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Sammanfattning 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Titel:                        Fastighetsbolagens internationalisering 
Författare:                               Anna Bobjer och Jennie Thorslund 
Fakultet:           Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT 
Handledare:                                         Tommy Bood 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Uppsatsen fokuserar på sju stycken frågeställningar som vi fört en diskussion runt med fem 
svenska fastighetsbolag. Undersökningen begränsas till det indirekta ägandet av utländska 
investerare inom svenska fastighetsbolag. Som utgångspunkt kontaktade vi 10 av de stora 
svenska fasighetsbolagen vilket resulterade i intervjuer med 5 st fastighetsbolag. Dessa är 
Klövern, Lundbergs, Balder, Kungsleden och Fabege. 
 
Frågan vi ställt oss i vår problemformulering är huruvida ett ökat utländskt ägande kan, eller 
kanske redan har, påverka de svenska fastighetsbolagen och vad kan det kan komma att ha för 
inverkan på verksamheten. Vi vill vidare ta reda på hur dagens fastighetsbolag ser på dessa 
investerare. 
 
Fastigheter är ett unikt tillgångsslag men har inte samma effektiva prissättning och likviditet 
som aktier och obligationer. För att undgå denna tröghet men ändå nå de positiva aspekterna 
av fastighetsmarknaden kan placerare välja att investera i fastighetsaktier eller 
fastighetsfonder.  
 
Kapital söker alltid bra investeringar och fastighetsbolagen i dagens svenska ekonomi är en 
god kandidat. Med höga direktavkastningar, attraktivt affärsklimat med ett öppensinnigt och 
pålitligt folk har Sverige idag ett antal argument som talar för dess starka attraktionskraft. Det 
lättorienterade rättssystemet och goda språkkunskaper underlättar ytterligare. 
 
Vi kan se att ju större fastighetsbolaget är på börsen desto större är det utländska intresset.  
Intresset från utlandet har successivt ökat under den svenska fastighetsmarknadens uppsving 
under 2000-talet. Det finns ett mönster i investerarnas val av de större, kanske lite säkrare, 
bolagen. Vidare ser respondenterna inga direkta nackdelar med att vara börsnoterade men 
finns inte behovet av det kapital som finns att tillgå på börsen så ser de heller ingen anledning 
till varför fastighetsbolag bör vara börsnoterade.  
 
Vi kan slutligen konstatera att de svenska fastighetsbolagen inte påverkas av ett utökat, 
alternativt nytt, utländskt aktieägande. 
 
Det här är en sammanfattning, ett litet smakprov på vad vi behandlat i vår uppsats. Hoppas 
det intresserar dig och att du får en trevlig läsning! 
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Förord 
 
 
Vi önskar rikta ett stort tack till alla er som på ett eller annat sett gett oss stöd och hjälp med 
denna uppsats. Ett särskilt tack till våra respondenter på de fastighetsbolag vi varit i kontakt 
med; Britt-Marie Einar på Klövern, Börje Eckegren på Balderfast AB, Mats Berg på Fabege 
Johan Risberg på Kungsleden och Erik Rydström på Fastighets AB L E Lundbergs, utan er 
hjälpsamhet och vänliga bemötande hade denna uppsats inte varit möjlig att genomföra.  
 
Vidare vill vi också tacka Patrik Gottfridsson, universitetslektor vid fakulteten för ekonomi, 
kommunikation och IT vid Karlstads universitet, som hjälpt oss och lånat ut sin 
inspelningsutrustning som underlättat mycket för oss under våra intervjuer. 
 
Vi vill slutligen rikta ett stort tack till vår handledare Tommy Bood, universitetsadjunkt i 
ekonomi inom fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT vid universitetet i Karlstad, för 
hans kloka råd, värdefulla insikter och i mellan varven kritiska synpunkter. Tack! 
 
 
Karlstad, januari 2007 
 
 
 
Jennie Thorslund        Anna Bobjer 
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1. Inledning 
 
 
 
Första delen kommer vi att ägna åt att beskriva bakgrund, problemformulering och syfte samt 
ange de avgränsningar som gjorts. Med den inledande bakgrundsbeskrivningen är avsikten 
att leda läsaren fram till problemformuleringen. Utifrån den diskussion som förs nedan 
kommer vi sedan att bygga vår uppsats. 
 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Fastigheter är ett unikt tillgångsslag, det är inte homogent, och har inte samma effektiva 
prissättning och likviditet som aktier och obligationer. Det finns dock en rad omständigheter 
som kommer med ett direkt ägande av fastigheter. För att undgå dessa men ändå nå de 
positiva aspekterna kan placerare välja att investera i fastighetsaktier eller fastighetsfonder. 
Det tillkommer dock en baksida då fastighetsaktier samvarierar med aktiemarknaden vilket 
inte faktiska fastigheter gör. Fastighetsaktier är heller inte effektiva ur en skattesynpunkt då 
de i likhet med samtliga aktier på den svenska aktiemarknaden är föremål för 
dubbelbeskattning på 28 respektive 30 %. 
 
Kapital söker alltid bra investeringar och fastighetsbolagen i dagens svenska ekonomi är en 
god kandidat. Vad gör då den svenska fastighetsmarknaden intressant för utländska 
investerare? Med höga direktavkastningar, attraktivt affärsklimat med ett öppensinnigt och 
pålitligt folk har Sverige idag ett antal argument som talar för dess starka attraktionskraft. Det 
lättorienterade rättssystemet och goda språkkunskaper underlättar ytterligare. 
 
Finns det då några faror med den höga direktavkastningen som måste antas vara en av de 
stora anledningarna till att utländska investerare söker sig till lilla Sverige? Som en av 
riskerna gäller en generell ekonomisk teori gällande utbud och efterfrågan. Om den höga 
avkastningen sjunker och investerare drar sig ur för att istället placera sitt kapital på nya, 
hetare marknader skulle detta led till ett utökat utbud och följaktligen sjunkande priser. 
 
Vi har under senare tid i dagspress och av ekonomiska journalister uppmärksammats på en 
utveckling i det svenska företagsklimatet där en rad utländska bolag går in och köper upp 
stora andelar aktier i svenska bolag. Exemplen är många men alla minns nog våren och 
sommarens heta förhandlingar mellan tyska lastbilskoncernen MAN och Scania, men även 
det starka intresset från sydafrikanska Old Mutual i svenska Skandia. 
 
Vi är intresserade av att ta reda på om den här utvecklingen även finns inom 
fastighetsbranschen och vad det i såna fall kan tänkas resultera i. Kommer konsekvenserna 
leda till ännu en stor förändring av de svenska fastighetsbolagen som den vi såg efter förra 
fastighetskrisen. Den renodling av fastighetsbolagen som vi såg i mitten av nittiotalet efter 
”upprensningen” skapade specialiserade bolag som enbart koncentrerade sig på sina 
fastigheter och att på bästa sätt förvalta dem. Byggbolagen sålde av sina fastighetsbestånd 
eller skapade nya renodlade förvaltningsbolag exempelvis PEAB med sitt Brinova. Kan det 



Fastighetsbolagens internationalisering  A. Bobjer & J. Thorslund 
 
 
 

 7

komma att ske ytterligare förändringar som grundar sig i den ökade utländska inblandningen 
på svenska fastighetsmarknaden. Kommer företagen behöva nischa sig ytterligare för att bli 
konkurrenskraftiga? Kommer det att gå så långt att förvaltning och ekonomiska styre blir helt 
skilda verksamheter? 
 

1.2 Problemformulering 
 
Vi vill undersöka hur ett ökat utländskt ägande kan, eller kanske redan har, påverkat de 
svenska fastighetsbolagen och vad kan det kan komma att ha för inverkan på verksamheten. 
Vi vill vidare ta reda på hur dagens fastighetsbolag ser på dessa investerare?  
 

1.3 Syfte  
 
Uppsatsen avser undersöka huruvida svenska fastighetsbolag påverkas av ett utökat, 
alternativt nytt, utländskt aktieägande.  

 

1.4 Avgränsningar 
 

För att få struktur i vårt sökande efter korrekt och betydelsefull information har vi gjort några 
avgränsningar. 
 
Undersökningen begränsas till det indirekta ägandet av utländska investerare inom svenska 
fastighetsbolag. Som utgångspunkt kontaktade vi 10 av de stora svenska fasighetsbolagen 
vilket resulterade i intervjuer med 5 stycken fastighetsbolag. Dessa är Klövern, Lundbergs, 
Balder, Kungsleden och Fabege. 
 
På grund av uppsatsens omfattning avgränsas den till att undersöka de svenska 
fastighetsbolagens syn på detta. En intressant fortsättning kunde vara att närmare undersöka 
de utländska investerarnas synpunkter. Samt även titta på utländska investerare och fondbolag 
som investerar i direkt fastighetsägande i Sverige. 
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2. Metod 
 
________________________________________________________________ 
 
I det här inledande kapitlet av vår uppsats kommer vi ett beskriva vilka metodiska val vi gjort 
i utformande av uppsatsen. Vi kommer att redogöra för hur vi gjort vårt urval av intervju 
objekt och hur vi bedömer validiteten av vår undersökning. 
___________________________________________________________________________ 
 

2.1 Undersökningens utformning 
 
I det här stycket ska vi förklara vilka tillvägagångssätt vi ska använda för att kartlägga den 
verklighet vi undersökt och som kommer att utgöra vår empiri1. Våra metodval är gjorda 
utifrån vårt syfte att undersöka svenska fastighetsbolag och dess uppfattning och åsikter om 
utländska investerare. Vi har därför gjort de val vi nedan presenterar, så som personliga 
intervjuer och av kvalitativ natur. 
 
En undersökning används för att samla in empirin. De krav som ska ställas på empirin, vilken 
metod som än används, är att den ska vara relevant och giltig – valtid. Samt att den ska vara 
tillförlitlig och trovärdig – reliabel2. Vi kommer nedan i uppsatsen beskriva dessa krav samt 
bedöma validitet och reabilitet i vår undersökning. Bell påpekar dock att om man känner till 
för- och nackdelar med de olika metodiska angreppssäten, finns det en sannolikt god grund 
för att man ska lyckas välja och följa den eller de metoder som passar bäst för den uppgift 
man har att lösa.  
 
Vi vill med vår uppsats gå på djupet och få fram mångsidiga data. För att åstadkomma det 
koncentrerar vi oss på ett fåtal undersökningsenheter vilket kommer att resultera i en så kallad 
kvalitativ undersökning3. Ett av den kvalitativa ansatsens nyckelord är öppenhet och vi 
kommer också att sträva efter att det karaktäriserar vår underöskning4. En företagsekonomisk 
undersökning med fokus på ord snarare än siffror kan också generellt kännetecknas som en 
kvalitativ undersökning5. En sådan undersökning söker förståelse för det undersökta 
fenomenet med grund i hur det tolkas av individerna i den observerade miljön6. Se figur 1. 
Med detta som bakgrund känns vårt metodval som det mest passande för vår uppsats och dess 
syfte. 
 
 
 
 
 

 
1 Jacobsen, 2002 
2 Jacobsen, 2002 
3 Jacobsen, 2002 
4 Jacobsen, 2002 
5 Bryman och Bell, 2005 
6 Bryman och Bell, 2005 
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Fig. 17

 
Kvantitativ     Kvalitativ 
Siffror      Ord 
Forskarens uppfattning  Deltagarnas uppfattning 
Distans      Närhet 
Beteende     Mening 
Konstlade miljöer   Naturliga miljöer 

 
Forskare som förespråkar den kvantitativa metoden kritiserar kvalitativa undersökningar för 
att vara alltför ensidiga och bygga på forskarnas uppfattningar och kanske förutfattade 
meningar om vad som är betydelsefullt. Den kvalitativa ansatsen klandras även av sina 
motståndare för att ge resultat som kan vara alltför svåra att generalisera. De observationer 
forskarna gör genom intervjuer med ett litet antal individer gör det svårt att drar allmänna 
slutsatser och överföra på andra miljöer. Det som inte får glömmas bort är att det i den 
kvalitativa undersökningen är kvaliteten på de teorietiska slutsatserna som dras som sedan kan 
beskriva graden av generalisering. En brist i den kvalitativa undersökningen är att den saknar 
mycket av den transparens som bör eftersträvas i alla undersökningar. Urvalsprocessen är 
oftast inte så genomskinlig i jämförelse med den ofta mycket detaljerade redogörelsen i 
kvantitativa undersökningar. Detta är en uppmärksammad svaghet som den kvalitativa 
forskningen försöker motverka8. Läsare bör informeras om i vilken utsträckning 
intervjuobjekten valts ut för att representera en grupp.  
 
Trots att intervjuer innebär tidskrävande arbete är undersökningsmetoden förknippad med 
stora fördelar. I litteraturen nämns en av de främsta fördelarna att vara flexibiliteten. Svar kan 
följas upp, utforskas och tolkas på sätt som är omöjligt i en enkätundersökning9. Under 
intervjuerna kommer vi att eftersträva en öppenhet för ny information och använder oss därför 
inte av fasta frågor med givna svarsalternativ utan försöker ha öppna diskussionsfrågor, den 
så kallade intervjuguiden10.  
Det finns flera olika sätt att utföra intervjuer, samtliga metoder med sina för- och nackdelar. 
Personliga intervjuer ansikte mot ansikte eller på telefon, med eller utan dator, 
inspelningsapparat eller andra hjälpmedel. Ansikte mot ansikte är på många sätt en bra 
intervjumetod som är mycket flexibel. Den konversationsbaserade intervjun syftar att finna ett 
så uttömmande svar som möjligt genom konversationen mellan intervjuare och respondent. 
Intervjuaren kan omedelbart motverka att vissa frågor lämnas obesvarade samtidigt som 
denne kan se till att risken för missförstånd minimeras. Detta bidrar också till att maximera 
den information som intervjuaren kan tillgodogöra sig11.  Den främsta negativa aspekten är 
intervjuareffekten som behandlas utförligare nedan.  
 
Det finns två huvudtyper av personliga intervjuer - standardiserade och konversations 
baserade intervjuer. En standardiserad intervjuteknik går ut på att varje intervjuobjekt ska 
utsättas för så lite påverkan som möjligt, inget som finns skriftligt i intervjuunderlaget får 
behandlas i intervjun. Minimerad påverkan, den så kallade intervjuareffekten, på 
respondentens svar eftersträvas. Detta kan vara svårt då ingen respons från den som intervjuar 

                                                 
7 Bryman och Bell, 2005 
8 Bryman och Bell, 2005 
9 Bell, 2000 
10 Jacobsen, 2002 
11 Japec, 2005 
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kan verka konstigt och snarare ge en negativ inverkan på resultatet12. Den öppna individuella 
intervjun kännetecknas av en dialog mellan intervjuare och respondent. Det läggs i princip 
inga begränsningar till vad respondenten kan berätta och resultatet blir en mängd information 
som sedan analyseras13. Graden av öppenhet respektive slutenhet kan ses på en skala likt 
figuren nedan, se figur 2, där strukturen på våra intervjuer stämmer med den i den markerade 
rutan14. Vi anser det vara en lämplig typ av intervju för syftet med vår uppsats. 
 
Fig. 215

 
Helt sluten                 Helt öppen 
 
 

Fasta frågor 
Fasta svars-
alternativ    
Fast 
ordningsföljd 

Fasta frågor 
Inslag av 
öppna svar 
Fast 
ordningsföljd  

Intervju-
guide med 
tema, Fast 
ordnings-
följd och 
enbart öppna 
svar. 

Samtal utan 
intervjuguide 
och utan fast 
ordningsföljd 

Intervjuguide 
med tema 
Fast 
ordningsföljd 
Vissa fasta 
svars-
alternativ 

 
Vi kommer att presentera vår insamlade empiri företagsvis för att tydliggöra resultatet och 
respektive företags ståndpunkt i de aktuella frågorna.  Detta har vi valt är att underlätta för 
läsaren att själv jämföra och dra slutsatser företagen emellan. Analysen kommer sedan 
presenteras var fråga för sig, först med en redogörelse för de intervjuades åsikter som följs av 
en separat analys där slutsatser dras och hänförs till teorin. 
 

2.2 Intervjuareffekt 
 
Trots vetskapen om faktorer som kan påverka och störa resultatet så går det inte att komma 
ifrån att intervjuare och intervjuobjekt kan påverka varandra även om det sker omedvetet16. 
Bell (2000) beskriver att för att minimera denna påverkan bör man vara uppmärksam på 
frågeformuleringen. Vid intervjuer kan det vara lätt att frågorna blir ledande och då spegla 
intervjumakarens personliga åsikter. Målet är hundraprocentig objektivitet även om detta kan 
ses som ett i princip ouppnåeligt mål. Gavron (1966) (Bell 2000) klargör att det är lättare att 
erkänna skevhetens faktum än att försöka eliminera den. Med denna medvetenhet kan man 
också ständigt ha kontroll på sig själv för att minska effekten. 
 

                                                 
12 Hela detta avsnitt från Japec, 2005 
13 Jacobsen, 2002 
14 Jacobsen, 2002 
15 Jacobsen, 2002 
16 Bell, 2000 
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2.3 Validitet 
 
Man bör ställa två huvudsakliga krav på den empiri som samlas in17.  
 

1. Giltighet i mätningen – validitet. 
2. Tillförlitligheten hos dem vi samlat information från. 

 
Vi ska kort redogöra för de för- och nackdelar som vårt val av insamlingsmetod har och hur 
dessa påverkar validiteten i den slutliga uppsatsen. Valet av insamlingsmetod påverkar 
automatiskt validiteten18. Var intervjun tar plats kan ha viss påverkan på resultatet, s.k. 
kontexteffekt. En konstlad plats så som ett speciellt intervjurum kan kännas obekväm och 
påverka svaren. Det kan samtidigt innebära stora problem att intervjua respondenten i en, för 
denne, alltför naturlig kontext, så som dennes hem. Exempelvis kan familjemedlemmars 
närvaro påverka den intervjuades uppriktighet. Det sägs att det inte finns några neutrala 
kontexter19. Vi har av praktiska skäl och med detta i åtanke valt att genomföra en intervju på 
respondentens arbetsplats samt resterande via telefon, även då har respondenten befunnit sig 
på sin arbetsplats. En relativt neutral plats där man kan förvänta sig en ostörd intervju i en för 
respondenten känd miljö där denne intar en professionell roll. 
  

”Det kan hävdas att kvalitativa ansatser ofta får hög intern giltighet. 
Det får fram den riktiga förståelsen av ett fenomen eller en situation. 
Det är de undersökta som i stor utsträckning definierar vad som är den 
korrekta förståelsen20.” 
 

Extern validitet anger i hur hör grad resultatet kan generaliseras. Den interna 
validiteten avser trovärdigheten i resultatet, det vill säga hur väl resultatet 
stämmer överens med verkligheten21.  

 
 

2.3.1 Uppsatsens validitet 
 
Vår uppsats är explorativ det vill säga att det har som grund funnits endast lösa 
föreställningar om objektet och dess egenskaper. Detta har gjort resultatet 
spekulativt och så också våra slutsatser. 
 
Vi bedömer den externa validiteten som relativt låg då vi undersökt endast få 
enheter för att kunna generalisera resultatet för hela fastighetsbranschen. 
 
Våra intervjuer har varit givande och har gett oss mycket tillförlitlig information, 
därav anser vi den interna validiteten vara god.   
 

 
17 Jacobsen, 2002 
18 Jacobsen, 2002 
19 Jacobsen, 2002 
20 Jacobsen, 2002 
21 Christensen., Andersson, Carlsson, Haglund, 2001 



Fastighetsbolagens internationalisering  A. Bobjer & J. Thorslund 
 
 
 

 12

 

3. Teori 
 
 
 
För att du som läsare skall få en inblick i samt ökad förståelse för finansiering och 
investering i stort, ämnar vi i detta kapitel redogöra för de teorier och grundtankar som finns 
inom området. Vi har valt att teoretiskt gå ut på bred front för att ge dig som läsare god 
bakgrundskunskap inom ämnet. Vår förhoppning är att du efter att ha läst detta avsnitt 
tillgodogjort dig en bredare kunskap beträffande de faktorer som kan ligga bakom beslut 
rörande finansiering och investering. 
 
 
 

3.1 Direkt och indirekt ägande 
 
Som investerare på fastighetsmarknaden kan man välja mellan direkta eller indirekta 
placeringar. Det som avgör valet av placering är främst det olika för- och nackdelarna som 
finns med de olika ägandeformerna. Hur fastighetsbolagets värdering på aktiemarknaden ser 
ut, spelar också en central roll22. 
 

3.1.1 Direkt ägande 
 
Då en investerare köper en hel eller delar av en fastighet med tillhörande byggnad, talar man 
om ett direkt ägande på fastighetsmarknaden. Det kan röra sig om kommersiella fastigheter, 
bostäder eller industrifastigheter. Investerare kan även köpa så kallade 
exploateringsfastigheter, vilket är fastigheter där det är planerat att i framtiden uppföra en 
byggnad. Investerar man i fastigheter direkt tillkommer det en del förpliktelser såsom 
förvaltning och skötsel av fastigheterna. Som direkt fastighetsinvesterare krävs ett stort 
kapital, eftersom en väldiversifierad portfölj underlättar och sprider risker. Med detta menas 
investeringar i flera olika fastigheter. Förvaltningen av fastigheterna, den låga likviditeten 
samt att en försäljning av en fastighet kan vara ett långsamt och problematisk förlopp bidrar 
även det till att mycket kapital fordras. Det går inte att tjäna ”snabba pengar” som direkt 
fastighetsinvesterare.  
 

3.1.2 Indirekt ägande 
 
Ett indirekt ägande på fastighetsmarknaden betyder antingen att investerare placerar i ett 
fastighetsbolags aktier eller att fastigheter ägs av en fond där placeraren kan köpa och sälja 
andelar i fonden. Investeraren äger således inte en real fastighet eller dess byggnad som är 
fallet vid direkt ägande. 
 

                                                 
22 Samtliga uppgifter från kapitlet om direkt och indirekt ägande är hämtat från Fasteson, & Sundin, 2004. 
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Det finns betydande fördelar för placerare att agera som indirekta ägare, då det är lättare att 
sprida riskerna och placeringarna är mer likvida. En professionell förvaltningsorganisation 
kan långsiktigt byggas upp och behöver inte ändras så fort det kommer in nya ägare23. 
 
Många av nackdelarna med den direkta ägarvarianten undviks genom att istället investera 
indirekt. Den största fördelen med indirekt investering är att det är en mer likvid investering. 
Fastighetsaktier kan jämföras med vilka andra aktier som helst på börsen och går att handla 
med öppet på den sekundära marknaden. På grund av detta är det både enkelt och utan stora 
kostnader att sälja aktier för att snabbt tillgodogöra sig kapital.  
 
Till skillnad från direkta fastighetsinvesteringar, som kräver satsning i flera olika fastigheter 
för att uppnå riskspridningseffekter, kan investeraren på den indirekta marknaden istället 
endast investera i en fastighetsfond eller i ett fastighetsbolags aktier för att uppnå liknande 
effekt. En annan fördelaktig aspekt är att priset på aktier i förväg är känt, då aktiehandeln är 
publik. Detta bidrar till att investeraren på förhand vet precis vad aktien kostar och kan då 
enkelt jämföra med andra intressanta placeringar. Så är inte fallet vid direkta 
fastighetsinvesteringar då endast värderingar av den aktuella fastigheten ligger till grund för 
prissättningen och det är inte förrän fastigheten verkligen är såld som man vet marknadspriset 
och således vad fastigheten är värd.  
 
Men naturligtvis finns det nackdelar även med indirekta investeringar. Främst den 
dubbelbeskattning som förekommer på aktier i Sverige. Bolagen får först betala 28 % i skatt 
vid realisationsvinst och sedan 30 % vid utdelning.  Även om fördelarna med indirekt ägande 
är stora blir den rabatt som investerare kräver för att investera i fastighetsaktier låg. I 
litteraturen talas det om en skepsis mot börsen som noterats i debatten om fastighetsbolag, att 
det finns en oro för den kortsiktighet och den eventuella ”kvartalsekonomi” som börsen skulle 
kunna leda till. Institutionella placerare som äger aktier i fastighetsbolag jämfört med om 
dessa äger fastigheterna direkt och samtidigt kontinuerligt redovisar sina tillgångar till 
marknadspris, kan vara rädda för större svängningar i tillgångarnas noterade värde24. 
 

3.2 Svenska fastighetsfonder 
 
Väljer investerare att placera kapital indirekt på fastighetsmarknaden finns det idag möjlighet 
till det genom investering i svenska fastighetsfonder. Fördelen med denna typ av placering är 
att de är oberoende av aktiekurser men ändå kan ge en bra avkastning. En orsak till 
möjligheten till hög avkastning är att fastigheter är en kombination av finansiell tillgång och 
brukstillgång25.  
 
NIAM är norra Europas största private equity-företag inom fastigheter, vars fonder investerar 
i alla typer av fastigheter i norra Europa. NIAM grundades 1998 och dess första fond, NIAM 
Fond I, var Sveriges första fastighetsfond26. Genom att använda sig av bolagsformen 
kommanditbolag blir fonderna så skatteeffektiva som i dag är möjligt. Institutioner och 
privatpersoner utgör investerarna bakom fonderna och dom kommer från Sverige, Norge och 
Finland. Inom varje fond finns ca 25 investerare där en agerar komplementär. Ger fonden en 

 
23 Lind, 2005. 
24 Lind, 2005 
25 Berg, & Wagner, 2002 
26 www.niam.se 
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överavkastning tar NIAM en smärre del av denna. Fonderna är högt belånade och har en hög 
förväntad avkastning om ca 20 % per år27. Tidigare har NIAM främst valt bostäder som 
placeringsobjekt men i sin senaste fond, NIAM fond III, investeras det i alla typer av segment 
men med en fokusering på fastigheter i behov av utveckling, till exempel fastigheter i 
projektstadiet eller som innehar hög vakans.  
 

3.3 Finansiell planering 
 
Finansiell planering är ett viktigt element för alla företag och bör ske på såväl kort som lång 
sikt. Kortsiktig planering handlar om att ha tillräckliga medel för kortfristiga fodringar, hyra 
osv. Långsiktig planering fokuserar på en längre period, allt från 5-15 år och handlar således 
om mer långsiktiga investeringar och start av nya projekt. Denna planering tar sällan hänsyn 
till mindre investeringar utan tittar på verksamheten i sin helhet, hur den fungerar, hur känslig 
den är och hur den utvecklas med de möjligheter som erbjuds. Det är därför den långsiktiga 
planeringen som vi kommer att behandla i detta avsnitt28.  
 
Finansiell planering är29: 

- Analys av de investerings- och finansieringsalternativ som företaget har 
- Visa på framtida konsekvenser av aktuella beslut 
- Faktagrundande beslut ang. vilka projekt som ska genomföras och vilka som ska avslås 
- Mäta löpande resultat mot de mål som satts upp i den finansiella planen 

 
Finansiell planering ämnar skapa och säkra tillväxt genom framtida investeringar och 
finansieringsbeslut, att systematisk utforma planer för att nå mål om tillväxt, investeringar och 
finansiering30. Den finansiella planeringen uppdagar eventuella hinder för att nå dessa mål. 
Det hjälper också att hantera problem som kanske inte går att undvika på vägen mot dessa 
mål. Strategiskt planerande strävar efter att hitta affärer där företaget kan få en 
konkurrenskraftig fördel. 
 
En finansiell plan är inte uppsatt för att minimera risk. Det är ett verktyg för att komma fram 
till vilka risker som ska tas och vilka som inte är värda att ta31. 
 
I början av planeringen då många framtida faktorer är okända kan man sätta upp planer med 
mål på olika nivåer. Exempelvis en ”best case plan”, en aggressiv plan med många tunga 
nyinvesteringar och förhoppningar om hög avkastning. Alternativt en normal plan med 
marknadsmässig tillväxt utan utökade konkurrensfördelar, eller en passiv plan för 
lågkonjunkturer. 
 
Varför läggs då så mycket tid och kraft ner på att utarbeta dessa planer? Företag arbetar 
utifrån följande tre punkter för att utarbeta så effektiva planer som möjligt.  

- Hållbar planering 
- Se till sin alternativ 
- Långsiktighet 

 
27 Malmfors & Nilsson, 2002 
28 Hela detta avsnitt från Brealey, Myers & Marcus, 2004 
29 Brealey, Myers & Marcus, 2004 
30 Andrén, Eriksson & Hansson, 2003 
31 Brealey, Myers & Marcus, 2004 
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3.3.1 Hållbar planering 
 
Den finansiella planeringen är inte bara till för prognoser som ser till de mest troliga 
utgångarna. Strateger måste ta lika stor hänsyn till de mest osannolika som de mest självklara 
händelserna. Genom att klargöra vad som kan gå fel så minimeras risken för att missa 
varningssignaler och reaktionen på problem kan komma snabbare. Det är viktigt att ställa 
frågan; Tänk Om? I alla situationer såväl företaget som individuella projekt ställs inför. En 
tillfredställande finansiell plan ska hjälpa till att hantera oundvikliga händelser då de inträffar. 
 

3.3.2 Se till sina alternativ 
 
Planerare och strateger behöver hela tiden se efter nya sätt och möjligheter att exploatera nya 
marknader eller områden på sin marknad, beroende på verksamhetens natur. Dessa 
investeringar kanske inte alltid leder direkt till stora vinster. De kan fylla sitt syfte lika väl 
genom att skapa fördelar för företaget jämfört med konkurrenter och lägga grunden för 
framtida framgångar. 
 

3.3.3 Långsiktighet 
 
En finansiell plans syfte att skapa vägar mellan tillväxtmål och finansiering får inte glömmas 
bort eller förbises p.g.a. exempelvis delmål och bonus grundande resultat för medarbetare. 
Alla måste arbeta mot det gemensamma målet i alla sina gärningar. 
 

3.3.4 Modeller för finansiell planering 
 
En modell för uppförandet av en finansiell planering kan tydliggöra konsekvenser av olika 
beslut, slutsatser och mål. Dessa kan vara allt från de enklaste modeller till omfattade 
redogörelser för avancerade ekvationer. Modellerna underlättar framför allt det tidskrävande 
arbetet med att analysera olika scenarier och dess konsekvenser32.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 Hela avsnittet från Brealey, Myers & Marcus, 2004 
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Finansiella planeringsmodeller består av tre komponenter:  
 
Fig. 333

 
 Planeringsmodell 

- Ekvationer och 
uträkningar som 
specificerar 
förhållanden 
mellan inkomster 
och utgifter och 
vilka konsekvenser 
det får. 

Utgifter Inkomster 
 - Aktuella 

”financial 
statements” 
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financial 
statements” 
- Redogörelse för 
användning av 
inkomster 

 
 

- Prognoser för 
viktiga variabler så 
som försäljning 
och räntor 

 
 
 

  
 
 

3.4 Risk 
 
Det talas i finansieringssammanhang om två typer av risk, marknadsrisk och företagsunik 
risk. Den unika risken kan motverkas genom diversifiering och är som namnet antyder unik 
för varje företag. Marknadsrisken är till fullo omöjlig att motverka med hjälp av 
diversifiering, den följer marknadens svängningar och är till stor del omöjlig att undvika34.  
 

3.4.1 Unik risk 
 
Unik risk som är hänförbar till ett individuellt företag eller individuella tillgångar och till stor 
del kan diversifieras bort. Det är variabler som inte kan hänföras till några allmänna 
ekonomiska faktorer och kan därför diversifieras bort genom att placera tillgångar inom olika 
investeringsslag så som fastigheter, råvaror etc. så att de olika reaktionerna väger upp 
varandra. 
 
I en tillräckligt stor portfölj är det möjligt att helt undvika den unika risken, så att endast 
marknadsrisk kvarstår. Om denna teori används vid fastighetsinvesteringar kommer det att 
visa att det är ett flertal faktorer som påverkar avkastning som kan klassificeras som antingen 
marknads- eller unik risk. Det kommer att visa att det är fler unika riskfaktorer än marknads 
faktorer.  
 
Unik risk respektive marknadsrisk inom fastighetsbranschen35. 
 
 
 
 
 
 
Fig. 436

                                                 
33 Brealey, Myers & Marcus, 2004 
34 Andrén, Eriksson & Hansson, 2003 
35 Hela detta avsnitt från Brown & Matysiak, 2000 
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Marknadsrisk      Unik risk 
Allmänna ekonomiska läget   Hyresgäster 
Förändringar i finansieringsräntor Läge 
Skatter        Uppbyggnads aspekter 
         Byggandskvalitet 
         Juridiska begränsningar 
         Avskrivningar 
 

3.4.2 Finansiell risk 
 
Under detta begrepp kan man samla företagets risker som beror av företagets kapital. Detta är 
en del av den företagsspecifika risken och är unik för varje företag och dess egenskaper. 
 
Det finansiella risktagandet beror av vilken bransch företagen verkar i och hur dess 
kapitalstruktur ser ut. Bland de huvudfaktorer som styr skuldsättningsgraden brukar nämnas 
bransch, konjunktur och vilken utvecklingsfas företaget befinner sig i. Fastighetsbolag är 
traditionellt högt skuldsatta företag. De kan lämna goda säkerheter med långa tidsperspektiv 
samtidigt som de på kort sikt har stabila kommersiella kassaflöden. Detta innebär att 
verksamheten har en generellt sett låg affärsrisk37. 

3.4.3 Marknadsrisk 
 
Marknadsrisken innefattar den risk som kvarstår efter att den unika risken diversifierats bort. 
Marknadsrisker som fastighetsbranschens investerare ställs inför är valutarisk, ränterisk, 
politisk risk, inflationsrisk med mera. Detta är risker som till viss del påverkar alla tillgångar. 
Makroekonomiska riskkällor, som påverkar aktiemarknaden i stort, förklarar varför aktier har 
en tendens att röra sig upp och ner på marknaden tillsammans. Detta resulterar i att hur 
väldiversifierad portfölj du än har påverkas din portfölj av denna risk. Så om denna risk inte 
genom placering kan undvikas, hur gör man då, accepterar man den bara? Naturligtvis har 
företagsstrateger utarbetat andra sätt att kontrollera och i alla fall förutspå och hantera dessa 
risker då de uppkommer. Detta sker genom finansiell planering som behandlats ovan38. 
 

3.5 Portföljteori 
 

3.5.1 Inledning 
 
Portföljteori är baserat på antagandet att diversifiering reducerar risk39. Med detta menas att 
genom att sprida innehållet i en portfölj över många olika investeringar, reduceras portföljens 
risk40. Det banbrytande arbete Harry Markowitz (1959) gjorde inom detta område resulterade 
i en radikal omvärdering beträffande investerares agerande i sammanhanget, och banade väg 
                                                                                                                                                         
36 Brown & Matysiak, 2000 
37 Andrén, Eriksson & Hansson, 2003 
38 Hela avsnittet från Brealey, Myers & Marcus, 2004 
39 Brown, & Matysiak, 2000 
40 Brealey, Myers & Marcus,  2004 
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för utvecklingen av vad som skulle komma att bli känt som Modern Portföljteori41. Genom 
att ange en portföljs tillgångar i termer som dess risk, avkastning och kovarians, utvecklade 
Markowitz en modell som kunde identifiera vilka proportioner portföljen skulle innehålla av 
de olika tillgångarna för att bli optimal. Portföljen ansågs effektiv vid en given risknivå då 
den erbjöd den maximala förväntade avkastningen, alternativt att minimera risken vid en 
given avkastning.   
 
1990 fick Harry Markowitz, William Shape och Merton Miller Nobelpriset i ekonomisk 
vetenskap för sin forskning på området. Utifrån Markowitz teori lade Shape på 1960-talet 
fram teorin om ”prisformationer” för finansiella tillgångar vilket resulterade i The Capital 
Assets Pricing Model (CAPM) 42. Miller bidrog med teorin om avsaknaden av samband 
mellan å ena sidan bolags kapitalstruktur och utdelningspolicy å andra sidan 
marknadsvärde43. 
 
Portföljanalys grundar sig på förväntningar om framtiden. Historisk data kan bara bidra med 
bevis om det som redan varit men måste justeras för att kunna användas i korrekt i en 
portföljanalys44. 

3.5.2 Diversifiering  
 
Nyckeln till att förstå diversifiering är att vara på det klara med att risken med en portfölj bara 
kan reduceras vid investering i minst två tillgångar, och att deras avkastningsmönster inte får 
vara perfekt samvarierade, korrelerade, med varandra45. Detta innebär att en investerare skall 
försöka inneha en så heterogen portfölj av finansiella objekt som möjligt. En investerare kan 
uppnå en stabilare och jämnare intjärning om denna placerar i många olika företag och 
branscher, det vill säga genom att ha en så väldiversifierad portfölj som möjligt46.  
 

3.5.3 Positiv och negativ korrelation 
 
Om tillgångarnas avkastningsmönster visar på perfekt korrelation menas att tillgångarna 
reagerar likadant på marknadens svängningar. Går den ena upp gör den andra det också och 
vice versa. Resultatet av att investera i två sådana tillgångar skulle vara som att investera i en 
tillgång och risken skulle således inte minska. Korrelationskoefficienten tillgångar emellan 
har således en viktig betydelse för resultatet av diversifieringen47. Att däremot investera i 
tillgångar vars avkastning ger perfekt negativ korrelation ger ett maximalt resultat då 
tillgångarna kompenserar varandra utmärkt. På grund av detta finns det en teoretisk möjlighet 
att konstruera portföljer så att risken elimineras totalt. Går den ena aktiens avkastning upp, går 
den andra ner. Detta kan liknas med att investera hälften i en glasskiosk och hälften i en 
paraplybutik, vilket väder det än må vara resulterar det i vinst48.   
 

 
41 Brown & Matysiak, 2000 
42 Brown & Matysiak, 2000 
43 Berg & Wagner,  2002, Brealey, Myers & Marcus, 2004 
44 Brown & Matysiak, 2000 
45 Brown & Matysiak, 2000  
46 Olsson & Olsson, 2006 
47Brown & Matysiak, 2000 
48 Brealey, Myers & Marcus, 2004 
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Det är dock i praktiken väldigt svårt att hitta tillgångar som ger perfekt negativ korrelation. 
Även om de allra flesta portföljer visar på fördelar med diversifiering så är det osannolikt att 
hitta portföljer där risken eliminerats helt och hållet. Därav finns det en begränsning i vad 
diversifiering kan förmå49. Viktigt är dock att förstå att kombinationer av tillgångar med 
mindre än perfekt negativ korrelation, ändå reducerar risk och är således ett mycket bättre 
alternativ än att bara placera i en investering. 
 
De tillgångar som finns med perfekt negativ korrelation är hett eftertraktade och blir 
följaktligen högt prissatta då investerare, på grund av diversifieringsfördelarna, är beredda att 
betala mer för att säkra dessa tillgångar. 
 
Med detta som grund är det inte svårt att förstå att diversifiering är en viktig faktor när priset 
på en tillgång bestäms. Andra viktiga element för prissättningen är den förväntade 
avkastningen, risknivån samt korrelationskoefficienten mellan tillgångars avkastning50. Den 
sistnämnda påverkas av faktorer som är specifika för just de ingående, individuella 
tillgångarna. Vid tal om fastigheter kan faktorer som till exempel läge, typ av hyresgäst, 
hyreskontrakt och så vidare vara av stor betydelse. Olikheter i dessa faktorer bidrar till låg 
korrelation vilket i sig bidrar till förbättrade diversifieringsfördelar för fastighetsportföljer51. 
 
Diversifieringen i sig ökar inte den förväntade avkastningen, det är dock en mycket viktig 
grundregel att investerare, om den förväntade avkastningen är densamma för olika alternativ, 
föredrar lägre risk. På samma sätt föredrar en investerare att placera i aktier som ger den högst 
förväntade avkastningen om risknivån för de olika alternativen är detsamma. För den moderna 
portföljteorin är detta tillstånd en förutsättning52. Mer om investerares olika riskattityder 
nedan i avsnittet med samma namn. 
 

3.5.4 Opportunity set of portfolios 
 
För att påvisa exempel som är lättförståliga kan vid portföljteori användas kombinationer av 
två tillgångar. Det finns dock en uppsjö av olika varianter på hur stor andel av varje tillgång 
som skall användas vid beräkningen.  
 
För vilken kombination av tillgångarna som en investerare än väljer, är det möjligt att rita ut 
portföljens position i en graf med avkastning på Y-axeln och risk på X-axeln. Ritas alla 
möjliga kombinationer in i grafen kommer detta att resultera i en area av samtliga möjliga 
postföljvarianter. Denna area kallas för the opportunity set of portfolios53.  
 
 
 
 
 
 

 
49 Brown & Matysiak, 2000 
50 Brown & Matysiak, 2000 
51 Brown & Matysiak, 2000 
52 Samtliga uppgifter i stycket är hämtat från Olsson & Olsson, 2006 
53 Brown & Matysiak, 2000 
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Fig. 554

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positioner A-D visar portföljer som endast innehåller en enda tillgång. Det är enbart 
portföljerna som ligger på linjen X-Y som är effektiva då det inte finns några andra portföljer 
inom the opportunity set som kommer att ge en högre avkastning till samma risk eller lägre 
risk till samma avkastning. Denna linje X-Y är känd som den effektiva fronten55. 
 

3.5.5 Risk indifference curves 
 
Den optimala portföljen för varje investerare kommer att ligga någonstans på linjen X-Y. Var 
exakt, påverkas av investerarens attityd och inställning till risk. Genom att utforma flera risk 
indifference curve som visar på olika inställningar till risk och avkastning, kan den optimala 
portföljen för en specifik investerare lokaliseras56.  
 

3.5.6 Riskattityder 
 
Beroende på investerarens attityd och inställning till avkastning kontra risk finns det inom 
investeringssammanhang tre olika kategorier för risk. Dessa är riskbenägna, riskneutralitet 
samt riskaversion.  
 

                                                 
54 Brown & Matysiak, 2000 
55 Brown & Matysiak, 2000 
56Brown & Matysiak, 2000 
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Riskbenägna: Denna investerare ser en nytta i höjd risk även om den förväntade avkastningen 
förväntas vara konstant. Den riskälskande föredrar riskabla placeringar i jämförelse med mer 
säkra sådana, då möjligheten till variationer i utfallet är stora.  Här följs måttet: satsas inget 
vinns inget/ju mer man satsar ju mer kan man vinna. Denna typ av investerare föredrar 
således 50 % chans att vinna 20 kr i stället för en säker 10 krona.  
 
Riskneutralitet: Innebär att investeraren är neutral i sin inställning gentemot risk och 
avkastning. För den riskneutrale görs inga skillnader i en säker 10 krona eller 50 % chans att 
vinna 20 kronor.  
 
Riskaversion: Denna kategori är motsatsen till den riskälskande. Investeraren här ser en nytta 
i sänkt risk även om den förväntade avkastningen är konstant. Följaktligen föredras en säker 
10 krona framför 50 % chans att vinna 20 kronor57.   
 
För varje investerare finns det en punkt där indifference curve tangerar den effektiva fronten. 
Det är vid just denna punkt som investerarens optimalt effektiva portfölj är lokaliserad58.  
 

3.5.7 Varians och standardavvikelse – uttrycken för risk 
 
Finansiellt hanteras risker genom att investerare kräver kompensation för dessa, det vill säga 
avkastning. Ett företag med hög risk betalar således högre ränta på kreditmarknaden än vad 
till exempel svenska staten gör. Med samma grund kommer investerare som placerar i aktier 
med hög risk kräva en högre förväntad avkastning än de skulle göra vid placering i mindre 
riskabla aktier. Definitionen för risk är möjliga framtida avvikelser från ett förväntat värde. 
Genom att studera en akties historik gällande dess variation i avkastning, kan det beräknas hur 
stor sannolikheten är för ett visst utfall. Ju kraftigare variationer aktiens avkastning förutspås 
ges i framtiden, ju högre risk bär aktien.59  
 
Risk i finansiella sammanhang mäts i varians och standardavvikelse60. Den förväntade 
avkastningen för en aktie är ett vägt medelvärde av olika möjliga utfall och deras sannolikhet. 
Risken beräknas sedan som summan av de kvadrerade skillnaderna mellan det förväntade 
värdet och varje möjligt utfall multiplicerat med dess sannolikhet61. Detta är uttrycket för 
varians och genom att ta kvadratroten ur variansen får man standardavvikelsen.  
 

3.5.8 Marknadsportföljen 
 
Marknadsportföljen är en portfölj som i teorin ska innehålla samtliga tillgångar på den 
ekonomiska marknaden. Denna portfölj skall således inte bara innefatta aktier utan även 
obligationer, utländska securities, fastigheter och så vidare. Detta är i praktiken svårt, så 
finansiella analytiker använder sig av index endast från aktiemarknaden. Marknadsportföljen 
anses följaktligen vara en representant för den finansiella marknaden och används av 
investerare och andra intressenter för att få kunskap om en placering är fördelaktig eller ej, i 

 
57 Samtliga uppgifter i avsnittet är hämtat från Olsson & Olsson, 2006 
58 Brown & Matysiak, 2000 
59Olsson & Olsson, 2006 
60 Olsson & Olsson, 2006, Berg & Wagner, 2002 
61 Olsson & Olsson, 2006 
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förhållande till deras individuella preferenser. Detta görs genom att den aktuella portföljen 
jämförs med marknadsportföljen. Risken hos en specifik aktie kan identifieras genom att 
undersöka hur känslig dess avkastning är för variationer i förhållande till marknadsportföljens 
avkastning. Måttet för denna känslighet kallas beta 62. 
 

3.5.9 Beta 
 
En akties kurs påverkas av många olika faktorer, både företagsspecifika och 
makroekonomiska. De omständigheter som är företagsspecifika, tar ut varandra om man ser 
på hela börsen. De makroekonomiska faktorerna, såsom finansierings politik och utländska 
växelkurser, är förändringar som inte kan jämnas ut mot andra företag på börsen, detta även 
fast företag reagerar olika på makroekonomiska förändringar63. Aktier reagerar även dom 
olika starkt på marknadsvariationer. Enligt Brealey et al (2004) talar investerare om 
”defensive” – defensiva aktier och ”aggressive” – aggressiva aktier. Defensiva aktier reagerar 
svagt på förändringar i marknaden medan aggressiva aktier reagerar starkt. Aggressiva aktier 
har högt betavärde, beta > 1. Med detta menas att aktiens avkastning reagerar starkare på 
marknadens förändringar än marknadsportföljens. Betavärdet för defensiva aktier är < 1, 
vilket betyder att aktiens avkastning reagerar svagare på variationer än marknadsportföljen. 
Det genomsnittliga betavärdet för alla aktier är1.0 exakt och är således marknadsportföljens 
betavärde64. En portföljs betavärde är ett vägt medelvärde av samtliga innehållande aktiers 
individuella betavärden65.  
 
Eftersom möjligheten till diversifiering finns, elimineras den företagsspecifika risken. Med 
detta som grund är risken i en aktie eller en portfölj intressant att mäta utifrån samvariation 
med marknadsportföljen.  
 

3.5.10 Modern portföljteori  
 
Efter utvecklingen av portföljteorin började forskare på området undersöka effekten av att alla 
investerare adopterat Markowitz teori om portföljdiversifiering. Resultatet av denna 
undersökning la grunden till det som idag är känt som modern portföljteori. Detta var ett 
viktigt steg framåt beträffande förståelsen inför investeringsbeslut och har haft en 
betydelsefull inverkan på teorin och praktiken bakom investeringsvärderingar66. Hur den 
moderna portföljteorin utvecklades utifrån den äldre varianten redogörs för nedan. 
 

3.5.11 Kapitalmarknadslinjen 
 
Vi har i tidigare avsnitt redogjort, utifrån Markowitz portföljteori, att det är de portföljer som 
ligger på den effektiva fronten som dominerar över alla andra portföljer. Detta på grund av att 
endast dessa portföljer givit maximal avkastning vid en given risknivå, alternativt minimal 
risk vid given avkastning. Det har också visats att en optimal portfölj för vilken investerare 

 
62Samtliga uppgifter till detta avsnitt är hämtat från Brealey, Myers & Marcus, 2004, Brown & Matysiak, 2000 
63 Olsson & Olsson, 2006 
64 Samtliga uppgifter till detta avsnitt är hämtat från Brealey, Myers & Marcus, 2004 
65 Brealey, Myers & Marcus, 2004, Olsson & Olsson, 2006 
66 Brown & Matysiak, 2000 
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som helst kan bli konstruerad genom att upprätta en risk indifference curve för den aktuella 
investeraren. Med detta som grund skulle det alltså inte vara möjligt att konstruera portföljer 
som är mer effektiva än de som ligger på den effektiva fronten. Detta var vad investerare 
trodde fram tills forskningen visade att investerare kunde konstruera portföljer som kunde 
ligga utanför den effektiva fronten genom att investera i en riskfri tillgång, såsom 
statsskuldsväxlar, in addition till att investera i en mer riskabel tillgång på den effektiva 
fronten67.  
 
Med förutsättningen att alla investerare på den finansiella marknaden kan låna samt låna ut 
pengar till den riskfria räntan (rf) och att det finns den perfekt diversifierad portfölj, den så 
kallade marknadsportföljen (M) som investerare är villiga att investera i, kan det riskfria 
alternativet tillsammans med marknadsportföljen användas för att åstadkomma portföljer än 
mer effektiva än de på den effektiva fronten68. Investerare kan med hjälp av olika 
kombinationer av riskfritt alternativ och marknadsportföljen skapa portföljer som ligger på en 
linjär linje och således åstadkomma önskat betavärde utifrån investerarens specifika 
riskpreferens 69. Portföljer som ligger på linjen mellan rf och M kallas för lending portfolios 
på grund av att då investerare placerar i det riskfria alternativet ”lånar ut” pengar till staten. 
Genom att investerare istället lånar pengar av staten till den riskfria räntan och placerar i 
marknadsportföljen, hamnar dessa portföljer mellan M och Z dessa portföljer kallas 
borrowing portfolios70. Denna linje (rf – M- Z) kallas kapitalmarknadslinjen och kan 
beskrivas i en formel som visar på sambandet mellan avkastning och risk71:  
 
Följaktligen, eftersom den riskfria räntan är just riskfri och marknadsportföljen är den enda 
portfölj som helt diversifierat bort den företagsunika risken, definierar sambandet de effektiva 
portföljerna på markanden. De placeringsalternativ som inte består av en kombination av 
riskfritt alternativ och marknadsportföljen kommer att hamna under kapitalmarknadslinjen 
och således inte erbjuda en optimal kombination av risk och avkastning. 
 
Görs antaganden om marknadsportföljen, om placerings och lånemöjligheter samt används ett 
icke maximerat antal aktier för diversifiering, får den effektiva fronten formen av en linjär 
funktion vid namn kapitalmarknadslinjen72.   
 

3.5.12 Capital Assets Pricing Model 
 
William Shape lade på 1960-talet fram teorin om ”prisformationer” för finansiella tillgångar 
vilket resulterade i The Capital Assets Pricing Model (CAPM) 73. Sambandet mellan 
avkastning på riskfritt alternativ och marknadsportföljens avkastning som utgörs av 
kapitalmarknadslinjen används även för att skatta premien för risk.  
 
Avkastningen på ett riskfritt alternativ, som en statsskuldsväxel, påverkas inte av svängningar 
i marknaden, detta eftersom den är bestämd på förhand. Den har således ingen korrelation 

 
67 Brown & Matysiak, 2000 
68 Olsson & Olsson, 2006 
69 Brown & Matysiak, 2000 
70 Brown & Matysiak, 2000 
71 Olsson & Olsson, 2006 
72 Brown & Matysiak, 2000, Olsson & Olsson, 2006  
73 Berg & Wagner, 2002 
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med marknadsportföljen och betavärdet är därför = 0. Vi har i tidigare avsnitt även redogjort 
för att marknadsportföljens betavärde = 1. Marknadsräntan för en statsskuldsväxel är den 
riskfria räntan och avkastningen vid beta 1.0 är lika som avkastningen för marknadsportföljen. 
Om kännedom finns angående marknadsportföljens förväntade avkastning kan man illustrera 
sambandet mellan avkastningen vid Beta = 0 och Beta = 174. Med detta som grund kan 
tillgångar prissättas med hjälp av dess betavärde. Detta kallas för The Capital Assets Pricing 
Model (CAPM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
74 Brown & Matysiak, 2000, Olsson & Olsson, 2006 
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4. Empiri 
 
 
 
Nedan presenteras en återgivning av den information som framkommit under intervjuerna 
med fastighetsbolagen. Empirin består av fem intervjuer, vilka är gjorda med Britt-Marie 
Einar - Klövern, Erik Rydström - Lundbergs, Mats Berg - Fabege, Börje Eckegren - Balder, 
Johan Risberg - Kungsleden. Först sker en kort presentation av företagen vi undersökt sedan 
följer en sammanställning av de svar som samlats in, dels från anteckningar och dels med 
hjälp av våra inspelningar.  
 
 
 

4.1 Klövern 
 
Fastighetsbolaget Klövern är ett börsnoterat bolag som startade sin verksamhet under våren 
2003. Verksamheten bedrivs i 12 enheter och bolaget har ett fastighetsbestånd om 10,6 mdr 
kronor (per den 20 november 2006). Med en lokal närvaro är Klöverns ambition att aktivt 
utveckla kommersiella fastigheter i större svenska städer. Klöverns vision är att stärka det 
lokala näringslivet till gagn för utveckling av företag och individer. Vi har talat med Klöverns 
informations- och personalchef Britt-Marie Einar på huvudkontoret i Nyköping. 
 

4.1.1 Intervju 
 
Har ni utländska aktieägare i ert bolag idag och i sådana fall, i vilken utsträckning? 
 
Klövern har i dagsläget ungefär 15 % utländskt ägande och det har under senare år ökat. Att 
bolaget har växt och blivit mer välkänt tror Einar kan vara en anledning till ökningen. Hon 
menar att ofta har utländska investerare olika regelverk som säger att ett bolag måste uppgå 
till ett visst värde för att de ska investera i dem, exempelvis på 1 miljard €.  
 
Under hur lång tid har utländska intressenter visat ett intresse för den svenska 
fastighetsmarknaden och i ert företag? 
 
Einar uppger att ända sedan 2003 då Klövern åter noterades på börsen har bolaget haft 
utländska ägare och andelen har ständigt ökat. Hon har tidigare arbetat inom ett annat 
fastighetsbolag som noterades på börsen 1992 och detta bolag har i likhet med Klövern haft 
utländska intressenter sen introduktionen. Det bolaget hade ett utländskt ägande på ca 40 %. 
Hon menar att intresset från utlandet har funnits och varit stort i Sverige sedan många år 
tillbaka. 
 
Varför tror ni att de investerar i ert företag och i Sverige? 
 
Sverige har under en tid haft goda avkastningsnivåer. Einar tror att när globala investerare 
jämför och tittar över hela världen, olika länder och olika branscher, för att hitta de allra bästa 
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marknaderna att placera sitt kapital är Sverige ett attraktiv alternativ. Detta till stor del på 
grund av att det på senare tid funnits potential för värdestegringar.  
 
Vilka konsekvenser har eller kommer att visas på grund av ett utökat eller nytt 
utländskt ägande?  
 
När utländska investerare köper in sig i olika fastighetsbolag så ser Einar att det finns en 
tendens till att de har ett mer kortsiktigt perspektiv med sina investeringar. Det har hon inte 
upplevt så mycket av i Klövern men i det tidigare bolag hon arbetat i. ”De har rätt höga 
avkastningskrav på sina fonder vilket gör att de blir tvingade att se till att de får bra 
avkastning på deras investeringar” säger hon och fortsätter ”vilket gör att de inte kan sitta och 
vänta på att bolaget ska investera, bygga fastighetsbestånd och få bra avkastning på en 20 års 
period”. De är intresserade av vilken avkastning de får i år”. Einar menar dock att det blivit 
svårare att hitta prisvärda placeringsobjekt för bolaget, då priserna på grund av att bland annat 
den utländska konkurrensen dragit upp priserna. Det finns både fördelar och nackdelar med 
internationaliseringen av fastighetsbranschen.  Det tror Einar gäller oavsett bransch, hon 
menar vidare att vi rör oss mot en internationell marknad där bland annat priser och löner 
jämnas ut. Experterna säger att denna utveckling är bra, fortsätter hon, då företagen slipper 
extrakostnader vilket underlättar handel internationellt. Vilken tidshorisont det är frågan om 
har hon svårt att avgöra.  
 
Finns farhågor över att verksamheten kommer att utvecklas mot mer 
spekulationsägande i aktier än mot långsiktig förvaltning?  
 
Einar tycker att lite av den utvecklingen redan visats och anser att fastighetsbranschen och 
fastighetsbolagen måste anpassa sig till verkligheten precis som vilket annat bolag som helst. 
De bolag som inte vill ha ägare som inom en inte alltför avlägsen framtid vill ha en 
tillfredställande avkastning, kan inte vara börsnoterade. Hon menar att oavsett om bolaget har 
ett svenskt eller utländskt ägande så finns det hos många ett visst mått av kortsiktighet. Lika 
väl som en privatperson inte köper aktier med avsikt att äga dem i 30 år så bör även andra 
större investerare få agera likadant. De bolag som inte vill vara del av denna handel får 
antingen se till att finansiera sin verksamhet på annat sätt och stanna utanför börsen eller ha 
ett så stort eget inflytande att de kan ligga kvar på börsen utan externa investerare. Med 
konsekvensen att de kanske inte utvecklas så mycket. Det förekommer sådana noterade 
fastighetsbolag i Sverige till exempel de som är 100 % familjeägda. 
 
Kommer fastighetsbolagen att delas upp i separata delar så som förvaltningsbolag och 
driftbolag?  
 
Detta är ingen utveckling Einar ser hos de svenska fastighetsbolagen. Svenska fastighetsbolag 
har oftast egen personal och är måna om att ha en speciell image. Visst finns det undantag 
men inte hos de börsnoterade bolagen, det jobbar väldigt mycket med egen personal 
effektiviserad förvaltning. Vidare menar hon att det finns till och med bolag som gått tillbaka 
till att driva allt själva. Ett exempel hon nämner är Diligentia som tidigare hade drift och hos 
ett externt företag men nu har anställt en helt egen organisation. Detta gör att företag uppfattas 
som enat vilket ger ökad kontroll och bättre relation till kunderna. 
Här finns en stor skillnad mellan de utländska och svenska fastighetsbolagen. Då de ofta har 
ett förvaltningsbolag och sedan lägger ut driften på någon annan.  
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Hur ser ni på fastighetsbolagens ”vara eller icke-vara” på börsen i framtiden? 
 
Einar tror inte att det kommer att ske någon förändring på denna punkt. Fastighetsbolagen 
kommer att välja att vara noterade eller inte beroende på vad de har för strategi och mål med 
sin verksamhet. I de fall bolagen vill vara föremål för både svenska och utländska intressenter 
så kommer de välja att introduceras på börsen. Vill bolagen däremot inte det så förblir det 
onoterat men kommer då att behöva hitta kapital och finansiering på annat sätt. 
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4.2 Lundbergs  
 
Lundbergs är ett investeringsföretag som förvaltar och utvecklar ett antal företag genom att 
vara en aktiv och långsiktig ägare.  
 
I portföljen av tillgångar finns det onoterade fastighetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg 
som till 100 % ägs av Lundbergskoncernen och utgör 19 % (5,7 mdr kronor) av koncernens 
totala tillgångar, per den 21 februari 2006. Fastighets AB L E Lundbergs är ett av Sveriges 
största privatägda fastighetsbolag vars bestånd består till största delen av centralt belägna 
bostäder, kontors- och butikslokaler. En regnig och mulen torsdagsförmiddag i november 
träffade vi Erik Rydström som är regionchef över Stockholm, Uppsala samt Nyköping på 
hans kontor i Stockholm 
 

4.2.1 Intervju 
 
Har ni utländska aktieägare i ert bolag idag och i sådana fall, i vilken utsträckning? 
 
Nej, bolaget ägs till 90 % av huvudägaren F Lundberg. Naturligtvis kan personer utanför 
Sverige ha köpt aktier i företaget men det är ingenting bolaget har kontroll över, då det rör sig 
om små andelar.  
 
Under hur lång tid har utländska intressenter visat ett intresse för den svenska 
fastighetsmarknaden och i ert företag? 
 
Som konstaterats i föregående fråga har Lundbergs inga officiella utländska ägare. F 
Lundberg är ensam storägare. 
 
Varför tror ni att de investerar i ert företag och i Sverige? 
 
Rydström tror att det anses lätt att göra affärer i Sverige då svenskarna talar bra engelska och 
det svenska regelverket är lättförståligt.  
 
Vilka konsekvenser har eller kommer att visas på grund av ett utökat eller nytt 
utländskt ägande? 
  
Rydström ser inga negativa konsekvenser eller faror med ett ökat utländskt indirekt ägande på 
den svenska fastighetsmarknaden. Vidare menar han dock att de som ser mer långsiktigt 
investerar i obligationer som ger en trygg löpande avkastning. Lundbergs är inte ett bolag som 
analyserar och kontrollerar varje dag huruvida fastighetsbeståndet har förändrats i värde. De 
företag som koncentrerar sig på det är mer intresserade av direktavkastning än den löpande 
avkastningen och därmed i större utsträckning utsatta för intresse från utländska investerare.  
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Finns farhågor över att verksamheten kommer att utvecklas mot mer 
spekulationsägande i aktier än mot långsiktig förvaltning?  
 
Rydström tror att det skulle kunna vara ett kortsiktigare perspektiv från de utländska 
investerarna. De har inte samma tidshorisont som vi, säger han.   
 
Kommer företagen att delas upp i separata delar så som förvaltningsbolag och 
driftbolag?  
 
Om en sådan uppdelning skulle komma att ske tror han att kvalitén på förvaltningen skulle 
kunna bli lidande, om fastighetsbolag och investerare har olika intressen och förvaltningen 
skulle bli extern. Lundbergs har sina egna fastighetsskötare som förvaltar och ser över 
fastigheterna. På detta sätt menar Rydström att det extra led som annars kan bli mellan 
brukare och ägare av fastigheten undviks. En för stor distans mellan dessa parter ökar risken 
för en kvalitetsförsämring på förvaltningen. Han tror dock inte att det finns någon 
överhängande risk för detta. 
 
Hur ser ni på fastighetsbolagens ”vara eller icke-vara” på börsen i framtiden? 
 
Rydström tror inte att det finns någon direkt fara i att vara noterad på börsen när det gäller 
intressekonflikter mellan bolag och utländska aktieägare.   
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4.3 Fabege 
 
Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med en verksamhet koncentrerad till 
Stockholmsregionen och ett bestånd inriktat på kommersiella fastigheter. Bolaget grundades 
1924 och var fram till maj 2005 verksamt under namnet Wihlborgs Fastigeter. Den 31 
december 2005 ägde Fabege fastigheter till ett värde av 21,3 mdr kronor. Börsvärdet för 
bolaget uppgick per 31 december 2004 till drygt 13 mdr kronor vilket gör Fabege till det 
största fastighetsbolaget på Stockholmsbörsen. Vi har talat med Mats Berg, informationschef 
på företaget.  
 

4.3.1 Intervju 
 
Har ni utländska aktieägare i ert bolag idag och i sådana fall, i vilken utsträckning? 
 
Ja, det finns internationella investerare i bolaget. Den nyaste rapporten visar att 38 % av 
aktierna ägs av aktieägare utanför Sverige. De flesta är dock dolda. 
 
Under hur lång tid har utländska intressenter visat ett intresse för den svenska 
fastighetsmarknaden och i ert företag? 
 
Berg berättar att så länge Fabege har varit noterat har det funnit ett intresse från utländska 
investerare men det har skett en stor ökning de senaste 2-3 åren. Under dessa få år har 
ökningen varit så stor som 20 %. 
 
Varför tror ni att de investerar i ert företag och i Sverige? 
 
Det beror på generella faktorer som att det finns mycket kapital ute att investera samt att 
intresset för fastighetsinvesteringar har ökat. 
 
Vilka konsekvenser har eller kommer att visas på grund av ett utökat eller nytt 
utländskt ägande? 
 
Berg talar om en fara i att kapitalet som kommer med de utländska investerarna är flyktigt. 
Hittar investerarna andra, mer lönsamma alternativ, kan de lämna marknaden och det kan då 
ske på kort tid. Intressen skiftar med tiden men hur framtida intressen för fastighetsmarknaden 
kommer utvecklas anser han vara väldigt svårt att förutspå. 
 
Finns farhågor över att verksamheten kommer att utvecklas mot mer 
spekulationsägande i aktier än mot långsiktig förvaltning?  
 
Berg ser inte några faror för Fabege då bolaget har tydliga och stora huvudägare vilket ger det 
säkerhet som bolag utan någon ägare med ett innehav över 5 % kan känna. Fabeges storägare 
så som Brinova 10-11 %, Öresund 10 % och Mats O Sundqvist 8 % har stora intressen och 
stort engagemang i bolaget och sitter med i styrelsen.  
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Kommer fastighetsbolagen att delas upp i separata delar så som förvaltningsbolag och 
driftbolag?  
 
Berg berättar att det finns få bolag med samma idé eller strategi. Fabege har fokus på 
Stockholm och har tagit effektiviseringen så långt som att de äger bestånd i kvarter för att 
minska transporten för förvaltningspersonalen. Han menar att skillnader i sådana upplägg 
beror på kompetens, resurser och affärsstrategi. Företagen har specialiserat sig mer sedan de 
hårda åren på 90-talet. Berg säger att det lett till mer fokusering geografiskt och på typ av 
fastigheter så som kommersiella eller bostäder. Denna effektivisering tror han kommer 
utvecklas ytterligare. 
 
Hur ser ni på fastighetsbolagens ”vara eller icke-vara” på börsen i framtiden? 
  
Berg är osäker på denna punkt. Det finns väldigt stora värden i bolag som Fabege. Dagsvärdet 
på 17-18 miljarder betyder att det är väldigt mycket pengar som krävs om bolaget ska köpas 
upp och bli privatägt. Berg pratar om både fördelar och nackdelar. Möjligheten finns att ta in 
kapital men bolaget måste också vara uppmärksam för förändringar. Kvartalsrapporteringen 
och annat börsrelaterat arbete får inte ta för mycket tid från kärnverksamheten menar han 
vidare. Fabege som introducerat bolag är förmodligen lite mer på sin vakt än de som är 
privata, det finns alltid ett underliggande krav på ett resultat från aktieägarna. 
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4.4 Balder 
 
Balder var tidigare ett IT-konsultföretag som vid halvårsskiftet 2005 bytte 
verksamhetsinriktning och startade Fastighets AB Balder som nu är ett börsnoterat 
fastighetsbolag med residens i Göteborg. Balders fastighetsbestånd, med en huvudsaklig 
inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna, uppgår per den 1 augusti 2005  
till 6,5 mdr kronor. Balder strävar efter att växa på utvalda marknader och bli en betydande 
fastighetsaktör. Detta ska uppnås genom fastighetsförvärv som uppfyller bolagets krav på hög 
direktavkastning. Vi har talat med Börje Eckegren som är fastighetsförvaltare och ekonomiskt 
ansvarig över området Stor-Stockholm.  
 

4.4.1 Intervju 
 
Har ni utländska aktieägare i ert bolag idag och i sådana fall, i vilken utsträckning? 
 
Eckegren berättar att Balder är ett ungt företag på börsen och har endast varit noterade i två år 
och enligt uppgifter från delårsrapporten 2005 finns inga officiella utländska ägare i bolaget. 
 
Under hur lång tid har utländska intressenter visat ett intresse för den svenska 
fastighetsmarknaden och i ert företag? 
 
Som konstaterats i föregående fråga har inga utländska investerare visat intresse i Balder 
ännu. Eckegren tror att den huvudsakliga anledningen är att Balder är en så ny aktör på 
aktiemarknaden och de utländska investerarna har ännu inte fått upp ögonen för bolaget. 
 
Varför tror ni att de investerar i ert företag och i Sverige? 
 
Eckegren beskriver den svenska fastighetsmarknaden, och främst då den kommersiella, som 
en billig marknad i en internationell jämförelse. Vidare talar han om att den höga 
avkastningen naturligtvis har en stor inverkan. Han talar då främst om kommersiella 
fastighetsbestånd som är attraktivare än bostadssidan som inte alls har samma höga 
avkastning.  
 
Vilka konsekvenser har eller kommer att visas på grund av ett utökat eller nytt 
utländskt ägande? 
  
Generellt, menar Eckegren, gäller ju devisen att ju fler köpare desto högre konkurrens, och 
därmed högre pris. Den höga konkurrensen om det som finns på marknaden leder också till en 
sämre avkastning på sikt. Vidare ser Eckegren fördelar för Balder då det ökar värdet på 
beståndet genom att fastigheterna ökar i värde vilket också påverkar taxeringsvärdet positivt. 
För marknaden i stort ser Eckegren en del farhågor med ett alltför utbrett utländskt ägande, att 
investerarna enbart är intresserade av pengarna som finns att tjäna och inte av den långsiktiga 
förvaltningen. Han ser även en risk med att investerare skulle få en anledning till att snabbt 
dra sig ur bolagen. Det skulle kunna ske om högre avkastningar erbjuds någon annanstans. En 
sådan utveckling skulle kunna skapa dramatiskt sjunkande priser. Skulle något sådan ske 
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skulle det komma att påverka marknaden i stort och högt belånade fastighetsföretag skulle få 
stora problem. 
Finns farhågor över att verksamheten kommer att utvecklas mot mer 
spekulationsägande i aktier än mot långsiktig förvaltning?  
 
Eckegren ser spekulationsägande inom fastighetsbranschen som något negativt, det är väldigt 
kortsiktig och passar inte fastighetsbolagens natur. Eckegren nämner den spruckna 
fastighetsbubblan som ett exempel. Idag ser han en positiv, fast kurs mot långsiktig 
förvaltning i de flesta svenska fastighetsbolagen och så även hos Balder. 
 
Kommer fastighetsbolagen att delas upp i separata delar så som förvaltningsbolag och 
driftbolag?  
 
Nej, det tror inte Eckegren kommer att bli aktuellt. Renodlade fastighetsbolag tjänar mest på 
att samla alla delar av verksamheten under ett och samma tak. Han menar att de olika delarna 
hänger ihop på ett sånt sätt att det inte skulle löna sig att sära på dem. 
 
Hur ser ni på fastighetsbolagens ”vara eller icke-vara” på börsen i framtiden? 
 
Eckegren anser att ett fastighetsbolag inte bör vara börsnoterat. Det är en relativt statisk 
verksamhet som inte nödvändigtvis mår bra av den delvis kortsiktiga inställningen på börsen. 
Balder har växt med ett antal miljarder på kort tid och behövt kapital för att klara av den 
snabba tillväxttakten. Men ändå menar Eckegren att när företaget väl når en tillfredställande 
nivå är det ingen fördel att vara noterad. 
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4.5 Kungsleden 
 
Kungsleden är ett svenskt fastighetsbolag som introducerades på börsen 1999. Verksamheten 
omfattar både fastighetsförvaltning och fastighetshandel och beståndet uppgick per den 30 
september 2006 till ett bokfört värde om 24,3 mdr kronor. Kungsleden ser avkastningen som 
viktigare än fastigheternas geografiska läge och kategori och har som strategi att skapa en 
långsiktig hög avkastning i det egna fastighetsbeståndet. Vi har samtalat med Kungsledens 
Vice VD samt ekonomi- och finansdirektör, Johan Risberg. 
 

4.5.1 Intervju 
 
Har ni utländska aktieägare i ert bolag idag och i sådana fall, i vilken utsträckning? 
 
Kungsleden är ett noterat fastighetsbolag med många aktieägare. Risberg berättar att under de 
senaste åren har det utländska ägandet i bolaget legat runt 20-25 % men är i dagsläget uppe i 
30 %. Problemet han ser med utländska aktieägarna är att bolaget inte vet vilka de är om de 
inte själva väljer att berätta det. I Sverige fungerar det så att ett noterat företag får en offentlig 
aktiebok två gånger per år, där ägare med mer än 500 aktier anges. Investerare kan ha en 
förvaltare hos en bank som fungerar som en depå, det syns då inte vem som handlat utan 
enbart vilken depå som gjort köpet. I aktieboken måste det dock redogöras för vilka 
aktieägarna är och också vilka som ligger bakom depåerna. Det här kravet gäller dock inte 
utländska aktieägare, utländska depåägare har ingen offentlighetsskyldighet och det är många 
utländska aktieägare som inte vill skylta med sitt innehav. Risberg menar dock på att om 
bolaget är ute på en så kallade roadshow och frågar utländska placerare om de har aktier i 
Kungsleden, så får de oftast ett ärligt svar. Men det är inga ”officiella” uppgifter som 
investerarna sen vill att Kungsleden skyltar med.  
 
Under hur lång tid har utländska intressenter visat ett intresse för den svenska 
fastighetsmarknaden och i ert företag? 
 
Kungsleden har varit noterade sen 1999 och haft utländska ägare sedan dess och andelen har 
ständigt ökat. Kunskapen om ett nytt bolag ökar med marknadsföring och Risberg menar att 
det kanske är en bakomliggande faktor till ökningen hittills. Hos Kungsleden är alla möjliga 
aktieägare välkomna. Vidare anser Risberg att det är viktigt att vara ute och presentera 
bolaget. Att företaget utåt ger en rättvisande bild så att alla som är intresserade av att investera 
i Kungsleden har en så klar bild som möjligt över bolagets idéer och ståndpunkter så att 
intressenterna utifrån det, fattar sina egna investeringsbeslut. Risberg tycker att det är bra med 
mångfald att det finns både svenska och utländska ägare, privatpersoner och institutioner. Han 
ser inte att det finns några klara för- eller nackdelar. 
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Varför tror ni att de investerar i ert företag och i Sverige? 
 
Risberg menar att utländska investerare tittar generellt över först marknader/länder som 
tillexempel Europa, Sverige eller Norden ur ett makroperspektiv och sen på olika sektorer och 
försöker skaffa sig en riskbild av hur den sektorn ser ut och hur bolagen inom den branschen 
är värderade. Investerare har olika preferenser, vilket resulterar i att de söker sig till olika 
typer av fastighetsbolag. Till exempel kassaflödesdrivna bolag eller bolag som till största del 
koncentrerar sitt bestånd till bostäder vilket ger lägre risk än om fokuseringen skulle kretsa 
kring kommersiella fastigheter.  
 
Svenska fastighetsbolag över lag är välskötta och transparenta med bra information i 
årsredovisningen. Risberg menar att hela fastighetsmarknaden är väldigt transparent med 
många offentliga register, där intressenter kan se vem som exempelvis är ägare till en viss 
fastighet. Det finns mycket öppen information som underlättar för analys. Effektivt system 
med duktiga företag och ett lättförståligt, bra rättsväsende och juridisk struktur, vilket lockar 
till sig många utlänningar.  
 
Vilka konsekvenser har eller kommer att visas på grund av ett utökat eller nytt 
utländskt ägande?  
 
Risberg menar att ett utländskt ägande inte påverkar bolaget om inte de utländska ägarna är 
aktiva till att ändra verksamheten. Risberg tror att investerare placerar i Kungsleden av den 
anledningen att de tycker om hur de arbetar och vad deras verksamhet syftar till. Ett företagets 
strategi och verksamhet ändras inte på grund av ett inflytande från placerare i utlandet. Alla 
investerare har olika placeringsfilosofier beträffande långsiktighet, explosiv utveckling, risker 
med mera och har inte samma mål med sina placeringar, investerare väljer investering efter 
vad man vill åstadkomma. 
 
Vissa konsekvenser kan visas så som att aktiepriserna går i höjden, men det är snarare en 
generell ekonomisk påverkan än på företaget i sig. Det direkt ägandet i fastigheter kan få 
större konsekvenser. 
 
Finns farhågor över att verksamheten kommer att utvecklas mot mer 
spekulationsägande i aktier än mot långsiktig förvaltning?  
 
Här talar Risberg om den så kallade ”kvartalskapitalismen”. Det vill säga att det finns en risk 
att noterade bolag lägger mycket tid och kraft kvartalsvis i stället för att koncentrera sig på få 
långsiktighet. Det är dock inget fenomen som mer karaktäriserar utländska än svenska 
investerare. 
 
Välskötta fastighetsbolag med hög trovärdighet, svänger inte så snabbt bland annat på grund 
av långa hyreskontrakt men Risberg påpekar att det är viktigt att se trender. De affärer som är 
bra och som gynnar bolaget är aktieägarna positiva till och företaget skulle därför inte kunna 
dras mot en utveckling som ägarna inte skulle sympatisera med. Bolagen behöver inte sitta på 
pengarna men ska naturligtvis visa aktsamhet och inte göra oaktsamma beslut bara för att det 
finns ett överflöd. Då tycker Risberg att det är bättre att dela ut kapital till aktieägarna och sen 
be om kapital från aktieägarna om det dyker upp intressanta investeringar. Risberg tror att ett 
bolag gör bäst investeringar och drivs bäst när de har knappa resurser, då tänks det till en 
extra gång vilka konsekvenser beslutet kan tänkas få.  
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Kommer fastighetsbolagen att delas upp i separata delar så som förvaltningsbolag och 
driftbolag?  
 
Eventuella uppdelningar av bolag tror Risberg endast blir aktuellt om det finns större värden 
för ägarna om de är separata. Han ser att en uppdelning av verksamheter på det sättet kan ske i 
enstaka fall. 
 
Hur ser ni på fastighetsbolagens ”vara eller icke-vara” på börsen i framtiden? 
 
Skälet till en börsintroducering är tillgången till kapitalmarknaden. Behöver företaget inte mer 
kapital ser Risberg egentligen ingen anledning till att vara noterad och att sprida sitt ägande. 
Med ett börsvärde på drygt 24 miljarder och ca 10 000 ägare kan det bli svårt för Kungsleden 
att vara onoterade. I fall ett beslut om att lämna börsen tas, skall beslutet baseras på att driften 
av företaget skulle gå bättre utanför börsen.  
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5. Analys 
 
 
 
Nedan kommer vi att presentera en analys av teorikapitlet och empirikapitlet. Eftersom vi 
funnit mycket likartade attityder hos de olika bolagen har vi valt att dela in vår analys utifrån 
frågeställningarna i intervjuguiden.  
 
 
 

5.1 Huruvida företagen har utländska aktieägare idag och i vilken 
utsträckning? 
 
Av de fem bolag vi har talat med har tre bolag i dagsläget utländska aktieägare. Dessa är 
Klövern 15 %, Fabege 38 % och Kungsleden 30 %.  
 
Både Risberg (Kungsleden) och Einar (Klövern) har upplevt en ökning under de senaste åren. 
Att Klövern har växt och blivit mer välkänt tror Einar kan vara en anledning till ökningen. 
Hon menar att ofta har utländska investerare olika regelverk som säger att ett bolag måste 
uppgå till en viss storlek för att de ska investera i dem, ett sådant omsättningskrav kan ligga 
på exempelvis 1 miljon €. Detta gör att små bolag måste finnas på börsen ett tag innan de 
överhuvudtaget blir intressanta. 
 
Eckegren (Balder) berättar att de är ett ungt företag på börsen och har endast varit noterade i 
två år, enligt uppgifter från delårsrapporten 2005 finns inga officiella utländska ägare i 
bolaget. Lundbergs ägs till 90 % av huvudägaren F Lundberg. Rydström (Lundbergs) säger att 
naturligtvis kan personer utanför Sverige ha köpt aktier i den återstående delen i företaget 
men det är ingenting bolaget har kontroll över, då det rör sig om så små andelar.  
 
Risberg (Kungsleden) kan se en viss problematik med utländska aktieägare då bolaget inte vet 
vilka de är om de inte själva väljer att berätta det. I aktieboken är alla ägare med ett innehav 
över 500 aktier synliga, även de som handlat genom depåer. Det gäller dock inte utländska 
aktieägare, de har ingen offentlighetsskyldighet och många utländska aktieägare vill inte 
skylta med sitt innehav. Han påpekar dock att när bolaget är ute på en så kallade roadshow 
och frågar utländska placerare om de har aktier i Kungsleden, så får de oftast ett ärligt svar.  
 

5.1.1 Analys 
 
Vi kan se att ju större fastighetsbolaget är på börsen desto större är det utländska intresset. 
Intresset från utlandet har successivt växt under den svenska fastighetsmarknadens uppsving 
under 2000-talet. Båda dessa faktorer tror vi kan bero på att det finns stora mängder kapital 
hos investerarna som letar lönsamma placeringar. Det krävs därför en viss oanvänd potential 
och en viss storlek på den svenska fastighetsmarknaden respektive hos de svenska 
fastighetsbolagen.  



Fastighetsbolagens internationalisering  A. Bobjer & J. Thorslund 
 
 
 

 38

5.2 Under hur lång tid det har funnits ett intresse från utlandet? 
 
Eckegren (Balder) menar att intresset för fastighetsbolag har funnits ett tag men anledningen 
till att Balder ännu inte har några utländska aktieägare tror han är för att bolaget än så länge är 
en relativt ny aktör på börsen och de utländska investerarna har ännu inte fått upp ögonen för 
bolaget. 
 
Övriga bolag, med utländska ägare, ser en ökning som skett under de senaste åren. Berg 
(Fabege) säger att ökningen hos dem varit så stor som 20 %. Han berättar att så länge Fabege 
har varit noterat har det funnit ett intresse från utländska investerare. Kungsleden har varit 
noterade sen 1999 och har i likhet med Fabege haft utländska ägare sedan dess och andelen 
har ständigt ökat. Risberg (Kungsleden) tror att ökad kunskap om ett nytt bolag med hjälp av 
till exempel marknadsföring kan vara en bakomliggande faktor till ökningen hittills.  
 
Einar (Klövern) uppger likaså att ända sedan återintroduktionen på börsen 2003 har bolaget 
haft utländska ägare och andelen har ständigt ökat. Hon har tidigare arbetat inom ett annat 
fastighetsbolag som noterades på börsen 1992 och detta bolag har även det haft utländska 
intressenter sen introduktionen. Det bolaget hade ett utländskt ägande på ca 40 %. Med detta 
vill hon understryka att intresset från utlandet har funnits och varit stort i Sverige sedan 
många år tillbaka. 
 

5.2.1 Analys 
 
Genom vår undersökning kan vi se att även om intresset från utlandet funnits under en längre 
tid, har den under senare år ökat. De bolag som är störst har också haft den största ökningen. 
Vi kan se att det finns ett mönster i investerarnas val av de större, kanske lite säkrare, bolagen. 
Enligt Brealey, Myers & Marcus (2004) och som vi nämnt i teorin 3.3.1 måste strateger vid 
planering av investeringar se till alla möjliga utfall för att minimera risk och se 
varningssignaler. Vi tro att det på många sätt kan vara enklare med större bolag och till viss 
del också de som varit börsnoterade längre. ”Barnsjukdomar” och osäkerheten i bolagets 
mottagande på börsen gör att de nyare bolagen kan anses mindre attraktiva då de blir mer av 
en chansning. Därför växer även utländska investeringar då bolagen växer. 
 
Vi tror att utöver att Balder är ett ungt företag på börsen kan en anledning till ointresset från 
utländska investerare vara att Balder är ett av de mindre fastighetsbolagen på börsen. Det 
stärks dessutom av en av våra respondenters påpekande. Einar (Klövern) talar om att 
utländska investera kan ha ett krav på ett visst företagsvärde innan de beslutar sig för att 
investerar i ett bolag (4.1.1.).  
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5.3 Av vilken anledning finns intresset? 
 
Även gällande denna fråga har bolagen likartade tankar kring varför Sverige i dagsläget är ett 
intressant land för utländska investerare.  
 
Einar (Klövern) tror att detta till stor del beror på att landet under en tid visat på både 
potential för värdestegringar samt goda avkastningsnivåer. Det sistnämnda återkommer både 
Eckegren (Balder) och Risberg (Kungsleden) till. Risberg (Kungsleden) håller även med 
Einar (Klövern) om att när den globala investeraren letar efter attraktiva objekt och marknader 
så är Sverige internationellt sett ett attraktivt alternativ. Eckegren (Balder) pratar om den 
svenska fastighetsmarknaden, och främst då den kommersiella, som en billig marknad i en 
internationell jämförelse just nu. 
 
Risberg (Kungsleden) menar vidare att då dessa bolag bedömer risker för att anpassa sina 
investeringar efter sin riskbenägenhet och sina preferenser så har svenska fastighetsbolag en 
stor fördel då de är transparenta och lätta att analysera. Till viss del kan också svenska 
fastighetsbolags karaktär med specialisering på kommersiella eller bostadsbestånd ha en 
inverkan då detta är en tung faktor i riskbedömningen. Han menar att hela 
fastighetsmarknaden är väldigt transparent med många offentliga register, där intressenter kan 
se vem som exempelvis är ägare till en viss fastighet. Det finns mycket öppen information 
som underlättar för analys.  
 
Berg (Fabege) och Rydström (Lundbergs) tror på generella faktorer som de starkaste 
anledningarna till fenomenet. Berg (Fabege) tror att tyngden ligger i att det finns mycket 
kapital ute och intresset för fastighetsinvesteringar har ökat. Rydström (Lundbergs) säger att 
Sverige anses lätt att göra affärer i då svenskarna talar bra engelska och det svenska 
regelverket är lättförståligt. Risberg (Kungsleden) håller med om detta och pekar på att det är 
en stor faktor som lockar många utlänningar. Man klassar det svenska företagen som 
effektiva, duktiga.  
 

5.3.1. Analys 
 
Det är två tydliga faktorer som ligger bakom intresset från utlandet – den svenska 
fastighetsmarknadens okomplicerade struktur både juridiskt och företagsmässigt samt 
möjligheterna till god avkastning. Det poängterar samtliga respondenter.  
 
Vi tror, med stöd i teorin (3.3.2), att då utländska investerare först gav sig in i det indirekta 
ägandet enligt Fasteson & Sundin (2004) avsnitt 3.1.2 på den svenska fastighetsmarknaden 
var det kanske i ett strategiskt syfte lika mycket som i direkt ”högavkastande” projekt. Detta 
kan vara en del av den finansiella planering som företaget jobbar med. Planerare och strateger 
behöver hela tiden se efter nya sätt och möjligheter att exploatera nya marknader. Dessa 
investeringar kanske inte alltid leder direkt till stora vinster. De kan fylla sitt syfte lika väl 
genom att skapa fördelar för företaget jämfört med konkurrenter och lägga grunden för 
framtida framgångar. 
 
Under allämna konversationer med våra respondenter återkom vid upprepade tillfällen 
kommentarer om det direkt utländska fastighetsägandet i Sverige, vi har blivit varse om att det 
är ett fenomen som på senare tid växt. Då detta ligger utanför vår uppsats begränsning och 
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diskussionerna inte varit en del av vår intervju har vi inte berört det i vår empiri. Vi kan dock, 
med paralleller till teori från Fasteson, & Sundin (2004) i avsnitt 3.1.2, dra slutsatser om 
varför utländska investerare väljer det indirekta ägandet framför det direkta. Den största 
fördelen med indirekt investering är att den är mycket mer likvid. Fastighetsaktier kan 
jämföras med vilka andra aktier som helst på börsen och går att handla med öppet på den 
sekundära marknaden. På grund av detta är det både enkelt och inte förknippat med stora 
kostnader att sälja innehavet av aktier för att snabbt tillgodogöra sig kapital. Denna procedur 
vid ett direkt ägande kan bli en väldigt utdragen och kostsam process. 
 
Vi kan se att det Risberg (Kungsleden) talar om angående att den svenska transparenta och 
lättanalyserade fastighetsmarknaden göra Sverige mer attraktivt i investerares ögon då det till 
stor del underlättar riskbedömningen. Hans uttalande stöds även i en av investeringsteorins 
viktiga grundregel som Brown & Matysiak (2000) tar upp och vi behandlar i 3.5.3. Att om 
den förväntade avkastningen är densamma för olika alternativ, föredrar investerare 
alternativet som ger lägre risk. På samma sätt föredrar en investerare att placera i aktier som 
ger den högst förväntade avkastningen om risknivån för de olika alternativen är detsamma. Vi 
bedömer att det här bör vara en av de absolut starkaste anledningarna till att utländska 
investerare letar sig till den svenska fastighetsmarknaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fastighetsbolagens internationalisering  A. Bobjer & J. Thorslund 
 
 
 

 41

5.4 Vilka konsekvenser har detta visat eller kommer att visa? 
 
Berg (Fabege) tror att det finns en fara i att kapitalet som kommer med de utländska 
investerarna är flyktigt. Dyker mer lönsamma alternativ upp kan de lämna marknaden och det 
kan då ske under en kort period. För marknaden i stort finns en del farhågor med ett alltför 
utbrett utländskt ägande, att investerarna enbart är intresserade av pengarna som finns att tjäna 
och inte av den långsiktiga förvaltningen säger Eckegren (Balder). Han ser även risken som 
Berg (Fabege) beskrivit med att om dessa investerare skulle få en anledning till att dra sig ur 
bolagen för att högre avkastningar kan fås någon annanstans skulle det kunna ske fort och 
detta skulle skapa dramatiskt sjunkande priser. Det högt belånade fastighetsföretag tror 
Eckegren (Balder) då är de som skulle få störst problem. Einar (Klövern) tror också att det 
finns en viss kortsiktighet hos de utländska investerarna, deras höga avkastningskrav kan 
tvinga dem att leta vidare efter mer attraktiva placeringar. De kan inte sitta och vänta på att 
bolaget ska investera, bygga fastighetsbestånd och få bra avkastning på en 20 års period, de är 
intresserade av vilken avkastning de får i år säger hon.  
 
Eckegren (Balder) ser positivt på att fler köpare som skapar högre konkurrens, och därmed 
högre pris även ökar värdet på Balders befintliga bestånd. Men han påpekar också att den 
höga konkurrensen om det som finns på marknaden kan leda till sämre avkastning på sikt. 
Einar (Klövern) tycker snarare att den ökade konkurrensen gjort det svårare att hitta prisvärda 
placeringsobjekt på grund av att bland andra de utländska aktörerna dragit upp priserna.  
 
Det finns både fördelar och nackdelar med internationaliseringen av fastighetsbranschen 
precis som med världsmarknaden i stort.  Einar (Klövern) menar att det gäller oavsett bransch. 
Vi rör oss mot en internationell marknad där priser och löner jämnas ut. Det underlättar 
internationell handel då många extrakostnader försvinner. 
 
Rydström (Lundbergs) tror att de företag som, till skillnad från Lundbergs, koncentrerar sig 
mer på direktavkastningen än den löpande avkastningen i större utsträckning blir föremål för 
utländska placeringar. Men han ser i sig inga faror med ett ökat utländskt ägande på den 
svenska fastighetsmarknaden. Här får Rydström (Lundbergs) medhåll från Risberg 
(Kungsleden) som inte heller ser några negativa konsekvenser med utländska intressenter. 
Han tror att investerare placerar i Kungsleden för att de tycker om hur de arbetar och vad 
deras verksamhet syftar till att åstadkomma. Ett företagets strategi och verksamhet ändras inte 
på grund av ett inflytande från placerare i utlandet om inte de utländska ägarna aktivt går in 
för att ändra verksamheten. Alla investerare har olika placeringsfilosofier beträffande 
långsiktighet, explosiv utveckling, risker med mera och har inte samma mål med sina 
placeringar säger han. 
 
Både Berg (Fabege) och Einar (Klövern) är överens om att det är väldigt svårt att förutspå 
under vilken tidshorisont dessa eventuella konsekvenser kommer att visas. 
 
 

5.4.1. Analys 
 
På denna fråga går respondenternas åsikter till viss del isär. Den struktur vi sett i tidigare svar 
då stora företag följs åt i sina åsikter gäller inte i detta fal. Under intervjuerna har vi 
reflekterat över att respondenterna inte haft några spontana svar på denna fråga. Det har 
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uppkommit en intressant diskussion med samtliga respondenter men först efter en stunds 
resonerande. Från denna osäkerhet ser vi två möjliga slutsatser.  
När vi ser tillbaka på det inledande arbetet och utarbetandet av intervjuguiden inser vi att vi 
till grund för frågeställningen såg potentiella negativa konsekvenser som dominerande. Under 
intervjuernas gång har vi dock blivit varse att så inte är fallet ute hos företagen. Det ser inte så 
stora eller aktuella konsekvenser överhuvudtaget och finns det några så är det sådana som är 
anknutna till aktiehandelns karaktär. Det som möjligtvis skulle kunna skada bolagen är att 
kapitalet i aktier är flyktigt, så även det utländska kapitalet. Enkelheten i investeringarna är 
återkommande vid avyttring, det poängteras av Fasteson, & Sundin (2004), i teorin 3.1.2. 
Första slutsatsen är därför att de möjliga konsekvenserna tagits med i företagens planering 
redan vid beslutet om börsnotering och är inget som behandlas vidare för separata 
aktieköpare.  
 
En andra slutsats vi tycker oss kunna se är att det flyktiga kapitalet i aktier kanske är än 
flyktigare när det kommer från utlandet. Bolagen med dessa intressen i Sverige har som 
tidigare nämnts stor fokus på avkastning och kanske i större utsträckning än svenska 
aktieköpare. Vi vågar inte påstå att så definitivt är fallet men vi frågar oss om bolagen ställt 
sig frågan; Tänk om som Brealey, Myers & Marcus (2004) poängterar som viktig, (3.3.1). 
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5.5 Finns farhågor om att ägandet kommer att utvecklas mot ett mer 
spekulativt ägande istället för mot långsiktig förvaltning? 
 
Berg (Fabege) ser inte några faror som enskilt bolag då de har tydliga och stora huvudägare. 
Dessa har stora intressen och stort engagemang i bolaget och samtliga sitter med i styrelsen. 
Det ger en säkerhet som bolag utan en enda ägare med över 5 % inte har, och då kan han 
förstå en viss mån av oro. Eckegren (Balder) ser inte heller några faror med detta. Idag ser han 
en positiv, fast kurs mot långsiktig förvaltning i de flesta svenska fastighetsbolagen och så 
även hos Balder. 
 
Risberg (Kungsleden) påpekar att det är viktigt att se trender men säger också att välskötta 
fastighetsbolag med hög trovärdighet inte svänger så snabbt. De affärer som är bra och som 
gynnar bolaget är aktieägarna positiva till och företaget skulle därför inte kunna dras mot en 
utveckling som ägarna inte skulle sympatisera med. Vilken utveckling det sen skulle kunna 
vara lämnar Risberg (Kungsleden) till framtiden. Einar (Klövern) menar däremot att lite av 
den utvecklingen redan visats och anser att fastighetsbranschen och fastighetsbolagen måste 
anpassa sig till verkligheten precis som vilket annat bolag som helst. De bolag som inte vill ha 
ägare som inom en inte alltför avlägsen framtid vill ha en vättig avkastning, kan inte vara 
noterade. Dessa spekulationer kommer alltid att finns i aktiehandel. Hon menar att oavsett om 
bolaget har ett svenskt eller utländskt ägande så finns det hos många ett visst mått av 
kortsiktighet. Privatperson köper inte heller aktier med avsikt att äga dem under en så lång tid, 
stora investerare bör därför få agera likadant. De bolag som inte vill vara del av denna handel 
och därmed utsättas för dess konsekvenser får antingen se till att finansiera sin verksamhet på 
annat sätt och stanna utanför börsen eller ha ett så stort eget inflytande att de kan ligga kvar på 
börsen utan externa investerare. Med konsekvensen att de kanske inte utvecklas så mycket 
istället.  
 
Något som inte beror på investerarnas ursprung utan av aktiemarknadens generella karaktär, 
säger Risberg (Kungsleden), är att han kan se en viss fara i ”kvartalskapitalismen”. Det vill 
säga att noterade bolag lägger allt för mycket tid och kraft kvartalsvis i stället för att 
koncentrera sig på långsiktigheten i verksamheten.  
 

5.5.1 Analys 
 
I detta avsnitt står respondenterna som en enad front. Vi drar slutsatsen att farhågor av denna 
natur inte förekommer. I likhet med slutsatsen ovan (5.4.1) är aktiehandeln i sig av en viss 
karaktär medan fastighetsbolagen är av en annan och dessa behöver inte påverka varandra. 
Det är något som respondenterna gör klart. Att aktiehandel till stor del består av spekulativa 
handlingar innebär bara att det sker med fastighetsbolagens kapital men påverkar inte den 
löpande verksamhet som försiggår hos fastighetsbolagen. Det är fakta som måste tas hänsyn 
till i den löpande finansiella planeringen. Som Brealey, Myers & Marcus (2004) säger får 
syftet att skapa vägar mellan tillväxtmål och finansiering inte glömmas bort eller förbises på 
grund av exempelvis delmål så som kvartalsrapporter (3.3.3).  
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5.6 Kommer dagens fastighetsbolag förändras och delas upp i förvaltnings- 
och driftbolag? 
 
Einar (Klövern) berättar att svenska fastighetsbolag ofta har egen personal och är måna om att 
ha en speciell image. Framförallt de börsnoterade bolagen, de jobbar väldigt mycket med egen 
personal och effektiviserad förvaltning. Berg (Fabege) ser både hos Fabege och andra aktörer 
en ökad specialisering sedan de hårda åren på 90-talet. Denna effektivisering tror han kommer 
utvecklas ytterligare och leder till både mer geografisk fokusering och på val av bestånd. Berg 
(Fabege) beskriver hur de tagit denna effektivisering så långt som att de äger bestånd i kvarter 
för att minska transporten för förvaltningspersonalen och effektivisera deras arbete.  
 
Inte heller Eckegren (Balder) tror att det kommer att bli aktuellt. Renodlade fastighetsbolag, 
så som Balder, tjänar mest på att samla alla delar av verksamheten under ett och samma tak 
menar han och att de olika delarna hänger ihop på ett sådant sätt att det inte skulle löna sig att 
sära på dem. Enda anledningen även Risberg (Kungsleden) kan se till en sådan utveckling är 
om det skulle finnas större värden för ägarna om de var separata.  
 
Einar (Klövern)  kan till och med ge exempel på bolag, så som Diligentia, som gått tillbaka 
till att driva allt själva. De har tidigare haft driften hos ett externt företag men har nu anställt 
en helt egen organisation. Att samla alla delar gör att fastighetsbolagen uppfattas som ett enat 
företag vilket ger ökad kontroll och bättre relation till kunderna. Rydström (Lundbergs) tror 
inte heller på någon överhängande risk men ser potentiella faror i teorin. Han tror att kvalitén 
på förvaltningen skulle kunna bli lidande. Genom egna fastighetsskötare som förvaltar och ser 
över fastigheterna undviks det extra led som annars kan bli mellan brukare och ägare. En för 
stor distans mellan dessa parter tror han ökar risken för en kvalitetsförsämring på 
förvaltningen. Einar (Klövern) lägger till att här finns en stor skillnad mellan utländska och 
svenska fastighetsbolag. Utomlands finns ofta ett förvaltningsbolag och sedan är driften 
utlagd till någon annan, vad detta kan ha för betydelse uttalar hon sig inte om.  
 

5.6.1. Analys 
 
I denna diskussion har samtliga bolag en gemensam åsikt – att det inte bör finnas någon risk 
för detta på dagens fastighetsmarknad.  Den natur som svenska fastighetsbolag har utvecklats 
mot mer och mer sedan den förra fastighetskraschen på 90-talet karaktäriseras av en samlad 
organisation och en förvaltning och drift i nära samarbete med resterande del av företaget och 
dess kunder. Detta är en slutsats vi vågar dra som generell för hela fastighetsmarknaden efter 
att ha pratat med våra respondenter. 
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5.7 Hur ser företagen på fastighetsbolagens ”vara eller icke-vara” på 
börsen i framtiden? 
 
Skälet till en börsintroducering är tillgången till kapitalmarknaden. Risberg (Kungsleden) 
menar att behöver företaget inget kapitaltillskott finns egentligen ingen anledning till varför 
fastighetsbolag ska vara noterade och sprida sitt ägande och delvis inflytandet. Eckegren 
(Balder) anser att ett rent fastighetsbolag inte alls bör vara noterat. Det är en relativt statisk 
verksamhet som inte nödvändigtvis mår bra av den delvis kortsiktiga inställningen på börsen, 
men han påpekar också det självklara; att på börsen finns det kapital som många snabbt 
växande bolag, även inom fastighetsbranschen, är i behov av att tillgå. Men ändå menar 
Eckegren (Balder) att när företaget väl når en tillfredställande nivå är det ingen fördel att vara 
börsnoterad. Rydström (Lundbergs) tror även han att det finns fördelar och nackdelar, men 
tror inte att det finns någon direkt fara i att ligga på börsen när det gäller intressekonflikter 
mellan bolag och utländska aktieägare.   
 
Einar (Klövern) tror att fastighetsbolagen kommer att välja att vara noterade eller inte 
beroende på vad de har för strategi och mål med sin verksamhet. I de fall bolagen vill förblir 
onoterade kommer de att behöva hitta kapital på annat håll. Berg (Fabege) pratar om både 
fördelar och nackdelar. Han håller med Risberg (Kungsleden) enligt ovan gällande 
möjligheten att ta in kapital men utvecklar med att bolagen då måste vara vaksamma för 
förändringar. Börsrelaterat arbete så som kvartalsrapportering får inte ta för mycket tid från 
kärnverksamheten. Med notering kommer också ansvaret inför aktieägarna. 
 

5.7.1. Analys 
 
Här är respondenterna relativt eniga i sina åsikter. Det ser inga direkta nackdelar med att vara 
börsnoterade men finns inte behovet av det kapital som finns att tillgå på börsen så ser de 
heller ingen anledning till varför fastighetsbolag bör vara börsnoterade. Eckegren (Balder) är 
mer bestämd i sin åsikt om att fastighetsbolag inte bör vara noterade då han inte tycker att det 
passar ett fastighetsbolags karaktär. Det vi reagerar på är Eckegrens (Balder) resonemang om 
att ett bolag, då det nått en tillfredställande nivå, bör lämna börsen. Detta ser vi naturliga 
svårigheter med då det skulle krävas en ansenlig summa för att köpa ut ett företag från börsen. 
De bolagen vi talat med har idag ett börsvärde på 6-24 miljarder kronor. Vi ifråga sätter 
sannolikheten i att någon skulle köpa upp bolag privat när det handlar om sådana summor.  
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6. Slutsats 
 
 
 
I detta avslutande kapitel kommer vi att dra slutsatser kopplade till problemformulering och 
syfte. Vidare vill vi även ta tillfället i akt att beskriva våra tankar kring det framkomna 
resultatet samt uppsatsens kvalitet i stort.  
 
 
 
Vi ville undersöka hur ett ökat utländskt ägande kunde eller kanske redan hade påverkat de 
svenska fastighetsbolagen och vad detta skulle kunna komma att ha för inverkan på 
verksamheten. Vidare ämnade vi ta reda på hur dagens svenska fastighetsbolag såg på dessa 
investerare. Det här kom vi fram till: 
 

6.1 Slutsats 
 
Av de undersökta bolagen så har tre av fem ett utländskt ägande och har så haft sedan de 
introducerades på börsen. Av de två som inte har, är det ena ett onoterat familjeägt bolag och 
det andra ett relativt litet och nytt bolag på börsen. Vi kan med det vi kommit fram till under 
vårt arbete och våra möten med fastighetsbolagen dra slutsatsen att inga konsekvenser, varken 
positiva eller negativa, visats fram till idag gällande ett ökat utländskt ägande. Vi kan 
konstatera att de bolag som valt att tillgodogöra sig de fördelar som en börsintroduktion 
innebär lägger relativt lite tid och tankekraft på att analysera de intressenter som kan tänkas 
köpa aktier i deras bolag. Detta tills dess att någon aktieägare börjar nå ett majoritetsägande 
som naturligtvis kan få stora konsekvenser. Fatighetsbolagen skulle då tvingas till närmare 
eftertanke över syftet med ett sådant uppköp. Av de bolag vi talat med idag sitter ingen i 
denna situation och det tror vi är anledning till den uteblivna oron. I dagsläget ser vi ingen 
direkt inverkan som det utländska ägandet har haft eller kan komma att få, på den svenska 
marknaden. 
 
Vi kan slutligen konstatera att de svenska fastighetsbolagen inte påverkas av ett utökat, 
alternativt nytt, utländskt aktieägande. 
 
 
6.2 Avslutande reflektion 
 
Efter 20 veckors arbete med denna uppsats är den nu färdigställd. Det tog en del funderingar 
fram och tillbaka innan vi fastnade för just detta ämne, men med facit i hand är vi nöjda med 
vårt val och vi har båda två utökat vår kunskap inom området finansiering och investering 
radikalt. Resultatet anser vi vara tillfredställande men vi är väl medvetna om att detta är en så 
kallad beskrivande uppsats, det vill säga att det tidigare inte skrivits så mycket på området, 
terrängen är således relativt otrampad. Detta tyckte vi var spännande och vi såg tidigt en 
utmaning i vårt ämnesval. Men som med det flesta utmaningar kommer också svårigheter. 



Fastighetsbolagens internationalisering  A. Bobjer & J. Thorslund 
 
 
 

 47

Teorin blev vår akilleshäl. Vi fann det problematiskt att hitta tyngd för våra frågeställningar i 
teorin och detta är uppsatsens svaghet. För att kompensera för detta valde vi att beskriva 
finansierings- och investeringsteori i stort, för att läsaren skulle få en så bra bild av det 
behandlade området som möjligt, och som skulle underlätta för läsaren att ta uppsatsen till 
sig.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

• Respondentens namn och arbetsuppgift: 
 
• Har ni utländska aktieägare i ert bolag idag och i sådana fall, i vilken utsträckning? 

 
• Under hur lång tid har utländska intressenter visat ett intresse för den svenska 

fastighetsmarknaden och i ert företag? 
 
• Varför tror ni att de investerar i ert företag och i Sverige? 

 
• Vilka konsekvenser har eller kommer att visas på grund av ett utökat eller nytt utländskt 

ägande?  
 
• Finns farhågor över att verksamheten kommer att utvecklas mot mer spekulationsägande 

i aktier än mot långsiktig förvaltning?  
 
• Kommer fastighetsbolagen att delas upp i separata delar så som förvaltningsbolag och 

driftbolag? 
 
• Hur ser ni på fastighetsbolagens ”vara eller icke-vara” på börsen i framtiden? 
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