringslivsforskning och Lunds universitet 
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4. Empiri 

För att stödja den grundläggande teorin i vår uppsats inhämtar vi data från kunniga och insatta 
representanter för fastighets-, och investeringsbranschen i Sverige. Av tio kontaktade företag 
fick vi intervjuer med fem representanter. Vissa av dessa fem företag fungerar som konsulter 
och har många investerande kunder vilket därmed ger oss mycket tungt vägande svar. 
 
Vi är tacksamma att följande företag ställde upp på intervjuer/enkäter: 
 
Aberdeen Property Investors AB 
 

Ett oberoende kapitalförvaltningsbolag specialiserat på 
fastigheter. Moderbolaget är baserat i London.  
 

The Carlyle Group 
 

Aktiekapitalförvaltningsbolag med fokusering på många 
sektorer, även fastigheter. Det svenska bolaget sköter 
investeringar i hela Norden. 
 

Leimdörfer 
 

Rådgivare vid nordiska fastighetstransaktioner. Erbjuder 
hjälp både till svenska och utländska investerare. 
 

Niam AB 
 

Ett svenskt fondbolag, dotterbolag till Stronghold 
Group. Niam AB’s fonder inriktar sig på investeringar i 
fastigheter i norra Europa. 
 

ISA Invest in Sweden Agency 
 

En myndighet under Utrikesdepartementet med uppdrag 
att öka utländska investeringar i Sverige. 
 

 
 

4.1 Intervjuns utformning 
Våra frågor ställdes med utgångspunkt från vår problemformulering och med anknytning till 
redovisad teori.  
 
Eftersom våra intervjuobjekt antingen är svensk- och engelsktalande översatte vi våra frågor 
och instruktioner. Båda instruktioner och frågeformulär bifogas som intervjuguide i bilaga 1. 
 
Att vissa av dessa fem företag gör egna investeringar medan en del arbetar som konsulter, 
påverkar ordvalet i vår intervjuguide, då vi måste ställa frågor både direkt och indirekt. 
 
Vår bearbetning begränsas till nedtecknande av muntliga svar (skickade för kontroll till 
intervjuobjekten) och tolkad översättning. Inga andra tillägg har gjorts av oss.  
 
Intervjusvaren bifogas som bilaga 2 – bilaga 6 och svarens sammanställning finns i analysen – 
kapitel 5. Vi har valt detta upplägg för att göra det lättare för läsaren att tillgodogöra sig 
informationen utan att behöva läsa upprepningar.  
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4.2 Företagspresentation 
Här redovisas kort information om respektive företag/institution samt vilken representant som 
har ställt upp med intervjusvar. 
 

4.2.1 Aberdeen Property Investors AB 
Aberdeen Property Investors är ett oberoende kapitalförvaltningsbolag specialiserat på 
fastigheter. Aberdeen förvaltar totalt € 20 miljarder i europeiska fastighetsinvesteringar 
genom direktägda portföljer och fonder. Företaget har 600 anställda vid kontor i elva länder i 
Europa och verksamheten styrs från Sverige. Aberdeen Property Investors är ett dotterbolag 
till Aberdeen Asset Management Plc, en internationell kapitalförvaltningskoncern som är 
börsnoterad i London. 
 
Aberdeen Property Investors förvaltade kapital på den svenska marknaden uppgår till ca 19 
miljarder kronor. Företagets kunder är primärt institutionella investerare som söker stabil och 
god avkastning från tillgångslaget fastigheter.  
 
Intervjusvar från Aberdeen Property Investors AB, Karin Witalis - Investment Srategy1 
redovisas i bilaga 2. 
 

4.2.2 The Carlyle Group 
The Carlyle Group är ett av de största privata företagen i världen när det gäller 
aktiekapitalförvaltning med mer än 81,1 Miljarder $ att förvalta. 21 lokala kontor finns i 
Nordamerika, Europa, Asien, Australien, Mellanöstern/Nordafrika och Latinamerika. 
 
Företaget fokuserar på sektorer där de har särskild kunskap som rymd & försvar, bilindustri & 
transport, konsument & butik, energi & kraft, finansiell service, hälsovård, industri, 
fastigheter, teknologi och kommunikation & media. Det svenska företaget sköter affärer i hela 
Norden. 
 
Intervjusvar från The Carlyle Group, Thomas Lindström – VD2 redovisas i bilaga 3. 
 

4.2.3 Leimdörfer 
Leimdörfer är en ledande rådgivare vid nordiska fastighetstransaktioner med en särskild stark 
marknadsposition inom publika transaktioner. Leimdörfer har sedan företaget grundades 1992 
medverkat i transaktioner med över 120 miljarder kronor i fastighetsvärde. 
 
Leimdörfer erbjuder rådgivning inom fastighetsöverlåtelser, corporate finance, 
fastighetsfinansiering och strategisk rådgivning. Leimdörfer är en oberoende partnerägd firma 
med omkring 40 anställda, och har kontor i Stockholm, Oslo och Helsingfors. 
 
Intervjusvar från Leimdörfer, Mikael Andersson - Analys- & Strategichef3 redovisas i bilaga 
4. 
 
                                                 
1 Karin Witalis ABERDEEN PROPERTY INVESTORS AB, enkätsvar den 24 april 2008. 
2 Thomas Lindström VD THE CARLYLE GROUP, intervju den 5 maj 2008. 
3 Mikael Andersson Analys- & Strategichef LEIMDÖRFER, intervju den 28 april 2008. 
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4.2.4 Niam AB 
Ett svenskt fondbolag, dotterbolag till svenska Stronghold Group. Niam är norra Europas 
största private equity-företag inom fastigheter. Genom deras fonder erbjuder de finansiella 
investerare hög avkastning genom investeringar i alla typer av fastigheter i norra Europa. 
Fonderna är uppbyggda och förvaltade i egen regi.  
 
Sedan Niam grundades 1998 har fastigheter till ett totalt värde av ca 36 miljarder kronor 
förvärvats av Niams fonder eller tillsammans med internationella fastighetsfonder. Idag har de 
fastigheter till ett värde av 9 miljarder kronor under ägaransvar.  
 
Niam Fond III är fullinvesterad. Niam Fond IV  har ett eget kapital på drygt 6,5 miljarder 
kronor och en investeringskapacitet på ca 25-30 miljarder kronor. Niam Fond IV investerar i 
alla fastighetstyper och -sektorer i norra Europa. Niam har ett tjugotal medarbetare och kontor 
i Stockholm, Helsingfors och Oslo. 
 
Intervjusvar från Niam AB, Jennifer Andersson – Director IR & Business Development4 
redovisas i bilaga 5. 
 

4.2.5 ISA Invest in Sweden Agency 
Invest in Sweden Agency (ISA) är en myndighet under Utrikesdepartementet. Uppdraget är 
att öka utländska investeringar i Sverige. Det görs direkt genom kontakter och rådgivning 
med potentiella investerare och indirekt genom att öka intresset för Sverige som 
investeringsland.  
 
I uppdraget ingår även att höja kompetensen om direktinvesteringar i Sverige. Det gäller 
aktörer inom såväl offentlig som privat sektor. ISAs organisation består av utredning, 
affärsanalys, etableringsservice, marknadskommunikation, regional service och internationell 
försäljning. 
 
Intervjusvar från ISA Invest in Sweden Agency, Susanne Roglar – Editor Market 
Communications Real Estate5 redovisas i bilaga 6. 
 
 

                                                 
4 Jennifer Andersson Director IR & Business Development NIAM AB, enkät 22 april 2008. 
5 Susanne Roglar Editor Market Communications Real Estate ISA INVEST IN SWEDEN AGENCY 
intervjusvar den 6 maj 2008. 
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5. Analys  

I detta kapitel sammanställer vi intervjusvaren och tolkar empirin med hjälp av teorierna. 
Vi har valt att presentera sammanställningen och analysen i samma ordning som våra frågor i 
intervjuguiden från bilaga 1. 
 

5.1 Intervjufråga 1 
 
Har Sverige varit ett intressant investeringsobjekt för er/era kunder under längre tid, eller 
blev Sverige intressant de senaste åren? 
 
Sammanställning av intervjusvaren 
Sverige är och har varit ett mycket intressant investeringsobjekt, och har så varit under de 
senaste 10 åren. Investeringarna har i vissa fall femdubblats under den tiden. Företagen ser 
globalt och anser att den svenska fastighetsmarknaden är stabil och intressant. 
 
Analys 
Vi kan se att internationella investerare använder sig av en strategi (3.3.1) för att finna 
intressanta objekt där de finns genom att göra en omvärldsanalys. Detta är en internationell 
diversifieringsprocess enligt portföljteorin (3.3.3) där Sverige växt sig starkare de senaste 10 
åren. 
 

5.2 Intervjufråga 2 
 
Vad ser ni/era kunder som fördelar med att investera i Sverige gentemot andra länder? 
 
Sammanställning av intervjusvaren 
Den svenska fastighetsmarknaden uppvisar en hög framtida förväntan på avkastning – 
marknaden presterar bra. Sverige har även en välutvecklad och transparent fastighetsmarknad, 
vilket innebär att det är lätt att få information. Fastighetsmarknaden har en stor likviditet – 
dvs. att det är lätt att köpa och sälja, vilket i sin tur minskar exit-risken vilket man tar hänsyn 
till framåt. Sverige är ett internationaliserat land med en bred marknad och många aktörer. 
Sverige anses ha en stabil ekonomi och politik.  
 
Analys 
Svaren pekar på att investerarna ser många fördelar med den svenska fastighetsmarknaden. 
Direktavkastningsnivåerna (3.3.7) är stabila och välpresterande, marknaden är mycket 
transparent (3.3.10) och visar både styrka/svagheter, hot/möjligheter, risker/fördelar enligt 
SWOT-analysen (3.3.2). Företagen ser inte bakåt utan framåt, vilket tyder på en strategisk 
planering både när det gäller omvärlden och rationell strategi (3.3.1).  

5.3 Intervjufråga 3 
 
Är det någon speciell faktor som gjorde att ni/era kunder valde Sverige? 
 
Sammanställning av intervjusvaren 
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I princip samma svar som på fråga 2, men med tillägg att det finns mycket kompetent expertis 
på den svenska fastighetsmarknaden. 
 
Analys 
Vi ser samma kopplingar som till fråga 2. Vi kan konstatera att transparensen (3.3.10) är en 
påtaglig faktor som minskar riskerna enligt SWOT-analysen (3.3.2). Det skulle kunna tolkas 
som att om Sverige har ett lågt betavärde (under 1) eftersom marknaden anses stabil (Beta 
3.3.4). 
 

5.4 Intervjufråga 4 
 
Har ni/era kunder tagit hjälp av någon annan aktör, ex (ISA) Invest In Sweden eller liknande 
för att få information om den svenska marknaden? 
 
Sammanställning av intervjusvaren 
Här förekommer båda egna interna experter och i Sverige befintliga konsulter som kontaktas 
vid behov. ISA Invest in Sweden Agency är en aktör som hela tiden sprider rykten om 
tillgängliga affärer men genomför inte några egna affärer. 
 
Analys 
Svaren kan vi anknyta till företagens strategi (3.3.1) i och med att bolagen arbetar globalt och 
skaffar sig lokal kännedom. Genom att de internationella företagen vill arbeta lokalt i Sverige 
minskar de sina risker enligt SWOT-analysen (3.3.2) vilket också är en följd av den svenska 
transparensen (3.3.10). 
 

5.5 Intervjufråga 5 
 
När ni/era kunder etablerade er/sig i Sverige, tog ni/de då hjälp av en konsult eller gjorde 
ni/de egna undersökningar? Hur gick ni/de tillväga? 
 
Sammanställning av intervjusvaren 
Varje företag behovsanpassar sitt krav av information. Leimdörfer kontaktar utländska 
investerare för att locka dem till att investera i svenska objekt. Andra har egna team som 
kontaktar svenska konsulter när de etablerar sig i Sverige. 
 
Analys 
Här kan vi se samma teoretiska faktorer som på fråga 4: Frågesvaren kan vi anknyta till 
företagens strategi (3.3.1) i och med att de arbetar globalt och skaffar sig lokal kännedom. 
Genom att de internationella företagen vill arbeta lokalt i Sverige minskar de sina risker enligt 
SWOT-analysen (3.3.2) vilket också är en följd av den svenska transparensen (3.3.10). 
 

5.6 Intervjufråga 6 
 
Anser ni/era kunder att det är enklare att investera på Er hemmamarknad? Är det svårare att 
investera utomlands? 
 



Vad är bakgrunden till att internationella investerare visar intresse för den svenska fastighetsmarknaden? 
C-uppsats av Peter Brattström, Thomas Heidkamp – Karlstads universitet 2008 

 

22 

Sammanställning av intervjusvaren 
Generellt anser alla intervjuobjekt det vara ett välkänt faktum att investerare har lättare att 
agera lokalt och att det är svårare att göra affärer på en ny marknad. Därför vill investerare 
etablera sig lokalt på en ny intressant marknad genom lokalkontor eller med hjälp av lokala 
konsulter. ISA Invest in Sweden Agency menar att det kan vara så att investerare vill komma 
närmare en marknad genom att etablera sig i Sverige – t ex. för att komma närmare länder i 
öst. 
 
Analys 
Svaren ger oss en klar bild av att det är lättare att göra affärer lokalt där man har kännedom 
om sin marknad vilket teorin om Home-bias (3.3.6) beskriver. Likaså ingår investerarnas 
intresse för den svenska fastighetsmarknaden kontra den globala marknaden enligt deras 
strategiska planering (3.3.1). ISA Invest in Sweden pekar på att en del utländska investerare 
etablerar sig i Sverige för att komma närmare marknader i öst, vilket också konfirmeras av en 
del intervjusvar där vi får fram att investerarna arbetar med en nordisk och baltisk marknad. 
 

5.7 Intervjufråga 7 
 
Hur och vilka risker gällande investeringar i fastigheter bedömer ni/era kunder finns eller 
kommer att finnas i Sverige? Sprider ni/era kunder risker över flera länder? 
 
Sammanställning av intervjusvaren 
Sverige har egentligen ingen specifik riskbild, bolagen värdera riskerna globalt. Totalt sett har 
det varit en nedgång på fastighetsmarknaden men det är inget specifikt för Sverige. 
Investerarna sprider sina risker globalt. 
 
Analys 
Denna fråga ger oss svar på att investerarna enligt SWOT-analysen (3.3.2) värderar sina risker 
globalt och likaså diversifierar över flera länder (Diversifiering/Portföljteori 3.3.3 och 
Internationell diversifiering 3.3.5). 
 

5.8 Intervjufråga 8 
 
Vilka riskfaktorer ansåg ni/era kunder vara viktigast vid er/deras etablering/investering i 
Sverige? 
 
Sammanställning av intervjusvaren 
Inga specifika riskfaktorer för Sverige, man tittar på den globala riskbilden. Riskerna är 
specifika från bransch till bransch. Viss risk när det gäller valutan finns dock. 
 
Analys 
Utöver svaren från frågan 7 ses endast valutan som en extra risk av mindre betydelse. 
 

5.9 Intervjufråga 9 
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Att förpacka fastigheter är ett välkänt uttryck hur ser ni/era kunder på detta 
tillvägagångssätt? Har det varit en viktig faktor för er/era kunders etablering i Sverige? 
 
Sammanställning av intervjusvaren 
De flesta fastighetsaffärer genomförs via bolag, både för att det ger en lägre kostnad och 
därför att äffärerna går fortare att genomföra. En framtida risk kan vara att den genuina 
transparensen på den svenska fastighetsmarknaden kommer att minska. 
 
Analys 
Vi kan se att förpackning av fastigheter i aktiebolag (Paketering 3.3.8) blir allt vanligare. 
Förfarandet minimerar stämpelskatten (3.3.9), påskyndar affären samt minimerar exit-risker 
(svårigheten att kunna dra sig ur en marknad genom att sälja till andra intressenter). Samtidigt 
ses en risk med minskad transparens (3.3.10) eftersom försäljning av fastigheter i aktiebolag 
inte registreras hos Lantmäteriet. I och med dessa risker kan vi koppla svaren till SWOT-
analysen (3.3.2). 
 

5.10 Intervjufråga 10 
 
Har svenska valutan och ränteläget påverkat era/era kunders investeringar från utlandet?  
 
Sammanställning av intervjusvaren 
Investerarna använder sig av valutasäkring vilket innebär en viss extra kostnad som är lika för 
alla. Den svenska valutan anses inte vara en specifik risk. Ränteläget är idag i nivå med övriga 
Europa. 
 
Analys 
Svaren låter oss se att valuta- och ränterisker anses vara en kostnad vilket påverkar 
direktavkastning (3.3.7). 
 

5.11 Intervjufråga 11 
 
Är det svenska skattesystemet en lockande faktor för era/era kunders investeringar i Sverige? 
 
Sammanställning av intervjusvaren 
Det svenska skattesystemet utnyttjas till fullo för att minimera kostnader vid transaktioner. 
Man använder skatterådgivare och skattekonsulter för detta precis som på andra marknader. 
Det svenska skattesystemet anses inte innebära en fördel eller nackdel för investeringar i 
Sverige. 
 
Analys 
Enligt svaren anses skattesystemet (3.2) inte som en fördel men det utnyttjas till fullo precis 
som på andra marknader för att minska kostnaderna och öka direktavkastningen (3.3.7). 
 

5.12 Intervjufråga 12 
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Har den svenska valutaavregleringen 1989 någon inverkan på era/era kunders investeringar i 
Sverige? 
 
Sammanställning av intervjusvaren 
Denna faktor ligger för långt bak i tiden. Många av de tillfrågade företagen fanns inte i 
Sverige vid den tidpunkten och har ingen åsikt i frågan. 
 
Analys 
Denna fråga, fallen ur den historiska bakgrunden (3.1), verkar inte ha någon anknytning eller 
relevans i sammanhanget. 
 

5.13 Intervjufråga 13 
 
Har de svenska devalveringarna i början på 90-talet inverkat på era/era kunders 
investeringar i Sverige? 
 
Sammanställning av intervjusvaren 
Denna faktor ligger för långt bak i tiden. Många av de tillfrågade företagen fanns inte i 
Sverige vid den tidpunkten och har ingen åsikt i frågan. 
 
Analys 
Denna fråga, fallen ur den historiska bakgrunden (3.1), verkar inte ha någon anknytning eller 
relevans i sammanhanget. 
 

5.14 Intervjufråga 14 
 
Direktavkastningskrav och direktavkastning, vad har ni/era kunder för åsikter om de svenska 
nivåerna och betydelsen för era/era kunders investeringar i Sverige? 
 
Sammanställning av intervjusvaren 
Sveriges nivåer bevakas noggrant och är stabila, men några höga nivåer förväntas inte i 
framtiden. I svaren ser vi dock delade meningar om nivåerna är höga eller låga. 
 
Analys 
Vi kan se att direktavkastningskrav (3.3.7) är en viktig faktor i investerarnas kravspecifikation 
för en planerad affär. Denna faktor ingår även i deras globala jämförelse av affärsmöjligheter i 
en omvärldsbaserad strategi (3.3.1). 
 

5.15 Intervjufråga 15 
 
Ser ni positivt eller negativt på den svenska ekonomin i allmänhet när det gäller affärer? 
 
Sammanställning av intervjusvaren 
Den svenska ekonomin är stark men man ser en viss inbromsning, dock inte lika dramatisk 
som i andra länder vilket inte heller förväntas framöver. Sverige anses vara ett litet, starkt land 
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med styrka inom många områden. Fonder berörs endast i ytterst liten mån när det gäller den 
svenska ekonomin. 
 
Analys 
Vi ser här att investerarna har vetskap om den lokala ekonomin i stort eftersom det påverkar 
deras branscher, detta ingår i deras strategiplanering (3.3.1) och riskbedömning enligt SWOT-
analysen (3.3.2).  
 

5.16 Intervjufråga 16 
 
Transparensen i den svenska fastighetsmarknaden, är det en viktig faktor till era/era kunders 
investeringar i Sverige? 
 
Sammanställning av intervjusvaren 
Det är just öppenheten, transparensen och informationstillgängligheten som gör Sverige ett 
bra land att investera i gentemot andra länder. Sverige anses vara en av världens 
transparentaste marknader vilket har många komparativa fördelar. 
 
Analys 
Det visar sig att Sveriges fastighetsmarknad är en av världens mest transparenta (3.3.10) med 
mycket lättåtkomlig och gratis information. Detta gör den svenska fastighetsmarknaden 
globalt sett till en mycket konkurrenskraftig och attraktiv marknad. Därmed är det lättar att 
komma in på denna lokala marknad ur Home-bias perspektiv (3.3.6) samt enklare att se risker 
i SWOT-analysen (3.3.2). Till detta kan man lägga att affärerna har en lägre 
transaktionskostnad tack vare lättillgänglig information, vilket ökar direktavkastningen 
(3.3.7). 
 

5.17 Intervjufråga 17 
 
Har eventuellt kommande marknadshyresnivåer varit en faktor för era/era kunders 
investeringar i Sverige? 
 
Sammanställning av intervjusvaren 
Det är inget som har påverkat investeringarna i sig, trots att det har diskuterats bland 
internationella investerare. 
 
Analys 
Intervjusvaren visar att denna faktor inte påverkar investeringar i någon större utsträckning. 
 

5.18 Intervjufråga 18 
 
Finns det några signaler om att den globala ekonomiska krisen har påverkat den svenska 
fastighetsmarknaden? I vilken utsträckning i så fall? 
 
Sammanställning av intervjusvaren 
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Viss återhållsamhet finns men Sverige kommer troligen inte att påverkas lika hårt som USA 
eller Storbritannien. Svenska banker har inte i lika stor utsträckning ekonomiska intressen på 
dessa länders fastighetsmarknader. Bankerna har stramat åt för att minimera sina risker, 
vilket gör det lite dyrare att låna och svårare för nya aktörer att kunna finansiera sina affärer. 
 
Analys 
Precis som på fråga 15 påvisar svaren att investerarna har vetskap om den svenska likväl som 
den globala ekonomin eftersom de påverkar deras branscher. Detta ingår i deras 
strategiplanering (3.3.1) och riskbedömning enligt SWOT (3.3.2). Oron på finansmarknaden 
har gjort det dyrare att låna pengar vilket också påverkar direktavkastningen (3.3.7). 
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6. Slutsats 

Sverige är och har varit ett intressant investeringsobjekt när det gäller fastigheter tack vare det 
öppna och välorganiserade system i vilket fastighetshandel sker. Sverige har därmed en stor 
fördel med minskade investeringskostnader när de utländska investerarna söker information 
om tänkbara projekt.  
 
Vi har också kunnat konstatera att Sverige har en god likviditet på fastighetsmarknaden med 
en liten exit-risk (svårigheten att kunna dra sig ur en marknad genom att sälja till andra 
intressenter) som grundar sig i det stora antalet aktörer.  
 
Svaren vi erhållit påvisar inga direkta kopplingar mellan avregleringar av de svenska kredit- 
och valutamarknaderna och det ökade intresset för den svenska fastighetsmarknaden. Man 
kan i intervjusvaren se att företagens strategi är att se framåt istället för bakåt, för det är i 
framtiden som affärsmöjligheterna finns. 
 
Även om Sverige har en egen valuta och ett något invecklade skattesystem som till viss del 
skapar fördyrande omständigheter, är fördelarna med den svenska fastighetsmarknadens 
transparens och likviditet övervägande. Vi kan konstatera att dessa två faktorer är de 
viktigaste för våra intervjuobjekt. 
 
Handeln med fastigheter sker mer och mer i bolagsform för att eliminera kostnader som 
stämpelskatt samt öka snabbheten vid köp och försäljning. Samtidigt är denna fördel ur 
transaktionssynpunkt ett hot mot transparensen då prisnivåer på sålda objekt inte kommer in i 
lantmäteriets register, vilket till slut ger mindre information till kommande aktörer. Detta kan 
komma att bli ett allvarligt problem för den svenska fastighetsmarknaden i den globala 
konkurrensen om investerarnas lättrörliga pengar. 
 
Det ligger i makthavarnas händer att åtgärda detta problem, en alternativ lösning kunde vara 
en minskad stämpelskatt. Det kan vara bättre med lägre inkomster till statskassan än inga alls. 
Denna fråga kan vara nästa steg i att utveckla denna uppsats. Det ligger trots allt stora värden 
i att vara så attraktiv på en internationell marknad som Sverige trots allt är. 
 
Under arbete med denna studie som har lett oss in i många vinklingar, har vi upptäckt att de 
svar vi trodde vi skulle få inte hade förväntad relevans. Istället för avregleringar eller 
skattetekniska aspekter som ”paketering” visar sig faktorer som transparens och likviditet vara 
de som har påverkat investerarnas intresse för att komma in på den svenska fastighets-
marknaden.  
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Bilagor 

 
Härefter följer studiens bilagor i följande ordning: 
 
Bilaga 1 – Intervjuguide 
Bilaga 2 – Intervjusvar Aberdeen Property Investors AB 
Bilaga 3 – Intervjusvar The Carlyle Group 
Bilaga 4 – Intervjusvar Leimdörfer 
Bilaga 5 – Intervjusvar Niam AB 
Bilaga 6 – Intervjusvar ISA Invest in Sweden Agency 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
 
Svenska instruktioner: 
 
”Hej och tack för att vi får utnyttja er uppfattning inom vårt c-uppsatsämne. Vi är två 
studenter från fastighetsprogrammet på Karlstads universitet och har valt att söka efter de 
väsentligaste anledningarna till utländska investerares intresse av den svenska 
fastighetsmarknaden. Vi har valt ett tiotal olika företag som vi tror har en bred koppling till 
valt uppsatsämne, både som direktinvesterare och investeringsrådgivare.  
 
Vi vill gärna dela med oss av det vi kommer fram till och översänder en kopia av vår 
godkända c-uppsats, som ett tack för att ni stödjer oss i vårt arbete. Har ni ytterligare frågor, 
hoppas vi att ni hör av er till oss. I övrigt är vi mycket intresserade av andra synpunkter 
gällande investeringar i svenska fastigheter av utländska aktörer.  
 
Frågorna besvaras efter bästa förmåga och de frågor som inte känns relevanta kan lämnas utan 
svar. Vi har en deadline runt den 2/5 2006 och ser med förhoppning fram mot era svar och 
åsikter.  
 
Tack på förhand” 
 
Engelska instruktioner: 
 
“Thank You mostly for Your kindness to help us answering our questionnaire. 
Kindly answer the questions enclosed as good as You can from Your own knowledge, 
experience and assumptions. You don’t need to make deeper investigations or take too much 
of You valuable time. Questions not relevant to You can be left with no answer. 
 
As I mentioned over the phone, we are two students at Karlstad University writing our exam 
paper regarding “the background for foreign investors interest in the Swedish real estate 
market”. So far we have studied the theory and need to confirm it with data from the real 
estate market. We are approaching ten companies/institutions, so that is where You come in 
with Your expertise, which we are grateful for. Our deadline is around 2:nd of may, so we are 
looking forward to Your reply. 
 
Further on when our paper is finished and approved, we will of course send You a copy. 
If You have any questions, don’t hesitate to contact us. 
 
Best regards and many tank’s in advance” 
 
 
Intervjufrågor: 
 
1) Har Sverige varit ett intressant investeringsobjekt för er/era kunder under längre tid, eller 
blev Sverige intressant de senaste åren? 
Has Sweden been a country of substantial interest for Your investments – for some time or 
during the latest years? 
 
2) Vad ser ni/era kunder som fördelar med att investera i Sverige gentemot andra länder? 
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Which advantages do You see investing in Sweden in comparison to other countries? 
 
3) Är det någon speciell faktor som gjorde att ni/era kunder valde Sverige? 
Is there any special factor that made You decide to invest in Sweden? 
 
4) Har ni/era kunder tagit hjälp av någon annan aktör, ex (ISA) Invest In Sweden eller 
liknande för att få information om den svenska marknaden? 
For Your approach to get information about the Swedish market, did You get assistance of 
anyone (like ISA Invest in Sweden Agency)? 
 
5) När ni/era kunder etablerade er/sig i Sverige, tog ni/de då hjälp av en konsult eller gjorde 
ni/de egna undersökningar? Hur gick ni/de tillväga? 
When You established Your company/investment engagement in Sweden, did You get 
assistance from a consulting company or did You make Your own research? 
 
6) Anser ni/era kunder att det är enklare att investera på Er hemmamarknad? Är det svårare 
att investera utomlands? 
Do You consider Your home country as easier for investments in comparison to abroad? 
 
7) Hur och vilka risker gällande investeringar i fastigheter bedömer ni/era kunder finns eller 
kommer att finnas i Sverige? Sprider ni/era kunder risker över flera länder? 
What kind of risks do You consider there are or will be regarding real estate investment in 
Sweden? Do You diversify Your risks over several countries? 
 
8) Vilka riskfaktorer ansåg ni/era kunder vara viktigast vid er/deras etablering/investering i 
Sverige? 
What kind of risk factors do You regard as most essential for Your investments in Sweden? 
 
9) Att förpacka fastigheter är ett välkänt uttryck hur ser ni/era kunder på detta 
tillvägagångssätt? Har det varit en viktig faktor för er/era kunders etablering i Sverige? 
”Packaging real estate” (trading real estate not as a direct property, but as a registered 
company) is a well-known expression in Sweden. What do You think of this kind of 
procedure? Has it been essential for Your business establishment in Sweden? 
 
10) Har svenska valutan och ränteläget påverkat era/era kunders investeringar från utlandet?  
Has the Swedish currency and interest rate level influenced Your investments in Sweden? 
 
11) Är det svenska skattesystemet en lockande faktor för era/era kunders investeringar i 
Sverige? 
Is the Swedish tax system an appealing factor for Your investments in Sweden? 
 
12) Har den svenska valutaavregleringen 1989 någon inverkan på era/era kunders 
investeringar i Sverige? 
Has the Swedish currency deregulation of 1989 been influencing Your investments in 
Sweden? 
 
13) Har de svenska devalveringarna i början på 90-talet inverkat på era/era kunders 
investeringar i Sverige? 
Has the Swedish currency devaluations in the beginning of the 90:s been influencing Your 
Swedish investments? 
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14) Direktavkastningskrav och direktavkastning, vad har ni/era kunder för åsikter om de 
svenska nivåerna och betydelsen för era/era kunders investeringar i Sverige? 
In what way do the levels of property yields/dividend yields affect Your Swedish investments 
and what is Your opinion of the levels in Sweden? 
 
15) Ser ni positivt eller negativt på den svenska ekonomin i allmänhet när det gäller affärer? 
Do You consider the Swedish economy in general to be positive or negative for business? 
 
16) Transparensen i den svenska fastighetsmarknaden, är det en viktig faktor till era/era 
kunders investeringar i Sverige? 
The Swedish real estate market, do You consider it to be transparent (information openness, 
trusted information, availability of information) and is this an important factor for Your 
Swedish investments? 
 
17) Har eventuellt kommande marknadshyresnivåer varit en faktor för era/era kunders 
investeringar i Sverige? 
Has the upcoming possible market-rent level (in opposition to rent based on utilization value) 
been a factor of any importance for Your Swedish investments?  
 
18) Finns det några signaler om att den globala ekonomiska krisen har påverkat den svenska 
fastighetsmarknaden? I vilken utsträckning i så fall? 
Are there any signals of the global economic crises affecting the Swedish real estate market? 
If so, in what way? 
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Bilaga 2 – Intervjusvar Aberdeen Property Investors AB 
 
 
Intervjusvar från Aberdeen Property Investors AB, Karin Witalis - Investment 
Srategy6: 
 
1) Har Sverige varit ett intressant investeringsobjekt för er/era kunder under längre tid, eller 
blev Sverige intressant de senaste åren? 
 
Under en längre tid, även om intresset har blivit ännu starkare på senare år. 
 
2) Vad ser ni/era kunder som fördelar med att investera i Sverige gentemot andra länder? 
 
Hög förväntad framtida avkastning. 
 
3) Är det någon speciell faktor som gjorde att ni/era kunder valde Sverige? 
 
Hög förväntad framtida avkastning. 
 
4) Har ni/era kunder tagit hjälp av någon annan aktör, ex (ISA) Invest In Sweden eller 
liknande för att få information om den svenska marknaden? 
 
Kanske inte just ISA, men visst gör de egna undersökningar, särskilt om den svenska 
ekonomin. 
 
5) När ni/era kunder etablerade er/sig i Sverige, tog ni/de då hjälp av en konsult eller gjorde 
ni/de egna undersökningar? Hur gick ni/de tillväga? 
 
Varierar från kund till kund hur mycket undersökningar de gör. 
 
6) Anser ni/era kunder att det är enklare att investera på Er hemmamarknad? Är det svårare 
att investera utomlands? 
 
Det är alltid enklare att investera på sin hemmamarknad än utomlands, detta oberoende av 
vilket land man kommer från. Fastigheter är ”local business”. 
 
7) Hur och vilka risker gällande investeringar i fastigheter bedömer ni/era kunder finns eller 
kommer att finnas i Sverige? Sprider ni/era kunder risker över flera länder? 
 
Risken för att ekonomin inte utvecklas lika starkt som man prognostiserat. Den risken gäller 
inte bara Sverige utan hela världen. 
 
8) Vilka riskfaktorer ansåg ni/era kunder vara viktigast vid er/deras etablering/investering i 
Sverige? 
 
Vet ej. 
 

                                                 
6 Karin Witalis ABERDEEN PROPERTY INVESTORS AB, enkätsvar den 24 april 2008. 
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9) Att förpacka fastigheter är ett välkänt uttryck hur ser ni/era kunder på detta 
tillvägagångssätt? Har det varit en viktig faktor för er/era kunders etablering i Sverige? 
 
Detta är inga etablerade uttryck vad jag vet. Jag förstår inte vad ni menar med förpackade 
fastigheter, menar ni indirekt ägande via fonder? 
 
10) Har svenska valutan och ränteläget påverkat era/era kunders investeringar från utlandet?  
 
Självklart tas det med i bedömningen. 
 
11) Är det svenska skattesystemet en lockande faktor för era/era kunders investeringar i 
Sverige? 
 
Nej, snarare tvärt om. 
 
12) Har den svenska valutaavregleringen 1989 någon inverkan på era/era kunders 
investeringar i Sverige? 
 
Vet ej, men jag antar det. 
 
13) Har de svenska devalveringarna i början på 90-talet inverkat på era/era kunders 
investeringar i Sverige? 
 
Vet ej, det var ju ett tag sedan. 
 
14) Direktavkastningskrav och direktavkastning, vad har ni/era kunder för åsikter om de 
svenska nivåerna och betydelsen för era/era kunders investeringar i Sverige? 
 
Går inte att svara på den frågan. Vissa investerare kan nog uppleva direktavkastningskraven 
som låga, medan andra ser dem som höga. 
 
15) Ser ni positivt eller negativt på den svenska ekonomin i allmänhet när det gäller affärer? 
 
Mera positivt än negativt just nu, även om osäkerheten i prognoserna för närvarande är stor. 
 
16) Transparensen i den svenska fastighetsmarknaden, är det en viktig faktor till era/era 
kunders investeringar i Sverige? 
 
Ja. 
 
17) Har eventuellt kommande marknadshyresnivåer varit en faktor för era/era kunders 
investeringar i Sverige? 
 
Nej. Diskussionen om marknadshyror har pågått hur länge som helst. 
 
18) Finns det några signaler om att den globala ekonomiska krisen har påverkat den svenska 
fastighetsmarknaden? I vilken utsträckning i så fall? 
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Självklart! Sverige är en del av den globala ekonomin och den svenska fastighetsmarknaden 
är en del av den svenska ekonomin. Transaktionsaktiviteten har gått ner och yielderna har 
börjat krypa uppåt.
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Bilaga 3 – Intervjusvar The Carlyle Group 
 
 
Intervjusvar från The Carlyle Group, Thomas Lindström - VD7: 
 
1) Har Sverige varit ett intressant investeringsobjekt för er/era kunder under längre tid, eller 
blev Sverige intressant de senaste åren? 
 
Carlyle Group har funnits i 7 år och Sverige har varit ett bra investeringsobjekt under hela 
tiden. 
 
2) Vad ser ni/era kunder som fördelar med att investera i Sverige gentemot andra länder? 
 
Sverige har en välutvecklad och transparent fastighetsmarknad vilket innebär att det är lätt 
att få informationer och prisnivåer. 
 
3) Är det någon speciell faktor som gjorde att ni/era kunder valde Sverige? 
 
Likviditeten är stor i Sverige – det är lätt att både köpa och sälja. 
 
4) Har ni/era kunder tagit hjälp av någon annan aktör, ex (ISA) Invest In Sweden eller 
liknande för att få information om den svenska marknaden? 
 
De länder där Carlyle Group agerar har vi ett eget team på plats och anlitar inga andra 
konsulter. 
 
5) När ni/era kunder etablerade er/sig i Sverige, tog ni/de då hjälp av en konsult eller gjorde 
ni/de egna undersökningar? Hur gick ni/de tillväga? 
 
De länder där Carlyle Group agerar har vi ett eget team på plats och anlitar inga andra 
konsulter. 
 
6) Anser ni/era kunder att det är enklare att investera på Er hemmamarknad? Är det svårare 
att investera utomlands? 
 
Det är alltid enklare att investera där man finns med lokal närvaro. 
 
7) Hur och vilka risker gällande investeringar i fastigheter bedömer ni/era kunder finns eller 
kommer att finnas i Sverige? Sprider ni/era kunder risker över flera länder? 
 
Det är den globala nedgången som dock inte har märkts i större utsträckning i Sverige, men 
det är lätt att dras med. Risker sprids över flera länder där vi finns representerade. 
 
8) Vilka riskfaktorer ansåg ni/era kunder vara viktigast vid er/deras etablering/investering i 
Sverige? 
 
Carlyle Group har egentligen ingen riskspridningstanke på landsbasis eftersom det handlar 
om fondinvesteringar med olika strategier. Vi gör transaktioner där vi finner dem. 

                                                 
7 Thomas Lindström VD THE CARLYLE GROUP, intervju den 5 maj 2008. 
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9) Att förpacka fastigheter är ett välkänt uttryck hur ser ni/era kunder på detta 
tillvägagångssätt? Har det varit en viktig faktor för er/era kunders etablering i Sverige? 
 
Nej, men det påverkar däremot fastighetsprissättningen. 
 
10) Har svenska valutan och ränteläget påverkat era/era kunders investeringar från utlandet?  
 
Nej, men det påverkar prisnivån. 
 
11) Är det svenska skattesystemet en lockande faktor för era/era kunders investeringar i 
Sverige? 
 
Neutralt. Kan påverka prissättningen. 
 
12) Har den svenska valutaavregleringen 1989 någon inverkan på era/era kunders 
investeringar i Sverige? 
 
Ej relevant. 
 
13) Har de svenska devalveringarna i början på 90-talet inverkat på era/era kunders 
investeringar i Sverige? 
 
Ej relevant. 
 
14) Direktavkastningskrav och direktavkastning, vad har ni/era kunder för åsikter om de 
svenska nivåerna och betydelsen för era/era kunders investeringar i Sverige? 
 
Fondägare har inga åsikter om direktavkastning eftersom fastigheterna ligger i fonder och 
det är den avkastning de tittar på. Direktavkastningen ligger lågt i Sverige gentemot andra 
länder. 
 
15) Ser ni positivt eller negativt på den svenska ekonomin i allmänhet när det gäller affärer? 
 
Fonderna är globala och berörs inte i stor mån av den rådande svenska ekonomin. 
 
16) Transparensen i den svenska fastighetsmarknaden, är det en viktig faktor till era/era 
kunders investeringar i Sverige? 
 
Sverige har en välutvecklad och transparent fastighetsmarknad vilket innebär att det är lätt 
att få informationer och prisnivåer. 
 
17) Har eventuellt kommande marknadshyresnivåer varit en faktor för era/era kunders 
investeringar i Sverige? 
 
Ej intressant för fonder. Skulle marknadshyror finnas idag skulle bostadssektorn minska i 
intresse. 
 
18) Finns det några signaler om att den globala ekonomiska krisen har påverkat den svenska 
fastighetsmarknaden? I vilken utsträckning i så fall? 
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Det är den globala nedgången som dock inte har märkts i större utsträckning i Sverige, men 
det är lätt att dras med. Risker sprids över flera länder där vi finns representerade. Fonderna 
är globala och berörs inte i stor mån av den rådande svenska ekonomin. 
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Bilaga 4 – Intervjusvar Leimdörfer 
 
 
Intervjusvar från Leimdörfer, Mikael Andersson - Analys- & Strategichef8: 
 
1) Har Sverige varit ett intressant investeringsobjekt för er/era kunder under längre tid, eller 
blev Sverige intressant de senaste åren? 
 
För 10 år sedan representerade internationella investerare mellan 0-10% av den totala 
transaktionsvolymen i Sverige och idag är nivån ca 50%. Utvecklingen är anmärkningsvärd 
och har skett gradvis. Leimdörfer arbetar som rådgivare i samband med 
fastighetstransaktioner och har en särskilt stark ställning bland internationella investerare. 
 
2) Vad ser ni/era kunder som fördelar med att investera i Sverige gentemot andra länder? 
 
Finns många fördelar, bl.a.: 
Erfarna rådgivare (sälj- och köp, juridik, skatt, teknik, miljö m.m.), 
Engelskspråkiga aktörer, 
Vanligt med breda processer –enkelt för en ny internationell investerare att få koll på vilka 
objekt som finns till salu, 
God transparens och lättillgänglig information (ofta gratis) via bl.a. Lantmäteriet och 
rådgivare, 
Stabila makroekonomiska förutsättningar, 
Historiskt attraktiva avkastningsnivåer givet inneboende marknadsrisk. 
 
Sammantaget låg transaktionsrisk, hög likviditet (ger en låg exit-risk) och många 
investeringstillfällen 
 
3) Är det någon speciell faktor som gjorde att ni/era kunder valde Sverige? 
 
Se fråga 2 ovan. 
 
4) Har ni/era kunder tagit hjälp av någon annan aktör, ex (ISA) Invest In Sweden eller 
liknande för att få information om den svenska marknaden? 
 
Kundernas samtliga kontakter koordineras helt av oss (Leimdörfer) och kopplas ihop med 
lokala partners när det behövs (t.ex. tillgångs- och fastighetsförvaltning). 
 
5) När ni/era kunder etablerade er/sig i Sverige, tog ni/de då hjälp av en konsult eller gjorde 
ni/de egna undersökningar? Hur gick ni/de tillväga? 
 
Leimdörfer approcherar löpande internationella investerare med investeringsmöjligheter i 
Norden och t.ex. Lehman Brothers, Blackstone, London & Regional, IVG  m.fl. har gjort 
stora affärer på initiativ av Leimdörfer. 
 
6) Anser ni/era kunder att det är enklare att investera på Er hemmamarknad? Är det svårare 
att investera utomlands? 
 

                                                 
8 Mikael Andersson Analys- & Strategichef LEIMDÖRFER, intervju den 28 april 2008. 
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Det är ett välkänt faktum att det är lättare att göra affärer där man har kunskap. 
Fastighetsförvaltning måste byggas upp lokalt i ett annat land eller outsourcas på plats. 
 
7) Hur och vilka risker gällande investeringar i fastigheter bedömer ni/era kunder finns eller 
kommer att finnas i Sverige? Sprider ni/era kunder risker över flera länder? 
 
De investerare som har möjlighet sprider riskerna över flera länder. Marknads- och hyresrisk 
analyseras alltid i detalj, samt exit-möjligheter. Den sammanlagda riskexponeringen vägs 
mot möjligheten att skapa en attraktiv avkastning. 
 
8) Vilka riskfaktorer ansåg ni/era kunder vara viktigast vid er/deras etablering/investering i 
Sverige? 
 
Exponering mot den svenska valutan är en negativ faktor som inte finns i t.ex. Finland. I 
övrigt se fråga 7. 
 
9) Att förpacka fastigheter är ett välkänt uttryck hur ser ni/era kunder på detta 
tillvägagångssätt? Har det varit en viktig faktor för er/era kunders etablering i Sverige? 
 
De flesta fastighetsaffärer idag genomförs via bolag, vilket ger en låg skatteavbränning. 
Utländska investerare använder oftast skatterådgivare och jurister för att skräddarsy 
effektiva lösningar. 
 
10) Har svenska valutan och ränteläget påverkat era/era kunders investeringar från utlandet?  
 
Valutarisken, alternativt kostnaderna för att säkra kronan gentemot t.ex. euron, gör affärer i 
Sverige mindre attraktiva men är ingen större faktor i sammanhanget. Ränteläget är idag i 
nivå med övriga Europa. 
 
11) Är det svenska skattesystemet en lockande faktor för era/era kunders investeringar i 
Sverige? 
 
De flesta fastighetsaffärer idag genomförs via bolag, vilket ger en låg skatteavbränning. 
Utländska investerare använder oftast skatterådgivare och jurister för att skräddarsy 
effektiva lösningar. 
 
12) Har den svenska valutaavregleringen 1989 någon inverkan på era/era kunders 
investeringar i Sverige? 
 
Leimdörfer fanns inte då (grundades 1992). 
 
13) Har de svenska devalveringarna i början på 90-talet inverkat på era/era kunders 
investeringar i Sverige? 
 
Leimdörfer fanns inte då (grundades 1992). 
 
14) Direktavkastningskrav och direktavkastning, vad har ni/era kunder för åsikter om de 
svenska nivåerna och betydelsen för era/era kunders investeringar i Sverige? 
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Det är den enskilt viktigaste faktorn. I dagens globala marknad jämför internationella 
investerare möjligheten att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning i Sverige med andra 
marknader. 
 
15) Ser ni positivt eller negativt på den svenska ekonomin i allmänhet när det gäller affärer? 
 
Efter kreditkrisen har det blivit en rejäl inbromsning globalt. Ökade kostnader för att låna 
kapital och sjunkande fastighetspriser, men krisen har slagit mindre i Sverige. Det är delvis 
olika drivkrafter för olika marknader, där kontorsmarknaden är beroende av 
sysselsättningen, framförallt i kontorsintensiva branscher, butiker av köpkraften och 
bostadsmarknaden av politiska beslut. Generellt sett står sig Sverige väl i en internationell 
jämförelse. 
 
16) Transparensen i den svenska fastighetsmarknaden, är det en viktig faktor till era/era 
kunders investeringar i Sverige? 
 
Sverige är en av världens mest transparanta marknader och har bl.a. många noterade 
fastighetsbolag med mycket publik information, vilket är en komparativ fördel. 
 
17) Har eventuellt kommande marknadshyresnivåer varit en faktor för era/era kunders 
investeringar i Sverige? 
 
Det har under en längre tid spekulerats i en anpassning till marknadshyror, helt eller gradvis, 
framförallt bland internationella investerare som är vana med detta från sin hemmamarknad. 
 
18) Finns det några signaler om att den globala ekonomiska krisen har påverkat den svenska 
fastighetsmarknaden? I vilken utsträckning i så fall? 
 
Det märks en ökad turbulens och osäkerhet. Bankerna dikterar i högre utsträckning villkoren 
och vill minimera sina risker i utlåningen, speciellt mot nya aktörer. Resultatet blir att det är 
dyrare att låna pengar, varpå avkastningskraven ökat med en prisnedgång på framförallt 
objekt med hög risk. Investerare med låg andel främmande kapital och utländska fonder som 
är helt eller delvis statligt ägda ökar sin konkurrenskraft. 
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Bilaga 5 – Intervjusvar Niam AB 
 
 
Intervjusvar från Niam AB, Jennifer Andersson – Director IR & Business 
Development9: 
 
1) Har Sverige varit ett intressant investeringsobjekt för er/era kunder under längre tid, eller 
blev Sverige intressant de senaste åren? 
Has Sweden been a country of substantial interest for Your investments – for some time or 
during the latest years? 
 
Sweden has always been a target country for our funds since 1998.  
Tolkad översättning: Sverige har alltid varit ett mål för våra investeringar sedan 1998. 
 
2) Vad ser ni/era kunder som fördelar med att investera i Sverige gentemot andra länder? 
Which advantages do You see investing in Sweden in comparison to other countries? 
 
Sweden is a very transparent yet stabile and growing market and in the past decade, the 
risk/return advantage obviously makes it very appealing. 
Tolkad översättning: Den svenska marknaden är mycket transparent, har växt under det 
senaste decenniet, risk/avkastningsfördelen gör marknaden mycket tilltalande. 
 
3) Är det någon speciell faktor som gjorde att ni/era kunder valde Sverige? 
Is there any special factor that made You decide to invest in Sweden? 
 
Expertise within Niam and the Stronghold Group (which are both Swedish companies) makes 
it obvious that we would target Sweden. 
Tolkad översättning: Expertisen inom Niam och Stronhold Group (som båda är svenska 
bolag) gör det självklart att inrikta sig på Sverige. 
 
4) Har ni/era kunder tagit hjälp av någon annan aktör, ex (ISA) Invest In Sweden eller 
liknande för att få information om den svenska marknaden? 
For Your approach to get information about the Swedish market, did You get assistance of 
anyone (like ISA Invest in Sweden Agency)? 
 
Some from ISA but also from our sister co. Newsec Advice. 
Tolkad översättning: Något från ISA men också från vårt systerbolag Newsec Advice. 
 
5) När ni/era kunder etablerade er/sig i Sverige, tog ni/de då hjälp av en konsult eller gjorde 
ni/de egna undersökningar? Hur gick ni/de tillväga? 
When You established Your company/investment engagement in Sweden, did You get 
assistance from a consulting company or did You make Your own research? 
 
Our own plus assistance from our sister/parent company: Newsec Advice and Stronghold. 
Tolkad översättning: Vår egen samt från vårt syster/moderbolag Newsec Advice och 
Stronghold. 
 

                                                 
9 Jennifer Andersson Director IR & Business Development NIAM AB, enkät 22 april 2008. 
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6) Anser ni/era kunder att det är enklare att investera på Er hemmamarknad? Är det svårare 
att investera utomlands? 
Do You consider Your home country as easier for investments in comparison to abroad? 
 
Yes. 
 
7) Hur och vilka risker gällande investeringar i fastigheter bedömer ni/era kunder finns eller 
kommer att finnas i Sverige? Sprider ni/era kunder risker över flera länder? 
What kind of risks do You consider there are or will be regarding real estate investment in 
Sweden? Do You diversify Your risks over several countries? 
 
Financial impact of what is happening outside of the Nordics is obviously impacting Sweden 
in that financing is a bit more difficult (a little more expensive and cannot leverage as much).  
Result is that yields are coming up a bit now….so there is a small adjustment period 
occurring.  Additionally, expect Sweden economy to slow down a bit vs. previous years.  This 
same phenomenon is also happening in Finland but with a little delay. We can invest in the 
Nordic and Baltic Region.  We are just extra cautious now when making investment decisions 
in terms of our assumptions and projections. 
Tolkad översättning: Finansiell påverkan som förekommer utanför Norden påverkar 
självklart också Sverige i mening att finansiering är lite svårare (lite dyrare och inte lika stor 
hävstångseffekt). Resultatet är att avkastningen går upp lite nu … så det föreligger en liten 
period av justering just nu. Dessutom förutses att Sveriges ekonomi saktar ner lite gentemot 
föregående år. Samma fenomen händer i Finland men med någon fördröjning. Vi kan 
investera i Norden och Baltikum. Vi är extra försiktiga nu när vi tar investeringsbeslut då det 
gäller antaganden och prognoser. 
 
8) Vilka riskfaktorer ansåg ni/era kunder vara viktigast vid er/deras etablering/investering i 
Sverige? 
What kind of risk factors do You regard as most essential for Your investments in Sweden? 
 
Where yields are going, projections for rental growth and higher financing costs. In general 
though we feel Sweden is a strong growing export driven economy. Sweden and Finland are 
producers vs. consumers of goods. 
Tolkad översättning: Hur avkastningsnivåerna rör sig, prognoser för hyresökningar och 
finansieringskostnader. Generellt anser vi att Sverige är en starkt växande och exportdriven 
ekonomi. Sverige och Finland är producerande länder i jämförelse med konsumerande 
länder. 
 
9) Att förpacka fastigheter är ett välkänt uttryck hur ser ni/era kunder på detta 
tillvägagångssätt? Har det varit en viktig faktor för er/era kunders etablering i Sverige? 
”Packaging real estate” (trading real estate not as a direct property, but as a registered 
company) is a well-known expression in Sweden. What do You think of this kind of 
procedure? Has it been essential for Your business establishment in Sweden? 
 
Yes, it is very beneficial from a tax/cost perspective.   
Tolkad översättning: Ja, det är mycket fördelaktigt ur ett skatte/kostnadsperspektiv. 
 
10) Har svenska valutan och ränteläget påverkat era/era kunders investeringar från utlandet?  
Has the Swedish currency and interest rate level influenced Your investments in Sweden? 
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We hedge currency and interest exposure though of course it is a bit more expensive than it 
was a year ago. However, this is a phenomenon that affects all buyers so real estate prices 
have somewhat adjusted accordingly…although adjustments are happening very slowly. 
Tolkad översättning: Vi säkrar valuta och ränterisker fast det är naturligtvis lite dyrare nu 
än för några år sedan. Hursomhelst, det är ett fenomen som påverkar alla köpare så 
fastighetspriserna har följdaktigen justerats lite … även om justeringarna sker mycket 
långsamt. 
 
11) Är det svenska skattesystemet en lockande faktor för era/era kunders investeringar i 
Sverige? 
Is the Swedish tax system an appealing factor for Your investments in Sweden? 
 
Yes, we have structured it so that there is very little tax on transactions.  
Tolkad översättning: Ja, vi har strukturerat så att skatten minimeras i transaktionerna. 
 
12) Har den svenska valutaavregleringen 1989 någon inverkan på era/era kunders 
investeringar i Sverige? 
Has the Swedish currency deregulation of 1989 been influencing Your investments in 
Sweden? 
 
No. 
 
13) Har de svenska devalveringarna i början på 90-talet inverkat på era/era kunders 
investeringar i Sverige? 
Has the Swedish currency devaluations in the beginning of the 90:s been influencing Your 
Swedish investments? 
 
No. 
 
14) Direktavkastningskrav och direktavkastning, vad har ni/era kunder för åsikter om de 
svenska nivåerna och betydelsen för era/era kunders investeringar i Sverige? 
In what way do the levels of property yields/dividend yields affect Your Swedish investments 
and what is Your opinion of the levels in Sweden? 
 
For our investors, I think their expectation for return has lowered a bit although they are still 
expecting value add level returns. I think there are still deals to be done in Sweden although 
to get really high returns ,that time has passed. 
Tolkad översättning: För våra investorer har förväntad avkastning minskat lite, tror jag, även 
om de fortfarande förväntar sig tillväxt. Jag tror att det fortfarande finns möjlighet för affärer 
i Sverige även om tiden för de riktigt höga avkastningarna har passerat. 
 
15) Ser ni positivt eller negativt på den svenska ekonomin i allmänhet när det gäller affärer? 
Do You consider the Swedish economy in general to be positive or negative for business? 
 
Positive. 
 
16) Transparensen i den svenska fastighetsmarknaden, är det en viktig faktor till era/era 
kunders investeringar i Sverige? 
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The Swedish real estate market, do You consider it to be transparent (information openness, 
trusted information, availability of information) and is this an important factor for Your 
Swedish investments? 
 
Very transparent and I believe that is important for our investors as well. 
Tolkad översättning: Mycket transparent och det tror jag är viktig också för våra investorer. 
 
17) Har eventuellt kommande marknadshyresnivåer varit en faktor för era/era kunders 
investeringar i Sverige? 
Has the upcoming possible market-rent level (in opposition to rent based on utilization value) 
been a factor of any importance for Your Swedish investments?  
 
We are expecting rents to come up which is driving the return right now vs. capital returns. 
Tolkad översättning: Vi förväntar oss att hyrorna går upp, vilket påverkar avkastningen just 
nu gentemot kapitalavkastning. 
 
18) Finns det några signaler om att den globala ekonomiska krisen har påverkat den svenska 
fastighetsmarknaden? I vilken utsträckning i så fall? 
Are there any signals of the global economic crises affecting the Swedish real estate market? 
If so, in what way? 
 
It will and has affected the Swedish real estate market already, but not to the same degree as 
in the US and Western Europe (UK).  This is because a lot of the Swedish banks did not have 
as much of these sub prime loans on its balance sheet.  However, as Sweden economy is 
dependent on its exports, a slowdown outside of Sweden will obviously affect Sweden as well.  
Tolkad översättning: Det kommer och har redan påverkat Sveriges fastighetsmarknad men 
inte i samma mån som i USA och Västeuropa (UK). Detta beror på att många av de svenska 
bankerna inte har dessa bostadslån i sina balansräkningar. Hursomhelst, eftersom svensk 
ekonomi är beroende av exportindustrin, kommer en inbromsning utanför Sverige också att 
påverka Sverige. 
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Bilaga 6 – Intervjusvar ISA Invest in Sweden Agency 
 
 
Intervjusvar från ISA Invest in Sweden Agency, Susanne Roglar – Editor Market 
Communications Real Estate10: 
 
1) Har Sverige varit ett intressant investeringsobjekt för er/era kunder under längre tid, eller 
blev Sverige intressant de senaste åren? 
 
Någon direkt starttid är svår att se, men investeringarna har ökat på senare tid. 
 
2) Vad ser ni/era kunder som fördelar med att investera i Sverige gentemot andra länder? 
 
Likviditet, dvs. det är lätt att gå in i affärer och att gå ur dem. Det finns alltid aktörer. 
Öppen och transparent marknad, vilket ger en lägre risk och stabil marknad. 
 
3) Är det någon speciell faktor som gjorde att ni/era kunder valde Sverige? 
 
Likviditet, dvs. det är lätt att gå in i affärer och att gå ur dem. Det finns alltid aktörer. 
Öppen och transparent marknad, vilket ger en lägre risk och stabil marknad. 
 
4) Har ni/era kunder tagit hjälp av någon annan aktör, ex (ISA) Invest In Sweden eller 
liknande för att få information om den svenska marknaden? 
 
Invest in Sweden Agencys uppdrag är att sprida rykten om möjliga affärer för att i sin tur 
koppla in underaktörer som t ex Aberdeen, LaSalle etc. som rådgivare. Vi samlar alla 
aktörer. 
 
5) När ni/era kunder etablerade er/sig i Sverige, tog ni/de då hjälp av en konsult eller gjorde 
ni/de egna undersökningar? Hur gick ni/de tillväga? 
 
Invest in Sweden Agencys uppdrag är att sprida rykten om möjliga affärer för att i sin tur 
koppla in underaktörer som t ex Aberdeen, LaSalle etc. som rådgivare. Vi samlar alla 
aktörer. 
 
6) Anser ni/era kunder att det är enklare att investera på Er hemmamarknad? Är det svårare 
att investera utomlands? 
 
Det är alltid lättare att investera på hemmamarknaden och svårare på en annan marknad, 
det är där ISA och rådgivare kommer in. Investerare  vill komma så nära den nya marknaden 
som möjligt. Många investerar troligen i Sverige för att få en bättre inblick till marknaderna 
i öst. 
 
7) Hur och vilka risker gällande investeringar i fastigheter bedömer ni/era kunder finns eller 
kommer att finnas i Sverige? Sprider ni/era kunder risker över flera länder? 
 
Investerarna ser inga specifika risker i Sverige, utan det är de globala riskerna man tittar på. 

                                                 
10 Susanne Roglar Editor Market Communications Real Estate ISA INVEST IN SWEDEN AGENCY 
intervjusvar den 6 maj 2008. 
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8) Vilka riskfaktorer ansåg ni/era kunder vara viktigast vid er/deras etablering/investering i 
Sverige? 
 
Investerarna ser inga specifika risker i Sverige, utan det är de globala riskerna man tittar på. 
 
9) Att förpacka fastigheter är ett välkänt uttryck hur ser ni/era kunder på detta 
tillvägagångssätt? Har det varit en viktig faktor för er/era kunders etablering i Sverige? 
 
Investerare vill alltid minimera sina kostnader. Företeelsen att handla med fastigheter i 
aktiebolag tenderar att minska transparensen på marknaden – man ser inte överlåtelsen i 
Lantmäteriets register. Då ser man heller inga köpesummor. 
 
10) Har svenska valutan och ränteläget påverkat era/era kunders investeringar från utlandet?  
 
Nej. 
 
11) Är det svenska skattesystemet en lockande faktor för era/era kunders investeringar i 
Sverige? 
 
Nej. 
 
12) Har den svenska valutaavregleringen 1989 någon inverkan på era/era kunders 
investeringar i Sverige? 
 
Den faktorn ligger för långt bakåt. 
 
13) Har de svenska devalveringarna i början på 90-talet inverkat på era/era kunders 
investeringar i Sverige? 
 
Den faktorn ligger för långt bakåt. 
 
14) Direktavkastningskrav och direktavkastning, vad har ni/era kunder för åsikter om de 
svenska nivåerna och betydelsen för era/era kunders investeringar i Sverige? 
 
Investerarna följer marknaden och de svenska nivåerna ligger bra till i jämförelse. 
 
15) Ser ni positivt eller negativt på den svenska ekonomin i allmänhet när det gäller affärer? 
 
Det finns en stark svensk ekonomi. Sverige är ett litet land med styrka inom många områden 
som t ex bioteknik, förpackningsteknik etc. Sverige har bra arbetskraft, låg arbetslöshet, stabil 
politik – totalt sett ett mycket stabilt land. 
 
16) Transparensen i den svenska fastighetsmarknaden, är det en viktig faktor till era/era 
kunders investeringar i Sverige? 
 
Det är just öppenheten och transparensen som gör Sverige till ett bra land att investera i. 
 
17) Har eventuellt kommande marknadshyresnivåer varit en faktor för era/era kunders 
investeringar i Sverige? 
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Inte relevant. 
 
18) Finns det några signaler om att den globala ekonomiska krisen har påverkat den svenska 
fastighetsmarknaden? I vilken utsträckning i så fall? 
 
Sverige är involverad globalt men kommer troligen inte att drabbas så hårt. Världsläget just 
nu har skapat en viss återhållsamhet. 
 
 
 


