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Sammanfattning
Fastigheter som en tillgång medför alltid en risk. För att minska risken och samtidigt få
möjlighet till avkastning kan riskerna spridas, vilket innebär att fastighetsbolag investerar i ett
flertal fastigheter. Det kan ske genom geografisk spridning, olika fastighetsslag och
hyresgäster. Däremot finns det vissa svårigheter med riskspridning, och det finns olika
uppfattningar om hur riskerna kan spridas. Syftet med studien är därför att få djupare
förståelse för hur fastighetsbolag tillämpar riskspridning för att minimera risk och generera
avkastning. Studiens problemformulering är; Hur tillämpas riskspridning av fastighetsbolag
för att minimera risk och generera avkastning?
Det finns ett antal risker som är kopplade till fastigheter, vilka kan delas in i kategorierna
specifik risk och marknadsrisk som tillsammans utgör den totala risken för fastighetsbolag.
Den specifika risken innefattar affärsrisk, fysisk risk och risk för vakans, hyreskontrakt och
hyresgäster. Genom att sprida den specifika risken kan den minimeras. Marknadsrisken består
av landsspecifik risk och ränterisk. Marknadsrisken är svårare att påverka genom
riskspridning, men kan trots det minimeras genom en internationell fastighetsportfölj.
I studien har en kvalitativ metod använts där personliga intervjuer med sju svenska
fastighetsbolag genomförts. Studien visar att de främsta risker som beaktas för fastigheter är
de fysiska riskerna och riskerna med hyresgäster. Samtliga fastighetsbolag tillämpar
riskspridning och de vanligast förekommande tillvägagångssätten är geografisk spridning och
spridning av hyresgäster. Studien visar att spridning av hyresgäster är mer betydelsefullt för
större fastighetsbolag med lokaler i fastighetsportföljen än för de fastighetsbolagen med
bostäder. Därmed kan fastighetsbolagens storlek och inriktning påverka hur riskspridning
tillämpas. Trots att ett par tillvägagångssätt kan urskiljas som vanligare än andra har
fastighetsbolagen egna uppfattningar om riskspridning och hur risk minimeras.
Fastighetsbolags tillämpning av riskspridning sker främst för att minimera risken och få
förståelse för marknaden, och inte för att generera avkastning. För att riskspridning ska vara
fördelaktigt krävs därför en balans mellan fastighetsbolags risk och avkastning.

Nyckelord: Riskspridning; Fastighetsbolag; Fastigheter; Risk; Avkastning.
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1. Inledning
Det första kapitlet innefattar en presentation av bakgrunden till studiens innehåll följt av en
problemdiskussion kring ämnet. Denna mynnar sedan ut i studiens problemformulering och
syfte.
1.1 Bakgrund
Investeringar kan innebära olika högt risktagande som kan medföra olika möjligheter till
avkastning. Det innebär inte att ett högt risktagande automatiskt medför hög avkastning men
kan däremot ge möjlighet till det (Affärsvärlden, 2017). Ett tillvägagångssätt för att minska
risken är genom riskspridning, vilket innebär ett innehav av flera tillgångar (Brealey, Myers &
Allen, 2016). Riskspridning genom modern portföljteori grundades i början på 1950-talet och
har sedan dess tillämpats på aktiemarknaden (Aktiespararna, 2003). Riskspridning som
tillvägagångssätt kan även tillämpas av fastighetsbolag (Privata Affärer.se, 2017). Ett talesätt
som används för att beskriva riskspridning är att inte lägga alla ägg i samma korg (Brealey et
al., 2016). Lekander och Söderberg (2011) hävdar att portföljteori använts frekvent på den
svenska fastighetsmarknaden sedan ett decennium tillbaka, främst av internationella
investerare men även av svenska aktörer.
En rapport från CBRE, vilket är ett mångfaldigt fastighetsbolag som bland annat arbetar med
fastighetstransaktioner, visar på omfattningen av investeringar i fastigheter. Under det sista
kvartalet år 2017 investerades cirka 40 miljarder kronor i fastigheter på den svenska
marknaden. 60 procent utgjordes av lokaler, medan 19 procent utgjordes av bostäder, och
resterande 21 procent utgjordes av andra fastighetsslag som inte närmare beskrivs i rapporten
(CBRE Research, 2017). Under 2017 drevs efterfrågan på fastighetsmarknaden av statliga
myndigheter samt fastighetsbolag och antas fortsättningsvis göra det (Fastighetstidningen,
2017).
1.2 Problemdiskussion
Det innebär alltid en risk att inneha tillgångar. Hur hög avkastning som genereras beror på
vilken sorts tillgång som innehas (Brealey et al., 2016). Risken kan skilja sig åt inom samma
kategori av tillgång, exempelvis i olika slags fastigheter (Svenska Bostadsfonden, u.å). Det
råder däremot delade meningar om huruvida risken för fastigheter är hög i jämförelse med
andra slags tillgångar. Wolski (2017) och Brealey et al. (2016) anser att fastigheter är en
relativt säker investering i jämförelse med andra tillgångar, medan Brueggeman och Fisher
(2016) hävdar att det innebär ett högre risktagande.
Tidigare forskning av Lizieri och Finlay (1994) visar att risk kan kategoriseras i specifik risk
och marknadsrisk. Dessa kategorier benämner Hishamuddin (2014) tillsammans som en total
risk. Huffman (2002) framhåller att specifik risk består av ett flertal risker kopplade till
fastigheter, vilka bland annat är affärsmässig och fysisk risk med fastigheten. Affärsrisk
påverkas exempelvis av fastighetsslag, kombinationen av hyresgäster samt hur stor del av
fastigheten som är uthyrd.
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Fysisk risk innebär att fastighetens läge, omgivning och design kan medföra ökade
driftskostnader (Huffman, 2002). Dessutom framhåller Gupta och Tiwari (2015) bland annat
åldern och fysiskt skick som ytterligare fysiska risker. En annan specifik risk som kan kopplas
till fastigheter är vakans (Brueggeman & Fisher, 2016).
Enligt Brealey et al. (2016) är marknadsrisken makroekonomiska hot som inte går att
reducera genom riskspridning. Däremot finner Lizieri och Finlay (1994) att en reducering av
marknadsrisken är möjlig genom att inneha en internationell fastighetsportfölj. Det
grundläggande tillvägagångssättet för att sprida risk är genom att investeraren utformar sin
portfölj med tillgångar som inte är korrelerade med varandra (Markowitz, 1952). Eichholtz,
Hoesli, MacGregor & Nanthakumaran (1995) hävdar att riskspridning i en fastighetsportfölj
kan ske genom olika fastighetsslag och geografiska regioner. Däremot visar Lizieri och
Finlay (1994) att det finns ett antal specifika svårigheter på fastighetsmarknaden som
komplicerar tillämpningen av riskspridning.
Ovanstående problematik med hur fastighetsbolag på fastighetsmarknaden kan sprida risker
trots dess påstådda svårigheter medför ett intresse att få förståelse för riskspridning i
fastighetsbolag. Med denna problematik som grund upplevs en avsaknad och därmed ett
behov av forskning kring riskspridning kopplat till fastighetsbolag och deras
fastighetsportföljer.
1.3 Problemformulering
Hur tillämpas riskspridning av fastighetsbolag för att minimera risk och generera avkastning?
1.4 Syfte
Syftet med studien är att få djupare förståelse för hur fastighetsbolag tillämpar riskspridning
för att minimera risk och generera avkastning.
1.5 Centrala begrepp
Fastighetsbolag: Ett fastighetsbolag kan betraktas som en sammansättning av fasta tillgångar
som utgörs av fastigheter samt dess personal som förvaltar dem (Lind & Lundström, 2009).
Med hänsyn till definitionen av fastighetsbolag kommer begreppet fastigheter användas som
en förlängning av fastighetsbolag under studien.
Nedanstående begrepp är en egen definition som gjorts i syfte att anpassas till studiens
innehåll samt för att förtydliga dess innebörd.
Teknisk risk: Används synonymt med fysisk risk som framförallt är fastighetens skick, läge
och ålder.
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2. Referensram
Följande kapitel innehåller väsentliga teorier och vad tidigare forskning kommit fram till
kring ämnet. Referensramen ligger sedan, tillsammans med den empiriska studien, till grund
för analysen.
2.1 Introduktion till risk och avkastning
Risk i ekonomiska termer kan definieras som sannolikheten för förlust av kapital, vilket
innebär en osäkerhet eftersom framtida avkastningar är oförutsägbara. Tillgångar av olika slag
innebär olika nivåer av risk vilket medför att möjligheten att erhålla avkastning skiljer sig åt
mellan tillgångar (Brealey et al., 2016). Hishamuddin (2014) instämmer i denna definition av
risk och beskriver risk som sannolikheten för förlust eller som osäkerheten för framtida utfall.
Keeris (2008) utvecklar begreppen risk och avkastning genom att beskriva dem som när
investeraren förväntar sig bli kompenserad för den risk som tas vid investering genom
avkastning. Det innebär att investerare kräver en lägsta avkastning vid en given risk för den
specifika investeringen. Den nämnda kompensationen kan därmed betraktas som den
grundläggande avkastning som krävs för att säkerställa sig mot olika slags risker.
Enligt Lizieri och Finlay (1994) kan risk kategoriseras i två huvudsakliga delar, vilka är
marknadsrisk och specifik risk. Dessa delar benämner även Hishamuddin (2014) som
dessutom beskriver marknadsrisk och specifik risk tillsammans som en total risk. Oavsett
vilka tillgångar som innehas är den totala risken för portföljen summan av dessa två delar.
2.2 Risk och avkastning på fastighetsmarknaden
Enligt ett flertal studier anses investeringar på penningmarknaden vara den minst riskfyllda
formen av investering (Wolski, 2017; Brealey et al., 2016). Därefter placeras investeringar i
fastigheter, vilket innebär att denna form av investering har en låg risk. Brueggeman och
Fisher (2016) finner däremot att fastighetsinvesteringar innebär en högre risk än exempelvis
företagsobligationer, som inte tillhör penningmarknaden, men en lägre risk än aktier. De
poängterar dock att tillgångar inom en riskkategori kan ha en högre risk än tillgångar i en
högre riskkategori. Exempelvis kan det innebära att en fastighet kan ha högre risk än en aktie,
även fast aktier klassas som mer riskfyllda.
Med tanke på den högre risk investeringar i fastigheter medför förväntas högre avkastning
(Brueggeman & Fisher, 2016). Keeris och Langbroek (2009) har en vidareutveckling av
begreppet avkastning och framhåller att avkastning beräknat på investeringar i fastigheter inte
endast utgörs av storleken på själva investering utan att det även beror på hyresintäkterna och
den framtida värdeförändringen av fastigheten.
2.3 Marknadsrisk på fastighetsmarknaden
Enligt Brealey et al. (2016) består marknadsrisken av makroekonomiska hot som inte går att
undvika genom riskspridning, oavsett hur många tillgångar investeraren innehar. Yttrandet att
marknadsrisken inte kan undvikas genom riskspridning visas dessutom i studien av Lizieri
och Finlay (1994) eftersom de diskuterar att samma sorts tillgångar har en viss tendens att ha
positiv korrelation, vilket innebär att det kommer bestå risk.
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Keeris (2008) diskuterar marknadsrisken genom att riskerna kopplade till marknaden kan ses
som en konstant faktor vid ett givet tillfälle, vilket innebär att risken är lika för alla investerare
på samma marknad. Graden av risk som denna konstanta faktor innebär beror därmed på
marknadens omständigheter och dess karaktär.
I en amerikansk studie gjord av forskaren Huffman (2002) diskuteras den landsspecifika
risken för fastighetsbolag relaterat till valutakurs, politiska regleringar och lagstiftningen inom
landet. Brueggeman och Fisher (2016) belyser ränterisken som en särskild risk för fastigheter,
oavsett vilken belåning fastighetsbolaget innehar, eftersom en ökning av räntan kan innebära
att en potentiell köpare är villig att betala ett lägre pris för fastigheten. Dessutom resonerar de
kring att kravet på avkastning rör sig i takt med räntan. Peng (2016) styrker denna diskussion
genom att poängtera att avkastningen har ett positivt samband med räntan.
2.4 Specifik risk på fastighetsmarknaden
Specifik risk kan definieras som den risk som kan förknippas med en enskild tillgång (Lizieri
& Finlay, 1994). Huffman (2002) definierar däremot den specifika risken som de möjliga
skillnaderna av bolags förväntade intäkter. Enligt Brealey et al. (2016) går den specifika
risken att undvika genom riskspridning. Lizieri och Finlay (1994) styrker detta eftersom de
framhåller att det är möjligt att tillämpa riskspridning vid samma slags tillgångar för att
eliminera den. Den specifika risken beror enligt Keeris (2008) på valen av tillgångar samtidigt
som varje investering har en egen individuell nivå av risk. Vid en ökning av portföljens
storlek minskar således den specifika risken i portföljen.
2.4.1 Affärsrisk och fysisk risk
Enligt Huffman (2002) kan den specifika risken delas in i ett flertal risker. Två av dem är
affärsmässig och fysisk risk. Affärsrisk är en påverkande faktor för bolagets intäkter och kan
bland annat bestå av förändrade affärsvillkor, antalet marknadsandelar och
varumärkeslojalitet. Greve (2003) har en liknande definition av affärsrisk men förklarar att
affärsrisk är den risk som avgörs av vilken verksamhet bolaget har och hävdar att den har
koppling till de materiella och immateriella tillgångar som bolaget innehar, exempelvis
anläggningstillgångar, varumärke, kompetens och kundrelationer. På kort sikt är bolag bundna
till att bedriva en viss verksamhet och under denna tid har de således liten möjlighet att
påverka affärsrisken. Brueggeman och Fisher (2016) definierar affärsrisk med en annan
synvinkel och hävdar att den för fastigheter beror på variationen i dess intäkter vilket
påverkas av fastighetsslag, kombinationen av hyresgäster och hur stor del av fastigheten som
är uthyrd.
De fysiska risker som Huffman (2002) belyser för fastigheter är bland annat den fysiska
platsen, läget, omgivningarna och designen. Den möjliga konsekvens som kan medfölja av
brister i den fysiska platsen, exempelvis för stora utrymmen för ändamålet, är ökade
driftskostnader. Risker med läget och den fysiska platsen kan även innebära olämplig
placering för byggnaden, långa avstånd till kommunikationer och brist på parkeringsplatser.
Eventuella åtgärder för dem kan bli kostsamma. I den indiska studie som gjorts av Gupta och
Tiwari (2015), diskuteras även läget som en risk direkt kopplat till fastigheter.
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Dessutom framhäver de åldern, möjligheter till tillbyggnad och fysiskt skick som ytterligare
exempel på den specifika risken för fastigheter. Däremot finner Gupta och Tiwari (2015) att
dessa risker varierar beroende på tid, fastighet, marknad och investerare.
2.4.2 Vakans, hyreskontrakt och hyresgäster
Vakans är en annan risk som kan kopplas till fastigheter och definieras av Brueggeman och
Fisher (2016) som när ett utrymme är ledigt för uthyrning men står utan hyresgäst på grund av
olika anledningar. Vakans kan uppstå även när det är hög efterfrågan på marknaden eftersom
det kan ta tid att anpassa fastigheten till den nya hyresgästen. Det är därför viktigt att räkna
med en viss grad av vakans vid kalkylering av fastighetens driftnetto (Brueggeman & Fisher,
2016). I en rapport av Anari och Hunt (2002), som studerat vakanser på Texas
fastighetsmarknad för lokaler, framkommer att denna grad av vakans bör finnas på
fastighetsmarknaden, trots att det är kostsamt. Det är nödvändigt för att kunna erbjuda
möjligheten att hyra lokaler på kort varsel. De hävdar även att det är viktigt att hitta en bra
balans mellan vakanser och uthyrda lokaler genom att uppskatta den naturliga vakansgraden.
Diskussionen om den naturliga vakansgraden styrks av Sanderson, Farrelly och Thoday
(2006), som i sin studie studerat den globala kontorsmarknaden. De finner dessutom att den
naturliga vakansgraden skiljer sig från olika delar av världen, och att det beror på skillnaderna
mellan efterfrågan och utbud på de olika marknaderna.
Lind och Lundström (2009) hävdar att synen på vakans på den svenska fastighetsmarknaden i
samband med uthyrning av lokaler har förändrats sedan 1980-talet. Under denna tid var det
önskvärt att uteslutande förvärva fastigheter med vakanser i syfte att inte vara bunden till en
hyra och således kunna fastställa en högre hyra till den nya hyresgästen. Dessutom var
bankerna villiga att låna ut pengar till nybyggnationer som saknade tecknade hyreskontrakt.
Trenden vände under finanskrisen i början på 1990-talet där en fastighet med stabila
hyresgäster och långa kontrakt betraktades vara säkrare än de fastigheter med vakanser. Det
alltmer ökade fokus på hyreskontrakt har medfört ett större behov av att beakta de risker som
hyresgästernas branschtillhörighet och olika verksamheter innebär. Dessutom ses innehållet i
övriga kontrakt som är kopplade till fastigheten som risker och tas därför med i beräkningen
av framtida kassaflöden. Exempel på sådana kontrakt är (Lind & Lundström, 2009):
● Ledningskontrakt: Innefattar information om ägarens krav på styrelsen samt olika
incitament.
● El-, värme- och vattenkontrakt: Dessa sorters kontrakt har en allt större betydelse på
grund av de ökade kostnaderna som de innebär, behovet av att minska
energiförbrukningen samt för att aktörerna blir fler vilket medför en större
valmöjlighet för fastighetsbolagen.
● Entreprenadkontrakt samt leverantörskontrakt för service: Eftersom det sker en ökning
av entreprenader som avgör kostnader och kvalitet för fastighetsbolagen, läggs en stor
vikt vid dessa kontrakt.
Lind och Lundström (2009) belyser även den ökade betydelsen av trygga hyreskontrakt och
nöjda hyresgäster kopplade till fastighetsmarknaden på grund av de höga kostnader som kan
5

uppstå. Dessa kostnader kan bero på att lokalen står tom eller att eventuella ombyggnationer
genomförs för att anpassa lokalen till den nya hyresgästen. Gupta och Tiwari (2015) ser
däremot den enskilde hyresgästen som en betydelsefull risk att beakta när det rör sig om
lokaler.
2.5 Sambandet mellan risker på fastighetsmarknaden
Nedanstående figur summerar de presenterade riskerna på fastighetsmarknaden för att få en
övergripande uppfattning av dem.

Figur 1. Egenkonstruerad figur som illustrerar riskerna på fastighetsmarknaden.
2.6 Riskspridning på fastighetsmarknaden
2.6.1 Tillämpningen av den moderna portföljteorin på fastighetsmarknaden
Modern portföljteori beskrivs av Markowitz (1952) som att investerares strategier grundar sig
på förväntningar av avkastning och risk. Genom att utforma en portfölj med riskspridning i
form av tillgångar som inte är helt positivt korrelerade kan en reducering av risk ske
(Markowitz, 1952). Seiler, Webb och Myer (1999) instämmer i denna förklaring och menar
dessutom att en optimal riskspridning definieras som den sammansatta portfölj som ger högst
avkastning vid en given risk eller den lägsta risken vid en given avkastning. Dessutom
konstaterar de att förståelsen för hur riskspridning ska användas i fastigheter har tagits fram
av personer som verkar på fastighetsmarknaden.
Lekander och Söderberg (2011) förklarar modern portföljteori genom att framhålla tre
faktorer som en fastighet kan definieras utifrån; risk, avkastning och korrelation.
Avkastningen för en fastighetsportfölj består av medelvärdet av de enskilda fastigheterna i
portföljen. Enligt Lekander och Söderberg (2011) finns det både möjligheter och svårigheter
med tillämpningen av modern portföljteori på fastighetsmarknaden. Möjligheten är att den
kan användas som ett verktyg för att få förståelse för marknaden. Däremot är svårigheterna ett
flertal:
● Höga transaktionskostnader - Fastigheter innebär höga transaktionskostnader.
● Asymmetrisk information - På fastighetsmarknaden kan säljaren ha mer information
än köparen vilket innebär att risken hos köparen ökar.
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● Olika målsättningar - Prissättningen på fastighetsmarknaden kan bli felaktig på grund
av att aktörerna har olika mål med förvärvet. Exempelvis ser inte alla avkastningen
som det främsta syftet med fastigheten.
● Likviditet - Investerare bör räkna med ett pålägg på avkastningskravet på grund av den
låga likviditet som råder på fastighetsmarknaden.
Även Lizieri och Finlay (1994) finner en problematik med att använda metoder som är
baserade på portföljteori på fastighetsmarknaden. De menar att det framförallt finns fem
punkter att ta hänsyn till:
● Heterogenitet - fastigheter har unika egenskaper, vilket innebär att de inte är av samma
slag. För att eliminera specifik risk förutsätts därmed en stor portfölj eftersom
fastighetsmarknaden har en låg genomsnittlig korrelation.
● Stor insats - Investeringar i fastigheter är dyrt vid jämförelse med aktier och
obligationer vilket innebär att endast stora investerare har möjlighet att utforma en
portfölj där riskerna sprids väl.
● Odelbarhet - Investerare har inte möjlighet att köpa delar av fastigheter, vilket ökar
problemet med att det krävs en stor ekonomisk insats. Detta orsakar problem för
investeringsstrategier, framförallt genom svårigheten att hitta fastigheter till rätt pris i
rätt läge.
● Likviditet - Det tar längre tid att köpa och sälja fastigheter än andra finansiella
tillgångar. Det är därmed svårt att ha en aktiv förvaltning av portföljstrategier som
baseras på formella metoder. Dessutom är det höga transaktionskostnader för
fastigheter.
● Information - Fastigheter har inte någon central marknadsplats och vid många
transaktioner är inte detaljerna offentliga.
Däremot framhåller Lizieri och Finlay (1994), trots de fem problematiska punkterna, att
tillämpningen av portföljteori på fastighetsmarknaden kan vara tillämpligt. Anledningen är för
att det kan utgöra en grund i det beslutsfattande som investeringar innebär vilket tvingar
investerarna att motivera sina val.
2.6.2 Fastighetsslag och geografisk region
I fastighetsportföljer kan riskspridning ske genom kategorisering (Eichholtz et al., 1995). De
två vanligast förekommande kategorierna som tillämpas är fastighetsslag och geografisk
region. Att sprida risker genom kategorisering är således ett sätt att generera avkastning. Olika
fastighetsslag och dess avkastning beror på olika ekonomiska faktorer. Exempelvis beror
risken för industrifastigheter på tillverkningen och affärer av detaljhandeln. På liknande sätt
som att fastighetsslag beror på olika ekonomiska faktorer resonerar Eichholtz et al. (1995) att
vissa geografiska regioner inom ett fastighetsslag är bättre än andra sett till risk och
avkastning. De två kategorierna fastighetsslag och geografisk region diskuterar även Seiler et
al. (1999) i samband med riskspridning i fastigheter. De förklarar hur betydelsefullt det är
med riskspridning inom en tillgång som fastigheter eftersom det innebär att kategorier, som
exempelvis fastighetsslag och geografisk region, identifieras. Det gör att homogeniteten inom
dessa kategorier maximeras samtidigt som heterogeniteten mellan kategorierna maximeras.
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Med detta tillvägagångssätt minskar korrelationen mellan grupperna vilket i sin tur ökar
riskspridning i portföljen (Seiler et al., 1999).
Vidare diskuterar Eichholtz et al. (1995) att de som investerar i fastigheter bör ställa sig
frågande till om riskspridning ska ske genom fastighetsslag inom en geografisk region eller
om riskspridning ska ske mellan geografiska regioner men inom ett fastighetsslag. Dessutom
är det av betydelse att även ställa sig frågande till om fastighetsslag och geografisk region
ensamma presterar lägre avkastning än om dessa två gemensamt presterar högre avkastning i
en fastighetsportfölj (Eichholtz et al., 1995). Glascock & Kelly (2007) diskuterar även detta
ifrågasättande eftersom de menar att en vanlig fråga kring ämnet är om det är mer effektivt att
sprida riskerna genom geografisk spridning eller genom fastighetsslag. De menar att om
riskspridning sker inom landsgränser är riskspridning genom fastighetsslag mer fördelaktigt
än genom geografisk spridning. Däremot framhåller Glascock & Kelly (2007) att ramverket
bör utökas genom att hänsyn även tas till hur riskspridning kan ske genom geografisk
spridning utanför landets gränser och genom fastighetsslag.
2.6.3 Internationella portföljer
Lizieri och Finlay (1994) anser att det är fördelaktigt att sprida risker genom att ha en
internationell fastighetsportfölj. Genom detta tillvägagångssätt kan avkastningen öka
samtidigt som risken kan minska. Reduceringen av risken kan ske eftersom investeraren
utökar området för sina fastigheter eller drar nytta av den låga och eventuellt negativa
korrelation mellan marknader i olika länder. Detta innebär att det finns en möjlighet att
utforma internationella portföljer som inte bara kan reducera den specifika risken, utan även
marknadsrisken. Solnik (1991), som nämns i Lizieri och Finlay (1994), beskriver det enligt
följande: “in a fully efficient, integrated, international capital market, buying the world market
portfolio would be the natural strategy” (s. 40).
Däremot beskriver Lizieri och Finlay (1994) problematik med internationella portföljer, och
berör särskilt ett antal hinder som kan uppstå. Dessa hinder är följande:
● Inblick: Det kan vara svårt att tillhandahålla och bedöma relevant information
eftersom investeraren inte känner till de normer och tillvägagångssätt som råder på en
utländsk marknad.
● Förordningar: Det aktuella landet kan ha regleringar som kan förhindra utländskt
ägarskap och begränsningar för att återfå kapitalet på den inhemska marknaden.
● Marknadseffektivitet: Mindre marknader i jämförelse med den inhemska kan ha
likviditetsproblem som kan visa sig genom manipulativa priser eller begränsningar för
kapitalflöden.
● Riskuppfattningar: Om investeraren har bristfällig kunskap om riskspridning,
korrelation och möjligheten att försäkra sig mot valutakurser kan synen på risker för
valutan och politiken i landet förhindra ett investeringsbeslut.
● Kostnadsstrukturer: Omkringliggande kostnader, såsom kostnader för förvaltning och
skatter, bör investeraren räkna med i den förväntade avkastningen på portföljen.
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3. Metod
Följande kapitel beskriver det tillvägagångssätt som används genom studien. Kapitlet
behandlar övergripande forskningsansats, litteraturgenomgång, empirisk studie samt studiens
validitet och reliabilitet.
3.1 Övergripande forskningsansats
För att kunna besvara problemformuleringen och uppfylla syftet genom ett tydligt
tillvägagångssätt utformades studiens grundläggande struktur utifrån metodlitteraturen av
Söderbom & Ulvenblad (2016). Personliga intervjuer genomfördes eftersom det gav ökad
förståelse samt lämpade sig för det valda ämnet. Enligt Holme och Solvang (1997) innebär ett
sådant tillvägagångssätt att en kvalitativ metod används. Den valda metoden lämpade sig till
studien eftersom det skapade närhet till den empiriska studien. Det, i samspel med
referensramen, ledde till ökad förståelse för ämnet.
I ett tidigt skede i studiens process skapades kunskap kring ämnet genom att samla in relevant
data utifrån tidigare studier och litteratur. Enligt Jacobsen (2002) innebär det att en deduktiv
ansats används eftersom tidigare teorier ligger till grund för de förväntningar som skapats om
verkligheten innan empirisk data inhämtas och analyseras. Användandet av den deduktiva
ansatsen ansågs betydelsefull för den intervjuguide som utformades utifrån framtagen
referensram. Vid användning av deduktiv ansats finns det dock enligt Jacobsen (2002) risk för
att relevanta teorier utelämnas vilket medför att väsentlig data för problemformulering och
syfte går förlorad. För att undvika detta justerades referensramen efter att den empiriska datan
samlats in, genom att utesluta och lägga till vissa delar. Exempelvis har ett antal risker som
tidigare ingick i referensramen fått uteslutas eftersom de inte blev relevanta med hänsyn till
den empiriska data som insamlats. Hyresgäster som en risk är ett exempel på teori som lagts
till i efterhand. Tillvägagångssättet innebär en induktiv ansats, vilket enligt Jacobsen (2002)
innebär att empirisk data ligger till grund för de teorier som sedan formuleras.
Utgångspunkten i en deduktiv ansats, som sedan utmynnade i en induktiv ansats, innebär att
en abduktiv ansats slutligen användes i studien (Söderbom & Ulvenblad, 2016).
Den empiriska datan samlades in genom besöks- och telefonintervjuer. Valet att genomföra
besöksintervjuer beror på dess många fördelar. Enligt Wärneryd (1993) är besöksintervjuer en
bra situation för kontakt eftersom intervjuare och respondent sitter i samma rum. Därmed blir
det en flexibel intervju med möjlighet till att ställa öppna frågor. Dessutom kan många frågor
ställas och frågor som kräver att respondenten behöver minnas med hjälpmaterial som är
relevanta till intervjun blir möjliga att ställa. Enligt Wärneryd (1993) finns det däremot
nackdelar med besöksintervjuer. En av dem är att respondentens svar kan påverkas av vad
som anses vara socialt önskvärt. Utöver besöksintervjuer genomfördes även telefonintervjuer.
Enligt Wärneryd (1993) är en fördel med telefonintervju att respondenten påverkas mindre av
intervjuaren eftersom intervjuare och respondent inte befinner sig i samma rum. En nackdel
med tillvägagångssättet är att intervjun kan bli begränsad med tanke på att intervjuaren är
anonym för respondenten (Wärneryd, 1993). Med anledning av de båda intervjuformernas
för- och nackdelar behandlades utfallet av den empiriska studien kritiskt.
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3.2 Litteraturgenomgång
Vid insamlandet av sekundärkällor användes till en början kurslitteratur för att få en
övergripande bild över ämnesområdet. Därefter hämtades vetenskapliga artiklar från
databaser på Högskolan i Halmstad för att få en djupare förståelse och en mer trovärdig bild
av ämnet. Några av dessa vetenskapliga artiklar utgjorde sedan grunden för studien, men
användes även för att hitta ytterligare artiklar att använda och analysera. Artiklarna är skrivna
i olika sammanhang, men det medförde att användningen och jämförelsen av dem kunde
utgöra en kärna för vad som var relevant för ämnet. Dessutom är majoriteten av de valda
artiklarna skrivna innan 2000-talets början eftersom det har varit svårt att finna mer modern
forskning kring ämnet. Detta kan ses som en nackdel men det visar även på att studien tillför
ett nyare perspektiv kring ämnet.
3.3 Empirisk studie
3.3.1 Urval
Studiens primärkällor består av information från privata och börsnoterade fastighetsbolag på
den svenska fastighetsmarknaden som innehar lokaler, bostäder eller en kombination av
dessa. Valet av respondenter gjordes med anledning av att få en bredd på den empiriska
studien som medförde att problemformuleringen kunde besvaras. De utvalda respondenterna
är representanter från Hemfosa Fastigheter AB, Willhem AB, Castellum AB, Fastighetsstaden
i Halmstad AB, Wihlborgs AB, Klövern AB och JCB Fastighetsförvaltning AB. Målet var att
genomföra besöksintervjuer med samtliga respondenter i den mån de hade tid och möjlighet
till det. Vissa respondenter hade dock sina huvudkontor på annan ort vilket medförde att
telefonintervjuer genomfördes med dessa. För den empiriska datan anses det inte vara en
svaghet eftersom vissa telefonintervjuer gav djupare diskussioner och större insikt än
besöksintervjuerna. Nedan följer en presentation av samtliga fastighetsbolag.
Hemfosa fastigheter AB är ett börsnoterat fastighetsbolag som innehar fastigheter i Sverige,
Norge och Finland. Fastighetsbolaget äger främst samhällsfastigheter lämpade för bland annat
skolor, polis och sjukhus, men i Sverige har de även lokaler som är anpassade för kontor,
handel, lager och logistik. Det är det näst största privata fastighetsbolaget i Sverige med
samhällsfastigheter som inriktning (Hemfosa, u.å). Respondenten är en mellanchef i Sverige
som valt att vara anonym.
Willhem AB är ett fastighetsbolag som grundades år 2010 och som expanderat de senaste
åren. Idag har fastighetsbolaget drygt 26 000 stycken lägenheter och finns på 13 orter i södra
och mellersta Sverige. Fastighetsbolaget satsar främst på att äga och förvalta bostäder men har
även en del lokaler på bottenplan i bostadsfastigheter. Första AP-fonden är ägare till Willhem
AB vilket innebär att de ställer vissa krav gällande resultat och vinster. Respondenten heter
Henrik Ivarsson och arbetar som förvaltare på Willhem AB i Halmstad (Personlig
kommunikation, 2018-03-23; Willhem, 2013).
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Castellum AB är ett börsnoterat fastighetsbolag och en av Sveriges största fastighetsägare. De
äger och förvaltar lokaler i form av butiker, industrier, kontor och lager i tillväxtstäder i
Sverige samt i Köpenhamn i Danmark. Castellum finns i ett 20-tal städer och har cirka 670
fastigheter som tillhandahålls för näringsliv och myndigheter. Respondenten är en mellanchef
i en av Castellums regioner som valt att vara anonym (Castellum, 2017).
Wihlborgs Fastigheter AB är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter
bestående av kontors-, butiks-, industri- och lagerlokaler med såväl offentliga verksamheter
som privata företag som hyresgäster. Wihlborgs är verksamma i Öresundsregionen, mer
specifikt i Malmö, Lund, Helsingborg samt Köpenhamn. Intervjupersonen är Arvid Liepe som
är ekonomi- och finanschef på fastighetsbolaget (Personlig kommunikation, 2018-04-05;
Wihlborgs, 2016).
Klövern AB är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige som arbetar med
förvaltning av kommersiella lokaler och utveckling av bostäder. Fastighetsbolaget befinner
sig i tillväxtregioner i södra och mellersta Sverige men har på senare tid även utvecklat sitt
område till den danska fastighetsmarknaden. Respondenten heter Peeter Kinnunen och arbetar
som transaktionschef på Klövern AB i Stockholm (Personlig kommunikation, 2018-04-05;
Klövern, 2018).
Fastighetsstaden i Halmstad AB är ett lokalt förankrat fastighetsbolag i Halmstad som äger,
förvaltar och förädlar lokaler och bostäder med privatpersoner, offentliga verksamheter och
privata företag som hyresgäster. Fastighetsbolagets främsta affärsidé är att bygga och förädla
fastigheter. Intervjupersonen är Greger Petersson som är VD och styrelseordförande för
fastighetsbolaget (Personlig kommunikation, 2018-03-28; Fastighetsstaden, u.å).
JCB Fastighetsförvaltning AB är ett privat fastighetsbolag som funnits i närmare 30 år.
Fastighetsbolaget inriktar sig enbart på bostäder som de äger, förvaltar, förädlar och bygger.
Respondenten heter Christer Bengtsson som är grundare och ägare av fastighetsbolaget
(Personlig kommunikation, 2018-04-05). Fortsättningsvis kommer JCB Fastighetsförvaltning
AB och övriga fastighetsbolag att benämnas som JCB, Hemfosa, Willhem, Castellum,
Wihlborgs, Klövern, och Fastighetsstaden.
3.3.2 Datainsamling
Syfte och problemformulering låg till grund för den valda referensramen. Utifrån
referensramen utformades relevanta intervjufrågor i en intervjuguide (se bilaga 1) som
användes vid intervjuerna. Följdfrågor till respektive respondent ställdes vid behov och vid
oklarheter anmodades respondenterna att förtydliga svaren.
3.3.3 Operationalisering
Inför utformandet av intervjuguide klassificerades de huvudsakliga delarna i referensramen i
syfte att strukturera intervjuguiden. Marknadsrisk och specifik risk, avkastning, modern
portföljteori samt internationella portföljer valdes som utgångspunkter för de frågor som
ställdes och begränsades till dessa för att studiens fokus skulle bibehållas.
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Exempelvis gav Keeris (2008) och hans perspektiv på avkastning upphov till frågan om vilket
samband intervjupersonerna finner mellan risk och avkastning. Intervjufrågorna är breda och
öppna vilket var ett medvetet val i syfte att få respondenterna från fastighetsbolagen att fritt
tala kring det begränsade området. Därefter ställdes lämpliga följdfrågor som smalnade av
diskussionen. Den insamlade primärdatan granskades och tolkades sedan ihop med den
teoretiska referensramen, vilket tillsammans utgjorde analysen. Denna visade på likheter och
skillnader mellan fastighetsbolagen samt likheter och skillnader mellan den teoretiska
referensramen och empirin.

Figur 2. Övergripande, egenkonstruerad illustration över kopplingen mellan referensram och
intervjuguide.
3.4 Validitet och reliabilitet
Med tanke på de valda fastighetsbolagens olika storlek och inriktning anses resultatet delvis
kunna tillämpas på andra fastighetsbolag i Sverige. Enligt David och Sutton (2016) innebär
extern validitet att datan visar verkligheten för den grupp som studien gjort sitt urval från.
Med hänsyn till detta kan studien anses ha viss extern validitet. Det finns dock en
medvetenhet kring att slutsatserna inte allmänt går att generalisera eftersom de är dragna
utifrån de sju respondenternas svar. Däremot kan slutsatserna tillföra förståelse i liknande
sammanhang. Dessutom medför valet av svenska fastighetsbolag att resultatet inte kan
generaliseras till andra länders fastighetsmarknad. Vidare utformades en intervjuguide på ett
sätt som gör det möjligt för samtliga respondenter att besvara frågorna. Intervjufrågorna är väl
genomarbetade samt strukturerade så att de uppfattas på liknande sätt vid senare tillfälle. Med
hänsyn till detta kan intervjufrågorna anses ha god reliabilitet eftersom frågorna tolkas och
uppfattas av respondenterna på ett likvärdigt sätt varje gång frågorna ställs (David & Sutton,
2016).
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4. Empiri
I empirikapitlet presenteras en sammanställning av den data som framkom ur intervjuerna
med de medverkande fastighetsbolagen. Kapitlet avslutas med en sammanfattande modell som
skapar en översikt över sammanställningen.
4.1 Hemfosa fastigheter AB
Mellanchefen på Hemfosa förklarar att de har ett flertal riskfaktorer som kopplas till
fastigheter. Den främsta risken för dem är läget på fastigheten, som innebär på vilken ort och i
vilken kommun fastigheten är belägen. De väljer att inneha fastigheter på olika orter och i
olika kommuner samt länder där det finns befolkningstillväxt och företagande eftersom det
innebär hög efterfrågan på lokaler. De väljer att investera i samhällsfastigheter, kontor och
lager. Deras val beror på den höga avkastning som de förstnämnda fastigheterna innebär. De
väljer bort bostadsfastigheter i den mån de kan på grund av att det innebär lägre risk men även
lägre avkastning i jämförelse med samhällsfastigheter. Fysiska risker med fastigheten är även
något som Hemfosa beaktar. Tekniska funktioner, fysiskt skick, detaljplaner, bygglov och
eventuella tidigare markföroreningar är exempel på faktorer som beaktas. Dessutom tar de
hänsyn till den nuvarande hyresgästen och dess verksamhet, där eventuella ombyggnationer
diskuteras för att anpassa lokalen. Vidare anser Hemfosa att risken för hyresgäster är
föränderlig. De äger ett antal fastigheter där Volvo Cars är hyresgäster och förklarar att den
föränderliga risken beror på omvärlden och hur bra verksamheterna går. Högkonjunktur
innebär låg risk gällande hyresgäster medan lågkonjunktur innebär en högre risk.
“Ju högre risk fastigheten har, desto högre avkastning krävs” är förklaringen mellanchefen ger
på vilket samband som finns mellan risk och avkastning. Avkastningskravet för Hemfosa
skiljer sig åt beroende på fastighetsslag och vilket läge den har. Mellanchefen berättar att
avkastningskravet är högre för handels- och kontorslokaler än bostäder på grund av
fastigheternas olika risknivåer. Dessutom kan avkastningskravet skilja sig så mycket som två
procent mellan yttre och inre områden i exempelvis Göteborg.
Hemfosa sprider sina risker genom att inneha fastigheter i olika attraktiva städer i Sverige och
i delar av Norden. Satsningen på att utöka sitt bestånd till Norden beror på att marknaden är
relativt lik den svenska. De strävar efter att ha trygga hyresgäster vilket för dem innebär att ha
långa hyreskontrakt, gärna med stat eller kommun. De är även villiga att investera i dessa
hyresgäster, vilket kan innebära anpassningar eller ombyggnader av lokaler i syfte att
skräddarsy dem till hyresgästerna. Mellanchefen hävdar att riskspridning är relativt inarbetat i
fastighetsbolaget, men de planerar att utöka det genom att dela in fastighetsbolaget i två delar;
en del bestående av samhällsfastigheter med låg risknivå, och en kommersiell del som innebär
högre risk. På detta vis kan de balansera riskerna till en bra nivå utifrån respektive
fastighetsbolags preferenser.
Mellanchefen förklarar att för mycket riskspridning innebär att avkastningskravet sjunker för
den totala portföljen och poängterar betydelsen av att finna den optimala balansen för
risktagandet i syfte att uppnå avkastningskravet. Mellanchefen diskuterar slutligen kring i hur
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stor utsträckning riskspridning används av övriga fastighetsbolag och anser att det bör skilja
sig åt beroende på vilken inriktning de har.
4.2 Willhem AB
De fysiska riskerna ser Ivarsson från Willhem som de främsta för en fastighet. Dessa kan
bestå av brister i det tidigare underhållet som medför att oväntade kostnader uppstår efter
förvärvet. För att hantera denna risk genomförs alltid en besiktning innan för att klarlägga om
och i sådana fall vilka brister som föreligger. Finns det några brister räknas kostnaderna med i
kalkylen för att åtgärda dem, alternativt att de kräver nedsättning av köpeskillingen. De
fysiska riskerna är föränderliga över tid eftersom fastigheterna förslits med åldern, vilket gör
att risken för dem ökar. “Detta hanterar vi genom att bygga bort risken. Så fort en lägenhet
blir ledig ser vi på möjligheterna till att lyfta den” förklarar Ivarsson. Dessutom belyser han
att ju längre tid en fastighet förvaltas, desto mer lär förvaltaren känna den. En ytterligare risk
är vakanser, som Willhem AB inte räknar med i kalkylerna eller hanterar på något annat sätt
på grund av hög efterfrågan på bostäder.
Ivarsson beskriver sambandet mellan risk och avkastning som att varje individuell fastighet
har ett eget avkastningskrav som är kopplat till dess risk. Han exemplifierar det med att om en
fastighet har en hög fysisk risk kan det innebära låga hyror, men om fastighetsbolaget vill
höja dessa hyror kan det göras genom renoveringar. Vidare beskriver Ivarsson att
avkastningen varierar med fastighetsslag, hur centralt placerad den är, dess status på
marknaden samt dess ålder och skick.
Ivarsson förklarar att Willhem sprider sina risker på finansiell nivå genom att exempelvis ha
olika bindningstider på lån för att klara både hög- och lågkonjunkturer. Ivarsson förklarar att
det skulle vara önskvärt att arbeta med riskspridning genom att ha fastigheter på olika
områden men att Willhem inte koncentrerar sig på det. “Det beror på marknadens efterfrågan
och vilket utbud det finns på lediga fastigheter”. Arbetet med riskspridning sköts av
fastighetsbolagets finansavdelning men årligen hålls ett möte kring planering av beståndet
med bland annat förvaltarna. På dessa möten studeras varje enskild fastighet och vilka
utvecklingsmöjligheter det finns med den, som exempelvis att förändra säkerhetssystem,
starta energiprojekt eller lyfta lägenheterna. På mötet kommer gruppen fram till om
fastigheter ska behållas, utvecklas eller säljas. De hålls endast en gång årligen på grund av att
det kan ta lång tid mellan idé och genomförande på fastighetsmarknaden. Ivarsson
exemplifierar lagar kring bostäder och budgeteringsprocessen som orsaker till detta. Han
förtydligar att riskspridning därmed inte behöver användas i större utsträckning ute på
fastighetsbolagets orter.
Vidare menar Ivarsson att om ett fastighetsbolag använder sig av riskspridning arbetar det på
ett tämligen säkert sätt eftersom det gör att det blir mindre känsligt för konjunkturen.
Huruvida andra fastighetsbolag tillämpar riskspridning skiljer sig troligtvis åt enligt Ivarsson.
Han ger ett kommunalt bolag som exempel och att de har en längre tidsram eftersom de vill
behålla fastigheter i den utsträckning det är möjligt.
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Dessutom förklarar Ivarsson att ett sådant fastighetsbolag inte är lika marknadsdrivande som
Willhem, och att de därmed är mer villiga än sådana fastighetsbolag att avyttra fastigheter
som inte går tillräckligt bra. Avslutningsvis innehar Willhem endast fastigheter i södra och
mellersta Sverige. Anledningen är att de anser att Norrland är ett riskområde med långa
avstånd och mindre attraktionskraft som ger högre förvaltningskostnader.
4.3 Castellum AB
Mellanchefen på Castellum AB beskriver de huvudsakliga riskerna för fastigheter som de
tekniska samt hyresgästerna. De tekniska riskerna förklaras som när en fastighet inte är i det
skick som det förväntades innan förvärvet vilket skapar oförutsedda kostnader. Mellanchefen
exemplifierar; “Skulle ett tak behövas bytas ut, och det upptäcks att det finns något under
taket som också behöver bytas leder det till att det blir dyrare än vad vi hade tänkt”.
Hyresgästerna är även en risk med anledning av vilken verksamhet de har och huruvida en
ombyggnation behöver göras för dem. De huvudsakliga riskerna hanteras genom att en kalkyl
uppförs som innehåller intäkter, kostnader och avkastning på investeringen samt att pengar
läggs undan för oförutsedda kostnader.
Vidare anser mellanchefen att riskerna förändras över tid eftersom de är konjunkturberoende.
Anledningen till det är för att vid högkonjunktur tar exempelvis entreprenörer som ska
renovera en fastighet ett högre pris eftersom det är svårt att hitta entreprenörer som har tid.
Det innebär att fastighetsbolaget får en högre investeringskostnad och en lägre avkastning.
Vid lågkonjunktur kan risken dock vara att hyresgäster går i konkurs vilket innebär att
fastighetsbolaget förlorar intäkter på den aktuella fastigheten vilket i sin tur leder till att
fastigheten förlorar avkastning och tillfälligt värde tills den återigen blir uthyrd. Mellanchefen
poängterar dock att konjunkturen kan ses som både risk och möjlighet. Detta beror på att
fastighetsbolaget kan spara pengar under högkonjunktur och sedan använda dem till att
förvärva fastigheter under lågkonjunktur till ett lägre pris.
Mellanchefen beskriver sambandet mellan risk och avkastning som att det rimligen bör vara
att ju högre risk en fastighet innebär, desto högre avkastning krävs. Däremot poängterar
mellanchefen att Castellum “alltid gör en bedömning från fall till fall”. Det förekommer att de
förvärvar fastigheter trots sämre avkastning med anledning av att de är bra av andra
strategiska skäl, dock sker detta väldigt sällan. Vidare beskriver mellanchefen att
avkastningen även skiljer sig åt mellan olika fastighetsslag och exemplifierar med att ett
kontor i centrala Göteborg har en lägre avkastning i procent jämfört med en lagerlokal i
liknande läge. Avkastningen skiljer sig även åt mellan olika orter. Dessutom framhåller
mellanchefen att avkastningen också varierar utifrån efterfrågan och betalningsviljan på
marknaden men även på tillgången på fastigheter eftersom priserna stiger ju fler som är
intresserade vilket leder till att avkastningskraven sjunker.
Castellum AB sprider sina risker genom att ha en stor portfölj med många fastigheter och
hyresgäster. Att inneha fastigheter i Köpenhamn är dessutom en form av riskspridning. Vad
gäller entreprenörer som anlitas vid investeringar tas anbud in från ett flertal vilka dessutom
utvärderas. “Vi vill sprida risken genom att inte lägga alla ägg i samma korg, därför väljs inte
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alltid samma entreprenör”. Problematik som kan uppstå med riskspridning anser mellanchefen
därmed skulle kunna vara om det uppstår ett projekt där någon specialkompetens krävs som
innebär att utbudet av entreprenörer blir begränsat.
Mellanchefen beskriver att riskspridning är väl inarbetat i fastighetsbolaget och det finns en
stor medvetenhet långt ut i leden kring det. Det finns därmed inget behov av att det ska
användas i större utsträckning eftersom det läggs ned rimligt med tid samtidigt som resultatet
av arbetet är positivt. Vidare menar mellanchefen att fastighetsbolag generellt borde tillämpa
riskspridning men att det naturligtvis beror på olika strategier och inriktningar och att en
bedömning av hur risker ska spridas ska ske utifrån den valda strategin. Castellum innehar
fastigheter i Köpenhamn som en del av sin riskspridning men det ses även som ett sätt för
fastighetsbolaget att växa, eftersom Sverige kan ses som en begränsad marknad. Vidare anser
mellanchefen att avkastningen delvis påverkas av riskspridning. Mellanchefen förklarar att
Castellum mäter avkastning på varje specifik fastighet. I värderingen tas dock hänsyn till hur
bra hyreskontrakten är, vilket är ett sätt att hantera risken, och påverkar även fastighetens
avkastning. För fastighetsbolaget i stort beskriver mellanchefen att ju fler fastigheter och
hyresgäster som de har, desto mindre sårbara blir de om någon av hyresgästerna säger upp ett
hyreskontrakt.
4.4 Wihlborgs Fastigheter AB
Ekonomi- och finanschefen beskriver att de huvudsakliga riskerna kopplade till fastigheter
varierar beroende på om det handlar om att bygga en ny fastighet eller om det gäller ett
förvärv av en befintlig fastighet. Vid nybyggnation är de huvudsakliga riskerna vakans och
produktionskostnad. Vid förvärv av en befintlig fastighet är däremot inte risken för vakans
lika stor eftersom det finns befintliga hyresgäster som har kontrakt i fastigheten. Däremot
finns det en teknisk risk och en risk för att behovet av underhåll är större än vad som
beräknats i befintliga fastigheter. För att hantera dessa risker görs vid förvärv av befintlig
fastighet en ordentlig besiktning för att upptäcka eventuella brister och vid nybyggnation görs
en avvägning mellan sökandet av hyresgäster och när byggnationen ska påbörjas. Ekonomioch finanschefen tydliggör att i de flesta fall har de tecknat hyreskontrakt med hyresgäster till
två tredjedelar av fastigheten redan vid beslut om byggnationen, men det finns exempel på
fastigheter där byggnation påbörjats och några hyresgäster inte funnits. Vidare anses vissa
risker vara föränderliga över tid medan andra inte är det. Risken för vakans betraktas som
föränderlig eftersom den är konjunkturberoende. Vid lågkonjunktur är risken för vakans större
än vid högkonjunktur. Ekonomi- och finanschefen beskriver däremot inte
produktionskostnader som en risk som förändras över tid utan den beror på fastighetsbolagets
egna skicklighet att upphandla och projektleda en nybyggnation.
Ekonomi- och finanschefen beskriver sambandet mellan risk och avkastning som “Att risk
och avkastning hänger ihop är en av få sanningar, men hur de hänger ihop är svårare att
beskriva”. Wihlborgs ser på möjligheter till förvärv och nybyggnation utifrån vad de har för
uppfattning om marknaden, vilket läge den aktuella fastigheten har och vilket fastighetsslag
det är. Beroende på dessa uppfattningar ställs olika krav på avkastning.
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Exempelvis ställs det högre krav på avkastning i industrifastigheter än i fastigheter med andra
slags lokaler. Det beror på att det är större risk att industrifastigheter har vakanser under en
längre period än vad fastigheter med andra slags lokaler skulle ha.
Wihlborgs Fastigheter AB har valt en strategi som innebär att de enbart ägnar sig åt
fastigheter med lokaler. För att sprida riskerna har de spridning på hyresgästerna genom att de
verkar inom olika branscher men även att hyresgästerna är såväl privata företag som
kommuner och landsting. Fastighetsbolagets koncentrerade geografiska spridning ses endast
som positivt eftersom de anser att det är lägre risk att vara en stor, stark och duktig aktör på en
marknad än att vara en liten aktör på flera marknader. Anledningen till detta är att det är svårt
att vara bäst på flera marknader eftersom det blir svårare att känna alla hyresgäster samt den
lokala marknaden.
Vidare menar ekonomi- och finanschefen att riskspridning påverkar avkastningen, men hur
mycket är svårt att mäta. Dessutom är problematiken med riskspridning att samtliga
fastighetsbolag är utsatta för risk och för att hantera riskerna på ett bra sätt gäller det att vara
duktig på kärnverksamheten för att ha bättre chans att klara sig om marknaden sviktar.
Strategin kring riskspridning är väl inarbetat hos samtliga anställda på Wihlborgs samt väl
förankrat i organisationen. På vilket sätt riskspridning används av andra fastighetsbolag anser
ekonomi- och finanschefen beror på ägarstruktur och strategier. Detta innebär att det finns
många olika tankar kring hur riskspridning hanteras på bästa sätt.
4.5 Klövern AB
Kinnunen anser att teknisk risk och risken med hyresgäster är de huvudsakliga riskerna att
beakta för fastigheter. De tekniska riskerna innefattar bland annat hur tekniska funktioner ser
ut på kort och lång sikt vilket innebär vilka eventuella underhållskostnader och investeringar
som kan tänkas behövas göras i framtiden. Exempel på sådana investeringar är byte av tak
eller tillbyggnad på fastigheten. Risken med hyresgäster är även viktigt för Klövern att beakta
eftersom de står för hyresintäkterna i fastigheten. Därav är det av betydelse att ha hyresgäster
som har bra betalningsförmåga och hyreskontrakt som löper under en lång tid. Däremot finns
det alltid en risk att hyresgästen tvingas lägga ner sin verksamhet eller byter inriktning vilket
kan betyda att byte av lokal blir nödvändigt. För att hantera de tekniska riskerna ligger fokus
på att ha bra personal som har stor kunskap och erfarenhet om Klöverns alla fastigheter och
dess olika egenskaper. Gällande hyresgästerna har de en bra dialog med olika typer av aktörer
inom olika branscher för att hålla sig uppdaterade om hur framtiden i respektive bransch ser
ut.
Kinnunen hävdar att risker är under ständig förändring för Klövern. Kinnunen exemplifierar
läget som en sådan riskfaktor; ”I mindre etablerade områden kan fastighetsbolag erhålla mark
för en billig peng och bygga lokaler som sedan kan säljas dyrt tio år senare när området har en
större attraktionskraft”. Kinnunen förklarar även att det finns förändringar på
fastighetsmarknaden och exemplifierar med butikslokaler som var väldigt populära fem år
tillbaka, men som i dagsläget har fått minskad efterfrågan på grund av e-handeln.
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Kinnunen framhåller att Klövern finner ett tydligt samband mellan risk och avkastning.
Direktavkastningen på en fastighet ses som ett uttryck för framtida hyressättningar. Vad har
fastighetsbolaget för framtidstro om fastigheten? Anser de att lägets popularitet kommer att
öka där fastigheten är belägen är de beredda att acceptera en lägre avkastning idag. Har de
däremot en lokal i ett område med lägre status och med en låg framtidstro kommer risken vara
enorm om denna blir utan hyresgäst. På detta vis varierar även risken med fastighetsslag.
Eftersom de flesta fastigheter är belånade avgörs även avkastningen delvis av vilken
belåningsgrad fastighetsbolaget har. Dessutom kan hyresgästen ha påverkan på avkastningen.
Kinnunen hävdar att risken kan vara lägre i en fastighet med kommunala hyresgäster, och det
speglar den låga avkastning som ofta ställs på dessa fastigheter.
Klövern sprider risker genom att inneha olika hyresgäster samt genom geografisk spridning,
vilket ger stabila intäkter och som säkrar dem mot eventuella lågkonjunkturer. Riskerna sprids
även genom att både inneha ett flertal hyresgäster i samma lokal och en stor och stabil
hyresgäst i en enskild lokal. Kinnunen finner inga problem med deras sätt att arbeta med
riskspridning, men hävdar att det kan vara problematiskt om fastighetsbolag finns på för
många orter där de har brist på kunskap och personal. De arbetar ständigt med att minimera
riskerna och kompletterar fastighetsportföljen med investeringar för att få en större spridning,
och ser inget behov av att använda det mer. Bland övriga fastighetsbolag anser Kinnunen att
riskspridning är relativt väletablerat, även om det finns ett antal mindre fastighetsbolag som
han anser har för snäv inriktning eftersom de endast finns i ett område. Kinnunen berättar att
Klövern har valt att etablera sig på den danska marknaden för att sprida risker. Dessutom har
landet en annan valuta och billigare belåningsmöjligheter som kan främja fastighetsbolaget.
Avkastningen anses inte påverkas av riskspridning eftersom de fokuserar på avkastningen för
respektive fastighet och inte den sammanlagda procentsatsen.
Slutligen hävdar Kinnunen att det är viktigt för Klövern att ha ett visst risktagande, och att det
oftast är vid dessa tillfällen som de bästa affärerna görs. Det är även viktigt att följa sin
magkänsla och tro på sitt tillvägagångssätt. Dessutom är lokalkännedom och erfarenheter
viktiga aspekter att skaffa på fastighetsmarknaden.
4.6 Fastighetsstaden i Halmstad AB
Petersson beskriver att de huvudsakliga riskerna kopplade till fastigheter till viss del skiljer
sig åt beroende på om fastigheten utgörs av lokaler eller bostäder. När det gäller lokaler är
hyresgäster en huvudsaklig risk. Det är en mindre risk för vakans om det finns hyreskontrakt
med hyresgäster innan byggnation påbörjas än om hyreskontrakt inte är tecknade. Dessutom
är valet av hyresgäst viktigt eftersom hyresgäster med dålig ekonomi och med risk för
konkurs vill undvikas. Fastigheter som utgörs av bostäder påverkas däremot av politiska
risker som exempelvis hyresregleringen. Att inte få dem uthyrda anses vara liten risk eftersom
efterfrågan under en längre tid varit större än utbudet. Risker som gäller för fastigheter med
såväl lokaler som bostäder är förseningar och kvalitetsbrister under byggprocessen. För att
hantera riskerna tecknas vanligtvis hyreskontrakt med lokalhyresgäster innan påbörjad
byggnation och hyresrätter byggs med rätt läge och med bra standard. Dessutom utser
Fastighetsstaden entreprenörer som anses passande för fastighetsbolaget.
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Vidare förklarar Petersson att de huvudsakliga riskerna är konstanta över tid. Däremot finns
det andra långsiktiga risker som exempelvis ränta som fluktuerar över tid och som kan
påverka hyresgästerna. Andra långsiktiga och föränderliga risker är de som kan kopplas till
omvärlden. Sådana risker är exempelvis miljörisk med förhöjda vattennivåer och risken för en
orolig värld med krig.
Petersson beskriver sambandet mellan risk och avkastning som stort. “Hög risk kräver hög
avkastning”. Han poängterar att Fastighetsstaden formulerar ett internt mål för risk för att
kunna bestämma vilket minimikrav över tid de har på avkastning, samtidigt som “The sky is
the limit” för hur hög avkastningen kan vara. Dessutom varierar avkastningen med
fastighetsslag där bostäder har det lägsta avkastningskravet. Petersson exemplifierar genom
att beskriva att avkastningskravet för bostäder i centrala Halmstad med bra läge har ett
avkastningskrav på cirka 3,7 procent medan lokalers avkastningskrav är 5 till 6 procent.
Fastighetsstaden sprider riskerna genom att lokaler och bostäder utgör 50 procent vardera av
innehavet. Dessutom fördelas innehavet lika mycket på den västra delen av Halmstad som på
den östra delen. Fastigheterna med lokaler sprids ytterligare genom att ha olika storlekar,
prisklasser, åldrar och komplexa fastigheter. Strategin är att endast inneha fastigheter i
Halmstad eftersom det anses av stor betydelse ur konkurrenssynpunkt att leva, bo och kunna
den marknad där fastighetsbolaget verkar. På Fastighetsstaden är tillämpningen av
riskspridning koncentrerat till ägare, styrelse och företagsledning men i takt med ett mer
komplext samhälle har medvetenheten om riskspridning ökat. Tillämpningen av riskspridning
beskriver Petersson skulle kunna användas i större utsträckning eftersom omvärlden snabbare
anpassas med hjälp av digitaliseringen. Det innebär att tempot är högre idag än vad det var
förr och för att följa utvecklingen kan därför riskspridning tillämpas i större utsträckning.
Enligt Petersson är dessa anledningar även orsaken till att riskspridning generellt har ökat med
åren hos fastighetsbolag. Avslutningsvis beskriver Petersson ett dilemma med riskspridning.
Detta är att avkastningen inte maximeras, vilket innebär att det kostar att sprida risker.
4.7 JCB Fastighetsförvaltning AB
Bengtsson förklarar att JCB ser dolda tekniska fel, risken för vakans, ränterisken och risken
med hyresgäster som de huvudsakliga riskerna kopplade till fastigheter. De eventuella dolda
felen och risken för vakans hanterar fastighetsbolaget genom att alltid besikta fastigheten före
köpet och säkerställa att den har 100 procent beläggning vid nybyggnation. Vid förvärv av
äldre fastigheter ser Bengtsson däremot det som en möjlighet att det finns en viss grad av
vakans, eftersom ombyggnaden då kan påbörjas tidigare. Däremot ifrågasätter JCB hur stor
efterfrågan är och hur lätt det kommer bli att få lägenheterna uthyrda. Ränterisken blir svår för
fastighetsbolaget att hantera eftersom de inte har bundna räntor. Det är däremot ett medvetet
val i syfte att kunna utnyttja ränteläget. Riskerna med hyresgästerna hanterar JCB genom att
teckna hyreskontrakt med hyresgäster som har bra betalningsförmåga.
En del av riskerna är föränderliga för JCB; “Risken minskar med amorteringen” förklarar
Bengtsson. Dessutom ökar risken med fastigheten ju äldre den blir på grund av
förslitningsskador.
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Sett ur ett annat perspektiv stiger värdet på fastigheterna under fastighetsbolagets verksamma
tid vilket innebär att risken har minskat. Därmed är risken med byggnaden relativt konstant.
Ränterisken förändras på grund av omvärldsfaktorer som Bengtsson beskriver att JCB inte
kan påverka.
”Ju högre avkastning som krävs av en fastighet, desto högre är risken med den”. Bengtsson
berättar att JCB enbart valt att inneha bostäder i sin fastighetsportfölj på grund av den låga
risk som det innebär. Nackdelen med denna strategi är att det även innebär en lägre
avkastning jämfört med exempelvis svåruthyrda lokaler. ”Det är däremot värt det eftersom jag
kan sova gott om natten eftersom jag är medveten om att fastigheterna med all största
sannolikhet inte kommer stå tomma”. Bengtsson förklarar att JCB tidigare har ägt lokaler men
valt att sälja av detta bestånd för att minska risken för vakans. Bengtsson framhäver därmed
att risken varierar med fastighetsslag.
Bengtsson hävdar att JCB inte har någon utarbetad riskspridning i fastighetsbolaget förutom
den internationella spridningen. De flesta fastigheterna är belägna i centrala Halmstad, men de
har även fastigheter i Spanien och USA. Anledningen till innehavandet av de utländska
fastigheterna är dock delvis för att utnyttja det aktuella läget på marknaden. Bengtsson
exemplifierar detta med fastigheterna i USA som förvärvades under finanskrisen 2008.
Bengtsson finner en del problematik med riskspridning eftersom det är svårt att vara expert på
alla de olika marknaderna som de befinner sig på. Dessutom antar Bengtsson att riskspridning
används mer i större fastighetsbolag som innehar lokaler på grund av den högre risk som det
innebär. Bengtsson anser att JCB inte behöver tillämpa riskspridning i större utsträckning med
tanke på att det är ett medvetet val att endast inneha bostäder i populära områden. Slutligen
poängterar Bengtsson att den totala avkastningen påverkas i form av att den minskar med
risken.
4.8 Sammanfattning av empiri

Figur 3. Egenkonstruerad figur som ger en koncentrerad sammanfattning av insamlad empiri.
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5. Analys
Följande kapitel innefattar analys av referensram och empiri. Kapitlet är indelat i tre teman
vilka är risk, avkastning och riskspridning.
5.1 Huvudsakliga risker kopplade till fastigheter
Majoriteten av samtliga intervjuade fastighetsbolag ser den tekniska risken som en av de
huvudsakliga riskerna för fastigheter. De lyfter bland annat de tekniska funktionerna som
behöver underhållas och dolda fel i fastigheten som uppkommit efter förvärvet som exempel
på tekniska risker. Denna risk styrks av Gupta och Tiwari (2015) som framhåller fysiskt skick
som en av riskerna kopplade till fastigheter. En intressant iakttagelse är att Fastighetsstaden är
det enda fastighetsbolaget som inte ser den tekniska risken som en av de huvudsakliga
riskerna. En anledning till det kan vara att Fastighetsstaden främst förvärvar nya fastigheter.
På grund av det har fastigheterna en låg ålder och nya tekniska funktioner, vilket innebär att
risken för problem är liten. Gupta och Tiwari (2015) hävdar även att åldern på fastigheten är
en riskfaktor, som styrks av JCB som förklarar att risken delvis ökar med åldern på
fastigheten. Trots att läget framställs som en fysisk risk enligt Huffman (2002) och Gupta och
Tiwari (2015) är det endast Hemfosa som nämner läget som en huvudsaklig risk kopplat till
fastigheter. Detta kan bero på att Hemfosas huvudsakliga inriktning är samhällsfastigheter
vilket innebär ett större behov av att befinna sig i orter med befolkningstillväxt och
företagande, precis som mellanchefen på Hemfosa nämner.
Fem av de sju intervjuade fastighetsbolagen ser hyresgäster som en huvudsaklig risk kopplat
till fastigheter. Hemfosa, Castellum, Klövern, Fastighetsstaden och JCB hävdar att
hyresgästens betalningsförmåga, branschtillhörighet och kombinationen av olika hyresgäster
är viktiga faktorer att ta hänsyn till. Kombinationen av hyresgäster ser Brueggeman och
Fisher (2016) som en del av affärsrisken eftersom den påverkar variationen i fastighetens
intäkter. Lind och Lundström (2009) menar dessutom att hyresgästernas branschtillhörighet
och olika verksamheter bör beaktas. Gupta och Tiwari (2015) ser den enskilde hyresgästen
som en risk att ta hänsyn till vid lokaler. Forskarnas konstaterande stämmer därmed överens
med vad Hemfosa, Castellum, Klövern och Fastighetsstaden, framhåller, som alla innehar
lokaler i sina fastighetsportföljer. JCB, som endast innehar bostäder, ser också hyresgäster
som en risk. En intressant iakttagelse är därmed att Willhem och Wihlborgs inte gör detta,
trots att de innehar samma fastighetsslag som övriga respondenter. Det kan bero på att
hyresgäster som risk har lägre prioritering för dessa fastighetsbolag. Hemfosas påstående att
den rådande högkonjunkturen innebär lägre risk, skulle därmed kunna vara en förklaring till
Willhems och Wihlborgs inställning.
Vakans är en huvudsaklig risk för Wihlborgs och Fastighetsstaden kopplat till nybyggnation
av fastigheter. JCB vidhåller även vakans som en huvudsaklig risk, men vid förvärv av
befintliga fastigheter. Däremot ser JCB en viss grad av vakans som en möjlighet att kunna
genomföra ombyggnationer av fastigheten.
Willhem ser även vakans som en risk, men på grund av hög efterfrågan på bostäder tar
fastighetsbolaget ingen hänsyn till den. Brueggeman och Fisher (2016) förknippar risken med
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vakans kopplat till fastigheter, och precis som JCB menar de att en viss grad av vakans bör
finnas för att kunna anpassa fastigheten till den nya hyresgästen. Anari och Hunt (2002) samt
Sanderson et al. (2006) diskuterar också vakans men endast kopplat till lokaler. De benämner
denna vakansgrad som den naturliga graden av vakans och hävdar att den är nödvändig i syfte
att ge möjlighet för hyresgäster att hyra lokaler på kort varsel. Anmärkningsvärt är att varken
Hemfosa, Castellum eller Klövern, som alla innehar lokaler, inte benämner vakans som en
risk eller diskuterar naturlig vakansgrad. En orsak till det kan vara att vakans i en
fastighetsportfölj kan uppfattas som negativt av omgivningen och det kan därmed finnas
ovilja att diskutera det.
Wihlborgs är det enda fastighetsbolaget i studien som ser produktionskostnader som en risk
kopplat till fastigheter. De anser att denna risk är konstant eftersom den beror på
fastighetsbolagets egna skicklighet att anlita entreprenörer och projektleda nybyggnationen.
Det är svårt att se en direkt koppling till referensramen angående produktionskostnaderna.
Faktumet att endast ett av sju fastighetsbolag nämnde produktionskostnaderna som en risk
indikerar på att de inte ses som en utbredd huvudsaklig risk direkt kopplad till fastigheter.
Detta skulle även kunna vara en anledning till att det verkar finnas begränsad tidigare
forskning kring det. En annan risk som endast nämndes av ett fastighetsbolag är ränterisken.
För JCB är ränterisken kopplad till fastighetsportföljen på grund av fastighetsbolagets
obundna räntor. Syftet med detta är att kunna utnyttja ränteläget som kan innebära minskade
räntekostnader. Brueggeman och Fisher (2016) framhåller även ränterisken som en särskild
risk för fastigheter men förklarar istället att den kan påverka priset på fastigheten. Innebörden
av ränterisken kan därmed skilja sig åt.
Ytterligare en risk som enskilt benämnts är den politiska risken som Fastighetsstaden
framhöll. Fastighetsbolaget exemplifierade en sådan politisk risk med hyresregleringen för
bostäder. Huffman (2002) diskuterar politiska regleringar som en landsspecifik risk, vilket
hyresregleringen kan anses vara. Risker kopplade till marknaden går inte att påverka enligt
Keeris (2008) som hävdar att de är lika för alla investerare på samma marknad eftersom de är
konstanta. Med tanke på att alla fastighetsbolag finns på samma marknad och därmed
påverkas av den politiska risken kan det ifrågasättas varför resterande fastighetsbolag inte
nämner den. En förklaring till det skulle kunna vara att fastighetsbolagen inte lägger några
resurser på politisk risk eftersom den inte går att påverka.
5.2 Sambandet mellan risk och avkastning
Majoriteten av de intervjuade fastighetsbolagen beskriver sambandet mellan risk och
avkastning som att ju högre risk en fastighet innebär, desto högre avkastning krävs. Willhem
och Klövern beskriver sambandet på andra vis men innehållet i deras beskrivningar tyder på
att de ser ett samband mellan risk och avkastning. Willhem hävdar att den enskilde fastigheten
har ett eget avkastningskrav kopplat till dess risk. Klövern ser direktavkastningen som ett
uttryck för framtida hyressättningar.
Keeris och Langbroek (2009) har ett liknande resonemang eftersom de anser att avkastning
beror på hyresintäkterna och den framtida värdeförändringen av fastigheten, och inte endast
av hur omfattande investeringen är. Wihlborgs förklarade att det finns ett samband men att det
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däremot är svårt att beskriva på vilket sätt. Därmed är samtliga fastighetsbolag överens om att
det finns ett samband mellan risk och avkastning, trots deras olika storlekar och inriktningar.
Brueggeman & Fisher (2016) hävdar att den högre risk som investering i fastigheter innebär,
medför att högre avkastning därmed förväntas. Detta konstaterande antyder att det finns en
viss allmän uppfattning i branschen om sambandet och som överensstämmer med tidigare
forskning, men att en djupare förståelse om hur faktorerna hänger samman kan vara bristfällig
i vissa fall.
De intervjuade fastighetsbolagens syn på sambandet mellan risk och avkastning kan även bero
på deras strävan efter vinst. Keeris (2008) beskriver begreppet avkastning som en
kompensation investeraren, som i detta fall är fastighetsbolaget, kräver för den risk som tas.
Samtliga fastighetsbolag är vinstdrivande fastighetsbolag och tar således risker för att ha
möjlighet att generera avkastning och därmed vinst. Detta indikerar att fastighetsbolagen vill
bli kompenserade bestående av avkastning utifrån den nivå av risk de är villiga att ta.
5.3 Fastighetsbolagens tillämpning av riskspridning
Geografisk spridning som ett sätt att sprida risker är något som flera av fastighetsbolagen
tillämpar. Enligt Eichholtz et al. (1995) är geografisk region en av de två vanligast
förekommande kategorierna som används vid riskspridning av fastighetsportföljer. Hemfosa,
Castellum och Klövern använder sig av geografisk spridning genom att inneha fastigheter på
ett flertal orter i Sverige men även utanför Sveriges gränser. Fastighetsstaden använder också
geografisk spridning men koncentrerat genom att ha fastigheter på flera platser inom en och
samma stad. En intressant iakttagelse är att även Wihlborgs är geografiskt koncentrerade,
dock till en region, men ser inte geografisk spridning som ett sätt att sprida risker på. Både
JCB och Willhem menar att de inte tillämpar geografisk spridning på lokal nivå. Trots att
Willhem dessutom verkar på ett flertal orter i Sverige nämns inte geografisk spridning som ett
tillvägagångssätt för riskspridning. Däremot ser de en önskan om att ha fastigheter i olika
områden på lokal nivå.
Endast ett av fastighetsbolagen uttrycker att olika fastighetsslag används som riskspridning,
trots att fem av sju fastighetsbolag innehar olika fastighetsslag. Dessutom hävdar sex av sju
fastighetsbolag att avkastningen eller risken skiljer sig åt med fastighetsslag men trots det
nämns det inte som ett tillvägagångssätt för riskspridning. Enligt Eichholtz et al. (1995) är
däremot fastighetsslag den andra kategorin som är vanligast förekommande vid riskspridning
av fastighetsportföljer. Intressant är därmed att endast ett av fastighetsbolagen nämner
fastighetsslag som ett sätt att sprida risker på. Detta kan tyda på att riskspridning genom olika
fastighetsslag skulle kunna ske omedvetet för övriga fastighetsbolag, alternativt att det inte ses
som ett tillvägagångssätt att sprida risker på. Eichholtz et al. (1995) hävdar att investerare bör
ställa sig frågande till om fastighetsslag och geografisk region ensamma presterar lägre
avkastning än om dessa två gemensamt presterar högre avkastning i en fastighetsportfölj.
Glascock och Kelly (2007) instämmer i detta ifrågasättande och ställer sig även frågande till
vilken av kategorierna som är mest effektiv. Eftersom inte något av fastighetsbolagen
uttryckligen framhåller att de sprider risker med hjälp av olika fastighetsslag går det därmed
inte att avgöra om kategorierna ensamt eller gemensamt presterar högst avkastning. Dessutom
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går det inte att fastställa vilken av kategorierna som är mest effektiv, men eftersom endast ett
av fastighetsbolagen nämner fastighetsslag som ett sätt att sprida risker på indikerar det att
geografisk spridning är mest effektiv.
En internationell portfölj bestående av fastigheter i olika länder är något som Hemfosa,
Castellum, Klövern och JCB innehar, men av olika anledningar. Hemfosa väljer att satsa på
den nordiska marknaden tack vare att den är relativt lik den svenska. Castellum utökar sin
fastighetsportfölj till Danmark i syfte att växa eftersom de anser att den svenska marknaden är
begränsad, samt för att sprida sina risker. Klövern har även etablerat sig på den danska
marknaden för att sprida sina risker, men även för att utnyttja valutan och de finansiella
fördelar som det medför. JCB har en internationell fastighetsportfölj främst i syfte att utnyttja
det aktuella läget på marknaden men även för att öka den totala avkastningen. Hemfosa,
Castellum och Klövern nämner ingen problematik med att verka på olika marknader. Däremot
ser JCB en nackdel med det eftersom det blir svårt att vara expert på alla marknader de verkar
inom. Fastighetsstaden instämmer i detta resonemang och verkar därför endast i Halmstad.
Även Wihlborgs styrker detta faktum eftersom de strävar efter att vara bäst på ett koncentrerat
område istället för att sprida riskerna genom en internationell portfölj. De anser även att
risken minskar genom detta tillvägagångssätt.
Empirin visar att majoriteten av de intervjuade fastighetsbolagen väljer att ha internationella
fastighetsportföljer, bland annat på grund av reduceringen av risken och för att kunna dra
nytta av de olika fördelarna på respektive marknad. Förutom en reducering av risken hävdar
Lizieri och Finlay (1994) att avkastningen samtidigt kan öka genom en världsomfattande
portfölj, vilket JCB instämmer om. Resterande fastighetsbolag ser vissa problem med att
inneha fastigheter i olika länder, vilket även kan styrkas av Lizieri och Finlay (1994). De
beskriver att det är svårt att få inblick och kunskap i den utländska marknaden, det aktuella
landet kan ha regleringar som begränsar fastighetsägandet och det kan finnas
likviditetsproblem i landet. Dessutom ser de en problematik med bristfällig kunskap om
riskspridning hos investeraren som kan förhindra ett investeringsbeslut samt de
omkringliggande kostnaderna som tillkommer vid internationella förvärv. Wihlborgs kan
anses instämma med att de inte känner till den utländska marknaden och ser således en
nackdel med internationella portföljer som medför att de väljer bort denna strategi.
Fastighetsstaden lägger vikt vid att leva, bo och kunna den marknad där de verkar. Deras
inblick i den utländska marknaden är därmed begränsad och därför väljer de bort en
internationell fastighetsportfölj. Den övriga problematik som Lizieri och Finlay (1994)
vidhåller är inget som framgår av fastighetsbolagen vilket kan tyda på att problemen inte
uppfattas som svårigheter vid internationella fastighetsportföljer.
Castellum, Wihlborgs och Klövern är alla överens om att spridning av hyresgäster minskar
risken. Castellum har flertalet hyresgäster eftersom de drabbas mindre om någon av
hyresgäster skulle säga upp sitt hyreskontrakt. Wihlborgs har ett annat tillvägagångssätt för att
sprida sina risker eftersom de väljer att ha hyresgäster inom olika branscher samt inom den
privata sektorn, kommun och landsting. Även Klövern väljer att ha olika slags hyresgäster och
varierar antalet i samma lokal. Till exempel kan de välja att ha flera i en och samma lokal,
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eller en trygg och stor i en enskild lokal. På detta vis erhåller de stabila intäkter och försäkrar
sig mot lågkonjunkturer. Gupta och Tiwari (2015) beskriver betydelsen av hyresgäster som en
risk i fastigheter bestående av lokaler. Lind och Lundström (2009) instämmer i detta men
beskriver även hyresgästernas branschtillhörighet som en risk vid lokaler. Hur hyresgäster
som risk ska hanteras eller om den kan användas för riskspridning framgår inte av
referensramen. Intressant är dock att det är de större fastighetsbolagen Castellum, Wihlborgs
och Klövern som tillämpar det som ett tillvägagångssätt för riskspridning. Däremot sprider
Hemfosa, Willhem, Fastighetsstaden och JCB inte deras risker med hjälp av sina hyresgäster.
Det kan finnas olika faktorer som kan vara anledningar till varför de inte gör det. För
Hemfosa kan det bero på att de till största del har samhällsfastigheter och därmed stat och
kommun som hyresgäster, vilka de ser som trygga. För Willhem, Fastighetsstaden och JCB
kan det bero på att dessa innehar bostäder vilket gör att de inte är lika beroende av
konjunktursvängningar som de fastighetsbolagen med endast lokaler i fastighetsportföljen.
Två sätt som endast ett av fastighetsbolagen berör för att sprida risker är Castellum, som
nämner stor portfölj samt olika entreprenörer som en del av deras riskspridning. Lizieri och
Finlay (1994) styrker betydelsen av en stor portfölj eftersom de hävdar att eliminering av risk
förutsätter en sådan. Entreprenörer som ett sätt att sprida riskerna på framkommer däremot
inte i referensramen. Vad som kan ifrågasättas är varför inte någon av de andra
fastighetsbolagen nämnde dessa tillvägagångssätt. En anledning till det kan vara att de inte ser
dessa tillvägagångssätt som en form av riskspridning.
Ingen av fastighetsbolagen framhöll att de såg någon problematik med riskspridning. Lizieri
och Finlay (1994) och Lekander och Söderberg (2011) hävdar däremot att det både finns
problematik och svårigheter med tillämpningen av riskspridning på fastighetsmarknaden. Det
indikerar att samtliga fastighetsbolag står inför samma problematik vilket innebär att ingen
har större möjlighet att påverka den. Hade det däremot varit respondenter som verkar inom
dels fastighetsbranschen men även inom annan bransch skulle denna problematik ha kunnat
visa sig tydligare eftersom en jämförelse mellan branscher hade kunnat göras.
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6. Slutsats
Följande kapitel innefattar studiens slutsatser som kunnat dras utifrån de intervjuade
fastighetsbolagen och består av tre delar. Kapitlet inleds med två slutsatser gällande två
tillvägagångssätt för riskspridning. Slutligen presenteras en tredje slutsats som summerar
svaret på problemformuleringen.
6.1 Slutsats 1
Majoriteten av fastighetsbolagen tillämpar geografisk spridning som tillvägagångssätt för att
sprida risker, vare sig det är spridning inom en stad, ett land eller över landsgränser.
Forskning hävdar att geografisk spridning är ett av det vanligaste tillvägagångssättet för att
sprida risker på fastighetsmarknaden. Trots det används inte tillvägagångssättet av ett antal
fastighetsbolag. Dessutom är vissa även kritiska till att ha en internationell fastighetsportfölj
eftersom de anser att det är svårt att vara expert på flera marknader, oavsett om de finns i
andra länder eller i städer inom ett land. Med hänsyn till att majoriteten av fastighetsbolagen
trots allt använder geografisk spridning och att forskning styrker det, kan slutsatsen dras att
geografisk spridning är det mest tillämpade tillvägagångssättet för riskspridning på
fastighetsmarknaden. Det är däremot av betydelse att belysa att tillvägagångssättet inte passar
alla fastighetsbolag med anledning av deras individuella uppfattning om hur riskspridning
tillämpas på främsta sätt.
Enligt forskning är fastighetsslag ett annat vanligt förekommande sätt att sprida risker på i en
fastighetsportfölj. Däremot är det endast ett av fastighetsbolagen som uttryckligen använder
det, trots att majoriteten av dem har olika fastighetsslag i sina portföljer. En slutsats som kan
dras av detta faktum är att metoden inte bör klassificeras som ett av de vanligaste
tillvägagångssätten för riskspridning eftersom fastighetsbolag sällan använder det.
6.2 Slutsats 2
Majoriteten av de större fastighetsbolagen som enbart innehar lokaler använder hyresgäster
som ett tillvägagångssätt för riskspridning. Hyresgäster som en risk på fastighetsmarknaden är
något som flera forskare bekräftar, men huruvida det används som ett tillvägagångssätt för
riskspridning finns det däremot begränsad forskning om. De fastighetsbolag som enbart
innehar bostäder eller en kombination av lokaler och bostäder i sin fastighetsportfölj använder
dock inte hyresgäster som en del av sin riskspridning. En slutsats som därmed kan dras är att
hyresgäster som ett tillvägagångssätt för riskspridning är mer betydelsefullt för
fastighetsbolag med lokaler än för fastighetsbolag med bostäder. Därmed kan det konstateras
att fastighetsbolagens inriktning på bostäder, lokaler eller en kombination av dessa kan
påverka hur riskspridning tillämpas. Med anledning av att det är de större fastighetsbolagen
som ser hyresgäster som en riskspridning tyder det på att även storleken är relevant vid
tillämpandet.
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6.3 Slutsats 3
Hur tillämpas då riskspridning i fastighetsbolag för att minimera risk och generera
avkastning? Tidigare slutsatser tyder på att det finns ett antal tillvägagångssätt som är mer
förekommande än andra, vilka är geografisk spridning och spridning av hyresgäster. Däremot
har fastighetsbolagen individuella uppfattningar om riskspridning och hur risk minimeras som
gör att tillämpandet delvis skiljer sig åt. Flera av fastighetsbolagen hävdar att avkastningen
skiljer sig åt med fastighetsslag, men trots det används inte fastighetsslag vid riskspridning.
Riskspridning som tillvägagångssätt används dock av samtliga fastighetsbolag. En slutsats
som därmed kan dras är att fastighetsbolag tillämpar riskspridning främst för att ha möjlighet
att minimera risk och få förståelse för fastighetsmarknaden, och inte för att generera
avkastning. Det krävs därmed en balans mellan den risk fastighetsbolag är villiga att ta och
den avkastning de vill generera för att tillämpandet av riskspridning ska vara fördelaktigt.

7. Fortsatt forskning
Under studiens process har intresseväckande resonemang framträtt. Nedan presenteras
förslag på fortsatt forskning som lyfter dessa resonemang.
7.1 Riskspridning i andra länder
Användningen av internationella portföljer var något som visade sig vara mer användbart och
betydelsefullt vid riskspridning än vad som förväntades. Utifrån denna betydelse skapades
därför nya idéer kring ämnesområde. Det hade varit intressant att studera internationella
portföljer mer i detalj och fastighetsbolags inställning till att använda det tillvägagångssättet
för riskspridning. För att få en mer utförlig uppfattning kring dess användning och betydelse
hade en kvantitativ studie kunnat genomföras med ett större antal respondenter. Dessutom
hade en granskning av respondenternas årsredovisningar kunnat göras för att förhålla sig
kritisk till respondenternas svar. Att lyfta frågan och se vilka skillnader och likheter det finns
med andra länder kring ämnet hade även varit intressant för att få förståelse för om, och i
sådant fall i vilken utsträckning det används globalt.
7.2 Den historiska utvecklingen av riskspridning på fastighetsmarknaden och
dess framtid.
En av respondenterna med lång erfarenhet på fastighetsmarknaden resonerade kring om att
riskspridning och dess användande har ökat genom åren. Detta skapade en idé kring ett
studieområde som blir ett förslag på fortsatt forskning. Detta gäller hur utvecklingen av
riskspridning har förändrats över tid på fastighetsmarknaden och vilka faktorer det är som
påverkat denna utveckling. Lämpliga respondenter för en sådan studie hade varit
fastighetsbolag och personer som varit verksamma på marknaden under lång tid. Koppling
hade sedan kunnat göras till hur utvecklingen av riskspridning på fastighetsmarknaden
framställs i teorin. I takt med de senaste årens tekniska utveckling skulle ämnet vara
synnerligen aktuellt att studera för att förstå hur riskspridning har utvecklats med den. För att
stärka studien hade det varit intressant att även studera hur riskspridning på
fastighetsmarknaden skulle kunna se ut i framtiden och vilka omständigheter som skulle
kunna ligga till grund för den utvecklingen.
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Bilagor
Bilaga 1
Intervjuguide
Marknadsrisk och specifik risk:
❖ Vilka är de huvudsakliga riskerna kopplade till fastigheter?
❖ Hur hanterar Ni dessa risker?
❖ Förändras riskerna över tid? Om ja, på vilket sätt?
Avkastning:
❖ Vilket samband finner Ni mellan risk och avkastning?
❖ Hur varierar avkastningen med fastighetsslag?
Modern portföljteori:
❖ På vilket sätt sprider Ni era risker?
❖ Finns det någon problematik med riskspridning?
❖ I hur stor utsträckning är riskspridning inarbetat i Ert fastighetsbolag?
❖ Finns det ett behov av att använda riskspridning i större utsträckning? Varför/varför
inte?
❖ Hur mycket anser Ni att riskspridning används av fastighetsbolag på
fastighetsmarknaden?
❖ Påverkas avkastningen av riskspridning? Varför/varför inte?
Internationella portföljer:
❖ Innehar Ni fastigheter i olika länder? Varför/varför inte?
Övrigt:
❖ Har Ni några ytterligare tankar kring risk, avkastning och riskspridning som Ni vill
dela med er av?
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