
 

 

 

 

 

   

Författare:  Handledare: 

   Christoffer Toll  Björn Berggren 

Johan Torselius   

 Stockholm 2011  

 

 

 

Institutionen för Fastigheter och Byggande  Examensarbete (15 hp) inom 

och Centrum för Bank och Finans  Kandidatprogrammet Fastighet och Finans 

    Nr 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsdiversifiering med avseende på fastigheter 
- En studie av svenska institutionella kapitalförvaltare 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Sammanfattning  

  

  Titel: Investeringsdiversifiering med avseende på fastigheter 

- En studie av svenska institutionella kapitalförvaltare 

Författare Christoffer Toll och Johan Torselius 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Centrum för Bank och Finans 

Examensarbete nummer 79 

Handledare Björn Berggren 

Nyckelord Diversifiering, Kapitalförvaltning, Portföljteori 

   

Svenska institutionella kapitalförvaltare i form av livförsäkrings- och pensionsbolag förvaltar 

stora kapital under lång tid. De investerar i de flesta normala tillgångsslag så som aktier, 

räntebärande papper och fastigheter. Med tanke på långsiktigheten och storleken på det 

förvaltade kapitalet är investeringarna oftast väldiversifierade och inte speciellt 

opportunistiska. Den stora kapitalmassan är generellt passivt förvaltad och indexnära. 

Strategierna är i all väsentlighet lika bland företagen med undantag för fastighetsinvesteringar 

och då i synnerhet geografisk diversifiering av dessa. Bland de största svenska institutionella 

kapitalförvaltarna finns både de som inte alls diversifierar fastighetsinvesteringar geografisk, 

till de som ytterst medvetet gör de och alla varianter där mellan. Uppsatsen syfte är att ta reda 

på varför det skiljer sig åt när det kommer till just geografisk diversifiering av 

fastighetsinvesteringar. Efter en grundlig litteraturstudie kan vi konstatera att teoretisk 

konsensus menar att en kapitalförvaltare med en geografiskt diversifierad, blandad 

tillgångsportfölj gör rätt i att även geografiskt diversifiera sitt fastighetsinnehav. Dessutom är 

det bättre att göra så via direkt ägande än via indirekt ägande genom fastighetsfonder och 

dylikt. 

 

Vi har intervjuat fem av de största svenska kapitalförvaltarna som vi anser är representativa 

för de olika strategierna. Utifrån dessa drar vi som slutsats att den huvudsakliga anledningen 

att det skiljer sig mellan kapitalförvaltarna är att en geografisk diversifiering av 

fastighetsinnehavet inte medför en tillräckligt signifikant fördel för att vara värd att ta sig över 

den förhållandevis höga tröskel som en sådan strategiändring kräver. Fördelen är dock inte 

obefintlig och av den anledningen väljer ändå några att ta sig an uppgiften. 
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Abstract  

  

  Title: Investment diversification with regards to real estate 

- A study of Swedish institutional investors 

Authors Christoffer Toll and Johan Torselius 

Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 
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Swedish institutional investors in the form of life insurance and pension funds manage large 

capitals for long periods of time. They invest in most common forms of assets such as equity, 

fixed income and real estate. Given the long-term nature and size of assets under 

management, investments are usually well diversified and not very opportunistic. The bulk of 

the capital is generally passively managed and kept close to indexes. These strategies are 

essentially the same among the companies with the exception of real estate investments and in 

particular geographic diversification of the same. Among the largest Swedish institutional 

investors are both those that actively geographically diversify their real estate investments and 

those who do not and every variant in between. This paper aims to find out why it differs 

between these investors regarding diversification strategies. After a thorough literature 

review, we conclude that the theoretical consensus is that a geographically diversified, mixed-

asset portfolio that geographically diversifies real estate outperforms one that does not. 

Moreover, it is better to do so through direct ownership than indirect ownership through 

property funds and the like. 

 

We interviewed five of the largest Swedish institutional investors that we believe are 

representative of these different strategies. From these we draw the conclusion that the main 

reason that it differs among the institutional investors is that a geographic diversification of 

real estate does not bring a sufficiently significant benefit to be worth overcoming the 

relatively high threshold that such a change in strategy requires. The benefits are not 

nonexistent though and that is the reason that some decide it is worth the effort. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

I slutet av 1980-talet gick Sveriges ekonomi på högvarv med god tillväxt och ljusa 

framtidsutsikter. Kombinerat med låg realränta och goda kreditmöjligheter ledde detta till att 

fastighetspriserna nådde rekordnivåer och nyproduktionskostnaderna bottnade. De här 

förhållandena skapade en utmärkt grogrund för kraftfull en expansion hos Sveriges 

byggherrar och fastighetsbolag.
1
 Tack vare dessa förutsättningar kände många aktörer att 

stora mervärden kunde skapas genom att investera i fastigheter och då framförallt utomlands. 

 

I början av 1990-talet började dock Sveriges BNP att sjunka och både total sysselsättning och 

investeringar mattades av. De som investerat i främst kommersiella fastigheter gjorde stora 

förluster i takt med att vakanstalen steg. Nedgången skapade stora problem för de företag som 

under denna period hade beslutat sig för att investera utanför Sveriges gränser. Dels för att de 

goda kreditmöjligheter som präglade marknaden före krisen nu inte var lika goda, dels för att 

de investeringar som gjordes inte var tillräckligt genomtänkta utan snarare opportunistiska 

under de förhållandena som rådde. Många av de svenska aktörer som tog detta steg drabbades 

av stora förluster vilket antagligen till någon del speglas i de svenska fastighetsbolagens ovilja 

att på senare år investera i fastigheter i utlandet. 

 

I efterdyningarna av fastighetskrisen kunde vi se att de renodlade fastighetsbolagen undvek 

utlandet, framför allt på grund av den dåliga marknadskännedomen. Vi kunde även se att de 

institutionella investerarna i någon mån påverkats av detta men hade tydligare incitament att 

investera i utlandet tack vare diversifieringsfördelar.
2
 

 

Under senare tid har dock pendeln börjat svänga tillbaka. Anförda av de större 

kapitalförvaltarna har fastigheter utomlands än en gång blivit attraktivt och ett exempel på det 

är den satsningen första och andra AP-fonden initierade i mars 2011. I detta joint venture ska 

ett nytt företag skapas med inriktningen att bara förvärva och förvalta fastigheter utomlands. 

Frågan är om denna trend kommer fortsätta och vilka motiv ligger bakom de strategier som de 

större svenska kapitalförvaltarna följer? 

                                                 

1
 D M Jaffee, ‟Den svenska fastighetskrisen’, s. 97 

2
 T Björsell, „Property Portfolio Strategies of Institutional Investors’, s. 3 
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1.2 Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka motiven bakom de olika strategier som de största 

svenska institutionella kapitalförvaltarna har kring diversifiering i sina portföljer med 

avseende på fastigheter. Vi ska ta reda på varför vissa investerar direkt i fastigheter 

utomlands, vissa indirekt och en del inte alls. Hur kan strategierna skilja sig så kraftigt när 

målet bör vara detsamma, nämligen att generera högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga 

risk? 

 

Ett delsyfte som även kommer undersökas närmare är vilka parametrar som är viktigast vid en 

fastighetsinvestering, är det opportunism, att köpet ska passa in i portföljens totala 

sammansättning eller tack vare en mer utpräglad diversifieringsstrategi? 

1.3 Problematisering 

Varför skiljer sig investeringsstrategierna vad gäller fastigheter mellan de svenska 

institutionella kapitalförvaltarna? 

1.4 Avgränsning 

Med institutionella kapitalförvaltare syftar vi i uppsatsen enbart på pensions- och 

livförsäkringsförvaltare; till skillnad från mer fokuserade fonder som till exempel 

fastighetsfonder eller hedgefonder. Att vi valt att inrikta oss på just dessa institutionella 

kapitalförvaltare beror på att de förvaltar ett stort kapital, över en lång period och med ett 

väldigt fritt mandat hur de ska placera. Till skillnad från till exempel en fastighetsfond som är 

begränsad till att endast investera i fastigheter har pensions- och livförsäkringsbolagen mycket 

större frihet att placera i de tillgångsslag de vill. 

 

Vidare har vi begränsat oss genom att endast titta på de största institutionella 

kapitalförvaltarna genom att gallra bort de som förvaltar ett kapital på mindre än 150 

miljarder kronor. Av de största institutionella kapitalförvaltarna har vi valt ut fem stycken 

som vi anser representera de olika strategiska positioner som vi kan observera. 
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1.5 Disposition 

Kapitel 2 innehåller en presentation av den metod vi valt att använda i arbetet tillsammans 

med de kriterier vi utgick från för att välja respondenter för intervjuer. Vidare går vi igenom 

hur dessa intervjuer genomfördes och hur svaren från desamma bearbetades. 

 

Kapitel 3 avhandlar teorier och studier kring fastighetsdiversifiering. Kapitlet är uppdelat i 

två större avsnitt där det första handlar om olika diversifieringsstrategier och det andra tar upp 

tidigare studier på området som är relevanta för vårt arbete. 

 

Kapitel 4 presenterar ingående de företagen vi valt att titta på i arbetet. Presentationerna av 

varje företag är uppdelade i tre delar; den första redogör för allmän fakta om företaget, den 

andra generellt om fastigheter i företagets portfölj och den tredje hur de ser på geografisk 

diversifiering av fastigheter. Presentationerna är baserade på de intervjuer vi genomfört med 

representanter från företagen. Kapitlet avslutas med en överskådlig sammanställning i 

tabellform. 

 

Kapitel 5 lägger fram vår analys av varje företag och varför vi tror att de gör som de gör. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys där likheter och olikheter mellan företagen 

diskuteras och analyseras. 

 

Kapitel 6 redogör för sammanfattande tankar och den slutsats vi härleder ur litteraturstudien, 

intervjuerna och den analys vi genomfört. 
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2. Metod 

2.1 Val av metod och teoretiska grundmallar 

Vi har valt att utforma detta arbete efter en deduktiv metod med en vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt. Det innebär rent formellt att vi först tagit fram relevant fakta om ämnet som vi 

sedan förkovrat oss i. Efter att vi skaffat oss en djupare kunskap och förståelse har vi valt att 

presentera ett teoriavsnitt där vi belyser de teorier och strategier som vi tycker bäst visar vilka 

olika tillvägagångssätt som aktörerna kan tänkas använda sig av.
3
 

 

För att kunna ställa de teoretiska grundmallar vi presenterat mot hur de tillämpas rent 

praktiskt har vi intervjuat representanter från fem olika av oss utvalda företag. Vi har sedan 

bearbetat svaren för att försöka tolka vilka tankar de har kring de olika teorierna och hur 

företaget arbetar utifrån dessa. Vi har som en sista analysdel försökt att utröna vilka 

bakomliggande faktorer som spelar in då företagen agerar utifrån vissa utstakade strategier 

och varför de valt dessa. 

2.2 Urval av respondenter 

Vi har endast tittat på de största institutionella kapitalförvaltarna i Sverige genom att gallra 

bort de som förvaltar ett kapital på mindre än 150 miljarder kronor. Av de största 

institutionella kapitalförvaltarna har vi valt ut fem stycken som vi anser representera de olika 

strategiska positioner som vi kan observera. Dessa företag är första, tredje och fjärde AP-

fonden, AMF pension samt Alecta. 

 

Vår motivering att endast undersöka stora institutionella kapitalförvaltare och därmed utesluta 

andra mindre aktörer grundar sig i att de rent principiellt borde agera relativt lika men att de 

större förvaltarna har avsevärt mer kapital att röra sig med och även besitter starkare 

organisationer och därmed möjligheter att bete sig olika. Det skapar intressanta skillnader i 

strategier som är lättare att observera än om vi skulle undersöka kapitalförvaltare med mindre 

kapital. Vi tror även att de större kapitalförvaltarna är mer benägna att diversifiera sina 

investeringar just på grund av dem har ett så stort kapital att investera samt sannolikt en 

bredare och djupare kunskap om andra marknader. 

                                                 

3
 S Grønmo, ’Metoder i samhällsvetenskap’, s. 45 
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Vi har valt att intervjua nyckelpersoner på respektive företag som arbetar med 

allokeringsfrågor. Majoriteten av respondenterna är allokeringsansvariga och är därför direkt 

ansvariga för hur kapital fördelas till olika tillgångslag samt var i respektive tillgångslag de 

ska allokeras. 

2.3 Kvalitativ undersökning 

Den kvalitativa undersökning gjordes i semistandardiserad intervjuform där vi använde oss av 

intervjumallar som vi i förväg skickade till våra respondenter.
4
 Vi gjorde detta eftersom vi vid 

intervjutillfället ville ha så exakta svar som möjligt vilket inte hade varit möjligt om 

respondenterna inte kunnat förbereda sig innan. Intervjun var i det närmaste fri då vi utöver de 

i förväg meddelade frågorna ställde följdfrågor samt mer individualiserade frågor kring 

företagets synsätt.
5
 Vidare utfördes två av intervjuerna ej fysiskt utan istället via e-post då det 

inte fanns tillfälle att träffa dessa respondenter. De intervjuer som genomfördes fysiskt 

spelades in och transkriberades därefter till skriftligt format.  

 

Grundmallen med frågor konstruerades med fokus på tre huvudområden. Den första delen 

innehöll grundläggande frågor om företaget och dess verksamhet. Den andra delen inriktade 

sig specifikt på företagets fastighetsbestånd och hur det ser på tillgångsslaget fastigheter. Den 

tredje och sista delen innefattade frågor kring företagets strategi i allmänhet samt deras 

strategi kring fastigheter i synnerhet (Se bilaga 1). 

 

Vi kom fram till denna grunduppsättning frågor efter att vi diskuterat fram vilka frågor som 

kunde anses vara mest relevanta att få svar på och som kunde hjälpa oss att svara på våra 

frågeställningar. 

2.4 Bearbetning av svar 

Vi har snarast efter intervjutillfällena transkriberat och strukturerat våra inspelningar för att ha 

ett underlag att tolka.
6
 De intervjuer där vi endast hade e-postkontakt skickades e-post i två 

omgångar. Vi skickade först iväg grundmallen med frågor som vi sedan kompletterade med 

                                                 

4
 U Lundahl & P-H Skärvad, ’Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer’, s. 115-116 

5
 U Lundahl & P-H Skärvad, ’Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer’, s. 116-117 

6
 S Grønmo, ’Metoder i samhällsvetenskap’, s. 166 
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ytterligare en uppsättning mer specifika frågor efter det att vi fått svar. I empiridelen av 

arbetet delade vi in företagen i varsitt avsnitt som i sin tur delades in i ytterligare 

underrubriker. Vi tolkade sedan svaren och sammanfattade dessa under respektive rubrik. 

 

Angående svarens reliabilitet har vi ingen anledning att misstänka att de svarat annat än 

sanningsenligt. Detta främst då uppriktiga svar på frågorna sannolikt ej kan anses 

kontroversiella eller känsliga.  Vi tror inte heller att det faktum att vi skickade grundmallen 

med frågor i förväg är något som gjort respondenternas svar mindre tillförlitliga. 
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3. Teori och studier kring fastighetsdiversifiering 

3.1 Diversifieringsstrategier 

Gällande investeringar finns det två termer som är viktigare och mer grundläggande än alla 

andra. Nämligen risk samt avkastning och då i synnerhet förhållandet mellan dem. Med 

avkastning menas den effektiva avkastningen hos en tillgång som består av direktavkastning 

(avkastning från förvaltandet) samt värdetillväxt (ökning eller minskning av tillgångens värde 

under innehavstiden). I portföljteoretiska sammanhang pratar man oftast om förväntad 

avkastning vilket är den mest sannolika avkastningen utifrån den tillgängliga informationen. 

Med risk menas avkastningens volatilitet. Volatiliteten mäts oftast som standardavvikelse och 

en högre volatilitet innebär en högre risk. 

 

Det här är grundläggande vid investering då vi kan anta att placeringar väljs utifrån den 

högsta förväntade avkastningen vid en given risk, eller tvärt om den lägsta risken vid en given 

förväntad avkastning. 

 

I det ögonblick en kapitalförvaltare har mer än en investering så har en portfölj skapats; en 

portfölj av investeringar. När vi istället för att titta på enskilda investeringar tittar på en 

portfölj av investeringar så dyker en ny, mycket viktig term upp; korrelation. Korrelation är 

ett mått på samvarians mellan två variabler. Måttet anges som en koefficient som har ett värde 

mellan -1 och 1. Om korrelationskoefficienten mellan två investeringar är 1 så är de perfekt 

korrelerade vilket innebär att en värdeförändring i den ena tillgången återspeglas med en 

motsvarande värdeförändring i den andra tillgången. Likaledes innebär en 

korrelationskoefficient på -1 att de två tillgångarna är perfekt negativt korrelerade, en 

värdeförändring i den ena tillgången återspeglas med en motsvarande fast inverterad 

värdeförändring i den andra tillgången. Följaktligen innebär det att om 

korrelationskoefficienten är 0 så saknar de två tillgångarna fullständigt korrelation, en 

värdeförändring i den ena tillgången har inget samband med en värdeförändring i den andra 

tillgången. 

 

Diversifiering som koncept går ut på att öka avkastning utan att öka risken eller tvärt om att 

minska risken med bibehållen avkastning. 
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3.1.1 Diversifiering i modern portföljteori 

Modern portföljteori gör skillnad på risker. Risken i en investering delas upp i unik risk och 

marknadsrisk. Den unika risken är den risk som är unik för investeringsobjektet. Det är den 

unika risken som anses vara diversifierbar. Marknadsrisken är huvudsakligen knuten till 

makroekonomiska faktorer som inflation, tillväxt, räntor, politiska beslut och dylikt. 

Marknadsrisken inom samma marknad är alltså inte diversifierbar då alla investeringsobjekten 

påverkas av dessa marknadsfaktorer på samma sätt.
7
 

 

Diversifiering är ett nyckelkoncept i modern portföljteori för att minska risk. Två tillgångar i 

en portfölj har en lägre standardavvikelse än genomsnittet av de båda tillgångarnas enskilda 

standardavvikelser, givet att korrelationskoefficienten mellan de två är skild från 1. De två 

tillgångarna tillsammans har alltså samma förväntade avkastning som om de vore enskilda, 

men en lägre standardavvikelse och därmed en lägre risk. Draget till sin spets kan man förstå 

att två tillgångar som är perfekt negativt korrelerade således helt eliminerar risken. Den här 

diversifieringseffekten ökar med avtagande effekt i takt med att antalet tillgångar i portföljen 

ökar. Den unika, diversifierbara risken kommer att minska och närma sig noll i vilket läge 

endast den icke-diversifierbara marknadsrisken kvarstår.
8
 

 

Figur 1. Riskminskning genom diversifiering (egen bearbetning) 

                                                 

7
 A De Ridder, J Råsbrant, ’Effektiv kapitalförvaltning’, s. 73 

8
 A De Ridder, J Råsbrant, ’Effektiv kapitalförvaltning’, s. 71 



 

15 

 

 

Diversifiering inom en fastighetsportfölj kan ske på flera olika sätt med olika perspektiv. De 

två största variablerna är dels fastighetstyp (kommersiella lokaler, industri, bostäder osv.) och 

dels geografiskt läge. Två fastigheter av olika typ har sannolikt lägre korrelation än två 

fastigheter av samma typ och bidrar därför i större utsträckning till diversifiering av 

portföljen. Fastigheter som är skilda geografiskt korrelerar oftast inte fullständigt med 

varandra, den svenska fastighetsmarknaden är till exempel enligt en del studier förhållandevis 

svagt korrelerad med den kanadensiska fastighetsmarknaden och för den delen sannolikt 

också skild från en världsfastighetsmarknadsrisk.
9
 Givet att inte alla fastighetsmarknader är 

fullständigt korrelerade så kan man alltså teoretiskt minska sin risk genom att diversifiera sitt 

fastighetsinnehav på flera unika fastighetsmarknader. Man kan med fördel se på det som 

mindre marknadsportföljer inom en större fastighetsportfölj. Varje individuell 

marknadsportfölj innehåller objekt med en unik risk och en gemensam marknadsrisk. Med ett 

vidare perspektiv och en portfölj som innehåller många sådana marknadsportföljer så blir den 

unika risken istället varje mindre portföljs lokala marknadsrisk och den icke-diversifierbara 

marknadsrisken utgörs av ”världsmarknadsrisken”. 

3.1.2 Diversifiering utan modern portföljteori 

Det är allmänt vedertaget att diversifiering har en riskdämpande effekt även om en investerare 

väljer att inte räkna på och analysera det genom en formell teori som modern portföljteori, att 

helt enkelt inte ha alla ägg i samma korg.
10

 Modern portföljteori är resurskrävande och 

förhållandevis dyrt då det kräver att mycket data kontinuerligt inhämtas och behandlas. Ett 

alternativ är då att diversifiera utan att använda sig av någon formell teori. Istället för att leta 

marknader och investeringsobjekt med så låg beräknad korrelation som möjligt så kan 

investeringsbeslut baseras på mer fokuserade marknadsanalyser och i viss mån ”magkänsla”. 

Investeringsbeslut tas då utifrån vanliga kriterier kring förväntad avkastning och risk men 

med hänsyn till att det finns ett värde i att investeringsobjektet på något sätt skiljer sig från 

övriga objekt i portföljen. Det leder sannolikt till en mindre diversifieringsoptimerad portfölj 

än om den gjorts enligt modern portföljteori, men administrationskostnaderna blir å andra 

sidan lägre.
11

 

                                                 

9
 L Lim, S McGreal, J Webb, ‘Institutional Benchmarks for International Real Estate Investment’, s. 102  

10
 L Vinell, J Fischerström, M Nilsson, ’Effektivt kapital: En introduktion till modern portföljhantering’, s. 33 

11
 T Björsell, ‘Property Portfolio Strategies of Institutional Investors – In Sweden and United States’, s. 9 
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3.1.3 Marknadsfokus 

Med en marknadsfokuserad strategi är investeraren efter analyserande övertygad om att vissa 

marknader kommer prestera bättre än andra. Om den förväntade avkastningen i förhållande 

till risken på en marknad är bättre än på andra så kan då tyckas att det inte finns någon 

anledning att investera på andra marknader då de investeringarna leder till en sämre förväntad 

avkastning i förhållande till risk. Med en marknadsfokuserad strategi förväntar sig 

investeraren kunna ”slå” en diversifierad portfölj genom att enbart investera på de mest 

lönsamma marknaderna. En diversifieringsstrategi ses då som en feg gardering eller en sämre 

strategi jämfört med god marknadskännedom. Att fokusera mer intensivt på en eller ett par 

marknader kan leda till bättre förståelse och kunskap om just de marknaderna vilket kan bidra 

till effektivare investeringar. Diversifiering sprider fokus och gör portföljen svår att hålla 

effektiv medan en marknadsfokuserad portfölj ger förvaltaren fördelarna av gedigen 

marknadskännedom.
12

 

3.1.4 Objektsfokus 

En objektsfokuserad strategi kommer från en övertygelse om att det i slutändan är varje 

enskilt objekt som måste vara lönsamt. Investeringsobjekten kan hittas på vilken marknad 

som helst och det investeraren försöker identifiera är objekt med ovanligt hög 

avkastningspotential. Genom att låta portföljen bestå av enbart dessa udda objekt med en 

högre förväntad avkastning än genomsnittligt så hoppas man kunna nå en god avkastning. 

Portföljstrategin frångås fullständigt och man letar istället efter investeringar som står sig 

själva och ger en hög förväntad avkastning. Portföljen blir mer eller mindre slumpmässig då 

ingen hänsyn vid nya investeringar tas till de investeringar som redan finns i portföljen. Som 

strategi är den vanligare bland små investerare med begränsat kapital som inte har råd att 

bygga stora portföljer enligt någon av de andra modellerna.
13

 

3.2 Tidigare studier 

3.2.1 Fastighetsmarknadernas korrelation 

Det finns ett antal studier och sammanställningar på korrelationer mellan fastighetsmarknader 

i världen. En av de senaste som innefattar den svenska fastighetsmarknaden är Lim, McGreal 
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 T Björsell, ‘Property Portfolio Strategies of Institutional Investors – In Sweden and United States’, s. 10 

13
 T Björsell, ‘Property Portfolio Strategies of Institutional Investors – In Sweden and United States’, s. 10 
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och Webb (2008). Studien utgår från data kring avkastning och standardavvikelse för 20 

länder mellan 1971 och 2005 från Investment Property Databank (IPD). Studiens syfte är inte 

att bedöma huruvida en kapitalförvaltare bör allokera kapital till fastighetsinvesteringar över 

huvud taget, utan enbart att kartlägga korrelationer mellan marknaderna. 

 

I studien presenteras en tabell med korrelationer mellan de olika marknaderna enligt nedan. 

 

Tabell 1. Korrelationstabell
14

 

 

Tabellen visar korrelationerna mellan marknaderna genom en korrelationskoefficient 

benämnd ”Pearson” och hur statistiskt signifikant den koefficienten är, benämnd ”Sig”. Vi 

avser inte genom att visa tabellen dra några slutsatser om en kapitalförvaltare bör investera 

utomlands och i så fall på vilken marknad. Meningen är att visa att världens 

fastighetsmarknader inte är perfekt korrelerade med varandra, vilket är en förutsättning för att 

diversifieringseffekter ska kunna uppnås genom en geografisk spridning av investeringarna. 

 

Förutom korrelationer mellan fastighetsmarknaderna sammanställer de i sin studie 

genomsnittliga avkastningar och standardavvikelser för en handfull länder. 

                                                 

14
 L Lim, S McGreal & J Webb, ‘Institutional Benchmarks for International Real Estate Investment’, s. 102 
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Tabell 2. Historisk risk/avkastning
15

 

 

Tabellen visar tydligt att marknaderna är olika i form av genomsnittlig avkastning och 

standardavvikelse. Den genomsnittliga avkastningen varierar i det här fallet med en faktor av 

fyra från högsta till lägsta (Sydafrika och Tyskland) och för standardavvikelsen det tiodubbla 

(Irland och Schweiz). Även om man ifrågasätter tillförlitligheten i de exakta siffrorna så ger 

de en mycket tydlig indikation på att marknaderna är olika varandra. 

3.2.1 Diversifiering av fastigheter i en blandad portfölj 

Chua (1999) försöker i en studie avgöra om en internationell diversifiering av fastigheter 

förbättrar risk/avkastning i en redan internationellt diversifierad, blandad portfölj 

innehållandes aktier, valutor, räntebärande papper och guld. Även om de svenska 

institutionella kapitalförvaltarna vi tittar på i vår uppsats inte nödvändigtvis ser valutor och 

guld som tillgångsslag så kan studien tillämpas analogt. 

 

I studien räknar Chua ut hur en portfölj innehållandes samtliga de ovan uppräknade 

tillgångsslagen tillsammans med fastigheter står sig mot en portfölj utan fastigheter utifrån det 

ramverk som modern portföljteori ger. I studien används Frankrike, Tyskland, Japan, 

Storbritannien samt USA för att representera ”resten” av världen i vilken det går att 

diversifiera och utgår från att den i studien fiktiva portföljen hemmahör i ett land annat än 

dessa. I studien tas även hänsyn till tillgångsslagens individuella kostnader i form av skatt, 
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transaktionskostnader och förvaltningskostnader. Detta för att inte ge ett skevt resultat då 

fastigheter medför en mycket större sådan kostnad än något av de andra tillgångsslagen. 

Uträkningarna baseras sedan på statistik om avkastning och volatilitet för samtliga 

tillgångsslag och länder kvartalsvis över en 20 års period mellan 1978 och 1997. 

 

Givet dessa förutsättningar och baserat på historiska data så får Chua fram följande så kallade 

effektiva fronter. 

 

Figur 2. Effektiva fronter med och utan fastigheter
16

 

 

Diagrammet ovan visar de effektiva fronterna för de tidigare nämnda portföljerna med och 

utan internationella fastigheter där x-axeln visar standardavvikelse, i portföljsammanhang 

detsamma som risk och y-axeln visar den förväntade avkastningen. De uträknade effektiva 

fronterna visar tydligt att givet studiens förutsättningar så ger en portfölj innehållandes 

internationellt diversifierade fastigheter en signifikant förbättring av risk/avkastning i 

förhållande till en portfölj som saknar dessa fastigheter. 

 

Chua drar utifrån studien slutsatsen att internationellt diversifierade fastigheter bör finnas i en 

globalt blandad portfölj och att den optimala allokeringen till fastigheter ligger mellan 3,7 % 

och 20,7 % beroende på riskaptit.
17
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3.2.1 Indirekt eller direkt investering 

Det finns dessvärre ganska lite forskning på vad som är mer effektivt av indirekt och direkt 

ägande av fastigheter ur ett diversifieringsperspektiv för kapitalförvaltare med blandade 

portföljer. Den enda studien vi känner till utgår från den amerikanska marknaden och 

publicerades 2008 av Hung, Onayev och Tu. Studien fokuserar huvudsakligen på att utreda 

hur diversifieringseffekten av indirekta respektive direkta fastighetsinvesteringar i en portfölj 

med andra tillgångsslag varierar över tid. De menar att det är etablerat att indirekta 

fastighetsinvesteringar i form av fastighetsfonder är cykliska och att det finns en tydlig 

korrelation till andra tillgångsslag som aktier.
18

 Studien fortsätter med att analysera om denna 

korrelation också finns för direkta investeringar i fastigheter. 

 

De konstaterar att indirekta fastighetsinvesteringar medför en diversifieringseffekt i blandade 

portföljer, men att den varierar över tid och endast är signifikant i tider som sammanfaller 

med uppåtgående aktiemarknader. Vidare konstaterar de att direkta fastighetsinvesteringar 

också medför en diversifieringseffekt men att de till skillnad från indirekta 

fastighetsinvesteringar inte varierar över tid och alltså inte korrelerar signifikant med andra 

tillgångsslags marknader. Således drar de också slutsatsen att diversifieringseffekten av 

direktägda fastigheter inte kan ersättas genom andra typer av investeringar.
19
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 A Chua, ’The Role of International Real Estate in Global Mixed-Asset Investment Portfolios’, s. 137 
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4. Presentation av intervjuade företag 

4.1 Första AP-fonden 

Första AP-fonden är en av de fem fonder som uppstod när AP-fonden som helhet splittrades 

och de olika fondstyrelser som verkat inom AP-fonden ombildades till egna fonder med 

förändrade mandat och uppgifter i det nya inkomstpensionssystemet. De fyra största fonderna, 

däribland den första är så kallade buffertfonder. De ska bidra med att minska svängningarna 

mellan in- och utbetalningar i pensionssystemet och på längre sikta bidra med avkastning. 

Fonden förvaltar i dagsläget cirka 220 miljarder kronor. På första AP-fonden arbetar 43 

personer varav 19 med förvaltningsfrågor. Avkastningsmålet på 5,5 % nominellt eller 3 % 

realt är härlett ur en skuldanalys avseende deras åtagande i pensionssystemet. Fördelningen av 

tillgångsslag är för närvarande 58 % aktier, 32 % räntebärande papper och 10 % alternativa 

investeringar av vilka den största delen är fastigheter. AP-fonderna skiljer sig från privata 

institutionella kapitalförvaltare genom att de bland annat har som krav att ha minst 30 % av 

sina tillgångar i räntebärande papper samt att inte utsätta mer än max 40 % av sina placeringar 

för valutarisk.
20

 Inget av detta är däremot något som begränsar deras möjlighet att investera i 

utländska fastigheter. 

4.1.1 Fastigheter i första AP-fondens portfölj 

Första AP-fondens största fastighetsexponering utgörs av att de tillsammans med andra, tredje 

och fjärde AP-fonden äger Vasakronan. Vasakronan, tidigare AP-fastigheter kom till när AP-

fonden splittrades och de valde att ge lika delar av ett fastighetsbolag till de nya fonderna 

istället för att sprida ut beståndet. Förutom det direkta innehavet i Vasakronan så äger de även 

fastighetsbolaget Willhem. Willhem har 11 000 hyresrättslägenheter i tillväxtorter i Sverige, 

dock inte i absoluta A-lägen. Därtill har de exponering mot utländska fastigheter i form av 

andelar i fastighetsfonder och i vissa fall aktier i utländska fastighetsbolag. 

 

Första AP-fonden menar att de kan få en bättre avkastning genom direktägande, men utesluter 

inte indirekta former av fastighetsinvesteringar. De ser fastigheter som en långsiktig 

investering där de vill förvalta och förädla under längre perioder. De har för avsikt att minska 

allokeringen för aktier till förmån för alternativa investeringar och har en uttalad ambition att 
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köpa mer fastigheter. Den främsta anledningen till detta är en vilja att öka hela portföljens 

inflationsskydd, då fastigheter är reala tillgångar som i högre grad än andra korrelerar med 

inflationen. Första AP-fonden meddelade i slutet av mars 2011 att de tillsammans med andra 

AP-fonden kommer att bilda ett gemensamt bolag för att investera i europeiska fastigheter. De 

kommer initialt att investera 250 miljoner euro var i bolaget som kommer att fokusera på 

kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på kontorslokaler i centrala lägen i större 

europeiska städer.
21

 

4.1.2 Geografisk diversifiering av fastigheter i första AP-fondens portfölj 

Första AP-fonden ser för tillfället sin övervikt av svenska tillgångar, i samtliga tillgångsslag 

som en systemrisk. Aktie-, ränte- och fastighetsplaceringarna är i för stor utsträckning 

påverkade av svenska marknadsförhållanden. I grunden vill de diversifiera bort övervikten på 

de svenska marknaderna och det kommer inom fastighetsbeståndet ske genom det bolag som 

bildas tillsammans med andra AP-fonden. Den kommande utlandsexpansionen av 

fastighetsbeståndet handlar i första hand om att få diversifiering, snarare än att de ser en större 

avkastningspotential på andra marknader. Ytterst vill de ha en mer diversifierad portfölj som 

klarar sig bra även i oväntade makroscenarion.  

 

Första AP-fonden anser inte att det finns några större principiella fördelar att som svensk 

institution investera på den svenska marknaden i förhållande till att investera på utländska 

marknader. Däremot menar de att den svenska marknaden är mer överskådlig och förståelig 

för dem, vilket kan uppfattas medföra en lägre risk. 

4.2 Tredje AP-fonden 

Tredje AP-fonden har samma förutsättningar som första AP-fonden. De förvaltar ett kapital 

på ungefär 220 miljarder kronor och är runt 30 personer som arbetar med 

kapitalförvaltningsfrågor. Tredje AP-fonden har satt ett övergripande avkastningsmål på 4 % 

realt och likt första AP-fonden är siffran baserad på beräkningar gjorda utifrån den funktion 

de ska fylla i det svenska pensionssystemet. De för resonemang om det eventuellt bör ökas 

något till 4,5 % och de medger att det är ett förhållandevis lågt satt avkastningsmål. De har 
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vid intervjutillfället en fördelning på cirka 55 % aktier, 30 % räntebärande papper och 15 % 

alternativa investeringar varav ungefär 8 % är fastigheter. 

4.2.1 Fastigheter i tredje AP-fondens portfölj 

Tredje AP-fonden äger tillsammans med de övriga AP-fonderna Vasakronan som utgör deras 

enskilt största fastighetsexponering. Utöver Vasakronan äger de tillsammans med Kungsleden 

bostadsfastighetsbolaget Hemsö. Målet är att utveckla och expandera Hemsö, dock utan några 

explicita mål annat än att det ska ske med bibehållen lönsamhet. Förutom de inhemska direkta 

fastighetsexponeringarna har de även ett antal indirekta utländska fastighetsinvesteringar 

genom innehav i fastighetsfonder i både Europa, Nordamerika och Asien. 

 

Tredje AP-fonden ser huvudsakligen sina fastighetsinvesteringar som en diversifiering relativt 

de noterade tillgångarna. De menar sig inte ha någon direkt fastighetskompetens internt och 

hanterar fastighetsinvesteringar i möjligaste mån precis som investeringar inom andra 

områden. Deras styrka ligger enligt dem själva inte i en konkret fastighetskompetens utan i 

hur de utövar ägarinflytande och styrning. 

4.2.2 Geografisk diversifiering av fastigheter i tredje AP-fondens portfölj 

Tredje AP-fonden upplever fastighetsmarknaden som en väldigt lokal marknad. De tycker att 

det är en förutsättning, om man ska vara engagerad som ägare, att fastighetsinvesteringarna 

finns i det land man själv är verksam. De tror inte alls på att man kan lyckas göra direkta 

fastighetsinvesteringar utomlands från Sverige, utan att man istället måste hitta någon att 

arbeta med som har god lokal marknadskännedom. Att de enbart har varit direkt involverade i 

den svenska fastighetsmarknaden menar de även har berott på att det är lättare för dem och att 

den svenska fastighetsmarknaden varit gynnsam under den period de har varit verksamma. De 

menar att det finns ett värde i geografisk diversifiering, men de tror inte att de kan erhålla den 

diversifieringen på något bra sätt utan lokala samarbetspartners. Med tanke på de här 

åsikterna har de istället valt att hitta sin internationella fastighetsdiversifiering genom indirekt 

ägande i form av fastighetsfonder. De medger dock att fondinvesteringar ur ett 

diversifieringsperspektiv inte behöver vara det mest optimala. Bengt Hellström som vi pratade 

med tror att direkta fastighetsinvesteringar i utlandet är uteslutet för tredje AP-fonden även i 

framtiden. 
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4.3 Fjärde AP-fonden 

Fjärde AP-fonden förvaltar i dagsläget drygt 210 miljarder och har i övrigt samma 

förutsättningar som de andra AP-fonderna. De är ungefär 50 personer som arbetar på fjärde 

AP-fonden varav ungefär hälften på affärssidan. Fonden har ett avkastningsmål på 4,5 % i 

reala termer över en tio års period. Fördelningen av tillgångsslag är för närvarande 60 % 

aktier, 34 % räntebärande papper och ungefär 6 % fastigheter. 

4.3.1 Fastigheter i fjärde AP-fondens portfölj 

Av fjärde AP-fondens fastighetsinnehav på runt 13 miljarder kronor är andelen i Vasakronan 

den mest signifikanta. Fonden äger dessutom tillsammans med AMF pension, 

bostadsfastighetsbolaget Dombron där de avser expandera verksamheten. Man planerar att på 

sikt expandera Dombrons fastighetsinnehav till runt 20 miljarder kronor men tidshorisonten är 

lång och fonden har inte några deadlines för när investeringarna ska vara klara utan rättar sig 

helt efter hur marknaden ser ut. Vidare har de ett mindre delägarskap i fastighetsbolaget 

Hemfosa som var ett mer opportunistiskt investeringsbolag med avsikt att investera under 

finanskrisen 2008. Hemfosa har nu mer eller mindre spelat ut sin roll och är inte längre under 

expansion. Fjärde AP-fonden säger att de föredrar den här typen av delägarskap där de har ett 

tydligt inflytande snarare än passiva investeringar som fastighetsfonder.  

 

Fjärde AP-fonden tycker att fastigheter passar väl in i en portfölj som deras och är en bra vikt 

mot de noterade tillgångarna, förutsatt att de ligger i expansiva områden. Det spelar 

egentligen ingen roll när intäkterna kommer då det är långsiktiga och stabila investeringar. De 

menar också att fastigheter är bra eftersom de sänker den totala portföljens volatilitet och är 

ett långsiktigt, realt element som i viss mån är inflationssäkrat.  

4.3.2 Geografisk diversifiering av fastigheter i fjärde AP-fondens portfölj 

I nuläget är fastighetsinvesteringar utomlands inget som är aktuellt för fjärde AP-fonden. De 

har i praktiken idag enbart direkta och indirekta fastighetsexponeringar i Sverige. Fonden 

utvärderar löpande möjligheten att investera utomlands och de är inte helt främmande för att 

ta det steget men det finns för närvarande ingenting som de tycker är tillräckligt intressant.  

Diversifieringsfördelarna är något som tas med i kalkylerna vid investeringsberäkningar men 

är inte på något sätt primär enligt fjärde AP-fonden. Det som till fullo verkar prioriteras i 

nuläget är en expansion av Dombron. 
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Fjärde AP-fonden menar att det inte ska vara något självändamål att investera utanför landets 

gränser. De tittade på ett antal marknader i Europa i samband med finanskrisen men eftersom 

konkurrensen och prisbilden snabbt kom tillbaka så hann de helt enkelt inte agera i tid. Den 

största barriären att bryta ner är att det saknas egen kompetens på de utländska marknaderna. 

Enligt fonden passar fastigheter bra in på fondens långa mandat och deras förmåga att kunna 

finansiera. De menar dock att det absolut viktigaste är att investeringarna är sunda och att de 

drivande personerna bakom koncepten är de rätta. Fonden tänker aldrig gå ut och söka efter 

marknader som är så svagt korrelerade som möjligt med den svenska och för att sedan leta 

investeringar där. 

4.4 AMF pension 

AMF pension förvaltar för närvarande 300 miljarder kronor. AMF pension ägs till lika delar 

av LO och Svenskt näringsliv. Totalt sysselsätter kapitalförvaltningen ungefär 70 personer, 

men då hanterar de även AMF pensions övriga fondförvaltning och inte bara 

pensionskapitalet. Något konkret avkastningsmål har de inte utan formulerar sig istället 

genom att de ska skapa en uthållig real avkastning som stadigt överträffar inflationen och att 

avkastningen sett över tiden ska vara högst jämfört med konkurrenterna. Fördelningen av 

tillgångsslag är för närvarande 36,1 % aktier, 56,5 % räntebärande papper och 7,1 % 

fastigheter. 

4.4.1 Fastigheter i AMF pensions portfölj 

AMF pension äger fastigheter för cirka 25 miljarder kronor. Samtliga fastigheter finns i 

Sverige med en stor fokus på de absolut mest centrala lägena i Stockholm city där cirka 90 % 

av beståndet finns. De övriga 10 % består av ett par fastigheter i Sundbyberg och Göteborg. I 

det egna beståndet finns endast kommersiella lokaler. Det egna beståndet förvaltas av det 

helägda dotterbolaget AMF fastigheter. Utöver direktägda fastigheter så investerar de en del i 

fastighetsbolag och fastighetsfonder. Aktieinnehaven i fastighetsbolag ses dock som en 

tillgång i aktieportföljen och inte som en diversifiering eller tillgång på fastighetssidan. AMF 

pension har dessutom precis genomfört en affär med fjärde AP-fonden där de förvärvade 

halva bostadsfastighetsbolaget Dombron som äger cirka 8 000 lägenheter i Sverige. 

 

Det viktigaste för AMF pension när de investerar i fastigheter är totalavkastningen snarare än 

andra effekter på totalportföljen. AMF pension föredrar i regel att göra allting själva för att ha 

så god kontroll som möjligt med undantag för nyförvärvet i Dombron och någon enstaka 
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fastighetsfond. Detta grundar sig i en övergripande filosofi att begränsa sig till att endast ha 

investeringar som de själva kan ha gedigen kunskap om. AMF pension har sedan ett beslut 

från 2005 en uttalad strategi att över tid öka andelen fastigheter i portföljen till mellan 10 och 

15 %. Det är ett långsiktigt mål som de fortfarande arbetar för att uppnå, men de låter 

marknadsförutsättningarna sätta tempot och ser det inte som ett självändamål att nå det så fort 

som möjligt. 

4.4.2 Geografisk diversifiering av fastigheter i AMF:s portfölj 

AMF pension har en väldigt tydlig inriktning att enbart investera på den svenska 

fastighetsmarknaden. Den här inställningen beror enligt dem själva dels på att de är trogna sin 

generella filosofi att enbart ägna sig åt sådant de tror sig förstå. De menar att skillnaden i 

kompetens överskuggar eventuella andra fördelar. Dels ser de inte fastighetsportföljen 

fristående, utan tittar istället på hela portföljen. Med det perspektivet menar de att en 

diversifieringseffekt inom fastighetsportföljen späds ut så mycket att den knappt märks. 

Dessutom menar de att de kan hitta samma diversifieringseffekter enklare och effektivare i 

andra tillgångsslag än just fastigheter. 

 

”Man ökar risken genom att diversifiera för mycket då man tappar fokus.”  

– Lars Åberg 

 

AMF pension har räknat och teoretiserat kring utländska fastighetsinvesteringar och medger 

att det finns fördelar med en sådan diversifiering, inte minst att de skulle få tillgång till en 

mycket bredare marknad och därmed möjlighet att agera när de vill. Dock menar de att de 

fördelarna, med tanke på de ökade kostnaderna och det faktum att de har en egen 

förvaltningsorganisation i Sverige, försvinner och att diversifieringen då sannolikt blir till 

kostnad av en lägre avkastning. Dessutom resonerar de att pensionssparande i grunden 

handlar om att försöka spara köpkraft från idag till dess att pensionerna betalas ut. Då 

fastigheter ofta korrelerar med landets ekonomiska utveckling innebär det att de får en 

trygghet i de svenska fastighetsinvesteringarna som de inte får på andra marknader. 

4.5 Alecta 

Alecta, tidigare SPP (Svenska personal – Pensionskassan) är en tjänstepensionsförvaltare som 

förvaltar cirka 500 miljarder kronor åt 1,9 miljoner kunder vilket gör Alecta till en av 

Sveriges största kapitalförvaltare. På Alecta jobbar ungefär 70 personer av vilka 14 arbetar på 
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Alectas utländska fastighetsenheter; 10 i USA och fyra i Storbritannien. Alecta har ett 

avkastningsmål på 4,5 - 5 % realt och ett uttalat mål om att den genererade avkastningen ska 

vara högre än genomsnittet bland sina konkurrenter. Fördelningen av tillgångsslag är för 

närvarande 42,9 % aktier, 50,4 % räntebärande papper samt 6,7 % fastigheter. 

4.5.1 Fastigheter i Alectas portfölj 

Alecta har ett fastighetsbestånd för cirka 32 miljarder kronor varav drygt hälften finns i 

Sverige. Den andra hälften utgörs i huvudsak av fastigheter i USA och Storbritannien men de 

har även en del fastigheter i Frankrike och Nederländerna. Beståndet består till allra största 

del av kommersiella lokaler, med undantag för ett par bostadsfastigheter i Karlstad och USA. 

Gemensamt för bestånden på alla marknaderna är att de är väl spridda geografiskt. Talande är 

beståndet i USA där de vid 2010 års redovisning hade 25 fastigheter fördelade på 11 olika 

delstater. 

 

Alecta ser på fastigheter som långsiktiga, lokalekonomiska tillgångar vars avkastning är 

förknippad med den lokalekonomiska utvecklingen. De anser sig själva vara förhållandevis 

opportunistiska när det kommer till fastighetsinvesteringar och låter det bero på 

marknadsläget huruvida de nettoinvesterar eller nettosäljer. Grundansatsen är direktägda 

fastigheter men även indirekta investeringar görs när bra tillfällen ges. Alectas struktur för 

fastighetsinvesteringar har utformats för att vara så lik som möjligt deras övriga investeringar. 

Detta då de har uppfattningen att deras kunder är mer intresserade av en god avkastning än ett 

starkt varumärke som fastighetsägare. 

4.5.2 Geografisk diversifiering av fastigheter i Alectas portfölj 

Alecta menar att de alltid startar på hemmaplan inom alla investeringskategorier då det är den 

marknad de känner bäst och det är här som premierna kommer in. Dock menar de att det är 

olämpligt att ha för mycket kapital allokerat i svenska tillgångar, i synnerhet då de förvaltar 

ett så stort kapital. Däremot menar de att diversifiering i sig är av begränsad betydelse. 

Avkastningspotentialen är avgörande och utländska placeringar ska över tid ge minst lika bra 

avkastning som motsvarande svenska investeringar. 

 

Den internationella fastighetsstrategin är i mångt och mycket ett historiskt arv. Dåvarande 

SPP köpte kring 1990 ett stort brittiskt fastighetsbolag med investeringar över hela världen. 

Investeringen var i all väsentlighet en katastrof, med undantag för en mycket framgångsrik 
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enhet i USA. Denna behölls och gjordes dessutom till centralpunkten i hela Alectas 

fastighetsverksamhet. Alecta själva menar att lösningen har varit framgångsrik, men att det 

snarare beror på enstaka personer än på strukturen själv.  

 

”Utan det historiska arvet hade vi knappast byggt upp nuvarande organisation.”  

– Per Frennberg 

 

De främsta fördelarna Alecta ser med sin struktur är att det ger en möjlighet att utnyttja 

diskrepanser mellan marknaderna och att det har givit högre avkastning över tid än en svensk 

fastighetsportfölj. De medger dock att det medför en komplex verksamhet och organisation. 

4.6 Tabellsammanställning 

Nedan följer en sammanställande tabell över de företag vi intervjuat. Förutom storleken på 

förvaltat kapital och hur stor andel av den nuvarande portföljen som består av 

fastighetsinvesteringar redovisar vi en mer eller mindre ordagrann bedömning kring hur 

beståndet ser ut och om de är intresserade av att i framtiden investera i utländska fastigheter. 

Tabellen visar överskådligt den markanta skillnaden i företagens diversifieringsstrategier. 

 

 

Tabell 3. Tabell över intervjuade företag (egen bearbetning) 
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5. Analys 

Med de fem intervjuerna som underlag ställer vi här de svar vi erhållit mot det hypoteser och 

teorier vi presenterat tidigare i arbetet. Vi kan se att de fem olika företagen har intagit tydliga 

och differentierade positioner vad avser strategisk inriktning. 

5.1 Analys av AMF 

AMF är bestämda på punkten att fortsatt vara konservativa och därmed behålla sina positioner 

på den svenska fastighetsmarknaden. De är inte intresserade av att varken direkt eller indirekt 

exponera sig mot fastigheter utomlands då det vill förvalta hela sitt fastighetsbestånd själva. 

Detta skapar också implikationer på en eventuell expansion utanför landets gränser då man 

skulle behöva bygga upp en helt ny internationell fastighetsförvaltningsorganisation.  AMF är 

i större utsträckning marknadsfokuserade än de andra företagen. De anser att de givet de 

förutsättningar som finns endast kan göra fullgoda fastighetsinvesteringar i Sverige. Det 

innebär att de värderar eventuella diversifieringsfördelar av att investera på andra marknader 

lägre än det mervärde de anser sig få i sina inhemska fastighetsinvesteringar. 

 

Vi tror att AMF som helhet är nöjda min sin närvaro på den svenska fastighetsmarknaden och 

därför inte vill äventyra fastighetsportföljen genom att expandera till osäkrare marknader 

utomlands. Till detta tror vi även att AMF känner en viss stolthet i sin interna förvaltning 

vilken inte utan stora svårigheter och kostnader skulle kunna implementeras utomlands. Ett 

alternativ vore att anlita externa konsulter vilket AMF ställer sig mycket tveksamma till 

främst på grund av den relativt sett höga kostnaden jämfört med deras interna förvaltning men 

också eftersom de anser att konsulter möjligtvis agerar utifrån en annan agenda som inte 

nödvändigtvis gynnar AMF. Ytterligare en förklaring kan vara att AMF historiskt sett till 

övervägande del varit fokuserade på Sverige i sin portfölj, vilket hittills har varit mycket 

gynnsamt. Då den svenska fastighetsmarknaden utvecklats så väl under en längre tid så har de 

inte känt sig tvungna att ompröva sin strategi.  

5.2 Analys av fjärde AP-fonden 

Fjärde AP-fonden har heller inte någon direkt exponering mot fastigheter utomlands men 

säger sig vara öppna för möjligheten. När det gäller indirekta fastighetsexponeringar 

utomlands är dock attityden annorlunda. De är av uppfattningen att en sådan lösning inte är 

tillräckligt tillfredställande. AP-fonderna är mer uppmärksamma på diversifieringsfördelar än 
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AMF även om den fjärde AP-fonden hellre diversifierar inom andra tillgångsslag än 

fastigheter. Även fjärde AP-fonden är marknadsfokuserade men kombinerar denna strategi 

med ett diversifieringsperspektiv, dock utan att rent strikt beräkna hur man ska investera 

enligt någon metod som modern portföljteori. De har absolut grundfilosofin med 

diversifiering i åtanke när de tar beslut om investeringar men det är inte på något sätt 

avgörande.  

 

Vi är av uppfattningen att fjärde AP-fonden skulle våga ta steget om en propå som är 

tillräckligt intressant skulle dyka upp. Vi tror dock att det krävs mycket av en sådan propå för 

att de ska finna den intressant. Under intervjun med Eriksson berättade han om fondens 

flexibilitet inom olika investeringar men han menade genomgående att det framför allt är 

bristen på kompetens på utländska fastighetsmarknader som utgör hindret för att kunna 

investera på dessa. Fjärde AP-fonden tycker att diversifiering görs bättre inom andra 

tillgångsslag och att fastigheter istället ska fungera som en motvikt mot de noterade 

tillgångarna i portföljen. Vi tror att fjärde AP-fonden är nöjda med sin position på marknaden 

och att de tycker att en större diversifiering inom fastigheter inte är värt den möda och extra 

risk som en satsning utomlands skulle innebära. Även om fjärde AP-fonden i framtiden kan 

tänkas investera på utländska fastighetsmarknader så fick vi under intervjun uppfattningen att 

de tycker att en diversifiering inom fastigheter skulle bli så pass utspädd i den totala portföljen 

att den inte skulle bli signifikant.  

5.3 Analys av tredje AP-fonden 

Den tredje AP-fonden uttrycker tydligt att de i framtiden inte har för avsikt att diversifiera 

geografiskt genom direktägda fastigheter utomlands. De tänker däremot till skillnad mot AMF 

och fjärde AP-fonden på diversifiering i deras fastighetsportfölj men känner att en indirekt 

exponering mot fastigheter utomlands är fullt tillräcklig. Tredje AP-fonden definierar 

egentligen direkt ägande något annorlunda än de andra fonderna och har enligt deras synsätt 

inga direktägda fastigheter överhuvudtaget. De tycker sig själva inte ha någon 

fastighetskompetens utan agerar istället genom att utöva ett starkt ägarinflytande. De säger sig 

inte vilja investera i fastigheter direkt utomlands då de tycker att de saknar tillräcklig 

marknadskännedom. Vi tycker att det är ett otillräckligt argument då de har ordentliga 

fastighetsinvesteringar i Sverige trots att de anser sig sakna fastighetskompetens även här. Det 
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gör det till en fråga avseende skillnader i utövandet av ägarinflytande i Sverige jämfört med 

resten av världen. 

5.4 Analys av första AP-fonden 

Första AP-fonden kommer inom en snar framtid att börja direktinvestera i fastigheter 

utomlands. De är i större utsträckning än de andra företagen fokuserade på diversifiering inom 

sina portföljer men följer inte nödvändigtvis någon strikt strategi som modern portföljteori. 

De ser en stor systemrisk i att ha en så pass Sverigetung portfölj som de för tillfället har. Det 

är inte optimalt och passar inte in i deras strategi. Som en konsekvens av detta vill första AP-

fonden investera mer i utlandet, främst genom att geografiskt diversifiera innehavet i 

fastigheter. De ser till skillnad från tredje och fjärde AP-fonderna inga hinder i att de själva 

inte besitter tillräcklig kompetens för att internt lokalisera investeringsmöjligheter och sedan 

förvalta förvärven. De vill istället göra satsningen tillsammans med externa konsulter och ser 

till skillnad från AMF inte att det är ett problem utan istället en möjlighet. Första AP-fonden 

har för avsikt att öka sitt totala fastighetsinnehav och vill helt inrikta sig på att öka innehavet 

genom direkta istället för indirekta investeringar då de menar att de på så vis får bättre 

avkastning. Denna uppfattning stöds i den tidigare presenterade studien av Hung, Onayev och 

Tu.
22

 

 

Vi tror att första AP-fonden likt de andra AP-fonderna till stor del ser fastigheterna som en 

mycket bra motvikt till de noterade innehaven. Vi får känslan av att den första AP-fonden till 

stor del gör denna satsning just nu tack vare de goda möjligheter som finns kvar ute på de 

olika europeiska fastighetsmarknaderna i efterdyningarna av finanskrisen. Ur den aspekten är 

denna satsning i någon mån att betrakta som opportunistisk. Vi tror även att den första AP-

fonden aldrig skulle direktinvestera i fastigheter utomlands utan en mycket bra relation till de 

externa konsulterna. Första AP-fonden tror sig få ut mer av ett sådant partnerskap om 

konsulterna är med från början och därför inte agerar efter någon annan agenda som kan vara 

mindre gynnsam för projektet.  

                                                 

22
 K Hung, Z Onayev, C Tu, ’Time-Varying Diversification Effect of Real Estate in Institutional Portfolios: 

When Alternative Assets Are Considered’ 
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5.5 Analys av Alecta 

Alecta är sett till sin strategi i nuläget tämligen unika. De har ett förhållandevis stort 

fastighetsinnehav varav i stort sett allt är direktägt. Av innehavet är knappt hälften 

lokaliserade utanför Sverige. De medger att denna strategi till stor del är ett historiskt arv men 

att inriktningen under senare år ändå har intensifierats tack vare den goda avkastningen de 

utländska fastigheterna har genererat. Alecta förvaltar inte fastigheterna själva men har 

fastighetsenheter placerade på de utländska marknaderna som har hand om kontakten med 

externa förvaltare och internt analyserar och söker efter nya investeringar på respektive 

marknad. Tack vare denna struktur har företaget god marknadskännedom på de aktuella 

utländska marknaderna och kan hitta potentiella investeringar bland ett större utbud av objekt. 

Alecta säger att de ser stora diversifieringsfördelar med att ha så pass spridda innehav men att 

de ändå främst är marknadsfokuserade då de utländska fastighetsenheterna enbart fokuserar 

på sin respektive marknad.   

 

Vi tror inte att Alecta räknar på deras portfölj enligt modern portföljteori utan istället ser 

diversifieringsfördelarna som en positiv sidoeffekt till deras mer marknadsfokuserade strategi. 

Alecta menar att deras stora utländska fastighetsinnehav är ett rent historiskt arv som enligt 

vår uppfattning stundvis varit ett problematiskt inslag för fonden. Detta visar på att det kan 

vara svårt att introducera sig på en utländsk fastighetsmarknad men att det långsiktigt kan 

skapa mycket god avkastning och större möjligheter för investeringar. Sammanfattningsvis 

visar Alecta på att ett väldiversifierat fastighetsinnehav långsiktigt skapar stora positiva 

effekter men att det kortsiktigt krävs mycket arbete vilket antagligen avskräcker många. 

5.6 Sammanfattande analys 

Vi vill i denna del binda samman de fem analyserna för respektive företag för att kunna 

identifiera de största likheterna och skillnaderna. Vi kan observera ett antal drag som 

genomgående kan urskiljas vid analyserna av företagen och även då den grundläggande 

frågeställningen är gemensam har företagen valt olika strategier för att bemöta den. Rent 

generellt vill företagen vara mer ”hands-on” i sina fastighetsinvesteringar och ta beslut på 

lägre nivåer än direkt via ägarinflytande. Det enda undantaget från denna observation är tredje 

AP-fonden som i princip endast känner sig kompetenta nog med att utöva ägarinflytande och 

inte känner det nödvändigt att utöva annan styrning. Detta är egentligen grundbulten i hela 

problematiken kring att expandera utomlands då inget av företagen förutom Alecta har 
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kompetens på mer praktisk nivå än som ägare på de utländska marknaderna. Detta gör att 

företagen åtminstone initialt skulle behöva vara beroende av externa konsulter för att skapa 

sig en plattform för expansion utanför Sveriges gränser. 

 

En annan likhet mellan företagen är att de lägger större vikt vid att de individuella 

fastigheterna man investerar i är attraktiva snarare än att investera för att påverka portföljen 

som helhet. Samtliga företagen är alltså i varierande grad objektsfokuserade. Vi ser givetvis 

att vissa av företagen räknar mer på portföljen än andra men att renodlade strategier såsom 

modern portföljteori i praktiken knappast tillämpas. Företagen är helt ense om att fastigheter 

är ett mycket bra och viktigt tillgångsslag att ha med i sina portföljer och av de företag vi 

intervjuat planerar nästan samtliga att långsiktigt öka andelen fastigheter i sina portföljer. Vi 

ser främst två anledningar till att fastigheter som tillgångsslag är så pass attraktiva att ha med i 

portföljen. För det första tjänar fastigheterna som en mycket bra motvikt mot de mer volatila 

noterade tillgångarna i portföljen och för det andra så medför fastigheter ett mycket tilltalande 

inflationsskydd då de i större utsträckning än andra tillgångsslag korrelerar med ett lands 

långsiktiga ekonomiska utveckling.  

 

Vi ser även likheter företagen emellan då de inte avser investera i indirekta ägarformer 

specialiserade på fastigheter belägna utanför Sveriges gränser. Även här går dock tredje AP-

fonden mot de andras strategier då man säger sig få lika goda diversifieringsfördelar med en 

sådan strategi. Åsikten är annars att en sådan struktur distanserar ägaren för mycket vilken 

inte spelar väl med företagens synsätt på hur man vill agera vid investeringar. De fåtal 

investeringar av denna struktur som ändå kommit till stånd räknas av företagen generellt till 

den noterade sidan och inte som fastighetsinvesteringar. 

 

De främsta olikheterna i företagens investeringsstrategier och synsätt på geografisk 

diversifiering är egentligen uppfattningen om hur mycket mervärde en utlandssatsning 

långsiktigt skulle medföra gentemot att istället koncentrera sig på fastighetsmarknaden i 

Sverige. Vi uppfattar att de företag som i större utsträckning räknar på sin 

portföljsammansättning uppskattar värdet av geografisk diversifiering högre än de företag 

som är mer marknadsfokuserade. De företag som uppskattar diversifieringsvärdet högre har 

starkare incitament att investera på fler marknader och eftersom de anser att mervärdet av att 

diversifiera är högre spelar de initialt höga kostnaderna mindre roll.  
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6. Slutsats 

Alla de intervjuade företagen identifierar och erkänner att det finns uppenbart positiva 

effekter av att diversifiera ett fastighetsinnehav på flera, geografiskt skilda marknader. Detta 

synsätt stöds av den studie vi redogjort för i teoriavsnittet genomförd av Chua. Chua 

konstaterar att kapitalförvaltare med en internationellt diversifierad portfölj av blandade 

tillgångar tjänar på att även diversifiera sitt fastighetsinnehav internationellt.
23

 Den helt 

avgörande frågan blir då hur högt respektive företag värderar de positiva effekterna som 

diversifieringen medför i förhållande till nackdelarna med detsamma.  

 

Utifrån de intervjuer vi genomfört, de studier och den litteratur vi baserat teoridelen på har vi 

observerat sex stycken huvudsakliga fördelar med att geografiskt diversifiera ett 

fastighetsinnehav i en blandad tillgångsportfölj. 

 

 Minskad risk genom diversifiering 

 Bredare utbud, lättare att hitta attraktiva investeringar 

 Potentiellt högre avkastning 

 Tillgång till investeringsobjekt med högre/lägre risk och avkastning 

 Attraktivt för kunder och medarbetare med högre riskaptit 

 Prestigefyllt att äga utländska fastigheter 

 

I enlighet med grundläggande diversifieringsteori så medför en geografisk spridning av 

fastighetsinvesteringarna en sänkt förväntad standardavvikelse, vilket i praktiken innebär att 

portföljens risk blir lägre. En investerare som är beredd att investera på fler marknader än den 

svenska kommer dessutom att ha tillgång till ett bredare utbud av investeringsobjekt. Det 

uppstår alltså fler potentiella investeringsmöjligheter då man inte begränsar sig lika mycket. 

Om man har ett begränsat utbud men ett behov eller önskan om att investera så riskerar man 

att tvingas sänka kraven då det inte finns tillräckligt med attraktiva objekt. Om man då har 

tillgång till ett större utbud så ökar också antalet attraktiva investeringsmöjligheter och 

potentiellt avkastningen från de investeringar man gör. Vi tror att ett företag som satsar 

utomlands kan uppfattas ha en högre riskaptit än andra vilket kan medföra en högre 

                                                 

23
 A Chua, ’The Role of International Real Estate in Global Mixed-Asset Investment Portfolios’ 



 

35 

 

avkastning vilket säkerligen kan attrahera kunder med samma riskpreferenser. Vi tror att 

företaget i viss utsträckning även tycker att det kan vara prestigefyllt att äga fastigheter 

utomlands vilket dessutom kan ha effekter på hur kunder och medarbetare uppfattar företaget. 

 

På samma sätt som fördelarna har vi identifierat sex stycken tydliga trösklar eller nackdelar 

med att diversifiera geografiskt. 

 

 Sämre naturlig marknadskännedom 

 Höga initiala kostnader 

 Kräver en mer komplex organisation och verksamhet 

 Svårt att hålla fokus 

 Dålig koppling till marknaden där åtagandena finns 

 Mindre attraktivt för trygghetssökande kunder 

 

Det största hindret enligt företagen är att de inte besitter samma marknadskännedom på 

utländska marknader som på den svenska. Det gör det svårare att lokalisera gynnsamma 

investeringsobjekt och därmed erhålla en god avkastning. Detta gör att företagen måste ta 

hjälp av externa konsulter vilket medför högre kostnader. En satsning utomlands kräver 

dessutom extremt mycket av företagets organisation vilket både medför höga kostnader och är 

tidskrävande. En annan nackdel är att företagen förlorar fokus från det inhemska 

fastighetsbeståndet. Vidare går det att ha synpunkter på de implikationer en geografisk 

spridning av innehavet medför med tanke på att de åtaganden företaget faktiskt har finns i 

Sverige. Vi tror även att om det är en fördel att attrahera kunder med högriskaptit så är det till 

företagets nackdel att inte kunna attrahera trygghetssökande kunder, kunder som föredrar en 

konservativ förvaltning. 

 

Vi ser egentligen att det finns två skolor inom området. Dels de som är marknadsfokuserade, 

de som bara arbetar med de saker de kan. Dessa företag kan i viss utsträckning anses vara 

något konservativa i sin strategi och överlag mer riskaversiva än andra. Dels de som till högre 

grad räknar på sin portföljsammansättning och dessutom är mer benägna att ta risker för att 

finna större avkastningar. Vi tror oss se en tendens där strategin ofta kan kopplas till ålder på 

företaget och vilka strategier som anammats från början. Överlag verkar företagens strategier 

vara trögrörliga och inte något man gärna byter inriktning på. 



 

36 

 

 

Sammanfattningsvis kan vi inte komma fram till någon annan slutsats än att anledningen till 

att man följer så pass olika strategier beror på att det i praktiken inte spelar en så väsentlig 

roll. Vi tror att om någon strategi skulle sticka ut och ge upphov till en avsevärt bättre 

avkastning så skulle andra företag inte vara sena med att ta efter. Detta har inte skett vilket 

måste härledas till att en diversifiering inom fastigheter inte kan ge något så stort mervärde att 

samtliga efterapar en sådan strategi. Med detta vill vi inte på något sätt förringa de positiva 

effekterna av en geografisk spridning av fastigheter men att de positiva effekterna inte är 

tillräckligt starka för att förmå alla företag att gå den vägen.  
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Bilaga 1 - Intervjumall 

Intervjumallen var en utgångspunkt och kompletterades i samtliga intervjuer med specifikare 

följdfrågor, individuella för varje intervju. 

 

Generellt 

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund? 

Vad är din roll på [företaget]? 

Hur stort kapital förvaltar ni? 

Hur många är ni som arbetar med kapitalförvaltningen? 

Vad har ni för avkastningsmål och hur har ni resonerat kring det? 

Hur ser fördelningen på tillgångsslag ut nu? 

Är ni nöjda med fördelningen eller har ni för avsikt att öka/minska något slag? 

 

Fastigheter  

Hur ser ni på fastigheter som tillgångsslag? (vill ni förvalta och generera intäkter eller tänker 

ni på det som aktier/värdepapper helt enkelt) 

Hur ser ert direkta fastighetsinnehav ut? 

Har ni någon indirekt exponering mot fastigheter? (REIT‟s, aktieinnehav i fastighetsbolag) 

 

Strategier 

Hur ser er strategi ut angående investeringar i fastigheter? 

I vilken mån påverkas ni av att sverige är er “hemmamarknad” när det kommer till allokering? 

(att ni sannolikt har störst marknadskännedom om den svenska marknaden) 

Hur pass mycket använder ni er av fastigheter för att diversifiera ert totala innehav? 

    -Vilka parametrar tas extra stor hänsyn till vid investering?  

(t.ex. geografisk spridning, risk etc.) 

Vilka är era motiv bakom er filosofi/strategi? 

    -Vilka för- respektive nackdelar ser du med ert sätt att agera? 


