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Den här uppsatsen kommer att beröra ämnesområdet internationell företagsverksamhet och 
belysa den ryska marknadens investeringsklimat med fokus på kommersiella fastigheter. 
Syfte med denna uppsats är att undersöka vilka potentiella möjligheter samt eventuella 
barriärer som finns vid investeringar i köpcentra i Ryssland. Detta har jag undersökt med 
hjälp av teorier kring investeringsprocessen samt personliga intervjuer. De resultat jag har 
kommit fram till är att de olika faktorerna har olika stark påverkan på den typen av 
investeringar.    
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Ämnesvalet har flera bakomliggande orsaker. Mitt intresse och mina kunskaper om Ryssland 
allmänt beror till stor del på mitt ryska ursprung och idéen för att skriva om investeringar just 
i köpcentra föddes tack vare min anställning i koncernen ”Centrum Group Håkan Karlsson 
AB”. 
Koncernens strategi är att skaffa uppdragsavtal som konsult samt att etablera egna köpcentra, 
antingen totalt egna eller gemensamt med finansiella partners. Bolagets mål för närvarande är 
att etablera sig med en tydlig marknadsledarposition som kreativ köpcentrumdeveloper i 
Ryssland, en marknad där Centrum Group-koncernen redan har en god erfarenhet i (har varit 
involverad i flera projekt bl.a. Ikea).  
 
1.2. Problemspecifikation 

Den här uppsatsen kommer att beröra ämnesområdet internationell företagsverksamhet och 
belysa den ryska marknadens investeringsklimat med fokus på kommersiella fastigheter. 

Sedan ett antal år tillbaka söker både svenska och utländska investerare efter affärsmöjligheter 
inom köpcentra och detaljhandel. Idag finns det ett stort antal investerare som enbart 
fokuserar på köpcentra. Det diskuteras mycket om att marknadspotentialen för nya köpcentra 
börjar blir begränsad i Sverige. Framgångsrika affärer i Polen, Ungern och Tjeckien tyder på 
att det finns stor potential för investerare i centrala och östra Europa. De senaste åren har man 
sett en tendens till ökat intresse för investeringar i köpcentra i Central Europa, vilket har lett 
till att marknaden blivit mättad och omsättningen halverats, samt har avkastningen sjunkit till 
9 % för de bästa köpcentren och tendensen tyder på att den kommer att minska ytterligare till 
mindre än 8 % i framtiden.1  Konkurrensen blir allt hårdare och regelmässigt nya krav uppstår 
på den inhemska marknaden, leder till att nya globala detaljhandelsmarknader tar plats. Det 
finns många västerländska experter som presenterar analyser av investeringsmiljöer och pekar 
ut Ryssland som en av de mest attraktiva bland de nya expansiva marknaderna (det finns ett 
flertal årliga forskningsrapporter som jag kommer att referera till längre ner i uppsatsen bl.a. 
Jones Lang LaSalle, AT Kearney, Emerging Market Priorities for Global Retailers) Faktum 
är att redan idag finns de många utländska företag som redan har etablerat sig i Ryssland med 
väldigt betryggande och solid avkastningsmarginal. 

Stora förbättringar i den ryska lagstiftningen om direkta investeringar har ägt rum under de 
senaste tio åren. Men trots detta när frågan kommer till punkten att ta investeringsbeslut väljer 
många västerländska investerare avvaktande positioner i dagens läge. Trots stora 
avkastningsmöjligheter är det inte så många som vågar satsa på Ryssland, dels på grund av de 
stora risker som förknippas med de instabila ekonomiska och politiska förhållandena i landet 
och dels på grund av svårigheter med att skaffa fram tillförlitlig landsinformation. 

Investeringar i Ryssland sker därför under stor osäkerhet. Den komplicerade och oklara 
lagstiftningen vad gäller fastighetsägande i Ryssland bidrar till försiktigheten vid 
investeringsbeslut. Bedömningen av potentiella investeringar baseras på faktorer som oftast 
inte är möjliga att kvantifiera.  

Ett investeringsbeslut utgör alltid ett visst mått av risktagande, framför allt ett finansiellt 
risktagande, eftersom man binder eller lånar kapital för längre tidsperioder. En investering i 
ett annat land innebär att man bör tänka extra noggrant på de risker som detta kan medfölja. 
Sådana bedömningar har, ur investeringssynpunkt, alltid varit svåra att göra i ett land som 

                                                 
1 AEB Real Estate Commitee monitor, 3Quarter, 2005 
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Ryssland. Politisk instabilitet, ekonomiska kriser, kriminalitet m.m. har alltid varit de faktorer 
som skrämmer bort eventuella investerare. Informationsbehovet vid en utlandsetablering är 
vanligtvis stort på planeringsstadiet. 

 
1.3. Syfte 
 
Syfte är att få en bild av vilka potentiella möjligheter och barriärer för investeringar som de 
intervjuade nyckelpersonerna ser gällande investeringar i köpcentra i Ryssland. 
 
 
 
1.4. Avgränsning 
 
Beslutet at expandera utomlands för ett företag innebär en lång process av utvärderingar. Allt 
från marknadsanalyser till finansieringslösningar, riskutvärderingar, investeringskalkyler, 
affärsplaner och mycket annat. Det finns ett flertal faktorer som påverkar ett 
investeringsbeslut beroende på land, bransch, investeringstyp och mycket annat. Det är ett 
brett område att forska i och allting ryms inte inom denna uppsats. I mitt arbete kommer jag 
att skriva om faktorer som påverkar investeringsbeslut vid investeringar i köpcentra i 
Ryssland. Att göra en investering är att göra en chanstagning som involverar risk. 
Beslutsanalysprocessen tvingar beslutsfattare att göra en djup och logisk utvärderig av de 
alternativa strategier som finns att tillhandla. Beslutprocessen att investera i köpcentra i 
Ryssland baserad på riskinventering kan delas upp i tre områden; internationell-, nationell- 
och projektmiljö. I min uppsats kommer jag att gå igenom de största faktorerna, både positiva 
och negativa. Enligt mina respondenter har dessa faktorer ett starkt inflytande på beslut om att 
investera i köpcentra i Ryssland. 
 
1.5. Disposition (Fördelning) 
 
För att lättare skapa en överblick över uppsatsen och dess struktur presenteras här upplägget 
kortfattat: 
 
Metod 
Här beskrivs och motiveras metoder och den arbetsgång som använts. Datainsamling och 
forskningskvalité diskuteras och de mätpunkter och mätfrågor jag ställt upp för min 
undersökning presenteras. 
 
 Teoretisk referensram 
I kapitel ”teoretisk referensram” behandlar jag tidigare forskning inom områdena investering, 
investeringsprocessen, samt beslutprocessen.  
 
Resultat 
Här redovisas de resultat jag har kommit fram till med empiriska undersökningar som grund.  
 
Slutsats och avslutande kommentarer 
Här diskuterar jag de resultat som framkommit ur de empiriska studierna och relaterar dessa 
till teorikapitlen. Dessutom sammanfattas och kommenteras det viktigaste som framkommit 
ur undersökningen. 
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2. Metod 
 
I detta kapitel redogör jag för den metod uppsatsen bygger på. Metoden hjälper att erhålla 
nödvändig information för att besvara uppsatsens syfte. Här diskuteras  datainsamlingsmetod 
och val av respondenter.  
 
2.1. Forskningsmetod 
 
Syftet med detta kapitel är att förklara hur jag gick tillväga med mina studier och vilka 
vetenskapliga instrument jag använde mig av.  
 
Metoder att bedriva samhällsvetenskaplig forskning delas in i två områden: kvantitativ och 
kvalitativ metod. Båda metoderna har ett gemensamt syfte att ge bättre förståelse. 
 
”Vid Kvantitativ metod omvandlas informationen från undersökning till siffror och mängder, 
varefter statistiska analyser genomförs. Metoden präglas av strukturering och standardisering. 
Ny kunskap får inte leda till ändringar i uppläggningen av undersökningen. Informationen 
införskaffades på ett sätt som präglas av avstånd. Frågor och svar är förutbestämd, utan 
hänsyn till om de för informationskällan upplevs relevanta. Forskaren har inte möjlighet att 
bilda sig en egen uppfattning om den enskildes situation eller de reaktioner som frågorna 
ger.”2  
 
En kvalitativ metodansats innebär att man med utgångspunkt från vissa forskningsområden 
fokuserar studier på komplexa fenomen där människan som regel har en central roll, där 
metoderna ska vara användbara på djupgående problemformuleringar, vara holistiskt 
inriktade, ha en humanistisk utgångspunkt, möjliggöra ett kritiskt ifrågasättande av funnen 
information och vara fallstudiebaserade i största möjliga utsträckning samt där såväl erhållen 
som presenterad kunskap och information i huvudsak representeras i form av texter och 
grafiska symboler. 
 
I en kvalitativ studie försöker man skapa en djupare förståelse och begreppsvärld i det 
studerande ämnet. Genom olika former av informationsinsamling, skapas kunskap om 
förhållandet mellan det studerade området och helheten.3 Kvalitativ information kan och bör 
inte konverteras till matematik och aritmetiska storheter då inga statistiska generaliseringar 
skall utföras. Huvudsyftet är att förstå forskningsproblemet och inte att förklara det.4  
Både metoderna har sina fördelar respektive nackdelar, vilket gör dem mer eller mindre 
lämpade för olika typer av forskning. Genom att kombinera de två metoderna kan man 
undvika och minimera många av svagheterna i respektive metod samt introducera nya 
intressanta angreppssätt. Det finns en rad olika sätt på vilka de två metoderna kan kombineras, 
allt beroende på studiens utformning och syfte.5 Kvantitativa undersökningar är starkt 
regelstyrda. En kvalitativ undersökning är till sin natur förutsättningslös och är så 

                                                 
2 Solvang. 1991, s.76 ff. 
3 Andersen, 1998, sid 31. 
4 Holme och Solvang, 1997, s.92. 
5 Holme och Solvang, 1997, sid. 85 ff. 
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mångskiftande att en systematisering av tekniker är svår att göra. Allt kan diskuteras så länge 
det är relevant för undersökningens syfte.  
 
 
I mitt arbete mot bakgrund av ovanstående komplexa frågeställningar krävs det att ingående 
och nyanserad kunskap inhämtas genom kvantitativ metod (tabeller, rapporter, statistik) – 
men till övervägande del av kvalitativ metod (publicerat material, dialoger och intervjuer).  
 
 
 
2.2. Insamling av data 
 
Jag började med att läsa litteratur och artiklar om ämnet i fråga. Sedan fortsätter jag med 
datainsamling och bearbetning av denna. Data kan man samla in på många olika sätt, antingen 
genom skriftliga eller muntliga källor. Data kan erhållas antingen primärt eller sekundärt. 
Information som man får genom skriftliga källor är sekundär, eftersom man inte själv har 
inhämtat informationen. Däremot är de muntliga källorna primära då man själv har inhämtat 
informationen. De två metoderna ställer olika krav på arbete och lämpar sig i olika hög grad 
för olika problemlösningar. En kombination av primär- och sekundärdata är ofta att föredra 
vid många studier.  
Sekundärdata har varit litteratur, statistik, artiklar och årliga forskningsrapporter. Jag strävade 
efter att använda enbart de ”färska” rapporterna som har kommit ut år 2005 när det gäller 
utvecklingen i Ryssland de äldsta rapporterna jag använt är från 2003. Dessa rapporter har 
kommit från världens ledande företag inom branschen (se mer detaljerad lista i 
källförteckningen under ”tidningar”, ”artiklar” och ”forskningsrapporter”). Primärdata; 
konferensmaterial, personliga intervjuer, samtal och dialoger med olika kompetenta personer 
som är väl insatta i ämnet. (Lista över personernas namn och deras befattning presenteras i 
källförteckningen) 
 
 
 

2.2.1. Intervju och Dialoger 
 
Intervjuer och dialoger är de vanligaste metoderna för datainsamling och i huvudsak används 
som källa till primär information. Intervjuer och dialoger användes för att komplettera och 
verifiera den sekundärdata jag har samlat in och därmed få ökade förståelse och en mer 
verklighetstrogen och nyanserad bild av situationen i Ryssland. Informationen inhämtas 
genom att intervjuaren ställer frågor eller för en dialog med en person. Denna person kallas 
för respondent i forskningssammanhang. Intervjun syftar till att locka fram respondentens 
värdering av situationen, åsikter, attityder och föreställningar lika mycket som ren fakta.  
 
I mitt fall tack vare min anställning på Centrum Group har det varit mycket förmånligt att 
hitta alla respondenter. Det har varit en samling av personlig kunskapande i form av 
intervjuer, samtal och dialoger. Alla dessa metoder har ett gemensamt syfte att samla de 
primära data och öka förståelsen. Bengt Gustavsson diskuterar i sin bok ”Kunskapande 
metoder inom samhällsvetenskapen” vilken typ av personligt kunskapande är bäst6 och 
kommer fram till att eftersom alla huvudgrupperna av personligt kunskapande, dvs. att 

                                                 
6 Bengt Gustavsson, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, 2003,2004 s.252 
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förklara och att förstå bygger på så väsentliga antaganden, är ett objektivt val mellan 
alternativen är omöjligt. 
 
 Ämnet diskuterades bland annat med mina kollegor, vilka är specialister i var sin nisch 
(marknadsanalys, utveckling och investeringsbeslut, genomförande, förvaltning av köpcentra 
m.m.). Vidare hade jag även möjlighet att få kontakt med flera referenspersoner från andra 
företag som koncernen har etablerat affärskontakter med. I samband med mitt jobb reser jag 
ofta till Moskva och träffar olika personer som har beslutfattande positioner, operativt arbetar 
inom fastighetsbranschen och är sakkunniga om Ryssland vad gäller detaljhandel, regler och 
skatter m.m. Vidare har jag personligen deltagit i olika konferenser med fokus på 
investeringar i fastighetsbranschen i Ryssland samt varit med i ett antal möten angående 
finansieringsförhandlingar med bland annat ledande ryska banker. Detta skriver jag för att 
upplysa läsaren om att eftersom personer som jag diskuterat ämnet med träffar jag nästan 
dagligen och/eller har väletablerade affärsrelationer med. Kontakt med dessa har jag inte fått 
på samma sätt så som en vanlig intervjuare skulle ha gått tillväga, t ex att ha behovet att ha 
med sig bandspelare. Det kan finnas en nackdel med det senare då att använda bandspelare 
kan göra att personen som intervjuas kan bli hämmad och miljön kan bli alltför informell.  
Intervju och dialoger har istället skett under en mer avslappnad och vänlig atmosfär och jag 
kunde återkomma till alla respondenter och diskutera samma ämne upprepande antal gånger i 
alla möjliga sammanhang. Detta resulterade också till att det inte blir relevant för mig att 
presentera dessa intervjuer daterade. Huvudsyfte med intervjuerna och dialoger var att ställa 
frågor som gav svar som täckte det informationsbehov som jag var ute efter. De frågor jag 
ställde har varit ostrukturerade i den mån att respondenterna själva fick formulera sina svar 
och diskutera fritt inom frågans område. Under mina samtal med respondenterna strävade jag 
efter att framstå som saklig och jag försökte vara neutral och att inte visa mina egna åsikter. 
Jag har också försökt att i möjligaste mån låta bli att ställa ledande frågor. I en kvalitativ 
undersökning är problemet hur man ska operationalisera resultatet då det inte är av mätbar 
karaktär.7 Eftersom jag har genomfört ostandardiserade intervjuer har jag, i empirin, använt 
mig av representativa och illustrativa citat för att exemplifiera den information som har 
samlats in genom intervjuerna och dialogerna.  
Det första målet jag satte för mig själv i början av arbetet var att identifiera vilka faktorer som 
anses vara viktigast och ligger till grund vid beslutfattandet om investering i ett köpcentra, 
oavsett land. Jag hade som ambition att hitta vetenskapliga teorier kring detta från tidigare 
forskning men har inte haft någon större framgång. Det som jag fick tag på var enbart de 
klassiska teorierna om investeringsbeslutprocessen för samlade typer av investeringar. Därför 
bestämde jag mig för att samla in relevant information genom att diskutera detta med personer 
som kunde tillföra en speciell kompetens inom köpcentrabranschen. I resultatavsnittet under 
kapitel 5.1. presenterar jag insamlad och bearbetad data om dessa faktorer. Faktorerna spelar 
en avgörande roll vid investeringar i samtliga köpcentra. Informationen som ligger till grund 
för den presentationen är inhämtad genom personliga intervjuer med Centrum Group 
koncernens konsulter. Företaget har under cirka 40 år erhållit en marknadsledande position 
inom köpcentra i Norden med dominerande marknadsandelar och imponerande referensobjekt 
(Den senaste renoveringen av Sturegallerians samt NK, Kista Gallerian och 
Västermalmsgallerian med flera. Totalt 400 köpcentra i 15 olika länder inklusive det första 
Ikea I Moskva). På basis av denna erfarenhet ansåg jag att deras vision på 
investeringsprocessen i köpcentra kan betraktas som relevant data för mina studier.  Efter att 
ha strukturerat och presenterat de nyckelfaktorer som investerarna baserar besluten om 

                                                 
7 Holme ,I. & Solvang, B.,1997 
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investeringen i köpcentrerna på fortsatte jag med att undersöka hur dessa finns representerade 
på den ryska marknaden.  
  
 
 
Vid alla mötestillfällen med respondenterna inledde jag mina intervjuer med en kort 
presentation av hur mitt intresse har uppkommit samt vad det är informationen kommer att 
användas till, dvs. om mitt påbörjade arbete med magisteruppsatsen. Jag berättade också om 
avsikten att göra en empirisk undersökning om de bakomliggande orsakerna till varför det inte 
är fler utländska personer som investerar i kommersiella fastigheter i Ryssland med fokus på 
köpcentra. Efter att ha upplyst personerna om mitt syfte bad jag samtliga att yttra sig kring 
frågor som jag hade förberett. Jag har valt att använda mig av en intervjumall vid alla 
intervjuer för att på så vis öka reliabiliteten genom att alla personer fått samma frågor (mallen 
finns bifogad i källförteckningen). 
Jag har dock haft öppna intervjuer där jag uppmanat de intervjuade att tala fritt och även 
upplysa mig om de ansett att jag glömt någon viktig fråga. Jag använde mig dessutom av 
följdfrågor när jag kände att jag ville ha mer utvecklade svar. Validiteten bygger på att de data 
som samlats in och de metoder som använts är riktiga, det handlar om huruvida datan 
reflekterar verkligheten eller inte. Om en undersökning ska ha hög validitet måste datan och 
metoderna vara exakta, riktiga och träffsäkra. Därför är det viktigt att det som faktiskt mäts är 
det som man från början avsågs att mäta.8  
 
Jag har skrivit ner de alla svaren från intervjuerna för att lättare kunna sammanställa 
informationen och få en sammanhängande bild av de olika faktorerna som har undersökts. 
Dock har svaren skrivits i form av anteckningar och inte som en text från första meningen vid 
intervjuns början till den har tagit slut (vilket dessutom är en omänsklig uppgift att klara utan 
en bandspelare) Istället noterade jag nyckelord, vissa siffror och förkortade fraser som var 
centrala i meningarna. 
Därefter analyserade jag varje intervju för sig kring de nämnda faktorerna samt eventuella 
likheter och skillnader i de olika svaren. 
 
 Intervjuerna har sammanställts i en text som innehåller information och påståenden om det 
område jag har undersökt. Jag har gjort poängrika tolkningar och valt ut den information som 
ansågs relevant. Denna information har sedan använts med hjälp av representativa citat från 
respondenterna som utgångspunkt för analysen. Många respondenter hade samma åsikter om 
olika faktorer vilket medför att det inte finns citat från alla respondenter. I empiri delen 
presenteras de olika faktorerna under olika rubriker för att få en struktur på arbetet. Resultatet 
av intervjuerna och de olika faktorerna sammanfattas sedan i samma kapitel. Empirin används 
sedan i ett kapitel där resultatet analyseras och jämförs med teorin.  
 
 

2.2.2.Val av respondenterna 
 
När jag ställer frågan varför utländska investerare inte investerar i köpcentra i Ryssland är det 
logiskt och relevant att söka efter de investerare som har, eller inte har, investerat och 
genomföra intervjuer med dessa. Men eftersom Ikea är ett av väldigt få exempel på utländska 
företag som har investerat och själva äger ett köpcentra är det inte en lätt uppgift att hitta den 

                                                 
8 Denscombe, M. (2000), Forskningshandboken -för småskaliga forskningsobjekt, Lund: Studentlitteratur 
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typen av opponenter. Teoretisk sätt hade jag med hjälp av företagsledning kunnat få tag på två 
typer av investerare och diskuterat vilka motiv som påverkar beslutet om att investera 
respektive att inte i Rysslands köpcentra. Den ena gruppen är de ryska investerare som 
företaget har kontakt med inom sin nätverksram och erhållit både avslutade och pågående 
uppdrag från. Den andra gruppen är ett antal utländska investerare och fonder som företaget 
har förhandlat med om eventuella investeringar. Men detta skulle tyvärr inte leda till någon 
framgångsrik, innehållsmässig och värdefull information. Anledningarna är följande: 

- att undersöka ryska investerares beslutsunderlag och beslutprocesser för investeringar 
har inte varit av intresse. 

- att genomföra intervju med investerare som inte valt att investera skulle inte heller ha 
gett önskat resultat dels pga. ämnets känslighet dels pga. att den typen av information 
oftast hemligstämplad. Dessutom skulle kraven på anonymitet med största sannolikhet 
ha ställts till. 

 
Med anledning av ovan nämnda faktorer har jag valt att söka respondenter bland olika typer 
av konsulter inom Real Estate sektorn som Investors själva ofta anlitar. Dessa konsulter har 
varit ledande detaljhandelsexperter, konsulter inom uthyrning i köpcentra, fastighetsvärderare, 
finansanalytiker, banktjänstemän, ekonomer och jurister som specialiserar sig på 
kommersiella fastigheter.  En mer detaljerad lista på alla experter finns bifogat under 
källförteckningen. Jag har även valt att skriva bakgrundsfakta om de flesta företag för att 
underlätta för läsarna att kunna bedöma respondenternas relevans för den typen av 
forskningsfråga. Jag ansåg även att detta kan underlätta presentationen av informationen i 
empiriavsnittet och utesluta upprepningar.  

De intervjuade personer har valts med omsorg. Enligt Holme och Solvang (1997) skall två 
kriterier uppfyllas vid val av respondenter. För det första skall de som intervjuas ha goda 
kunskaper inom det studerade området. Dessutom är det bra med en så bred bas av 
intervjupersoner som möjligt. 

 
Kriterierna vid val av respondenter var följande: 
 
 

• Vid val av företag och respondenter strävade jag efter att intervjua de personer 
inom företaget som hade de största kunskaperna om investeringar. 

• Dessa har varit personer som i första hand hade nyckelbefattningar och några 
av dem äger även företagen. 

• Respondenterna presenterar ledande företag som har funnits redan vid början 
av kommersiella rörelser inom fastighetsbranschen från den tidpunkt då statligt 
ägande av fastigheter avskaffades. 

• Personer som är mycket eftertraktade och brukar kallas som föreläsare för att 
yttra sina åsikter under ledande konferenser med tema ”Investment in Real 
Estate in Russia” arrangeras.  

• Respondenternas opinion bildar de åsikter som publiceras mest  i den ledande 
pressen som belyser den ryska fastighetsmarknaden när frågor kring 
investeringar i Real Estate sektorn diskuteras.  

 
 
Under arbetet med denna uppsats har jag fått värdefull hjälp av alla mina respondenter som 
jag härmed skulle ville tacka.  
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2.3.Studiens tillförlitlighet 
 

2.3.1. Vetenskaplig grundsyn   
 
Bertrand Russel inleder sin bok Filosofins problem med frågan: ”Finns det här i världen 
någon kunskap som är så säker att ingen förnuftig människa kan tvivla på den?9. Frågan är 
mycket svår att svara på och den leder snabbt in på distinktionen mellan sken och verklighet. 
För att behandla denna företeelse införs begreppen sinnesdata och sinnesförnimmelse. När vi 
t.ex. ser en färg har vi en sinnesförnimmelse av färgen men färgen själv är ett sinnesdatum. 
Med andra ord handlar diskussionen om att de fysiska föremålen omkring oss inte i sig själva 
är vad de tycks vara när vi uppfattar dem genom våra sinnesförnimmelser. Russell skiljer 
vidare på kunskap om ting och kunskap om sanningar. Beträffande kunskap om ting skiljer 
han på kunskap genom bekantskap och kunskap genom beskrivning, varvid den senare 
förutsätter kunskap om sanningar. Bekantskap med någonting innebär att man är direkt 
medveten utan förmedling av någon slutledning eller kunskap om allmänna sanningar.  
”Det som vi fullt och fast tror kallas, om det är sant, kunskap, förutsatt att det antingen är 
intuitivt eller (logiskt eller psykologiskt) härlett ut intuitiv kunskap ur vilken det logisk följer. 
Vad vi fullt och fast tror kallas om det inte är sant, villfarelse. Vad vi fullt och fast tror men 
som varken är kunskap eller villfarelse och likaså vad vi tveksamt tror på grund av att det är 
eller härleder sig ur någonting som inte äger den högsta graden av självklarhet kan kallas 
sannolik åsikt. Större delen av vad som vanligen gäller som kunskap är följaktligen mer eller 
mindre sannolika åsikter.”10  
 

2.3.2. Validitet och reliabilitet 
 
Validitet handlar om att man ifrågasätter om de empiriska måtten mäter det de ska mäta. 
I ett forskningsarbete är det viktigt att fråga sig om informationen stämmer med den 
komplexa verklighet man vill fånga. Det finns inga absoluta kriterier att pröva den kvalitativa 
informationen mot. Det blir vid kritik av metoden därför en fråga om att på olika sätt bedöma 
graden av rimlighet i insamlade data och tolkningar. 
 
Ett problem för denna studie har varit att den ekonomiska samt politiska situationen i 
Ryssland utvecklas så oerhört snabbt, vilket gör att skrivet material hastigt förlorar sin 
aktualitet. Ett annat problem har varit att mycket av den litteratur som jag använt mig av har 
skrivits av utländska författare på tre olika språk: svenska, ryska och engelska. 
 
 
 
3.Teoretisk referensram 
 

                                                 
9 Russell 1958, s.7 
10 Russel 1958, s. 135 
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Den teoretiska referensrammen kommer att inledas med teori om investeringsprocessen. 
Syftet med detta att få bättre förståelse om hur ett investeringsbeslut växer fram. Det kommer 
även att innehålla en presentation av teorier från tidigare forskning. Den teoretiska 
referensramen kommer sedan tillsammans med den empiriska underökningen ligga till grund 
för analysen. 
 
3.1. Syftet med investeringsbedömningar i ett beslutssammanhang. 
 
Investeringar är beslut som oftast medför stora och långvariga konsekvenser, dvs. strategiska 
beslut. I investeringskalkylen analyseras betalningsströmmarna och deras spridning under 
investeringens ekonomiska livslängd. Investeringsbesluten avser frågor av typen skall vi 
investera eller ej, skall vi investera enligt alternativ A eller B, skall vi investera nu eller senare 
och hur mycket skall vi investera. Investeringsbedömningen syftar till att ge ett 
beslutsunderlag i dessa situationer. 
En investeringsbedömning är den samlade värderingen av allt beslutsunderlag. 
Investeringskalkylen (-erna) skall utgöra en del av detta beslutsunderlag. I 
investeringsbedömningen ingår även att värdera investeringskalkylens antaganden och 
grunddata t ex genom känslighetsanalys. Dessutom bör en investeringsbedömning innehålla 
en genomgång och bedömning av faktorer som ej beaktas i investeringskalkylen. 
Investeringar får konsekvenser av många slag som har stor betydelse för företagets 
intressenter. Investeringsbeslut är därför i stor utsträckning en bedömningsfråga och en 
förhandlingsfråga för olika parter. Eftersom en investering får en så stor betydelse för alla 
intressenter finns det starka skäl till att systematisera investeringens alla konsekvenser.  
 
3.2. Investeringsbeslut 

3.2.1.Investeringsforskning 
 
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv har investeringar en framträdande plats i den 
ekonomiska teorin.11 Dels tillskrivs de en viktig roll i konjunkturteorin, dels är de av central 
betydelse för den ekonomiska tillväxten eftersom investeringar till skillnad från konsumtion 
kan öka ett lands produktionskapacitet. Det kan därför vara av vikt att regeringen i sin 
ekonomiska politik försöker påverka både investeringarnas volym och dess inriktning. 
Företagsekonomiskt kan investeringarna betraktas ur tre olika perspektiv.12 Till att börja med 
kan investeringar ses som ett sätt för företag att förvekliga sina strategier och uppnå 
konkurrensfördelar inom sin bransch. Ur detta perspektiv är investeringar grunden för ett 
företags långsiktiga överlevnad. Investeringar kan också ses som ett långsiktigt finansiellt 
åtagande där kapital binds på lång sikt. Slutligen kan investeringar återspegla ett 
organisatoriskt planerings- och beslutsproblem där det gäller för företaget att utveckla en 
effektiv investeringsprocess, som beaktar investeringens speciella karaktär. 
 
 
Den klassiska investeringsteorin utgår från nationalekonomins antaganden om företagen som 
delar av makroekonomiska modeller. De teorier som där behandlar frågor kring företagens 
kapital och investeringar beskriver hur problemen skulle lösas, givet vissa teoretiska 
antaganden, snarare än hur de löses i praktiken13 Vidare utgår den klassiska investeringsteorin 

                                                 
11 Nilsson, S-Å & Persson, I., 1993 
12 Ibid 
13 Solomon 1959 . 
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från det grundläggande antagandet att företagets mål är att på sikt ge de nuvarande ägarna 
största möjliga vinst.14 eller ”maximalisering av nuvärdet för dem som äger företaget”15  
 
Investeringsforskning har av tradition varit inriktad på utveckling av teorier för 
investeringsbeslut baserade på optimal kapitalanvändning utgående från räntekriterier16, 
finansiell planering,17, samt matematisk behandling av risk och osäkerhet vid investeringar.18 
Metoder och modeller för investeringskalkylering och investeringsbedömning med 
matematiska kriterier utvecklades och förfinades även inom bl a operationsanalytisk teori.19 
Frencker behandlade bl a svårigheten att mäta och jämföra kostnader och intäkter för samma 
objekt och utvecklade även metoder för kostnads- intäktsberäkning.20 Johansson formulerade 
teorier kring investeringsbesluts beroenden av skattekonsekvenser, inflation och 
investeringsobjektets livslängd.21  
Investeringsforskningen har alltmer kommit att påverkas av, eller har blivit en del av, 
forskningen inom flera andra områden som finansiering, skatterätt, kalkylering, 
operationsanalys mm. Som exempel kan nämnas 22 som nära relaterar till den klassiska 
investeringsteorins ränte –och nuvärdesantaganden som behandlar bl a beslut om 
investeringar som funktion av respektive samhällsfaktorer (skatter), finansiella mål och risker.  

3.2.2. Investeringar som begrepp 
 
Begreppet investeringar kan kort definieras som att binda resurser för att senare nå fördelar.23 
Frencker ger följande definition: ”Med investering avses en disposition av kapital med 
betalningskonsekvenser under en längre tid.” Olika slags investeringar har klassificerats och 
behandlats relativt utförligt i litteraturen. En traditionell indelning av investeringar har 
följande tio typer: 

• Utlandsinvestering 
• Investering i ny verksamhet (inkl förvärv) 
• Investering för omorientering  
• Investering i ny produkt  
• Investering i marknad 
• Investering i volymökning 
• Investering i rationalisering 
• Reinvestering 
• Desinvestering 
• Konsekvensinvestering (miljö, samhälle, personal etc) 

 
 

                                                 
14 Solomon 1959 
15 Solomon 1963. 
16 Hirsleifer i Solomon, red.1959 
17 Solomon 1963 
18 Albach 1959. 
19 Frenckner 1954 
20 Johansson 1961 
21Johansson 1961 
22Johansson 1961, Hållsten (1966) och Näslund (1967) 
23 Frenckner (1983) 
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3.2.3. Investeringsmotiv 

Definitionen av motiv är enligt Bruzelius och Skvärd (2000, s286) ”det som stimulerar eller 
driver en individ att handla på ett visst sätt”. Motiv är ofta behov eller önskemål av olika 
slag. Motivation är en drivkraft till en handling i en viss riktning och en person är motiverad 
när ett behov eller önskemål påverkar handlandet i en viss riktning. Enligt Their (2000, 
ns.110f) kan den inre driftkraften ha sin grund i nyfikenhet, utmaningar, spänning och kan 
sträckas av viljan att höja självkänslan. Den andra typen, yttre motivation, kan enligt Their 
(ibid) ha sin grund utifrån presenterade förväntningar, eftersträvande belöningar av olika slag 
såsom exempelvis ekonomisk ersättning eller status. 

 
3.3. Beslutforskning 
 
Den information som används som beslutsunderlag kan vara antingen kvantitativ eller 
kvalitativ. Den kvantitativa informationen kan finnas i företagets normala statistik eller vara 
sifferuppgifter från någon specialundersökning. Den har kunnat kvantifieras dvs givits ett 
siffervärde på en skala. Kvalitativ information kan ej mätas i form av hur mycket ett objekt 
har av egenskapen, utan endast om egenskapen finns eller ej t ex kön, innehavare av körkort, 
för eller emot. Viss information kan vara svår att kvantifiera och betraktas därför ofta som 
kvalitativ information. Detta kan gälla arbetstillfredställelse, nöjda kunder, goda  
bankförbindelser osv. 
 
Innan beslut fattas ska någon form av beslutsprocess genomgås, denna process kan enligt 
Brunsson (1992) ha inslag av både rationellt och irrationellt handlande. Om ett rationellt 
beslut ska fattas måste beslutfattaren ta hänsyn till samtliga förslag vid sökandet av olika 
alternativ. Brunsson (ibid) hävdar dock att detta ofta är praktiskt omöjligt och för många 
alternativ kan framkalla osäkerhet som inverkar på engagemanget och motivationen. Istället 
kan beslutsfattaren vara mer irrationell, det vill säga använda sig av intuitivt beslutsfattande 
och gallra bort valmöjligheter som har liten chans att väljas före beslutsprocessen inleds eller 
åtminstone i ett tidigt skede av beslutsprocessen. Intuitivt beslutsfattande baseras därför 
endast på ett fåtal alternativ och innebär att beslutsfattaren handlar mer efter känsla. Vidare 
menar Brunsson (1992) att beslutsfattaren måste utvärdera konsekvenserna som de olika 
alternativen medför och ägna lika mycket tid till både negativa och positiva konsekvenser för 
att ett rationellt beslut ska fatts. Detta är en mycket svår process, att väga positiva och 
negativa konsekvenser mot varandra kan lätt skapa förvirring.  
 
 
Beslutsforskning kan, i den omfattning som investeringar berörs, delas in i spelteoretisk 
analys av risk och utfall vid olika alternativa investeringsportföljer, och i forskning kring 
beslutsprocessen.  
Simon (1976) är bekant för sin teori om den ”administrative mannen som fattar satisfierande 
beslut till skillnad mot den traditionella ekonomiska teorins ”ekonomiska man” som antas 
fatta maximerande beslut. Simon för in ett relativt element i beslutsprocessen av ”det 
betydande skälet att alla beslut är en fråga om kompromiss” Vidare utvecklar Simon en teori 
att varje beslut innefattar element av två slag, nämligen ”fact and value”. 
 
Ett beslut betyder vanligen att man väljer ett av flera möjliga alternativ. Varje sådant val 
medför konsekvenser för framtiden. I den ekonomiska teorin har man tidigare främst talat om 
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rationella beslutfattare som väljer optimala (bästa möjliga) lösningar. En rationell beslutfattare 
anses gå igenom följande steg i en beslutprocess innan han fattar sitt beslut: 
 

• Definiera problemet och klargör målsättningen  
• Identifierar alla tänkbara handlingsalternativ  
• Fastställ konsekvenserna av dessa handlingsalternativ  
• Värdera konsekvenserna relativt målsättningen  
• Välj det alternativ som ger högst måluppfyllelse 

 
Den rationelle beslutfattaren måste känna till alla alternativ och kunna förutsäga samtliga 
konsekvenser hos de olika alternativen. Vidare måste han ha en klar medveten målsättning 
och kunna sammanväga alla konsekvenser och deras betydelse för måluppfyllelsen. Den 
rationelle beslutfattaren har en omänskligt svår uppgift. Verkligt beslutfattande torde sällan 
eller aldrig gå till på detta sätt. 
En mer realistisk syn är att förutsätta en begränsad rationalitet. Beslutfattaren tänks här i 
stället undersöka endast några möjliga alternativ. Han anses vidare värdera ett begränsat antal 
konsekvenser av dessa alternativ för att sedan välja en satisfierande (tillfredställande) lösning. 
Nyare teorier om beslutsfattande, bl a den s.k. ”soptunnemodellen”, avlägsnar sig ännu mer 
från tanken på rationella beslutfattare. Man framhåller i stället tillfälligheter, intuition, 
imitation, experiment och kreativa kombinationer av problem och lösningar som ingredienser 
i ett verkligt beslutsfattande. Beslutfattarna anses ibland uppfatta företagens problem först när 
de har tillgång till lösningar på dessa problem. 
Dessa modeller av beslutfattande förutsätter mer eller mindre att en person självständigt fattar 
beslut. I många situationer sker emellertid beslutfattandet först efter förhandlingar mellan 
flera personer. Den ensamme företagsledaren har i många fall ersatts med en ledningsgrupp 
som gemensamt svarar för de centrala besluten.  
Beslutfattande innebär ofta förhandlingar mellan representanter för olika parter. Varje part 
kan i förhandlingen företrädda en intressegrupp och parterna kan lägga olika stor vikt vid 
olika beslutsunderlag. Beslutsfattande kan därför ofta liknas vid en politisk process där varje 
parts förhandlingsstyrka och viljeinriktning avgör vilket beslut som fattas.  
Varje part i beslutsprocess kan ta fram eget beslutsunderlag som belyser väsentliga 
konsekvenser av beslutet inom partens intresseområde. De ekonomiska intressenterna är 
vanligen främst intresserade av de lönsamhetsmässiga aspekterna. Kunderna kan vara 
speciellt intresserade av god service. De anställda sätter ofta trygghet i sysselsättningen som 
främsta mål osv. För att en part skall erhålla stor förhandlingsstyrka fordras bl a att man kan 
analysera och förstå de olika beslutsunderlagen. Detta kräver en kunskap om de begrepp och 
de modeller som är ”stommen” i varje beslutsunderlag.      
 
 
 

3.3.1. Faktorer som påverkar beslut om investeringar: 
 
Nedan kommer några av de beslutskriterier som visat sig vara viktiga enligt tidigare 
undersökningar: 
 

• Tillgång på investeringskapital 
• Pris på investeringskapital 
• Framtida marknadsmöjligheter 
• Överensstämmelse med nuvarande strategi och mål eller med önskad ny inriktning. 
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• Genomförbarhet med hänsyn till yttre och inre faktorer. 
• Lönsamhet mätt i pay-back-tid eller i återbetalningsformer 
• Investeringsrisk eller osäkerhet 
• Investeringsbelopp storlek 
• Summan av alla investeringar som görs inom det aktuella riskområdet 
• Personliga preferenser hos beslutsfattare eller ägare eller annan dominerande 

intressent eller grupp av intressenter  
• Objekt- eller projektspecifika kriterier  

 
 
Det räcker nog sällan med ett kriterium att övertyga en investerare, utan det behövs en 
kombination av många. Kriterierna som lockar investerarna vid ett initialt skede verifieras 
sedan när investeringsförslaget utvärderas. Beroende på hur väl investeringsförslaget stämmer 
överens med kriterierna accepteras eller avvisas sedan förslaget. 
 
Information som beslutunderlag kan vara ekonomisk dvs. värderas i monetära mått (kronor, 
dollar). Informationen kan också vara icke ekonomisk och mätas i t ex volym, vikt, längd, 
decibel eller kvalitet på produkterna. 
Beslut kan fattas i olika riskfyllda situationer. När man med 100 % sannolikhet vet utfallet av 
ett beslut kallas detta för beslut under säkerhet. Beslut under risk innebär att man vet de 
möjliga utfallen och med vilken sannolikhet de kommer att inträffa. Beslut under osäkerhet 
innebär den lägsta kunskapen om konsekvenserna. I detta fall råder oklarhet om både de 
möjliga utfallen och utfallens sannolikhet. Dessa olika grader av kunskap kan avse såväl 
ekonomiska som icke ekonomiska konsekvenser. 
Konsekvenserna av ett beslut kan värderas i olika tidsperspektiv. Ett alternativ som på kort 
sikt förefaller mest gynnsamt kan på långt sikt var mindre fördelaktigt. 
När man bedömer ett besluts totala konsekvenser måste man också ta hänsyn till inte bara 
direkta effekter, utan även till följdverkningar av olika slag. Kortsiktigt kan t ex de positiva 
effekterna vara viktigast och långsiktiga kan de negativa följdverkningarna var väsentligast. 
 
 
 
 
 

3.3.2. Ekonomiska kriterier 
 
Ett av de vanligaste motiven till investeringar är, enligt bland andra Mason och 
Harrison(1994), möjligheterna till en relativt hög avkastning. 
 
I Landströms studie (1997) visade det sig att de ekonomiska kriterierna är av varierande 
betydelse för en investerare. 
Kortsiktiga ekonomiska bedömningar såsom återbetalningstid och tid till break-even har liten 
betydelse för investerarnas bedömningar, det som visade sig vara viktigare är att de på sikt får 
en ekonomisk avkastning samt att det finns möjlighet att göra en exit, det vill säga att sälja 
ägarinnehavet. Trots detta, menar Landström (1993) att det är ovanligt att investeraren redan 
vid inträdet har en bestämd exit. 
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3.3.3. Icke –ekonomiska kriterier 
 
I undersökningen gjord av Bengt Barius nämner flera beslutsfattare att även om det görs 
mycket noggranna kostnadsbedömningar och ingående analyser av marknadsfaktorer m.m. är 
känsla och intuition viktiga inslag vid beslut om investeringar. Särskilt gäller detta ej 
kvantifierbara kvalitativa faktorer som inte sällan utgör en väsentlig del av underlaget vid 
marknadsbedömningar. Bakom de intuitiva besluten ligger tidigare erfarenheter och den 
samlade kunskap som byggs upp genom åren och inom den rådande företagskulturen. En 
begränsade faktor vid beslut om investeringar är det antal stora investeringsprojekt som 
samtidigt kan bearbetas. Företagets ledningsgrupp, och särskilt dess VD är bärare av 
företagets idé och tradition och har ett personligt ansvar för att de investeringar som beslutas 
och genomförs får en inriktning och ett utfall som ligger i linje därmed. 

3.3.4. Investeringskalkyler som beslutsunderlag 
 
Vid investeringskalkylering redovisas ofta skillnaden mellan den aktuella situationen där man 
låter bli att investera, det s.k. nollalternativet, och en situation där man genomför en tänkt 
investering. Kalkyleringens huvudsyfte är att förse beslutsfattarna med ett väl genomtänkt 
beslutsunderlag även om kalkylerna ofta måste revideras på grund av ändrade förutsättningar 
både innan och efter ett beslut om genomförande av investeringar har fattats. 
Investeringskalkyler ska i första hand vara ett hjälpmedel och arbetsredskap – men inte det 
ända inför ett investeringsbeslut. 
 
 
Kalkylränta, diskonteringsräntan, har stor betydelse vid investeringskalkylering och skall 
motsvara företagets avkastningskrav för att man skall få en korrekt värdering av olika 
investeringsalternativ. Man måste således lägga stor vikt vid valet av kalkylränta.  Den kan 
antingen fastställas utifrån ett alternativresonemang om andra investeringsmöjligheter, eller 
utifrån den genomsnittliga avkastningen på allt kapital som investeras i företaget, eller utifrån 
den allmänna kapitalkostnaden på lånemarknaden. Ibland bakar företag in en subjektiv 
riskfaktor i kalkylräntesatsen och den sätts därför förhållandevis hög. Företag använder 
vanligen mellan 15-30 % i kalkylräntefot. Storleken på kalkylräntan har en avgörande 
betydelse i investeringskalkylen.  
 
Investeringskalkyler ska avbilda verkliga betalningsströmmar som sker mer eller mindre 
kontinuerligt med olika stora belopp under investeringens livslängd.  
  
 
Kalkylmodellerna ger genom sin logiskt matematiska och schematiska uppbyggnad en vision 
av objektivitet. Förenklingarna, osäkra grunddata och de endimensionella målen gör dock att 
objektiviteten vilar på en begränsad verklighetsanknytning. Produktkalkyler och 
investeringskalkyler skall naturligtvis inte avskaffas, men de bör kompletteras med andra 
typer av beslutsunderlag. 
 
 
Beslutsfattandet vid investeringsproblem sker ofta under mycket stor osäkerhet. För att kunna 
genomföra en investeringskalkyl måste man anta värden på framtida och därmed okända 
betalningar. Även värden på livslängd, restvärde och framtida avkastningskrav har stor 
osäkerhet. Graden av osäkerhet kan i viss mån beräknas genom känslighetanalys. Vid ett 
betydelsefullt investeringsavgörande är känslighetsanalysen därför mycket viktig. Olika 
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investeringsbeslut har också skattemässiga konsekvenser. Dessa kan ha en avgörande 
betydelse och de bör beaktas i en verklig beslutssituation. Ett annat förhållande är inflation 
som ytterligare försvårar jämförelsen av ett belopp i dag med ett annat belopp i framtiden. 
Ofta utelämnas detta förhållande eftersom det kan komplicera beräkningarna avsevärt. 
Beslutsfattarna får i stället behandla alla kalkylresultat med försiktighet och försöka väga in 
inflationshänsyn i beslutet. Vid valet av kalkylräntefot kan man t ex ta inflationshänsyn 
genom att välja en högre räntesats än vad som är befogat av övriga skäl. 
 
 
 
3.4. Teorier om direkta investeringar  
 
Enligt Kotler har ett företag fem olika alternativ att genomföra internationaliseringen på: 
indirekt export, direkt export, licenstillverkning, samriskföretag och direkt investering. 
 
Flera olika teorier har under de senaste åren föreslagits för att förklara utvecklingen av direkta 
investeringar. Det makroekonomiska synsättet analyserar direkta investeringar i förhållande 
till de nationella och internationella trenderna medan de mikroekonomiska förklaringarna 
grundar sig på det enskilda företagets internationella tillväxt. 
Ett företag engagerar sig i direkta investeringar om följande tre villkor är uppfyllda: Det 
första, företaget har konkurrensfördelar i form av immateriella tillgångar, teknologier och 
management eller marknadsföring på vissa speciella marknader. Det andra, det måste vara 
förmånligt för företaget att internalisera dem genom en förlängning av sina egna aktiviteter 
istället för att externalisera dem genom licensiering och kontakter med liknande företaget. Det 
sista är att det skall vara lönsamt för företaget att använda sina konkurrensfördelar i 
samverkan med åtminstone några resurser lokaliserade utomlands; annars skulle utländska 
marknader betjänas endast med export och inhemska marknader med den egna produktionen. 
 
Beslutet att investera påverkas av sådana faktorer som den lokala lagstiftningen, statliga 
politiken, infrastrukturen, tillgänglighet av råmaterial, arbetskraftens kompetens o.s.v. 
Dessutom finns det en tydlig anknytning till den uppskattade vinstpotentialen som 
den utländska investeringen kommer att generera inom överskådlig framtid. 
 
Vidare föreslår studierna om västerländska företag marknadsstorleken och tillväxtpotentialen 
tillsammans med den politiska och ekonomiska stabiliteten som avgörande faktorer bakom 
direkta investeringar till regionen. 
De största hindren till investeringar som behandlas i litteraturen är risk och osäkerhet, en 
otillräcklig legal struktur, en svag infrastruktur och brist på tillförlitlig information om 
regionen. McMillan (1993) och Meyer (1995) skriver att investeringarna bromsas även på 
grund av svårigheter i att hitta en passande lokal partner och kompetenta leverantörer. 
 
Marknadsåtkomst är oftast den primära drivkraften för utländska företag att investera i 
utlandet. Detta gäller även för Central- och Östeuropa och i utvecklingsländer.24 Det finns en 
tydlig positiv korrelation mellan omfattningen av de utländska direktinvesteringarna och 
framgången i reformprocessen.25 Ju närmare Västeuropa länderna i Central- och Östeuropa 
kommit i sin reformprocess desto större attraktion har de på utländska investeringar.26 Ungern 
                                                 
24 Lankes & Venables 1996, s.334; Maurseth 1996, s.7; Pye 1998; Jermakowicz &Bellas 1997; EBRD 
1994;Puffer , McCarthy & Zhuplev 1998; Ehrengren 1986, s.38 
25 EBRD 1998. 
26 Hanes 1998; Lankes & Venalbles 1996. 
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och Tjeckien har attraherat en stor andel exportorienterade utländska företag genom att 
erbjuda de utländska företagen skatteförmåner, tillgång till mark, infrastruktur och bidrag. De 
utländska åtagandena kan då möta färre störningar och integreras med de utländska företagens 
övriga verksamhet.27 
 
3.5. Motiv 

3.5.1.  Nya marknadsmöjligheter 
 
En av de främsta motivationer till direkta investeringar i Östeuropa är de nya 
marknadsmöjligheterna i regionen. En växande köpkraft i regionen, större produktutbud och 
marknadsförings aktiviteter bidrar till en ökad efterfrågan och snabb marknadstillväxt för 
vissa produkter. Det andra motivet med anknytning till nya marknadsmöjligheter 
härstammar från det faktum att de flesta ekonomier son befinner sig i övergångsstadiet kan 
hålla i gång den höga tillväxtpotentialen under några år. Detta tack vare att den ekonomiska 
integrationen i Europa gynnar den marknadsorienterade utvecklingen i före detta 
planekonomier och dess strävan att komma i kapp resten av Europa. 
 
 

3.5.2. Marknadsandelar 
 
Direkta investeringar kan motiveras också med strategiska faktorer särskilt nu när 
multinationella företag tenderar att konkurrera om marknadsandelar på en global nivå. 
Företagens beslut att investera i en ekonomi i övergångsstadium fattas ej oberoende av 
konkurrenternas verksamhet och agerande. De företag som kommer in på nya marknader före 
sina konkurrenter har större chans att skaffa sig konkurrensfördelar i form av kompetenta 
leverantörer, trogna kunder samt inom uppbyggandet av ett välfungerande 
distributionsnätverk eller förvärv av de mest attraktiva lokala företag. 
 
 
 
 
4. Resultat från de sekundära källorna. 
 
4.1. Tillväxtekonomier 
 

 
De utvecklade länderna i världen befinner sig sedan ett par år tillbaka i lågkonjunktur. Den 
har i huvudsak orsakats av att investeringarna och utrikeshandeln har minskat i många av 
västvärldens ekonomier. Samtidigt har den privata konsumtionen utvecklats relativt väl på 
många håll varför BNP ändå ökat i många länder. Tillväxten blir sannolikt inte särskilt hög i 
dessa länder de närmaste åren. Sammantaget kan det bli frågan om en lång och besvärlig 
ökenvandring för västvärldens ekonomier. Det finns emellertid ett antal oaser i öknen. I 
Ostasien och även inom Östeuropa är tillväxten betydligt starkare än i andra länder, ett 
förhållande som bedöms fortsätta de närmaste åren. I stora delar av Asien samt i flera före 

                                                 
27 Lankes & Venables 1996; Jermakowicz & Bellas 1997 
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detta öststater är det högtryck i ekonomin. I kampen om marknadsandelar i 
tillväxtmarknaderna österut kommer ekonomisk konkurrenskraft spela en avgörande roll.28  
 De två största av de före detta planekonomierna är Ryssland och Kina. År 2001 uppgick 
befolkningen i dessa länder till cirka 144 miljoner människor respektive 1 285 miljoner 
människor.29  
 
Ryssland och Kina har valt två helt olika vägar i förvandlingen till marknadsekonomi. I Kina 
har reformeringen av ekonomin skett successivt under de senaste 25 åren, samtidigt som det 
politiska systemet inte har förändrats nämnvärt. I Ryssland genomfördes en rad 
genomgripande både politiska och ekonomiska reformer direkt efter Sovjetunionens 
sammanbrott i början av 1990-talet. Den politiska makten i Kina har vidare varit betydligt mer 
centraliserad än i Ryssland. Till viss del har det därför, på grund av lokalpolitiskt motstånd, 
varit svårare att genomföra viktiga marknadsekonomiska reformer i Ryssland än i Kina.30 

Det 
ryska reformmotståndet har sannolikt bromsat landets ekonomiska tillväxt, även om de 
ekonomiska utsikterna de senaste åren har förbättrats avsevärt.31 

 
 
Den ekonomiska tillväxten i Ryssland och Kina har i genomsnitt varit 3,8 respektive 7,6 
procent de senaste 5 åren. Trots den pågående debatten om den exakta storleken på den 
kinesiska ekonomiska tillväxten har de senaste årens europeiska och amerikanska statistik 
över utrikeshandel och direktinvesteringar visat att den kinesiska tillväxten är extraordinärt 
hög.32  
 
Det finns i dagsläget en rad ekonomiska osäkerheter runt om i världen. I USA har de dubbla 
underskotten i bytesbalansen och budgeten fortsatt att växa. Den 28 mars nästa år kan bli en 
laddad dag på världens finansmarknader. Då håller den amerikanska centralbanken för första 
gången på mer än 18 år räntemöte utan Alan Greensplan vid ordförandeklubban. Och om 
dagens inflationstrend står sig får den nye Fredchefen, Ben Bernanke, bekänna färg direkt, 
genom att fortsätta att höja styrräntan. Efter nästan ett decennium då konsumenter, företag och 
finansmarknader i praktiken har tagit stabilt låga priser för givna – och bara två år efter det att 
Fed på allvar diskuterar risken för att landet var på väg att glida in i en deflation – har 
inflationen på nytt blivit en oroskälla. Konsumentprisindex (KPI) har stigit med hela 4,7 
procent det senaste året. Det är skyhögt över den inflation som Fed egentligen tolererar. Nu är 
huvuddelen av KPI-uppgången fortfarande en följd av de upptrissade oljepriserna. Räknar 
man bort energi och livsmedel har ”kärn-KPI” stigit med drygt 2 procent.33 I eurozonen steg 

                                                 
28 Svenskt Näringsliv, Det ekonomiska läget 
29 IMF, International Finance Statistics. 
30 Olivier Blanchard och Andrei Shleifer, Federalism With and Without Political Centralization: China Versus 
Russia, IMF Staff Papers, Vol. 48, Special Issue, 2001.  
31 Flertalet forskare pekar på vikten av entreprenörer för dessa övergångsländers ekonomiska tillväxt. Vidare 
pekar forskning på att de ryska regioner som genomfört stora privatiseringsreformer samt avregleringar av 
prissättning har haft högst ekonomisk tillväxt. Se exempelvis Daniel Berkowitz och David N. DeJong, 
Entrepreneurship and Post-Socialist Growth, No 406, samt Policy Reform and Growth in Post-Soviet Russia, No 
405, in William Davidson Institute Working Papers Series from William Davidson Institute at the University of 
Michigan Business School, October 2001. 
32 På senare tid har det väckts en debatt avseende Kinas officiella BNP-tillväxt. En del hävdar att statistiken är 
rejält överdriven. Den officiella uppgiften på runt 8 procent årlig tillväxt sedan 1998 bör, enligt vissa, revideras 
ned till runt 3 procent för att bättra stämma överens med verkligheten. Samtidigt hävdar andra att statistiken i 
genomsnitt är rättvisande, men att den döljer viktiga konjunkturella fluktuationer. Se exempelvis Thomas G. 
Rawski, What's Happening to China's GDP Statistics?, China Economic Review, 12:4, 2001, s. 347-354, samt 
Jonathan Andersen (Executive Director for Asia-Pacific Investment Research at Goldman Sachs), Getting behind 
the numbers, South China Morning Post in Hong Kong, February 17, 2003. 
33 SvD Näringsliv fredag 28 oktober 2005 
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prisindex i september med 2,6 procent, en nivå som hittills bara uppnåtts eller överträffats fem 
gånger sedan euron infördes i januari 1999. Europeiska centralbankens inflationsmål ligger 
kring 2 procent. Orsaken är i första hand oljeprishöjningarna. Sverige har lägst inflation i 
Europa. Det betyder fortsatt låga räntor och stigande reallöner. Prognosen för det närmaste 
året är fortsatt låg inflation.34 
Allt är emellertid inte elände. I Ryssland och Kina till exempel är tillväxten mycket hög. 
Dessa länder, tillsammans med kandidatländerna till EU samt flertalet asiatiska länder, 
kommer på sikt att medföra stigande världsmarknadstillväxt. 
 
 
 
 
4.2. Ryssland 
 
Ryssland har genomlevt en turbulent tid efter Sovjetunionens sammanbrott 1991. Omfattande 
reformer har sjösatts och spekulationerna om landets framtid är fortsatt intensiva både 
innanför och utanför Kremls murar. Det finns många som säger att reformer för ett bra 
affärsklimat är lite långsamma i Ryssland. Men man borde ta hänsyn till att historien för 
övergången från planekonomin till marknadsekonomin är väldig kort. Efter Sovjets sönderfall 
1991 ingick Ryssland i sin institutionella privatiseringsprocess och blev en självständig stat. 
Det var då den gamla sovjetiska planekonomin skulle upphöra och anpassas till en 
marknadsekonomi. 
1993 ersatte man den gamla författningen från 1978 med en ny. Vid parlamentsvalet 1995 
blev kommunisterna det största partiet och fick 157 av de 450 platserna i Duman. I oktober 
samma år var inflationen väldig låg, 4,5 %, medan året innan legat på 18 %. Under 1995 
upphörde det fria fallet i den ryska ekonomin. Mer än hälften av de statliga företagen 
privatiserades men problemet är att de personer som hade makten tänkte fortfarande inte 
”marknadsekonomiskt” jämfört med företagsledarna. Detta ledde till osäkerhet och ointresse 
från utländska investerare då det fortfarande fanns stort motstånd mot utländsk ägande. 
 
År 1998 höjde ryska centralbanken börsen i Moskva. Den ryska regeringen lade fram ett 
krispaket som innehöll bland annat en skattesänkning från 35 % till 30 %. IMF 
(Internationella Valutafonden) betalade ca 180 miljarder kronor för hanteringen av 
devalvering och andra ekonomiska problem som krisen medförde. 
Reformer har påbörjats av ekonomin, skattesystemet, de sociala transfereringssystemen och 
bostadssektorn, men reformtakten har sjunkit och implementeringen förväntas ta tid.  
Övergången till marknadsekonomi har kraftigt förändrat Ryssland. Reformer i rätt riktning 
pågår kontinuerligt. Från och med 2001 blev det tillåtet att äga, sälja och köpa mark, både för 
ryska och utländska medborgare. Andra reformer från samma år berörde viktiga områden som 
minskning av korruption och laglösheten i landet. Enligt den, ska domare vara oberoende från 
de lokala myndigheterna med förhoppningen att öka säkerheten för både privatpersoner som 
för företag. Fler stimulerande reformer från 2002 var minskning av inkomstskatten för 
privatpersoner från 24 % till 13 %. Detta ledde till att flera människor nu började redovisa 
sina inkomster. 
 
Putins tid som president har inneburit ökad stabilitet, ekonomisk tillväxt och färre konflikter 
med parlamentet jämfört med åren under Jeltsin. Å andra sidan har presidentens kontroll över 

                                                 
34 SvD Näringsliv fredag 28 oktober 2005 
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parlamentet och de ryska regionerna ökat och Ryssland har fått kritik bl a för inskränkt 
mediafrihet.  

4.2.1. Rysslands ekonomi och dens påverkan på direkta investeringar. 
Den ryska ekonomin genomgår en stabil och i huvudsak positiv utveckling. BNP-ökningen 
för år 2004 var 7,1 %, att jämföras med 7,3 % under 2003 och 4,3 % under 2002. Tillväxten 
ligger därmed långt över exempelvis EU, USA eller Japan.  Den bredbaserade tillväxten har 
understötts av ökad konsumtion och ökade investeringar. Ekonomin är väl balanserad och det 
finns inga hinder för fortsatt hög aktivitet. Man räknar med att överskottet i den ryska 
bytesbalansen och i landets budget består 2004 och 2005 samtidigt som inflationen avtar 
ytterligare. Enligt bedömningen är inflationstakten faller till under 10 procent under 
prognosperioden fram till 2005. Det skulle i så fall vara första gången sedan rubeln 
devalverades hösten 1998.35 
Rysk ekonomi växer dubbelt så mycket som genomsnittet i världen. Enligt en expertgrupp 
från FN blir tillväxten i år 7,8 procent, vilket är dubbelt så mycket som de 3,7 procent som 
prognostiseras för världsekonomin i stort.  Till grund för uppsvinget ligger enligt FN ökade 
investeringar, ökad konsumtion och ökad export. 
Sjunkande oljepriser kan dock hålla tillbaka den ryska tillväxten. Oljesektorn beräknas växa 
med 6,4 procent, alltså något mindre än den ryska ekonomin i stort. 
Ryska finansministeriet har på internet presenterat statistik över hur 1990-talets ständiga 
nedgång förbytts i ekonomiska framgångar 1999-2003. Under dessa år har BNP stigit med 
29,9 procent, befolkningens realinkomst har ökat med 53,3 procent, omsättningen i 
detaljhandeln har gått upp med 42,6 procent. Under åren 1996-1999 sjönk däremot BNP med 
i genomsnitt med 0,4 procent per år, realinkomsterna sjönk med 5,8 procent per år och 
omsättningen i detaljhandeln gick ned med 1,1 procent per år. 
Från 1995-1998 sjönk reallönen med 25 procent, pensionerna med 40 procent; arbetslösheten 
steg med 32,6 procent. Åren 1999-2003 har reallönen stigit med 85,8 procent, den 
genomsnittliga pensionen med 88,2 procent; arbetslösheten har gått ned med 29,4 procent.36 
 
 
 
 
 
 

4.2.2.Förändringar i valutakurspolitiken 
 
Rubeln har varit knuten till dollarn men centralbanken har fastställt att valutan istället ska 
knytas till en valutakorg som består av USD och EUR. Härigenom blir rubeln mer stabil 
gentemot EUR men förväntas i gengäld fluktuera mer gentemot USD. Den ryska 
centralbanken har också meddelat att man inte tillåter den reala rubelkursen att stärkas mer än 
7 procent under 2004. Med tanke på hur mycket den reala rubelkursen redan har stärkts sedan 
årets början, borde rubeln därför försvagas gentemot valutakorgen under resten av året. 
Samtidigt finns ett apprecieringstryck på den ryska valutan, i ljuset av de goda 
makroekonomiska utsikterna och den minskade politiska risken. På lång sikt bör rubeln därför 
fortsätta stärkas gentemot valutakorgen, trots centralbankens mål. 37 
 
                                                 
35 Nordea Ekonomiska Utsikter, maj 2004 
36 Kommersant 13/4, polit.ru 16/4 
37 Nordea Ekonomiska Utsikter, maj 2004 
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4.2.3. Direktinvesteringar i Ryssland 
 
Volymen för direktinvesteringar i rysslands ekonomi har fortsatt att öka under 2005. Enligt 
Central bankens statistik investerades under 2004 40,5 mdr dollar från utlandet, en ökning 
med 36,4 % från 2003.  
 
Det noteras en tydlig tendens att direkt investeringarna koncentreras inte enbart i olja och gas 
branschen utan sprids bl a inom detaljhandelssektorn och vilket beror på ökad 
konsumtionsboom. 
Det internationella konsultbolaget Fitch har höjt betyget för Ryssland som investeringsland. 
Den nya beteckningen, BBB-, innebär att landet betraktas som "stabilt" och rekommenderas 
för investeringar. Det är praxis att två sådana bolag ska ge det höjda betyget och eftersom 
Moody's gjorde samma bedömning redan förra året tycks vägen öppnas för nytt utländskt 
kapitaltillflöde; en del investeringsfonder ställer krav på detta betyg. 
Bedömningen har gjort utifrån Rysslands goda statsfinanser. Reserverna anses tillräckliga för 
att klara av även en mindre recession och för att sköta avbetalningarna på statsskulden. 
 

 
 
Valutareserven växer i rask takt på grund av det höga oljepriset och kapitalflykten har under 
det senaste året minskat avsevärt. Statsskulden, som huvudsakligen är placerad utomlands, har 
minskat snabbt under senare år och uppgick i början av 2005 till mindre än 30 % av BNP, att 
jämföra med 89,5 % 2000. Inflationen uppgick 2003 till ca 12 procent och minskade under 
2004 till ca 9 procent.  
För att landet inte skall vara alltför beroende av svängningarna i oljepriset har regeringen 
beslutat inrätta en stabiliseringsfond. Det är tänkt att fonden i fullt utbyggt skick skall 
motsvara inte mindre än 8,7 % av BNP. Alla budgetinkomster som beror på att oljepriset 
överstiger 18,5 USD/fat ska gå till fonden. Regeringen avser att använda fondmedlen först om 
oljepriset går under 12 USD/fat.38 
 
 
 
 

                                                 
38 Landrapport, Ryssland, Exportrådet 
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4.3. Detaljhandelsmarknad i Ryssland  
 
Den dynamiska Ryska detaljhandelsmarknad erbjuder stora möjligheter för investeringar.  
Flera utländska investerare börjar vissa intressen för den ryska detaljhandelsmarkanden.39   
Ett ledande amerikanskt konsultföretag A. T. Kearney presenterar studier/undersökningar 
gjorda i avsikt att värdera vilka investeringsländer som är mest attraktiva att investera i för 
internationella detaljhandelsföretag. Enligt denna undersökning har Indien tagit första plats år 
2005 och Ryssland har kommit på andra plats jämfört med första förra året. Förra årets 
undersökningar nämnt 120 gånger i internationella pressen. GRDI index annons publicerades 
i ”The Wall Street Journal” i år. Syftet med dessa undersökningar är att identifiera rätt 
tidpunkt för att börja tillägna investeringar i nya marknader. Redan efter Sovjet nedfall stod 
det klart att Ryssland kommer att bli ett av de attraktiva länder i öst Europa att investera i men 
att kunna svara när exakt är det dags att expandera nu eller efter fem år var en svår fråga att 
svara på. Detta är en ettårig undersökning baserad på fyra olika kriterier som kan mätas: 
ekonomiska och politiska risker, marknads attraktivitet, marknads mättnad samt tidsfaktor 
(relation och jämförelse mellan BNP tillväxt och ökning av moderna detaljhandels platser) 
A.T. Kerneys experter arbetar med att få fram denna index (Global Retail Development 
Index) bland 30 olika utvecklingsländer för att presentera de mest attraktiva och placerar de i 
tur ordning enligt ovannämnda faktorer.  
 
Som det var redan nämns lämnade Ryssland företräde till Indien, genom att gå ner från första 
plats år 2004 till andra i år. Anledningen att Ryssland tappade den positionen var bl a p.g.a. att 
landet har haft oavbrutet inflöde av utländska detaljhandelsföretag som har tagit sig in på den 
inhemska marknaden. Men enligt GRDI marknadsekonomi fortsätter det att växa och därför 
anses fortfarande vara attraktivt för nya investeringar. Landet anses vara attraktivt för 
internationella detaljhandlare inte bara p.g.a. den enorma ryska marknaden som är 
representerad av 144 miljoner människor som uppskattas spendera 280 biljoner USD per år på 
detaljhandelsvaror.  
  
  
Nedan vill jag presentera studier i en grafisk form som är gjorda av A. T. Kearney. Jag har 
valt att inte översätta tabellens innehåll och metodbeskrivningen av studier för att kunna 
behålla informationen i dess ursprungliga form samt undvika isstolkningar/missuppfattningar 

                                                 
39 30 June 2005, www.rian.ru, Ernst & Young; Russia is second most investment – attractive country in Europe. 
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som kan uppkomma vid översättningar, då ett och samma ord kan ha flera betydelser. 
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I dag befinner sig Ryssland i en övertygande utveckling och den ryska ekonomin visar på 
stark expansion. Infrastrukturen är också av helt annat slag än bara för några år sedan. 
Köpkraften har stor potential för fortsatt tillväxt.  
 
Konsumtions- och retailmarknaden har fullständigt exploderat de senaste fem åren och inga 
stora internationella kedjor har råd att avstå från den ryska marknaden.40 
 
Fastighetsmarkanden upplever en stark och händelserik tid. Intresse för köpcentrum och 
detaljhandelsfastigheter är riktig stor i dag. Bakom den allt hetare marknaden ligger den 
fortsatt ökande privatkonsumtionen och prognoserna talar för ytterligare konsumtionstillväxt. 
Konstant ökning av årets inkomst i huvudstaden Moskva och regioner bidrar till att 
detaljhandelsutveckling stiger mycket dynamisk. 
 
East Capital är en svensk fondförvaltare med inriktning på de östeuropeiska 
finansmarknaderna. Många placerare flydde Ryssland efter rubelkraschen 1998. Svenska East 
Capital stannade kvar, och bolagets Rysslandsfond har gett den bästa avkastningen bland 
Rysslandsfonder i världen. Delägaren Karine Hirn bedömer att den redan starka 
konsumtionen i Ryssland fortsätter att öka rejält. Hemligheten bakom East Capitals framgång 
är att finnas på plats på marknaderna, eftersom verkligheten är mer än vad som ryms på en 
dataskärm. I resorna ingår också alltid besök i något flott shoppingcenter. ”Det är nästan den 
bästa marknadsföringen av dessa ekonomier. Den omfattande privatkonsumtionen förvånar 
ofta resenärerna. Många har en hemsk grå bild av Moskva och blir väldigt häpna när de 
kommer och ser hur det ser ut”, konstaterar Karine Hirn.41 Idag råder konsumtionsboom i hela 
det forna Östeuropa. Detta är en följd av det förmånliga skattesystemet, ett outvecklat 
banksystem som gör det mindre intressant att spara och det faktum att många äger sin bostad 
och därmed inte har så höga boendekostnader, förklarar hon. För fem år sedan förutspådde 
East Capital att mobiltelefonpenetrationen i Ryssland i dag skulle vara 25 procent. Det blev 
mer än det dubbla: 59 procent. “I Moskva kan 85 procent av nettoinkomsten konsumeras. 
Multiplicera det med antalet invånare och du ser att detaljhandel här är större än i Paris”, 
säger Hirn. 
 
 

 
4.4.  Detaljhandelsmarknad i Sverige 
 
Sverige var ett av de första länderna i Europa att introducera köpcentra, och har haft 
anläggningar liknande de som finns idag sedan 1950-talet. Detta beror främst på ogynnsamma 
väderförhållanden, som har en negativ inverkan på handeln vid traditionella affärsstråk. På 
1960-talet introducerade den svenska regeringen ABC-centra; områden med en blandning av 
kontor, boende och detaljhandel, där människor kunde arbeta, leva och handla. Dessa centra 
är bra men tenderar att lida av problem med delat ägarskap och serviceproblem. Det är vanligt 
att varje kommundel i de större städerna har sitt eget centrum av den här typen, tillsammans 
med inomhusgallerier i stadskärnan. Som ett resultat är Sverige ett av de länder med flest 
köpcentra per capita i Europa. 

                                                 
40 SvD  Näringsliv 18 november 2005, Jan Blomgren 
41 Heidi  Avellan om Svenska East Capital, Forum nr 1/05 
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Den totala ytan för alla typer av centra på mer än 5000 m² ligger för närvarande på ungefär 
3.4 miljoner m² . Det innebär ungefär 380 m² per 1 000 invånare. Sedan 1995 har antalet 
köpcentra ökat med 84, vilket motsvarar en ökning på cirka 36 % 
Köpcentra och externhandelsområden står för uppskattningsvis 32% (2003) av den totala 
detaljhandeln i Sverige och i Stockholm är siffran närmare 50%.42 

 
 
 
 
 
 
5. Resultat från de primära källorna 
 
 
Under detta kapitel redovisas de resultat som jag har kommit fram till i min undersökning av 
de utvalda faktorer som påverkar investeringsbeslut i köpcentra både i Ryssland och allmänt. 
Den information som presenteras som ej har referens har insamlats via intervjuer. 
Med hänsyn till att investeringsbesluten baseras till stor andel på de kvantitativa data, detta 
diskuteras även i teorikapitlet, har de flesta respondenterna opererat med siffror under 
intervjugenomföranden för att motivera sina svar. De är av naturlig karaktär att det är lätt 
hänt och mänskligt att någon siffra kanske kan avvika från de exakta. För att öka 
trovärdigheten har jag även studerat olika årliga forskningsrapporter för att kunna jämföra 
siffrorna som jag har fått från respondenterna och antecknat under intervjuerna med dem 
som finns representerade i media och har de med i empiriavsnittet för att undvika avvikelse 
från de verkliga.   
 
5.1.Huvudfaktorer som ligger till grund vid investeringar i  framgångsrika  
köpcentra 
 
Centrumutveckling är dotterbolaget till Centrum Group Håkan Karlsson AB och har i mer än 
35 år som management- och specialistkonsulter utvecklat och förnyat nära 400 köpcentra och 
shoppinggallerior åt fastighetsinvesterare. Centrumutveckling har på basis av denna 

                                                 
42 Jones Lang LaSalle ”Detaljhandelsmarknaden i Sverige ”, oktober 2005  
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erfarenhet utvecklat en arbetsmetod/-process för utveckling och genomförande av 
köpcentrum- och galleriaprojekt kallad CUPP (Centrumutveckling Project Plan). 

CUPP har följande skedesindelning: 

1. Idé och strategi  
2. Analys och koncept 
3. Utveckling och investeringsbeslut 
4. Genomförande 

 
Under detta kapitel vill jag presentera den insamlade och bearbetade datan  av  företagets 
vision på en investeringsbeslutprocess i köpcentra olika stadier. 
Materialet har jag samlat in med hjälp av Centrumutveckling Håkan Karlsson ABs konsulter. 
Mixen av personligheter och kompetenser på Centrumutveckling är dynamisk. Här samlas 
alla yrkeskategorier som behövs för att skapa och utveckla köpcentrum: civilingenjörer, 
fastighets-, civil- och marknadsekonomer, systemvetare, arkitekter, designers och 
kommunikatörer/marknadsförare. Centrumutveckling har erfarna och drivna projektledare 
som kan ta ett projekt från första idéstadium till färdigt centrum. De kan köpcentrum och har 
helhetssynen. 
Centrumutveckling hjälper detaljister och fastighetsägare att etablera sina butiks- och 
centrumkoncept utomlands, bedömer potentialer och risker på nya marknader och utvecklar 
koncept som passar i flera länder. Företaget har branscherfarenhet av och kontakter i 
europeiska länder och före detta öststater. Centrumutveckling har rollen både som 
projektledare och rådgivare i utvecklingsstrategi för investerare i nya länder, som t ex 
Ryssland – en spännande marknad med stor potential enligt företagets experter. Alla var 
mycket hjälpsamma och den jag har haft mest kontakt med under arbetet med uppsatsen var 
Mats Hultén. 
 
 
 
Ett definitivt investeringsbeslut i köpcentra baseras på ett antal olika faktorer och inkluderar 
flera affärsmoment: 
 
1. Underlaget till ett inriktningsbeslut att investera i ett köpcentra baseras på hur ett 
grundkoncept, skiss till hyresgästmix, tentativ hyresintäktskalkyl, driftkalkyl och 
avkastningskalkyl ser ut. Vissa grundläggande marknadsdata bör också produceras under 
detta skede.   
2. Nästa steg s.k. preliminärt investeringsbeslut i investeringsbedömningsprocessen är att 
identifiera hur konkurrensen ser ut. Vilken omsättningspotential finns? Vilka hyresnivåer kan 
man räkna med? Marknadspotentialen, konkurrenssituation utreds och beskrivs. Analys av om 
marknaden kan absorbera det ökade utbudet och om en tillfredställande omsättning kan 
uppnås för att hyresgästerna uthålligt kan betala erforderliga hyror görs. Konceptens 
lämplighet ur byggtekninsk synpunkt värderas. Vidare behöver under detta skede klargöras 
om detaljplanen medger eventuell utbyggnad och eller om mark kan tillköpas för utbyggnad. 
Inledande hyresförhandlingar med potentiella hyresgäster skall föras för att säkerställa 
etableringsintresse.  
3. Den tredje etappen för det s.k. definitiva investeringsbeslutet som fattas på basis upprättade 
detaljerade planer för hur det slutliga konceptet för fastigheten skall utformas och 
genomföras. Genom förhandlingar med nyckelhyresgäster och viktiga intressenter skall 
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säkerställas att planerna är marknadsmässigt, uthyrningsmässigt, ekonomiskt/finansiellt och 
plan-och byggnadstekniskt genomförbara. Erforderliga tillstånd från olika myndigheter skall 
inhämtas. Detaljerade omsättnings-, hyresintäkts-, driftskostnadads-, investerinsgskostnads- 
och avkastningskalkyler samt projektbeskrivningar skall upprättas som underlag för ett 
definitivt investeringsbeslut. 
 
Nästa etapp är vidareutveckling av konceptet och teckning av hyresavtal. Avslutningsvis ska 
en detaljplan, en investeringskostnadskalkyl, finansiering och hyresintäkt ligga till grund för 
ett investeringsbeslut. 
 
 
 
Stora, välskötta och skickligt utformade köpcentra i bra lägen är säkra investeringar med god 
direkt-avkastning och värdetillväxt. Köpcentrumfastigheters förmåga att generera framtida 
avkastning värderas utifrån lokalisering, marknadsunderlag, konkurrens, utformning och 
hyresgästmix .  
  
Vilken försäljning kommer man att nå och vilka blir konsekvenserna? Blir det lönsamt? Det 
finns en lång rad olika faktorer som kan påverka ett köpcentrums framtida framgång. Ett 
problem är att de konkurrerande utbuden också skiljer sig åt avseende ”mjuka” 
lokalförhållanden som pris- och servicenivå, miljö, parkering m.m. T ex kan läget förklara 
mellan 25 och 75 procent av en butiks framgång, beroende på bransch. Ett annat exempel 
enligt Centrumutvecklings konsulter kommer 50 till 60 procent av köpcentrets omsättning 
från bilkunder beroende på hur man värderar det goda kollektivtrafikläget. Man kan fortsätta 
med denna lista av alla möjliga faktorer som bidrar till ett köpcentrums framgång och 
påverkar investeringsbeslutet i dessa. Men alla dessa konsekvenser är mer aktuella när de blir 
fråga om att utvärdera ett befintligt investeringsförslag i ett köpcentrum. I mitt arbete har jag 
som syfte att identifiera vilka huvudfaktorer som påverkar ett investeringsbeslut i köpcentra i 
ett annat land, i detta fall Ryssland. Efter att ha sammanfattat allt material jag har läst och alla 
samtal och dialoger jag har genomfört med samtliga respondenter, experter inom 
fastighetsbranschen allt från fastighetsjurister, finansanalytiker, köpcentra konsulter, 
kreditgivareansvariga för kommersiella fastigheter med flera har jag kommit fram till att det 
är följande faktorer som är avgörande när ett investeringsbeslut i köpcentra i Ryssland ska 
fattas. Nedan ska jag presentera i tur och ordning vilka olika aspekter som anses vara viktiga 
enligt de respondenter jag har varit i kontakt med. All information förutom grafiska tabeller är 
hämtad från muntliga källor. 
  
5.2. Syn på marknaden 
 
Det första frågan jag ställde till alla respondenter var följande : 
 
Hur skulle ni kortfattat med några få meningar kommentera Rysslands fastighetsbransch 
utveckling idag? Förslagsvis positivt, mycket positiv, negativt eller mycket negativt .    
 
Generellt sätt har alla  respondenternas  utan undantag yttrade sig mycket positivt om den 
kommersiella fastighetsbranschens utveckling.  
 
 
Ryssland är med sina 144 miljoner invånare är en av världens mest expansiva 
detaljhandelsmarknader ansåg de. Alla respondenter har varit överens om att den ryska 
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konsumenten har blivit alltmer lik en västerländsk konsument i sina inköpsmönster och 
preferenser för varumärken, kvalitet och pris. Det har skapat en fruktbar miljö för både 
fastighetsutvecklare och detaljhandelsföretag, lokala som internationella. Under de senaste 
åren har ett antal internationella låneinstitut etablerat sig i Ryssland. De har byggt upp en 
fungerade lånemarknad och fått ned ränteläget till en acceptabel nivå, cirka 12 procent för 
konsumtionslån. Man kan dessutom välja att låna i dollar, euro eller rubel. Idag utgör olika 
former av kreditköp nästan 30 procent vid all försäljning av radio, tv och vitvaror. 
Misstänksamhet mot den ryska marknaden har fått följden att internationella 
detaljhandelsföretag varit sena med att etablera sig i Ryssland jämfört med andra tidigare 
öststater. Under 1994-1997 etablerade sig ett antal europeiska detaljhandelsföretag i Ryssland 
genom joint-ventures med ryska företag. Många av dessa företag misslyckades dock på grund 
av att de inte hade en lokal organisation som kunde bevaka, utbilda och stödja 
franchisetagarna. Idag har många av dessa företag etablerat dotterbolag i Ryssland. 
Dotterbolagen har tagit över verksamheten och driver många av butikerna själva. Med en 
lokal franchisegivarorganisation har konceptet utvecklas vidare. Idag har 86 procent av alla 
nya hyresavtal som sluts i köpcentra i Moskva tecknats med en franchisetagare till antingen 
en lokal eller en internationell kedja. Institutionella investerare har på samma sätt som 
detaljhandelsföretagaren varit sena att investera i Ryssland. En bidragande orsak till detta har 
varit en komplicerad fastighetslagstiftning och planeringsprocess. Dessa problem har minskat 
betydligt de senare åren- och i detta sammanhang är inte Ryssland unikt. En investerare måste 
alltid anpassa sig till den lokala marknaden genom at ha rätt juridisk hjälp och en lokal 
organisation som kan marknaden. 

 
5.3. Potentiella möjligheter 

5.3.1. Avkastnings och återbetalningsmöjligheter. 
 
Hög avkastningsgrad mellan 13 till  20 % på investeringar i köpcentra är den mest nämnda 
faktor av alla intervjuade personer både ryska och utländska marknadsexperter. 
När samtliga respondenter skulle rangordna de olika faktorerna som påverkar en investerares 
beslut att investera i köpcentra i Ryssland så ansåg alla att det är avkastningskraven som styr 
en investerare och att lagar och reglar kommer i skymundan.  
Sverige har ett sjunkande direktavkastningsnivåer under de senaste tolv månaderna, vilket 
sammanfaller med situationen i hela Europa. Transaktionerna på marknaden indikerar att 
avkastningen för köpcentrum ligger på 6,25-6.5%.43  
 
 

                                                 
43 Jones Lang LaSalle, Retail Market report, September 2005 
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5.3.2.Marknadsmöjligheter 
 
Med hjälp av intervjuer med respondenterna har jag åstadkommit att det är mycket viktigt att 
tillväxtpotential finns. Samtliga respondenter uppvisar det faktum att det finns stort utrymme 
för köpcentra i Ryssland. 
 
 
Enligt Colliers International har den totala ytan av köpcentra i Moskva ökat under det första 
halvåret 2005 med 1 000 800 m². Idag finns det i Moskva kring 70 moderna köpcentra med 
total yta på 2,5 millioner m² varav 1,1 m² säljyta vilket innebär ca 111 m² per 1 000 invånare. 
(Ökar väldigt snabbt för ett år sedan var siffran 72 m² per 1 000 invånare) Enligt analytiker 
från Knight Frank ligger den genomsnittliga siffran för Europa på 365 m² per 1 000 invånare, 
d.v.s. att det finns fortfarande gott om utrymme på den ryska marknaden . 
 
 
Enligt experter från Jones Lang LaSalle prognos år 2010 kommer detta att jämnas ut och 
uppgå till ca 300 m² per 1000 invånare.  
 
 
Trots att köpcentra blir fler och fler förblir detaljhandels efterfrågan på väl planerade ytor i 
köpcentra hög. I dag ligger lediga, ej uthyrda ytor i köpcentra på ca 1 %, enligt internationell 
erfarenhet räknas marknaden som överetablerad när siffran närmar sig 10 %. Det finns således 
ett stort utrymme för att etablera fler köpcentra i Ryssland. Samtliga respondenterna anser att 
anledningen till att efterfrågan inte blir tillfredställd är den relativt unga sektorn och det 
saknas fortfarande kvalificerade specialister inom köpcentrumutvecklingen i alla steg från 
första stadium som marknads- och trendanalys till färdiga projekt. Marknadspotential 
rangordnades av samtliga respondenter som en mycket viktig faktor.  
 

5.3.3. Omsättning inom detaljhandel och köpkraftsutveckling  
 
Även omsättning inom detaljhandel ansågs som mycket avgörande och var en viktig faktor. 
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Det första halvårets 2005 omsättning inom detaljhandel i Moskva har uppnått 26,6 miljarder 
USD och den årliga detaljhandelsförsäljningen under 2004 har uppnått 49,3 miljarder USD, 
en fjärdedel av den totala omsättningen inom Ryssland. Dessa siffror har visat en stabil 
tillväxt under de senaste åren.44 
 

 
 
  
 
Jag har träffat ett antal ledande detaljhandelskonsulter i Moskva bland annat från Cushman 
Wakefield Stiles,and Riabokobylko  (Natalja Oreschina )och Magazin Magazinov (Anna 
Shirjaeva )och diskuterat med dem, vilka faktorer som påverkar den höga omsättningen. De 
berättar för mig att generellt är hyrorna är mycket höga. Det går att få höga hyror p.g.a. få bra 
alternativa etableringsmöjligheter för duktiga detaljister och en stark växande 
detaljhandelsmarknad. För ankarhyresgäster är hyran oftast rabatterad under den första 
hyresperioden. Totalt sett är vakansnivåerna extremt låga och konkurrensen om de bästa 
butikslägena hård. Läget blir allt viktigare vilket driver hyrorna. 
Den maximala hyran för individuellt placerade butiker ligger på 4 250 USD per år/m² och för 
butiker i köpcentra 2 500 USD per år/m². Tendensen är att dessa kommer att öka i de moderna 
och välplacerade köpcentra. 
De höga omsättningen beror, som är nämnt ovan, på höga priser för en kvadrat meter i 
köpcentra och detta leder i sin tur till korta återbetalningstider på investerat kapital. 
Oftast räknar man med att få tillbaka det satsade kapitalet i genomsnitt på tre år.  
 
 

                                                 
44 A.T. Kearney ”Emerging Market Priorities For Global Retailers” 
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Enligt flera  detaljhandelsexperter ligger ett köpcentras lönsamhet i dag runt 15- 30 % och 
med förutsättningen för skicklig development kan även uppnå 50 %. För att kunna jämföra 
siffror med t ex Sverige och även andra länder i Central Europa i vissa fall ligger lönsamheten 
mellan 4 till 8 % beroende på läge, positionering och marknad. Vinst marginalen per uthyrd 
m² i köpcentra i USA ligger i genomsnitt runt 3 000-5 000 USD per år medan i Ryssland är 
denna siffra mycket högre. T ex en uthyrd m² på ”Stockman” i Moskva ger vinst på 12 000 
USD per år.45 Således är återbetalningstiden i Ryssland uppenbart kortare än i övriga Europa 
och motsvarar 3-5 år. I Central Europa uppgår detta till 7-10 år.  
 
Dessa faktorer som hög avkastning, korta återbetalningstider, hög lönsamhet är de mest 
nämnda hos intervjuade personer. 
 
En annan faktor som alla intervjuade personer framhåller och även bekräftas av olika media 
källor är den växande medelklassen och konsumtionsboom fenomenet. Detta nämns som en 
av de viktigaste orsakerna till den höga etableringen av detaljistkedjor.  
 
Hittills anses food-sektorn har vuxit upp mycket snabbare än non-food. Men år 2004 har 
denna sektor gått upp till den högsta nivån för första gången sedan finanskrisen år 1998. En 
medel rysk familj spenderar i genomsnitt 42 procent av sin disponibla inkomst på mat 
samtidigt som i Polen som exempel siffran ligger nära 29 procent. Non food retail i Ryssland 
står för 54 procent av den totala retail marknaden och tendensen är att siffran kommer att 
fortsätta att växa. 
 
Sedan 1991 när den ryska statens ensamrätt på prissättning av konsumentprodukter 
avskaffades, blev detaljhandelsmarknaden inte längre hänvisad till statliga butiker. Idag efter 
tretton år av ekonomiska reformer och liberalisering är Ryssland en av världens mest växande 
detaljhandelsmarknader. I Moskva och S: t Petersburg domineras specialvarumarknaden av 
internationella varumärken medan livsmedelmarknaden präglas av lokalt producerade 
produkter. De lokala producenterna har under Sovjettiden byggt upp en stark lojalitet och 
preferens hos konsumenterna. 
De ryska konsumenterna har inga ekonomiska förpliktelser i form av personliga lån. De har 
helt enkelt inte funnits en fungerande lånemarknad och bostäder har tillhandahållits av staten 
                                                 
45 ”Commercial Real Estate” i samarbete med Wall Street Journal, 2005 
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eller köpts kontant. Detta faktum tillsammans med en konstant ökande inkomst, ger allt större 
utrymme för privat konsumtion. 
 
 
Den mycket positiva inställningen och tron om framtidens tillväxt och ökning av 
medelsklassinkomster samt den köpkraften som går hand i hand med denna faktor uttryckte 
samtliga respondenter enligt mina anteckningar.Faktorn ansågs vara mycket viktig och 
avgörande. 
 
 

5.3.4. Skatter  
Informationen om skatter och dess betydelse som beslutunderlag för investeringsprocesser 
levererades av bl a Tim Keeley. 

Många säger att förbättrade skattevillkor skulle göra att det investeras mer. EU- 
kommissionens expertgrupp (2002) menar att ett samhälle som vill uppmuntra 
riskinvesteringar kan gynnas av antingen låg skatt på realisationsvinsten eller genom att 
introducera lämpliga skattebrytningar för investeringar, detta eftersom att skatten har en direkt 
effekt på avkastningen. 

 
Den pågående skattereformen i Ryssland syftar till att förenkla det mycket komplicerade 
skattesystemet. Den förenklade proceduren för mindre företag har redan givit goda resultat 
även om långt ifrån alla företag använder sig av den. Företag med mindre än 100 anställda 
och omsättning på mindre än 15 miljoner rubel får välja mellan 6% inkomstskatt eller 15% 
vinstskatt.  
Under 2001 sänktes inkomstskatten för enskilda till 13 %, oavsett inkomst, medan 
företagsbeskattningen 2002 sänktes från 35 % till 24 %. Samtidigt med den sistnämnda 
skattesänkningen avskaffades många avdragsmöjligheter, bl.a. för investeringar.46 
De reformsinnade krafterna innehar fortfarande nyckelpositionerna i den nya ryska 
regeringen, vilket är goda nyheter för ekonomin. Majoriteten i duman stödjer regeringen, men 
liberalernas position är obetydlig där. I Ryssland beslutas vanligtvis skatteförändringar under 
våren och så är fallet även i år. Hittills har skatterna sänkts över hela linjen men nu flyttas 
fokus. Den här gången kompenseras sänkningar av vissa skatter med höjningar av andra. 
Ytterligare momssänkningar tycks skjutas upp till 2006, medan arbetsgivaravgifterna sänks 
under 2005 och skatteuttaget inom den råvarudominerade tillverkningssektorn höjs. 
Exportavgifter på olja kommer att höjas och anpassas efter världsmarknadspriset på olja. 
Dessutom kommer beskattningen inom oljeproduktion att öka. Sammantaget kommer 
skattebördan emellertid att minska något i den ryska ekonomin, men detta utan att 
skattelättnaderna äventyrar budgetöverskottet. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Landrapport, Ryssland, Exportrådet 
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Tax Rates Summary  (”Doing Business in Russia”, KPMG, 2004) 
 

 
 
 
 
 
 
5.4. Eventuella barriärer 
 
 
Lagar har till övervägande del diskuterats med Timothy Stabs avdelningschef i Salans samt 
Jeanna Fransén. 
Det finns en rad olika problem som investerare samt köpcentrumutvecklare möter; 
svårigheten att anskaffa marken för köpcentra, avsaknaden av kompetenta utvecklare för att 
designa och förvalta köpcentra, lång och utmattande byråkratisk process för att anskaffa alla 
nödvändiga byggtillstånd (ca 200 olika stadier) m.m. Men det mest komplicerade enligt alla 
köpcentrumutvecklare är att skapa relationer med alla makthavare inom den offentliga 
sektorn, allt från den federala nivån till den kommunala nivån. Investerare t.ex. har svårt att 
beräkna vad marken kommer att värderas till, vid köpet av denna. Dessutom är statsförvaltare 



 38

alldeles för aktiva i konceptutvecklingen för köpcentra vilket leder till att centrum inte alltid 
blir kommersiellt effektiva.  Allt detta minskar intresset bland investerare och många experter 
kallar detta för ”risker förknippade med staten”.  
 
Oleg Temirov berättar för mig i sin intervju: ”Försök att föreställa dig att du är i ”en 
investerarens skor”. Du bestämmer dig för att köpa mark och satsa pengar i ett köpcenter. 
Som nästa steg vill du skaffa dig information om marken, dens historia, t ex försäkra dig om 
att marken inte är pantsatt osv. På en välfungerade marknad finns det speciella register som 
innehåller all information kring marken. I Ryssland saknas sådana register”. Han fortsätter 
med att säga att dessa register nu skapas och därmed går utvecklingen åt rätt håll. En utländsk 
investerare i en sådan situation känner sig osäkert p.g.a. avsaknaden av tillförlitlig 
information.    
 
 
Rysslandsexperter som jag har diskuterat juridiska hinder inom kreditfinansiering anser att 
fastighetsbelånings- mekanismen i landet är svagt utvecklad och långt ifrån den moderna 
standarden. Rysslands gällande rättsregler om fastighetspantsättning och företagshypotek är 
svävande och inte harmoniserade med den europeiska lagstiftningen. Sammantaget utgör detta 
ett av de viktigaste hindren som utländska investerare ser som ett problem.  
 
Men det finns även andra motstridande åsikter bland mina respondenter om att 
avbyråkratiseringsreformer pågår kontinuerligt och syftar till att minska antalet inspektioner 
och licenskrav samt till att förenkla själva registreringsproceduren för företag. Nya lagar 
infördes under 2001-2002. Center for Economic and Financial Research, som är knutet till 
Institutet för Transitionsekonomier i Stockholm, har i en studie av 2000 företag i tjugo av 
Rysslands regioner funnit att de nya lagarna faktiskt minskat antalet inspektioner och 
licenskrav. Trycket från statsapparaten på företagsamheten fortsätter ändå att vara starkt.47 
 
Mikael Ebe har en lång erfarenhet av affärskontakter med bland annat investerare i 
fastighetsbranschen och han har även varit med i olika förhandlingar angående investeringar i 
köpcentra i Ryssland. Jag diskuterade med Mikael vilka de största barriärer han anser finnas 
hos eventuella investerare vid beslutsfattandet för investeringar i köpcentra i Ryssland. Han 
tycker att generellt själva beslutsfattandet sker enligt traditionella bedömningsgrunder. Det är 
samma finansiella motiv som ligger bakom ett investeringsbeslut och baseras på t ex 
lönsamhet som är ett viktigt styrmedel och mäts ofta genom olika kalkyler för att se om 
investeringarna uppfyller avkastningskraven. Ett mycket använt och klassiskt mått på en 
investeringslönsamhet är pay-off, återbetalningstid. Vid jämförelse mellan olika 
investeringsalternativ studeras lämpligen en kombination av resultat (exempelvis nuvärde) 
och ekonomisk risk. Andra faktorer är bland annat konsumenternas köpkraft, 
marknadspotential och mycket mer. Däremot de icke finansiella motiven skiljer sig åt när det 
talas om Ryssland. Mikael Ebe bekräftar det jag diskuterar i kapitlet teoretiska 
referensrammar om intuition och känsla som  har stor roll vid beslutsfattandet. 
Genom att handla mer intuitivt och bara undersöka konsekvenser åt ett visst håll går det att 
undvika de svåra processerna som kan uppstå vid ett rationellt handlade, det leder även till att 
entusiasmen och viljan att genomför beslut ökar. Den rationella beslutsmodellen förespråkar, 
enligt Brunsson (ibid) att de olika alternativen och dess konsekvenser ska utvärderas utifrån 
förutbestämda kriterier, med fördel i form av olika mål. Vid intuitivt beslutsfattande försöker 

                                                 
47 Landrapport, Ryssland, Exportrådet 
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investerarna att titta på positiva samband mellan olika alternativ och mål, men bryr sig inte 
om någon detaljerad analys.  
 
Vidare diskuterar Mikael att fastighetsmarkanden har blivit finansiellt driven. Det finns stor 
skillnad på hur man ser på investeringar i Ryssland beroende på ur vems synvinkel; en 
entreprenörs eller ur en riskkapitalist. Entreprenören, t ex en köpcentrautvecklare är kreativ i 
sin förmåga att lösa problem på vägen och kan fokusera på rätt saker. En riskkapitalist 
koncentrerar mest på att identifiera alla risker som förknippade med en investering. Han tar 
upp ett exempel med alla byggnadstillstånd som måste anskaffas. För en entreprenör som en 
köpcentrautvecklare är detta är en vanlig arbetsprocess som man går igenom vid varje projekt 
och även här i Sverige kan detta bli mycket komplicerat och det kan hända att hela projektet 
kan blir nedlagt på grund av problemen kan ha uppstått i förhandlingar med eventuella 
myndigheter. Därför när det gäller ett annat land som Ryssland upplever en investerare en stor 
osäkerhet och har svårt att bedöma hur t ex just alla tillståndskaffande ska gå tillväga. Det är 
svårt att uppskatta utfallet utan en bra insikt i den lokala marknadssituationen. Investerare har 
helt enkelt mycket lågt förtroende för den okända ryska markanden. Han fortsätter med ett 
intressant resonemang; ”Välj 10 valfria artiklar från Svenska tidningar om Ryssland” säger 
Mikael och analysera dessa. Innehållet är oftast väldigt negativa och detta har stor inflytande 
och skapar förutfattade åsikter om landet. 
 
Osäkerheten är en stark kraft som uppmuntrar imitation. När saker är svåra att förstå, när mål 
är oklara eller när omgivningen skapar osäkerhet kan detta leda till att organisationer och 
individer härmar varandra eller upprepar tidigare beteende. Individer tenderar att härma andra 
individer.48  
 
Personligen tycker Mikael att förutsättningarna att investera i köpcentra i Ryssland är mycket 
goda med motivation att faktumet är att det redan finns ansenliga belopp som internationella 
detaljhandelsföretag har trotts allt investerat i Ryssland och siffror om dess framgång talar för 
sig själv.  
 
 
 
6.Slutsatser och avslutande kommentarer 
 
Nedan vill jag presentera en sammanfattning i punkt form av alla potentiella möjligheter samt 
barriärer som jag har samlat in i min empiriska undersökning. 

Potentiella möjligheter 

• Hög branschavkastning jämfört med övriga Europa. 
• Marknadspotential. Det finns fortfarande utrymme för flera köpcentra. Antalet 

kvadratmeter köpcentrumyta per invånare är extremt lågt. Det behöver tillkomma 
många stora köpcentra för att klara varuförsörjningen rent volymmässigt i Ryssland. 
Detaljhandelsförsäljningen ökar med två-siffriga tal år från år. 

• Låg konkurrens 
• Hög omsättning som leder till korta återbetalningstider 
• Den ryska privatkonsumtionen växer starkt. Det finns en växande medelklass med 

goda inkomster och stor köplust. Det behövs nya butiker och köpcentra för att sälja de 
                                                 
48 Powell och DiMaggio,1991 
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varor som ryssarna efterfrågar och som de genom ökade inkomster också får råd att 
köpa. 

 Barriärer  

Alla investeringar innehåller riskmoment och det som hindrar många från att ta 
investeringsbeslut i köpcentra i Ryssland anses av de flesta experter vara följande: 
 

• Den instabila demokratiska/politiska ordningen 
• Lågt förtroende för den ryska regeringens politik 
• Den stora osäkerheten kring juridiken kring fastighetsköp, fastighetsregistreringar, 

markanskaffningar etc. Det är svårt att få en ren lagfart till en fastighet 
• Kraftiga och snabbt uppblossande potentiella ekonomiska/finansiella kriser. 

 
  
 
Som tidigare nämnts diskuteras det mycket att marknaden börjar bli överrepresenterad både i 
Sverige samt övriga länder i Centrala Europa. Det finns gott om företag som börjar inse att det 
blir allt svårare att bedriva verksamhet p.g.a. flera orsaker; konkurrensen blir allt hårdare, 
konsumenten ställer allt högre krav på företagen, utrymme att vidareutvecklas inom landet 
börjar bli allt mindre, marknaden håller på att uppnå sin mättad osv. Därför söker sig flera till 
nya marknader som Kina, Indien, Ryssland med flera där utvecklingspotentialen enligt många 
landsrapporter, tidningsartiklar jag har läst, samt intervjuer jag har genomfört anses vara 
mycket stort  i dagens läge.  
 
Alla former av affärer eller affärsbeslut innehåller riskmoment, när det gäller utlandsaffärer 
får riskprofilen delvis en annan karaktär jämfört med om affären hade gjorts upp inom landet. 
En investering innebär att företaget satsar ett större belopp på något som innebär ekonomiska 
konsekvenser för framtiden. För de flesta investeringar gäller det att de måste löna sig och 
betala sig – jämfört med en alternativ kapitalanvändning. Det finns många skäl för ett företag 
att söka sig utomlands. Att välja rätt marknad är inte bara en fråga om att hitta den största 
marknaden, utan att hitta den marknad där företaget har de största förutsättningarna att lyckas. 
Det handlar om att göra affärerna säkrare – då vågar man sig också ut på nya marknader. 
 
Uppsatsens frågeställning tar sin utgångspunkt i hur de olika marknadsspecifika faktorerna 
påverkar ett investeringsbeslut inom köpcentrabranschen. Enligt teorier om investeringsbeslut 
presenterade under kapitlet teoretiska resonemang, det grundläggande antagandet och det 
vanligaste motiven är möjligheten till en hög avkastning och maximalisering av nuvärdet. 
Utifrån alla intervjuade personernas resonemang ser jag en tydlig koppling till det teoretiska.  
Den höga avkastningen ansågs vara den högst prioriterade. Under kapitlet Beslutforskning 
presenteras följande teoretiska resonemang enligt Brunsson (1992) ”Den information som 
används som beslutunderlag kan vara antingen kvantitativ eller kvalitativ”. 
Enligt min uppfattning efter genomförd undersökning skapar de kvantitativa faktorerna goda 
förutsättningar och möjligheten att dessa kan leda till övervägande beslut att göra en 
investering i Rysslands köpcentra är ganska hög. Allting tyder på att med en viss kompetens 
och kunskap som omfattar samtliga områden som krävs för ett lyckat köpcentrumprojekt och 
med rätt strategi är möjligheten att generera vinster på den ryska fastighetsmarknaden god. 
Som det framgår från mina empiriska underökningar med kopplingar till teorin och de 
kvantitativa beslutunderlagen är marknadsläget av en positiv karaktär; Rysslands ekonomi 
växer, den ryska privatkonsumtionen växer starkt, det behövs nya köpcentra, 
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detaljhandelsförsäljningen ökar med två-siffriga tal år från år. De ovan avgivna skälen 
resulterar i en hög omsättning och korta återbetalningstider, ett mycket använt och klassiskt 
mått på en investerings lönsamhet. 
 Med hjälp av mina egna personliga observationer har jag noterat ett intressant fenomen. Alla 
de intervjuade personer som är redan är verksamma i Rysslands kommersiella 
fastighetsmarknad talade mycket positivt, med en stark tro på framtiden, jämfört med de 
motsatta eller mycket försiktiga åsikter från de personer som inte var verksamma i Ryssland.  
 
Vidare säger de intervjuade personer att de räknar med att den stora konsumtionsboomen 
kommer att stanna samt att den kommer att accelerera när banksystemet blir bättre.  
 
I teoriavsnittet under beslutforskning citeras följande: Innan beslut fattas ska någon form av 
beslutsprocess genomföras, denna process kan enligt Brunsson (1992) vara av både rationellt 
och irrationellt handlande. Och följande i kapitel icke- ekonomiska kriterier: I undersökningen 
gjort av Bengt Barius nämner flera beslutsfattare att även om det görs mycket noggranna 
kostnadsbedömningar och ingående analyser av marknadsfaktorer med mera är känsla och 
intuition viktiga inslag vid beslut om investeringar”. Slutsatsen som jag dra av detta i 
kombination med empiriska undersökningar är att trots stora vinstmöjligheter finns det 
fortfarande en rad icke-ekonomiska barriärer som skapar stor osäkerhet hos investerare och 
beslutet om investeringen i köpcentra förkastas. 
 
Ryssland kommer inte att bli kommunistiskt igen, denna åsikt delar jag personligen med 
många andra som talar om detta i media. Det värsta som kan hända i framtiden vore en 
kombination av saker som att oljepriset sjunker kraftigt samtidigt med ett attentat mot Putin 
och att kriget I Tjetjenien tar ny fart.  
 Det är mycket viktigt för en investerare att följa de lagar och regler som gäller i värdlandet, 
där erfarenheten har visat att myndigheter oftast reagerar hårdare än väntat vid överträdelser.  
Myndigheternas möjlighet att påverka ett investeringsprojekt under hela dess livslängd kan 
vara mycket stora. Gränsen mellan byråkrati och medveten protektionism kan ibland vara svår 
att bedöma, men effekterna av båda hindrar verksamhet. Förutsättningen för ett bättre 
investeringsklimat är att lagar utvecklas vidare. Bland de mest försvårande faktorerna för 
utländska investeringar i fastighetsbranschen har varit svårigheterna med att handskas med 
ämbetsmän. Den osammanhängande och instabila lagstiftningen skapar problem och risker för 
utländska investerare. Det finns en risk för osäkerhet som gör det svårt att förstå ”spelets 
regler”. Å andra sidan finns det redan ett stort antal köpcentra som är fungerade och ger stora 
vinster till sina ägare. Som en av respondenterna har sagt; ”Ryssarna är mer benägna att ta 
risker av naturlig karaktär så att de tjänar till sig en fördel med mer trygga möjligheter att 
hantera de befintliga barriärerna”.  
 
Min bedömning är att köpcentrum och detaljhandelsfastigheter kommer att bli eftertraktade på 
den ryska marknaden som placeringsobjekt men också som intressanta fastighetstyper. Även i 
sämre tider behöver vi äta och klä oss. Men allt är inte guld som glimmar. Naturligtvis är det 
alltid så att en lyckad investering kräver grundligt förarbete. Bland annat i form av 
analyserade marknadsförutsättningar. Även om marknaden växer måste den vara rätt, för 
varje enskilt projekt eller objekt. En förutsättning för utländska investeringar i köpcentra i 
Ryssland är att ytterligare förbättringar inom vissa områden bland annat lagstiftningen krävs. 
Syftet med uppsatsen var att identifiera vilka potentiella möjligheter samt eventuella barriärer 
som finns vid investeringar i köpcentra i Ryssland. De finns säkert flera möjligheter/barriärer 
än de som finns representerade i denna uppsats. Jag anser att det är ytterst omöjligt att få med 
alla faktorer som är förenade med den typen av beslutet på en lista. Anledningarna är flera 
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som även diskuteras i teoriavsnittet; Beslutprocessen har inslag av både rationellt och 
irrationellt handlande och baseras bland annat förutom på ingående analyser också på känsla 
och intuition.  
 
Vad som är föredra av de ekonomiska möjliga fördelarna i form av t ex hög avkastning med 
hög risk eller trygga investeringar som utesluter eller minimerar risken beror anser jag, efter 
genomförda studier, på många omständigheter och flera parametrar som är förenade med 
investeringsbeslut inte minst en investerares personliga preferenser som nämns i 
teoriavsnittet.  
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Intervjuer Samtal och Dialoger 
(Eftersom bakgrundsfakta är inhämtat från företagens egna hemsidor har jag valt att inte 
översätta den till svenska). 
 
1.Oleg Temirov 
 
VD för nybildade Centrum Group Russia. Oleg kommer närmast från supermarketkedjan 
Perekriostok där han var VD för fastighetsbolaget Perekriostok Developments (en av 
rysslands marknadsledande kedja inom Real Estate sektorn med totalt 122 st. objekten )  
Centrum Group Russia tillkom under 2005 och är verksamma i Ryssland och OSS-länderna. 
Bolagen har samma verksamhet som motsvarande bolag i Sverige.  
 
2. Mikael Ebe  
 
I augusti 2005 tillträdde Mikael Ebe som VD för Centrum Terre. Mikael är också VD för 
Niam III Centrum. Mikael kommer närmast från AP Fastigheter och har tidigare i sin karriär 
jobbat på Centrumutveckling. Centrum Terre AB är tillgångsförvaltare och kortsiktig 
investerare i köpcentra tillsammans med finansiella partners. 
Niam är ett av Nordens och Östersjöområdets ledande private equity-företag inom fastigheter. 
Niam erbjuder finansiella investerare hög avkastning genom investeringar i fonder som 
placerar i alla typer av fastigheter. Fonderna är uppbyggda och förvaltade i egen regi. Sedan 
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företaget grundades 1998 har idag fastigheter till ett totalt värde om SEK 25 miljarder 
förvärvats av Niams fonder eller tillsammans med internationella fastighetsfonder. Idag har 
Niam fastigheter till ett värde av SEK 15 miljarder under ägaransvar.  
Niam har tre fullinvesterade fonder. Niam Fond III har ett eget kapital om EUR 321 miljoner 
och en investeringskapacitet om EUR 1,8 miljarder.  
Genom sitt extensiva nätverk och sin breda erfarenhet erbjuder Niam investerare en unik 
möjlighet att investera i Norden och Östersjöområdet.  
 
3.Håkan Karlsson 
 
Grundare och ensamägare till Centrum Group koncernen. Nordens ledande företag inom 
köpcentra branschen.  Håkan Karlsson har 40 års erfarenhet av utveckling, förvaltning och 
finansiering av köpcentra i flera olika länder. Utöver omfattande arbete i alla de nordiska 
länderna har Håkan Karlsson också arbetat i stor omfattning i USA, Tyskland och Ryssland. 
Centrum Group genom och i samverkan med sina dotterbolag skapa fysiska och virtuella 
köpcentra med god värdetillväxt åt investerare. 
Koncernen har 60-talet specialister och har arbetat med nära 400 köpcentrumprojekt i 15 olika 
länder. Bolagets mål för närvarande är att etablera sig med en tydlig marknadsledarposition 
som kreativ köpcentrumdeveloper i Ryssland, en marknad där Centrum Group-koncernen 
redan har en god erfarenhet i.  
Ett av referensprojekten i Ryssland är Ikea. Ikea är det första stora köpcentrumet i Moskva, 
Mega Mall, öppnades i december 2002. Med sina 200 000 kvadratmeter stora uthyrbara yta är 
det Rysslands största köpcentrum och ett landmärke för den nya ryska köpcentrumbranschen. 
Centrumutveckling var strategisk utvecklingskonsult, konceptskapare och huvudarkitekt för 
projektet 2000-2002. Centrumutveckling har också i egenskap av hyresgäst- och 
designkoordinator hyrt ut resurser lokalt i Moskva till Ikea.  
 
 
4. Timothy Stubbs 
Jurist, Salans Interntational Law Firm  
 
For over 25 years, Salans has advised blue-chip multinational organisations on a full spectrum 
of business and legal issues. 
Today, the firm has more than 450 lawyers from over 20 nationalities in 14 offices, serving 
commercial and investment banks, insurance companies, investment funds, multilateral 
institutions, public entities and governments. We are noted for our expertise in developing 
markets, having worked since the 1970s with clients in the CIS, and Central and Eastern 
Europe. As one of the first firms to establish a successful presence in Moscow, we bring 
decades of expertise and a market-leading practice to bear in supporting clients active 
throughout the region. This experience extends throughout the new EU member states and 
Accession Countries, as well as the Balkans, the Middle East, and Central and SE Asia. 
 
5.Jeanna Fransén 
Jur.kand./ rysk jurist/associate , Magnusson advokatbyrå 
 
Jeanna Fransén is a lawyer with Swedish and Russian law degrees and an associate with the 
Magnusson law firm based in Stockholm. Jeanna is currently engaged in Magnusson’s legal 
operations in Russia and she acts as the primary liaison between our Stockholm & Moscow 
offices. 
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The Magnusson law firm offers a wide range of legal services to national and international 
companies, enterprises and agencies. The firm was established by Swedish, Danish and Polish 
lawyers with almost two decades of experience and expertise. 
Magnusson has organised a successful seminar on the topic of “How to do business in Russia 
from a legal perspective” in cooperation with the Scandinavian-Polish Chamber of Commerce 
in Warsaw. 
 
6. Natalia Oreshina  
Senior Director, Stiles & Riabokobylko, Commercial Real Estate Services, in association with 
Cushman & Wakefield Healey & Baker 
 
When Cushman & Wakefield and Healey & Baker merged in 1998, the Firm became one of 
the world's leading real estate consultancies 
Today C&W/H&B, as part of Cushman & Wakefield, the premier global real estate services 
provider, has more than 11,000 employees in over 50 countries. It offers the full range of 
commercial property services and represents a wide range of clients, including multinational 
corporations, pension funds, developers, entrepreneurs, government entities, small and 
medium-sized companies and financial institutions. 
 
7. Tim Keeley 
Director International Tax, Chiltern. 
 
Chiltern, the UK's leading independent tax consultancy. For the past 20 years Chiltern have 
been helping clients - private and growing companies, public and quoted companies, public 
sector organisations, professional intermediaries and private individuals - to minimise and 
manage their own or their clients' tax burdens. 
 
8. David Hothersall 
Executive Director, Kinlan 
The Kinlan team  
 
All team members have senior-level experience in their respective areas.  
Industry experience gained in financial communications, investor relations, investment 
management and equity research; a thorough understanding of the World's capital markets 
and their information requirements; clear, strategic thinking; strong experience in working 
with investors' communications channels; and a determination to making clients' objectives 
our own.  
Our international team means that we can service clients in six languages: English, German, 
Spanish, French, Russian and Danish, giving your company direct access to business media 
audiences and investors in leading financial markets 
 
9. Erik Wigertz  
Finansanalytiker, Analyschef för United Financial group i Moskva., Russia´s leading 
investment bank 
 
United Financial Group (UFG) is a pioneer of Russia’s financial markets. During our eleven-
year history UFG has grown from a small boutique into Russia’s leading investment bank, 
and the Russian financial markets have matured to a degree difficult to imagine a decade ago. 
Progress over this period has not been constant, and 2004 proved a challenging year for the 
Russian investment climate Conceived in 1994 with a vision to provide top-notch research 
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on Russia’s emerging private companies to international investors, UFG today is Russia’s 
most dynamic and expert full-service investment bank with a proven track record of executing 
landmark transactions on behalf of leading Russian and global companies. 
 
10. Mats Hultén 
Konsult, Centrumutveckling Håkan Karlsson AB 
 
Centrumutveckling arvoderade fastighetsutvecklare för köpcentra, mötes- och handelsplatser 
är marknadsledande i Norden. 
Vi arbetar från första idéstadium till färdigt projekt med totalprojektledning, uthyrning, design 
och förvaltning. Vi är också management- och specialistkonsulter som kan bidra med sina 
specialistkompetenser i delprojekt och även investeringsrådgivning vid köp och försäljning av 
köpcentra. 
 
  
11.Anna Shiryayeva 
Owner 
 
AM2-Mazazin Magazinov ('Store of Stores') provides professional services in the filed of 
commercial real estate (consulting, design, marketing research, sales services and assistance 
in getting rights to commercial real estate). The company has worked with Gallery Aktyor, 
French Galleries, Ramstore, Olympic Plaza, Smolensky Passazh, Okhotny Ryad, GUM and 
Atrium in the Russian capital, and also with many regional trade centres. 
 
 
12Anatoly Vasilyev  
General Director  “Torgovy Kvartal” ,Trade centre developer 
 
13.Oleg Fadeev, 
 Ansvarig för Sociala Program , Inrikes Departementet 
 
14.Aleksej Chuvin, 
 Director of Construction Projects Department in SBERBANK, Savings Bank of the Russian 
Federation (by far the biggest bank in Russia) 
 
15.Elena D. Klisho, 
 Deputy Director, SBERBANK 
 
16.Alexander Miljavsky, 
 Rubin (owner of the department store) 
 
17.Lut Ocksana,  
Direktör för kreditavdelningen, Vneshtorg Bank 
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Bilaga 1 
 
Intervjumall 
 

1. Hur skulle ni kortfattat kommentera Rysslands fastighetsbransch utvecklingen idag? 
Förslagsvis positivt, mycket positiv, negativt eller mycket negativt.    

2. Vilka är de viktigaste faktorerna av positiv karaktär som kan påverka ett beslut om att 
investera i köpcentra i Ryssland? Och om sådana finns, kan de kallas för potentiella 
möjligheter? 

3. Vilka är de viktigaste faktorerna av negativ karaktär som kan påverka ett beslut om att 
investera i köpcentra i Ryssland? Anses de vara de största barriärerna? 

 
  
Följdfrågor på fråga 2 och 3: Dessa följdfrågor har jag förberett mig för att kunna ställa efter 
att positiv/negativ faktor som nämndes  av en respondent. 
 

• Kan ni utveckla påståendet?   
• Har den faktorn alltid varit aktuell i Ryssland inom fastighetsbranschen? 
• Ser ni någon tendens på att den faktorn är på väg att förbättras/försämras? 
• Anser ni att den faktorn kan uteslutas vid beslut av investering, eller anser ni 

att detta negligeras av investerare? 
• Hur skulle ni karaktärisera denna faktor på en skala med följande måttstock: 

 
- avgörande 
- mycket viktig 
- mindre viktig 
- möjligtvis negligerbar   

 
4. Skulle ni även kunna ta upp, i tur ordning, vilken dess betydelse har på den sortens 

beslut? 
5. Vilket underlag är avgörande vid investeringsbeslut: kvantitativ kostnads- respektive 
intäktsinfo, ROI, kvalitativt underlag, växt, marknad, långsiktig strategi? 
6. Anses marknadsbedömning vara viktig vid investeringar i köpcentra i Ryssland?  
7. Hur används tillgängliga markandsstatistik och vad innefattar den? 
8. Till hur stor del grundas en marknadsbedömning på: historiskt material, framåtriktade 

analyser, internt respektive externt material.  
9. I vilken utsträckning har det ryska politiska och det ekonomiska läget påverkat 

möjligheten att göra affärer på marknaden? Anser ni att det är lättare/svårare att göra 
affärer inom den kommersiella fastighetsmarknaden idag än för några år sedan? 

10. Anser ni att det är lättare/svårare att göra affärer inom den kommersiella 
fastighetsmarknaden i Ryssland än andra likvärdiga marknader? 

11. Anses dagens köpcentra i Ryssland vara lönsamma? (frågan ställdes till 
banktjänstemän som arbetar med kreditfinansieringar av kommersiella fastigheter, till 
köpcentraägarna och några detaljhandelskonsulter som har tillgång till den typen av 
information) 

12. Tycker ni att det fortfarande finns utrymme för flera köpcentra? 
13. Finns det överhuvudtaget anledning att bygga fler köpcentra i Ryssland? Har ryska 

konsumenter behov av köpcentra med butiksmix; biografer, bowlingcenter med mera 
under ett tak 
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14. Har befintliga ryska köpcentra någon konkurrenskraft, uppfyller dem de krav som 
centraleuropeiska konsumenter idag ställer på ett modernt köpcentra? 

15. Vilka aspekter bör man som utländsk investerare ta extra hänsyn till vid investeringar i 
köpcentra i Ryssland? 

 
Frågor som enbart ställdes till respondenterna från banken: 
 
 

1. Hur beslutar ni att bevilja en kredit för ett eventuellt köpcenter? Vad tittar ni på i 
första hand? Beslutar ni enbart utifrån de kvantitativa underlagen dvs. olika sorts 
kalkyler, eller tittar ni på helheten, t ex kundernas erfarenhet, deras referensprojekt 
samt era personliga preferenser, kanske intuitiva känslor?  

  
2. Hur ser ett idealt köpcentraprojekt ut som ni skulle finansiera utan tvivel och finns 

sådana överhuvudtaget? 
 
 
Bilaga 2 
 
 
Investment Market  
 
Russia is a very dynamic market that offers development opportunities as well as income 
producing product. The Russian market is developing rapidly. Significant new investors 
include Britain’s Raven Russia with US$800 million to spend on warehousing and logistics 
sector. Numerous other foreign funds are currently at the fund raising phase and should be 
launching in the next few months. A number of the German mortgage lenders have received 
board approvals to lend in Russia and will make their first loans in 2005. Initially this lending 
activity is likely to be focused on standing investments with some construction lending also 
occurring towards the end of 2005. A market for the acquisition of secondary quality property 
has existed for some time with an annual volume of around US$300 to US$500 million per 
annum. Moscow represents the most significant portion of that. The institutional market 
started showing activity in 2003 with the entry of foreign investors.  

• In May 2004, Switzerland’s Eastern Property Holdings (EPH), (operated in Russia 
viaMCTrusco) purchased 7,660 sqm Berlin House office and retail centre from 
Westdeutsche Immobilien Bank. 

• In January 2004, one of the largest developers inMoscow sold a prime office building 
on Bol.Gnezdnikovskiy per, 1-2, (known as Samsung Center) to a Russian 
institutional investor. The 11,600 sqm Class A office building is located in oneof the 
most prestigious districts of Moscow. 

• In April 2004, EPH teamed up with the Swiss investment company, ENR Russia 
Invest, to buy a stake in Mosmart, a western-style hypermarket chain operating in 
Moscow. 

• In Q4 2004 Austrian Meinl Bank acquired Park House Shopping centre in Volgograd, 
and in 

March 2005 Meinl acquired another shopping centre of the same chain in Yekaterinburg. 
Currents yields on the Moscow market for prime office buildings are in the range of 11%-
12%, and for shopping centres and prime warehouse complexes in the range of 12%-13%. 
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The market entry of European real estate lending institutions will have further positive effect 
on the Moscow market. They are prepared to lend at significantly more competitive terms 
than Russian banks. In March 2005, Hypo Real Estate International completed its first 
Russian refinancing deal for Fleming Family & Partners Russian Real Estate Fund. Aareal 
Bank has also closed a number of financings and is looking for further market exposure.The 
appetite for investment in Moscow property has grown significantly over the last 6 to 12 
months with increasing number of Central European investors expressing a strong interest in 
acquiring property in Moscow and Russian regions in 2005 and 2006. 
 
Source/Èñòî÷íèê: Jones Lang LaSalle, 2005 
 
 
Bilaga 3 
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Market Practice 
 

 
Bilaga 4 
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Market Summary 
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