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ABSTRACT 

The presence of the Swedish real estate funds is short in comparison to the real estate funds in 

the Netherlands, Germany and the UK. Sweden also has the least developed market for real 

estate funds of these countries. 

An investment in real estate is associated with low risk and is therefore an attractive way to 

place capital for investors who wants to diversify their portfolio risk. An ownership in real 

estate can be indirect or direct. An indirect ownership through real estate stocks however has 

a high correlation with the stock market and a direct ownership is a illiquid and resource 

demanding investment. 

A real estate fund is a non-listed real estate company that, for a fee, is taken care of by an 

asset manager. The investor holds a share in the company, which invests directly in real 

estate. This is an indirect ownership, but it takes the investor close to direct ownership. 

The purpose of this thesis is to get a better insight in the Swedish real estate funds and to 

examine if it is a good option for investors who want an exposure to real estate. Furthermore, 

the purpose is to see if there is a market for more real estate funds in Sweden. 

The main advantage that real estate fund has over the other ways of real estate exposure is the 

competence of the real estate market that the asset managers holds. Since the levels of fund 

deposits are high, the real estate funds are mostly for the institutional investors. There isn’t 

any regulation designed for real estate funds in Sweden and they don’t have to follow the 

strict publishing rules that the listed companies do. Regulations could compensate the 

disadvantages that indirect ownership have and make it more available for the small investors. 

There is a market for more real estate funds in Sweden. With time more and more investors 

get interested in the Swedish real estate funds. However the real estate funds are primarily for 

the comfortable investors that are willing to pay extra for the management.  
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SAMMANFATTNING 

De svenska fastighetsfondernas närvaro har inte varit lång jämfört med fastighetsfonder i 

Nederländerna, Tyskland och Storbritannien. Av dessa länder har Sverige även den minst 

utvecklade marknaden för fastighetsfonder. 

Fastigheter som tillgång är förknippat med låg risk och är därför en attraktiv placeringsform 

för kapitalplacerare som ämnar riskdiversifiera sin portfölj. Ett fastighetsägande kan bedrivas 

indirekt eller direkt. Ett indirekt fastighetsägande via fastighetsaktier korrelerar dock med 

börsen och ett direkt fastighetsägande är en illikvid och resurskrävande investering.  

En fastighetsfond är ett onoterat fastighetsbolag som mot en avgift sköts av en fondförvaltare. 

Att äga en andel i en fastighetsfond är också ett indirekt fastighetsägande, men denna form 

syftar att ta investerare nära ett direkt ägande.  

Syftet med detta examensarbete är att få en bättre inblick i de svenska fastighetsfonderna och 

undersöka om det är ett bra alternativ för investerare som vill exponera sig mot fastigheter. 

Vidare är syftet att utvärdera om det finns utrymme för fler fastighetsfonder i Sverige.  

Den främsta fördelen med fastighetsfonder är den kompetens inom fastighetsmarknaden som 

fondförvaltarna besitter. Eftersom investeringsinsatserna i fonderna är höga riktar de sig 

främst till institutionella placerare. Det saknas ett regelverk utformat för fastighetsfonder i 

Sverige och de har heller inte den redovisningsplikt som noterade bolag har. Ett regelverk 

skulle kunna kompensera de nackdelar som finns hos indirekt ägande och göra det mer 

tillgängligt för småsparare. 

Resultatet visar att det finns en marknad för fler fastighetsfonder i Sverige. Med tiden blir fler 

och fler investerare intresserade av fastighetsfonder. Fastighetsfonder är främst för de 

bekväma investerarna som är villiga att betala extra för förvaltningen. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 BAKGRUND 

En exponering mot fastigheter kan generellt göras på tre olika sätt: direkt fastighetsägande, 

aktier i ett fastighetsbolag och andel i fastighetsfond. Det mest vanliga av dessa tre är att 

investera direkt i fastigheter vilket är resurskrävande för kapitalplacerare i förhållande till 

insatsen.  

Fastighetsfonder tar en investerare nära direkt fastighetsägande. Mot en avgift tas fonden om 

hand av förvaltare med spetskompetenser inom fastigheter. De svenska fastighetsfondernas 

närvaro är förhållandevis kort jämfört med fastighetsfonder i många andra länder. Det har 

länge funnits utländska fastighetsfonder som varit intresserade av den svenska 

fastighetsmarknaden, men inte förrän år 2000 började även svenska fastighetsfonder att 

lanseras. Då startade Niam sin första fastighetsfond och sedan dess har mycket hänt på 

marknaden för de svenska fastighetsfonderna. De har ökat i både antal och värde och tar allt 

större plats på den svenska fastighetsmarknaden. Branschtidningar skriver allt oftare om 

nyöppnade fastighetsfonder och genomförda transaktioner, men jämfört med noterade 

fastighetsbolag så ger inte fastighetsfonder ifrån sig mycket väsen. 

 

1.2 SYFTE 

Bolag som kallas fastighetsfonder, men som i själva verket är onoterade fastighetsbolag, är 

tämligen okända i Sverige. Syftet med detta examensarbete är därför att undersöka hur dessa 

är konstruerade och identifiera vilka de är i Sverige. Vidare är syftet att utreda för vilka som 

fastighetsfonder är ett attraktivt investeringsalternativ. 

De centrala frågeställningarna är:  

 Hur har utvecklingen sett ut för de svenska fastighetsfonderna? 

 Vilka är för-, och nackdelarna hos investeringsalternativet fastighetsfond? 

 Finns det en marknad för fler fastighetsfonder? 

 

1.3 METOD 

Teoridelen består av information hämtad från artiklar, böcker och hemsidor. 

Fastighetsfonderna är onoterade bolag och har ingen redovisningsplikt varför inte mycket 

information finns att hitta om dem. Det finns några fondförvaltare som dock har valt att 

publicera lite information. De tre fondförvaltare i Sverige som är mest offentliga med sina 

fonder nämns närmare i detta arbete. 
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Den kvantitativa studien består av en elektronisk enkätundersökning utskickad till elva 

fastighetskonsulter i Sverige. Den kvantitativa studien har kompletterats med en kvalitativ 

studie i form av en intervju hos en fondförvaltare. 

Fastighetsfonder i Sverige är inte publika vilket betyder att det finns en begränsad mängd av 

information. Detaljerad information om avgifter, resultat och investerare har därför inte 

kunnat samlas in. Utav de tre fondförvaltarbolag som nämns närmare i detta examensarbete 

har en av tre ställt upp på intervju.  

 

1.4 DISPOSITION 

Kapitel 2 – ger en allmän bild av vilka fastighetsägarna i Sverige är och behandlar begreppet 

portföljteori. 

 

Kapitel 3 – definierar begreppet fastighetsfond och hur de är konstruerade. Kapitlet innehåller även en 

studie om fastighetsfonder i Tyskland, Storbritannien och Nederländerna.  

 

Kapitel 4 – beskriver situationen för fastighetsfonder i Sverige samt presenterar tre fondförvaltare i 

Sverige och dess fonder. 

 

Kapitel 5 – jämför fastighetsfonder med andra investeringsalternativ ur en investerares perspektiv. 

 

Kapitel 6 – presenterar resultatet från en enkätundersökning gjord bland fastighetskonsulter i Sverige 

samt en intervju med en analytiker från Niam. 

 

Kapitel 7 – diskussion och slutsats. 
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2 FASTIGHETSÄGANDE 

2.1 ÄGARE PÅ DEN SVENSKA FASTIGHETSMARKNADEN 

De främsta ägarna av bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Sverige kan delas in i 

fem grupper. Dessa fem grupper presenteras nedan: 

Privata fastighetsägare 

Bland främst bostadsfastigheter är många av ägarna privata fastighetsägare. Denna grupp är 

många till antal, men ägandet bedrivs oftast i en liten skala genom privat nyttjande eller 

uthyrning. 

Bostadsrättsföreningar 

Bostadsrättsägare är medlemmar i en bostadsrättsförening, som är en ekonomisk förening. 

Bostadsrättsföreningarna är i sin tur ägare av de fastigheter som inrymmer 

bostadsrättslägenheterna. Medlemmarna äger alltså en andel i föreningen och rätten att 

disponera en lägenhet i föreningens fastighet utan tidsbegränsning. 

Kommunala bostadsbolag 

Allmännyttan är stora ägare bland bostadsfastigheter runt om i Sverige. Denna ägaredel har 

dock minskat i och med att många hyresrätter omvandlats till bostadsrätter. I dagsläget utgör 

deras sammanlagda fastighetsbestånd en femtedel av bostadsmarknaden i Sverige.
1
 

Noterade bolag 

Noterade bolag är stora ägare bland kommersiella fastigheter men det finns också de som 

endast fokuserar på bostadsfastigheter. Flera bolag väljer att riskdiversifiera sig och investera 

i både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. I denna grupp finns byggföretag och 

fastighetsförvaltande företag. 

Institutioner och andra finansiella ägare 

Många institutioner, såsom försäkringsbolag, ägnar sig åt direkt fastighetsägande. Till denna 

grupp hör även de indirekta fastighetsägarna som äger via fastighetsfonder. Fastighetsfonder 

ska inte förväxlas med fastighetsaktier som ägs via börsen. 

 

2.2 TYPER AV FASTIGHETSFÖRETAG 

Skälen bakom varför dessa grupper ovan valt att investera i fastigheter kan vara väldigt olika. 

Fastigheter kan utgöra bolags primära verksamhet, men kan också bara fungera som en 

tillgång för någon övrig verksamhet i bolaget. När fastigheter är bolagets primära verksamhet 

kan ägandet grovt delas in i; kapitalförvaltande och fastighetsförvaltande bolag. 

                                                           
1
 Boverket (2011). 
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De kapitalförvaltande bolagen använder fastigheter som ett placeringsalternativ och jämför 

dem med andra alternativ, såsom aktier och obligationer. Vilka fastigheter de väljer beror på 

portföljens risknivå och avkastningskrav. 

De fastighetsförvaltande bolagens verksamhet är att erbjuda lokaler och bostäder med service 

på en hyresmarknad. Målet är att genom bra förvaltning av fastigheterna skapa lönsamhet på 

kort och lång sikt som ger en bra avkastning på investerat kapital.
2
  

 

2.3 VARFÖR PORTFÖLJINVESTERA? 

En investerares mål är att uppnå högsta möjlig avkastning, beroende på investerarens 

riskbenägenhet. Ju högre risk desto högre blir investerarens avkastningskrav för att 

kompensera just den höga risknivån. Portföljteori tar upp sambandet mellan avkastning och 

risk. 

2.3.1 RISKDIVERSIFIERING 

Den totala risknivån är summan av marknadsrisk och unik risk. Marknadsrisken går inte att 

undvika oavsett investering och innefattar olika typer av risker i näringslivet som påverkar 

den breda marknaden. Den unika risken kan däremot justeras ned genom att välja flera olika 

tillgångar i portföljen som har låg korrelation med varandra jämfört med att investera allt i 

endast en tillgång. Detta kallas riskdiversifiering, se figur 1. Genom att investera i flera olika 

tillgångar med låg korrelation kan investeraren erhålla en högre avkastning givet en viss 

risknivå, jämfört med om endast en placering skulle göras på denna risknivå. 

Placeringsalternativen är främst aktier, obligationer och fastigheter. Med hjälp av 

portföljteorin kan en kombination av tillgångar fås fram, hur mycket som ska investeras vart, 

som ger den högsta avkastningen givet en accepterad risknivå alternativt ger den lägsta risken 

för en given efterfrågad avkastning. 

 

Figur 1: Förhållandet mellan marknadsrisk och unik risk 

                                                           
2
 Björklund, K. & Nordlund, B. (2005). 
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Inom portföljteorin talas det om marknadsportföljen. Det är en portfölj som innehåller 

marknadens alla tillgångar och där den unika risken är helt bortdiversifierad. Den enda risk 

som finns i marknadsportföljen är därmed marknadsrisken. 

 

2.4 HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 

Fastighetsbolag använder sig av hävstångseffekten för att höja avkastningen. Avkastningen på 

det totala kapitalet är en funktion av kapitalstrukturen i bolaget, av kombinationen skuld och 

kapital. Med hjälp av hävstångsformeln kan förräntningen av det egna kapitalet förstärkas. 

Genom att dra nytta av lånefinansiering kan avkastningen på det egna kapitalet höjas om 

rörelsens avkastning är högre än låneräntan, om rt>rs. En hög skuldsättningsgrad kan därför 

generera en högre avkastning. Detta är möjligt då räntekostnader är skattemässigt avdragsgilla 

vilket ger en positiv effekt; en hävstångseffekt.  

En hög hävstång innebär en hög skuldsättningsgrad och en låg hävstång innebär en låg 

skuldsättningsgrad. Dock ökar den finansiella risken vid en högre skuldsättning då risken att 

inte kunna betala sina långivare höjs. En högre skuldsättning ger en förväntad högre 

avkastning, men innebär en ökad risk. Om låneräntan är högre än rörelsens avkastning, 

närmare bestämt om rs>rt, får hävstången en motsatt effekt vilket kan leda till svåra 

konsekvenser. En ökning av räntekostnaderna kontra en sänkning av driftnettot kan därför 

innebära problem för fastighetsbolag.
3
 

 

 

Formeln för hävstångseffekten: 

                     
 

 
 

               

               

                     

         

                

 

 

 

  

                                                           
3
 Bodie, Kane, Marcus, (2008). 
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2.5 FASTIGHETER SOM INVESTERINGSOBJEKT 

En investering i fastigheter är förknippat med låg risk. De är en stabil och real tillgång med ett 

jämnt och förutsett kassaflöde. För en rationell investerare som vill sprida riskerna i sin 

portfölj ger fastigheter också en låg korrelation med aktie- och obligationsmarknaden. En 

exponering mot fastigheter kan göras via direkt eller indirekt fastighetsägande. Direkt 

fastighetsägande är ett ägande i första led och ett indirekt ägande innebär ett ägande av aktier 

eller värdepapper i ett fastighetsbolag.  

Fastigheter i sig är inget homogent investeringssubjekt. De kan inte standardiseras eller delas. 

De varierar i geografiskt läge, fastighetstyp (handel, industri, lager, bostäder), skick och 

storlek på driftnetto. Detta medför svårigheter med att värdera och jämföra fastigheter 

sinsemellan och de erbjuder därför inte en lika effektiv prissättning som aktier och 

obligationer.  
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3 ALLMÄNT OM FASTIGHETSFONDER 

3.1 DEFINITION 

Viktigt är att klargöra vad som menas med fastighetsfond för följande kapitel. Med 

fastighetsfond menas en uppgörelse mellan flera investerare att investera i fastigheter 

tillsammans. Fastighetsfonden är juridiskt sett ingen fond utan är konstruerad som ett onoterat 

fastighetsbolag, vilket är en term som ofta används internationellt för fastighetsfonder. 

Fastighetsfonderna är ofta aktiebolag eller kommanditbolag som investerar direkt i 

fastigheter, där delägarna i fonden i sin tur blir indirekta fastighetsägare. Fondförvaltare 

skapar fastighetsfonder med en struktur som ger investerarna ett skatteeffektivt indirekt 

ägande. Mot en avgift tar de hand om fonden (onoterade bolaget) och tillhandahåller sina 

expertkunskaper. Det administrativa, köp och försäljning av fastigheterna sköts av 

fondförvaltaren.  

Fonder som finns hos banker och kommissionärer vilka investerar indirekt i fastigheter via 

börsnoterade fastighetsbolag går också under namnet fastighetsfond. Denna typ av fonder, 

fastighetsaktiefonder, är värdepappersfonder vars investeringsriktning är hos fastigheter.  

Den stora skillnaden mellan dessa två definitioner av fastighetsfonder är deras exponering 

mot fastigheter. De onoterade fastighetsbolagen som sköts av en fondförvaltare investerar 

direkt i fastigheter, medan värdepappersfonderna investerar indirekt i fastigheter genom 

investering i fastighetsbolag. 

Hädanefter i denna rapport menas med fastighetsfond ett onoterat fastighetsbolag som sköts 

av en fondförvaltare.  

 

3.2 FONDKONSTRUKTION 

Fastighetsfonder kan vara utformade på två olika sätt; de kan vara öppna eller stängda. Dessa 

två olika konstruktioner passar olika typer av investerare, beroende på hur lång innehavstid 

och hur stor möjlighet att påverka investeraren vill ha.   

3.2.1 ÖPPEN FOND 

En öppen fond (Open-end fund) innebär att kapital kan skjutas till eller tas ut när som helst 

under fondens livstid. Fondens livstid är inte tidsbegränsad och varje investerare kan begära 

att få hans del utbetald i valfritt skede. Eftersom fastigheter är en tillgång som inte kan säljas 

snabbt medför dock detta svårigheter med likvida medel i fonden.  

3.2.2 SLUTEN FOND 

Slutna fonder (Closed-end funds) har ett givet kapital och andelarna köp och säljs på en 

andrahandsmarknad. När fonden är fullinvesterad släpps inga nya investerare in. Investerarna 

tecknar ett avtal emellan sig gällande deras skyldigheter i fonden. Antal investerare begränsas 
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för att undvika meningsskildheter. Att ha för många investerare i fonden kan försvåra när det 

ska beslutas om att sälja fastigheterna och avveckla fonden eller låta fonden leva vidare. 

 

Slutna fonder är ofta tidsbegränsade där fastigheterna i fonden säljs när tiden har gått ut. 

Tiden kan variera mellan 3-5 år, till upp emot 10 år. Först när fonden avslutas får investerarna 

ut sina pengar. En investerare kan inte dra sig ur fonden medan fonden lever, men det kan bli 

möjligt om en ersättande investerare hittas.  

 

 

3.3 TYPER AV FASTIGHETSFONDER 

Fastighetsfonder delas, utöver sluten och öppen, vidare in i tre kategorier beroende på fondens 

avkastningskrav, strategi och risknivå. Dessa tre beskrivs nedan: 

3.3.1 CORE 

Core-fonder har en låg hävstång med avkastningskrav på 7-12 procent. Dessa fonder 

investerar i färdigutvecklade fastigheter med låg risk som genererar stabila kassaflöden. Deras 

tillgångar finns oftast på den inhemska marknaden. Fonder med core+ som 

investeringsstrategi ägnar sig även till viss del åt fastighetsutveckling.  

3.3.2 VALUE ADDED 

Fonder som är av sorten value added har en mellanhög hävstång med avkastningskrav på 12-

20 procent. De flesta fonderna av denna typ är slutna. Strategin hos dessa fonder är 

fastighetsutveckling, det vill säga rusta upp, öka värdet och sedan sälja eller förvalta. 

3.3.3 OPPORTUNISTISK 

Opportunistiska fonder har en hög hävstång i finansieringen. De är slutna fonder med 

avkastningskrav på 20-30 procent. Fokus hos dessa fonder ligger hos fastigheter med hög risk 

som de utvecklar och därefter säljer. Investeringar sker både på den internationella och 

inhemska marknaden.
4
  

 

3.4 UTLÄNDSKA FASTIGHETSFONDER 

Många länder har skapat ett regelverk för fastighetsfonder, men reglerna varierar från land till 

land. Vissa länder har även något som kallas REITs, vilka avser att efterlikna direkt 

fastighetsägande och göra det möjligt för de mindre investerarna att få de fördelar som direkt 

fastighetsägande har.  

Utländska fastighetsfonder har länge funnit investeringsmöjligheter på den svenska 

fastighetsmarknaden. De kapitalstörsta fastighetsfonderna finns i Tyskland och 

Storbritannien, men även i Nederländerna är marknaden för fastighetsfonder stor. Nedanför 

                                                           
4
 Levander, M. (2008-09-16). 
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redogörs situationen för fastighetsfonder i dessa länder närmare samt en mer utförlig 

beskrivning av vad REITs är.  

3.4.1 REIT 

REIT står för Real Estate Investment Trusts och är en amerikansk modell för 

fastighetsinvesteringar som uppkom under 1960-talet. REITs kan beskrivas som 

fastighetsaktier med direkt investering i fastigheter där investerarna blir passiva delägare i 

fastigheter. Andelarna säljs som aktier på en andrahandsmarknad och är ett likvitt alternativ 

för placerare som vill investera i fastigheter, se figur 2.
5
  

 

Figur 2: Beskrivning av hur REIT fungerar 

REITs är börsnoterade bolag, men där bolaget inte är belastat av skatt. Det är endast 

investerarna som blir skyldiga att skatta för utdelningen. Dubbelbeskattningen som annars 

drabbar indirekt ägande elimineras och ger investerare i REITs samma skattesituation som vid 

direkt fastighetsägande. För att bli skattegynnade måste REITs lyda ett flertal regler gällande 

organisation, skatter, utdelningar och ägareandelar. Bryts någon av reglerna väntas 

skatteavgifter eller avstängning. REITs måste generellt uppfylla två kriterier:  

 De måste ägna sig exklusivt åt fastigheter 

 En stor andel av vinsten måste delas ut till dess investerare 

Det finns REITs som har valt att koncentrera sig på olika regioner eller fastighetstyper. 

Investerare kan därmed välja en REIT med lämplig investeringsstrategi. REITs kan delas in i 

tre typer beroende på deras investeringsaktiviteter. Equity REITs ägnar sig åt direkt 

investering i fastigheter där inkomster genereras genom förvaltning och försäljning av 

fastigheterna. En annan typ av REIT fokuserar på det finansiella. Verksamheten hos dessa 

                                                           
5
 Hoth, C. (2007). 
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innefattar inteckningslån eller utlåning av pengar till fastighetsprojekt. Den tredje typen består 

av hybrider och är en blandning av dessa två nämnda ovan.
6
 

REITs har introducerats i flera länder i Europa och Asien, men reglerna kring dem varierar 

något hos varje land. Sverige är ett av de länder som inte har REITs, dock så har diskussioner 

kring ett införande förts. 

3.4.2 TYSKLAND 

Den tyska marknaden för fastighetsfonder domineras av öppna fonder och det ska ha funnits 

öppna fonder i Tyskland sedan år 1959. De tyska öppna fonderna har fler regler att följa än de 

slutna fonderna, bland annat så är deras konstruktion reglerade enligt tysk lag.  

De öppna fonderna är konstruerade som kapitalinvestmentbolag i vilka investerarna äger 

andelar. Vi start av ett sådant kapitalinvestmentbolag måste typ av fond först definieras. Detta 

är för att varje typ har olika regler att följa, såsom investeringsregler. Försäljning och köp av 

andelar görs via investmentbolaget. Investerarna kan närsomhelst lämna fonden. För att 

möjliggöra detta finns ett krav på att mellan 5 och 50 procent av fondens medel måste vara 

likvida. Syftet med detta är att efterlikna en aktieinvestering där en investerare ska få sin 

andel och ackumulerad ränta utbetald om så önskas.
7
 De öppna fonderna har dock en 

gränsnivå på hur mycket likvida medel de får ha i fonden vilket kan sätta press på 

fondförvaltarna att finna lämpliga fastigheter att investera i. De tyska öppna fonderna 

attraherar många privatpersoner som ser fastighetsfonderna som ett bra långsiktigt sparande, 

men upp till 20-30 procent av kapitalet kommer oftast från institutionella investerare.
8
 I 

Tyskland har de två varianter av öppna fonder; speciella fonder och publika fonder.  

Speciella fonder 

Speciella fonder tillåter endast bolag eller andra institutionella placerare att investera i dem 

och har en gräns på antal investerare i fonden. De är skräddarsydda för att passa ett mindre 

antal institutionella investerare. Här förutsetts att investerarna är professionella varefter det 

krävs ett mindre regelverk. Reglerna hos dessa fonder är färre och investerarna har vanligtvis 

en större makt att påverka fondens strategi och investeringsbeslut. Bland de speciella fonderna 

är ägandet ofta utformat som ett förtroendekoncept. Investerarna äger tillsammans 

fastigheterna direkt och ett managementbolag får förtroende att sköta det administrativa och ta 

hand om tillgångarna. I de speciella fonderna har således investerarna inte köpt en andel i en 

fond, utan en andel i tillgångarna.
9
 

Publika fonder 

Publika fonder är kollektiva, vem som helst kan investera i dem. De består av en stor mängd 

investerare, vilka förblir anonyma för fondförvaltaren. Fondandelar säljs via banker som 

agerar som mellanhänder. Publika fonder har större skyldigheter att publicera och rapportera 

än vad speciella fonder har.
10

  

                                                           
6
 Börse Frankfurt (n.d. a). 

7
 Focke, C. (2006). 

8
 Fröjd, M. (2010). 

9
 http://www.wts.de 

10
 Hoth, C. (2007). 
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De slutna fonderna är oftast konstruerade som kommanditbolag. Antal investerare är 

begränsade och investeringsbeloppen är mellan 10 000-25 000 euro. Ett avtal underskrivet av 

fastighetsfondens investerare förtydliggör deras skyldigheter och rättigheter i fonden.
11

 

Tyskland introducerade REITs i landet år 2007, under namnet G-REITs (German Real Estate 

Investment trusts), främst för att kunna konkurrera med övriga marknader i Europa och 

därmed stärka Tysklands ekonomiska position. G-REITs har några regler som skiljer sig från 

andra REITs såsom att det inte är tillåtet att inneha bostadsfastigheter byggda innan 2007 

bland tillgångarna.
12

 

3.4.3 STORBRITANNIEN 

Storbritannien är, efter Tyskland, ett land med stora investerare i fastighetsfonder.
13

 De 

mindre och mellanstora pensionsbolagen är stora investerare i fastighetsfonder.
14

 I 

Storbritannien är fastighetsfonder konstruerade som Open-Ended Investment Companies 

(OEIC), Unit Trusts eller Limited Partnership. OEIC är investeringsbolag som investerare 

köper en andel i. Unit Trusts är ett kollektivt investeringssystem där en fondförvaltare innehar 

fastigheterna i förtroende. Limited Partnerships anses vara den mest skatteeffektiva lösningen, 

och strukturen påminner mycket om svenska kommanditbolag. Denna typ är även den 

vanligaste.  

Unit trusts och OEIC delas in i auktoriserade och icke-auktoriserade fonder. De icke-

auktoriserade har färre regler men får endast vända sig till professionella placerare. De 

auktoriserade fonderna får vända sig till allmänheten men de är strikt reglerade.
15

 Både unit 

trusts och OEIC är öppna fonder. Vad som skiljer unit trust och OEIC åt är avgifterna och 

prissättningen på andelarna.
16

  

UK-REIT 

REITs lanserades i Storbritannien under 2007 och kallas UK-REITs. De har en skattebefriad 

del som är hyresintäkterna, medan den övriga verksamheten skattas enligt Storbritanniens 

bolagsskatt. Minst 90 procent av hyresintäkterna måste gå till delägarna som blir skyldiga att 

skatta för utdelningen. En avgift på två procent av fastigheternas marknadsvärde måste betalas 

för att ett bolag ska få omvandlas till en UK-REIT.
17
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13
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15
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16
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3.4.4 NEDERLÄNDERNA 

Nederländerna är, enligt INREV, landet med den mest utvecklade fastighetsfondmarknaden. 

De nederländska fastighetsfonderna är stora investerare i fastigheter på den utländska 

marknaden, i en större utsträckning än något annat land. De slutna fonderna är ofta 

konstruerade som kommanditbolag. 

De nederländska institutionerna är flitiga investerare i fastighetsfonder. En undersökning 

utförd av INREV visade att 34 procent av institutionernas totala fastighetsportfölj bestod av 

investeringar i fastighetsfonder.
18

 Enligt Lonneke Löwik, researchdirektör på INREV, tar de 

nederländska investerarna i högre grad beslut att placera i fastighetsfonder jämfört med 

många andra länder. Detta menar hon kan förklaras av att de har en längre tradition av att 

använda sig av detta placeringsalternativ.
19

 

FBI 

Fiscale beleggingsinstelling (FBI) är namnet på Nederländernas REITs. Nederländerna 

införde REITs under 1969 och blev därmed det första landet i Europa. FBI’s måste enligt lag 

vara passiva investerare i fastigheter och får således inte bedriva fastighetsutveckling som 

verksamhet. Fastighetsutveckling får dock bedrivas till en viss del, i hänsyn till 

fastighetsportföljen. FBI’s måste inte följa några krav gällande riskspridning i portföljen. 

Vinsten är inte skattesubjekt och måste betalas ut till delägarna inom åtta månader räknat från 

det finansiella årets slut, vilket innebär att hela skatteskyldigheten ligger hos delägarna. FBI 

används främst av stora investerare.
20
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19
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20
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4 SVENSKA FASTIGHETSFONDER 

4.1 BAKGRUND 

Marknaden för svenska fastighetsfonder är relativt ung och liten jämfört med de länder 

nämnda i tidigare kapitel. I Sverige lanserades den första fonden av Niam år 2000. Reglerna 

för de svenska fastighetsfonderna och dess investerare ser lite annorlunda ut än för de 

internationella och detta kapitel ska redogöra för situationen i Sverige och presentera de 

största verksamma fastighetsfonderna. 

En undersökning utförd av INREV visar att endast ett fåtal institutionella investerare i Sverige 

investerar i fastighetsfonder. 1 % av deras totala tillgångar är fastighetsfonder.
21

 

4.1.1 BESKATTNINGSSITUATIONEN 

Skattelagstiftningen i Sverige är utformad så att det är skattemässigt lönsammare med direkt 

ägande av fastigheter framför ett aktieägande i ett fastighetsbolag med. Detta beror på 

dubbelbeskattningen som drabbar denna typ av indirekt ägande. 

4.1.2 UPPBYGGNAD 

Sverige saknar en lagstiftning som särskilt behandlar fastighetsfonder. Fastighetsfonderna har 

istället skapats runt de lagar som finns. Det finns främst slutna fonder i Sverige och 

fondförvaltarna är riskkapitalbolag.   

Fastighetsfonder i Sverige utförs ofta med kommanditbolagsstruktur där kommanditbolaget 

äger ett fastighetsbestånd. I och med att kommanditbolaget inte är ett skattesubjekt så skattas 

delägarna på avkastningen och därmed undviks dubbelbeskattning. Då de inte är noterade 

bolag så behöver de inte följa några redovisningsregler.  

4.1.3 FASTIGHETSINVESTERINGSBOLAG  

Det finns för närvarande inte REITs i Sverige, men förslag har lämnats på något vars 

utformning efterliknar REITs. Förslaget gällde Fastighetsinvesteringsbolag (FIB) som ska 

vara konstruerade som aktiebolag där fondens andelar säljs på en andrahandsmarknad. Syftet 

med FIB är liksom med REITs att indirekt fastighetsägande ska vara lika skatteeffektivt som 

direkt ägande, det vill säga indirekta ägare ska inte drabbas av dubbelbeskattning. Förslagen 

om införande av FIB har nedslagits av regeringen med anledning att dubbelbeskattningen ska 

kunna undvikas med de regler som finns, att fastighetsbolagen använder sig av ägarlån.
22
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22
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4.2 NIAM 

Niam grundades 1998 efter ett beslut att utvidga Strongholdkoncernen. I början bestod Niams 

verksamhet främst av att agera som operating partner åt Goldman Sachs Whitehall fund. År 

2000 lanserade de sin första fastighetsfond, Niam Nordic Fund I, som även var den första 

fastighetsfonden i Sverige. Niam har vid tidpunkten då denna rapport skrevs två aktiva och tre 

avyttrade fastighetsfonder. En ytterligare fastighetsfond är även under resning. De första två 

fondernas investeringsinriktning var hos bostadsfastigheter i Norden men numera har de 

endast opportunistiska fonder. 

De fonder som Niam förvaltar är konstruerade som limited partnerships, där investerare blir 

delägare i ett brittisktregistrerat bolag. I och med att insatserna till fonderna är höga består 

fonderna främst av institutionella placerare. ”Våra investerare  r pensionsstiftelser, 

försäkringsbolag, institutioner och statliga investeringsfonder. 60 procent kommer från USA, 

25 procent från Europa - men vi är rätt tunna i Norden. Det vill vi ändra på", säger Niams vd 

Johan Bergman till Dagens Industri. 

Fastigheter som fångar Niams intresse är sådana som de anser vara undervärderade eller med 

utvecklingspotential. Den lokala förvaltningen outsorcas till externa aktörer, men den 

strategiska beslutsfattningen sker i Niam. 

Niam Nordic Fund I 

Niam lanserade sin första fond år 2000 under namnet Niam Nordic Fund I. Fondens 

investeringskapacitet var på 70 miljoner euro och inriktade sig främst mot bostadsfastigheter i 

Norden. Fonden avyttrades januari 2004.  

Niam Nordic Fund II 

Niam Fund II restes under 2001 och var även denna inriktad mot bostadsfastigheter i Norden. 

Fonden köpte under juni 2001 bostadsfastigheter i Haninge och juli 2002 i Hammarkullen i 

Göteborg. I mars 2003 investerades det även i Tynneryd, Bergsjön och Frölunda i Göteborg. 

Niam Nordic Fund IIb 

Niam Fund IIb lanserades under 2004 och hade tillsammans med Niam Fund II en 

investeringskapacitet på 164 miljoner euro. Fund II och Fund IIb avyttrades under åren 2004-

2006. 

Niam Nordic Investment Fund III 

År 2004 lanserades Niam Nordic Investment Fund III. Fondens investeringskapacitet är på 

cirka 17 miljarder kronor, vilket nåddes under 2008. Investeringsstrategin i denna fond är 

opportunistisk och inriktar sig på kommersiella fastigheter i Norden och Baltikum. Nu bedrivs 

endast förvaltning av fastigheterna i fonden. 

Niam Nordic Fund IV 

Niam Nordic Fund IV stängdes under 2008 och har en investeringskapacitet på cirka 30 

miljarder kronor, varav 7 miljarder kronor är eget kapital. Det är en opportunistisk fond vars 

investeringsmarknad är Norden och Baltikum. Investerarna i fonden är främst internationella 
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finansiella institutioner. Fonden fokuserar på investeringar över 750 miljoner i alla typer av 

kommersiella fastighetstyper. 

Niam Nordic V 

Niam Nordic V är en opportunistisk fond som planeras att ha en investeringskapacitet på 20 

miljarder kronor, med 6 miljarder kronor i eget kapital. Fonden kommer att fokusera på nya 

projekt eller projekt med utvecklingspotential bland kontors-, handels-, och logistikfastigheter 

i Norden och Baltikum.
23

  

 

4.3 SVEAFASTIGHETER 

Sveafastigheter lanserade sin första fond 2003 och har idag tre aktiva fasighetsfonder. 

Sveafastigheter samarbetar med lokala asset managers som sköter den dagliga förvaltningen 

av fastigheterna. Genom detta nära samarbete med en värdeökningsinriktad förvaltning är 

målet att skapa högre värde hos fastigheterna. Samtliga av Sveafastigheters fonder riktar sig 

till institutionella investerare. 

Sveafastigheter Sverige I 

Sveafastigheter Sverige I var den första stora fonden i Sverige som riktade sig till 

institutionella investerare som ville exponera sig mot fastigheter i Sverige. Fonden har ett eget 

kapital på 450 miljoner kronor och sedan start har fonden investerat i flera fastighetsportföljer 

som motsvarar ett värde av cirka fem miljarder kronor. År 2006 var fonden fullinvesterad. 

Delägarfördelningen i fonden är 60 procent institutionella investerare, 22 procent 

Sveafastigheters grundare och de resterande 18 procenten består av övriga investerare. 

Fonden har investerat i förvaltningsfastigheter i Sverige med låg risk och stabilt kassaflöde 

vilka innefattar kontor, bostäder och detaljhandel. Fokus i fonden är idag förvaltning och 

värdeskapande fastighetsutveckling.  

 

Sveafastigheter Fund II 

Sveafastigheter Fund II lanserades under 2006 och stängdes 2009. Fonden har en 

opportunistisk investeringsstrategi och är främst inriktad mot fastighetsinvesteringar i Sverige 

och Finland. Intressanta fastigheter för denna fond är fastigheter med en uthållig löpande 

avkastning där det finns en god potential för värdeskapande. Fonden har en 

investeringsstorlek på cirka 10 miljarder kronor, varav det egna kapitalet är på 1,2 miljarder 

kronor. Fondens investerare består till 59 procent av svenska institutionella investerare, 11 

procent av utländska institutionella investerare, 9 procent av Sveafastigheters grundare och de 

resterande 21 procenten är privata investerare. 

 

Sveafastigheter Fund III 

Under mars 2010 lanserade Sveafastigheter sin tredje fond; Sveafastigheter Fund III. Fonden 

stängdes för nya investeringsinsatser under februari 2011. Fund III är en opportunistisk fond 
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vars investeringsmarknad är främst Sverige och Finland. De övriga nordiska och baltiska 

länderna kan även de komma att bli intressanta för fonden. Investeringsstrategin i denna fond 

är att skapa en värdeökning i fastigheternas kassaflöden och fastighetsutveckling. Fondens 

egna kapital är 317 miljoner euro, vilket gör denna fond till den största av Sveafastigheters tre 

fonder. Hittills har fonden investerat i sjukhus, kontor, hotell och logistikfastigheter i Sverige 

och Finland.
24

 

 

4.4 ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 

Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerare i fastigheter, 

räntepapper, aktier och alternativa investeringar. De har flera fastighetsfonder varav tre 

stycken är aktiva och investerar i Sverige vid tidpunkten som detta examensarbete skrevs. 

Deras investerare är främst institutionella placerare.  

Aberdeen Fastighetsfond Sverige 

Aberdeen Fastighetsfond Sverige är en semi-öppen fond konstruerad åt institutionella 

investerare. Denna fond investerar i kontor, handel, bostad och industrifastigheter i Sverige. 

Fondens investeringsstrategi är value added och fokuserar på tillväxtorter och fastigheter med 

utvecklingspotential. Målsättningen är att uppnå en investeringsvolym på 5 miljarder kronor i 

fonden. 

Aberdeen Fastighetsfond Pan Nordic 

Aberdeen Fastighetsfond Pan Nordic är väldiversifierad semi-öppen fond med value add som 

investeringsstrategi och ett avkastningskrav på 10 procent. Fondens investeringsfokus är 

kommersiella fastigheter i Norden och Baltikum. Denna fond har som mål att uppnå 

investeringsvolym på 15 miljarder kronor. 

Aberdeen Property Nordic Fund I 

Aberdeen Property Nordic Fund I är en öppen fond specialgjord för tyska försäkringsbolags 

avkastningskrav och uppfyller även kvalifikationerna för en tysk speciell fond. Dess 

fastighetsportfölj är väldiversifierad och fonden har core/core+ som investeringsstrategi. 

Fondens målinvesteringsvolym är 400 miljoner euro och avkastningskravet är 7-8 procent.
25

   

 

 

Utöver dessa tre nämnda fondförvaltare ovan finns det ett flertal andra bolag i Sverige som 

har fondförvaltning av fastigheter som verksamhet. Dessa är bland annat Svenska 

bostadsfonden, Mengus, NEP Partners, Nordic Real Estate Partners, Pro Value AB, Svalan 

Konsortier, Svensk Fastighetsfond, Genesta och AREIM.  
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5 FASTIGHETSFONDER KONTRA ANDRA 

FASTIGHETSPLACERINGAR 

5.1 INLEDNING 

Detta kapitel innehåller en jämförelse av de olika placeringsalternativ som en kapitalplacerare 

har att välja bland vid exponering mot fastigheter. Vilket av alternativen som är fördelaktigare 

än de andra beror, förutom avkastningskrav, på investerarens situation och preferenser.  

En exponering mot fastigheter kan genomföras på tre olika sätt: 

 Direkt fastighetsägande 

 Aktieägande i ett noterat fastighetsbolag 

 Ägarandel i en fastighetsfond 

 

5.2 FAKTORER 

Ingen hänsyn i denna jämförelse har tagits till fastigheter som investeringsobjekt. Fokuset 

ligger istället hos vilket alternativ som passar vilken typ av investerare utifrån olika faktorer. 

Dessa är: 

 Kapital 

 Likviditet 

 Risk 

 Möjlighet att påverka 

 Skattesituation 

 Kompetens 

 Ansvar 

 

Kapital 

För att en investerare ska kunna bygga upp en bra och väldiversifierad fastighetsportfölj 

genom ett direkt ägande i fastigheter behövs en stor mängd kapital. Få har emellertid den 

kapitalkapaciteten eller viljan att investera så pass mycket i fastigheter och för dessa 

investerare finns alternativen fastighetsaktier och fastighetsfonder. För en mindre summa ges 

en exponering mot de fastighetsportföljer som finns i bolaget eller fastighetsfonden. 

Insatserna till fastighetsfonderna i Sverige är dock höga varför mycket kapital behövs även 

här.  
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Likviditet 

Fastighetstransaktioner är tidskrävande och ofta belagt med höga kostnader. Det kan bli en 

långdragen process för investerare att få loss pengar vid direkt fastighetsägande. 

Fastighetsaktier är däremot en likvid och delbar tillgång, vilket ger investerare större 

flexibilitet jämfört med direkt ägande.
26

. ”Ur likviditetssynpunkt  r det uppenbarligen en stor 

fördel om fastigheterna kan representeras av v rdepapper”, skriver Ragnar Lindgren. I en 

sluten fastighetsfond är investerarnas kapital bundna i fonden tills den avvecklas och alla 

fastigheter säljs. Ett utträde ur fonden innan dess är oftast svårt, men kan bli möjligt om det 

finns en investerare som vill ta över den delägarandelen. 

Risk 

Fastighetsbolag har en hög belåning på sina fastigheter till följd av de rådande skattereglerna. 

De stora institutionerna belånar normalt inte sina fastigheter utan ser den investeringen som 

en placering av kapital i riskfria tillgångar. För de stora kapitalförvaltande institutionerna 

innebär ett indirekt ägande en ökning av risknivån.
27

 Direkt ägande kan för privatpersoner och 

små institutioner vara mer riskfyllt om det saknas kapital för att skapa en bra riskspridning 

som en väldiversifierad fastighetsportfölj ger. Fastighetsaktier har en högre korrelation med 

börsmarknaden än direkt ägda fastigheter har och ger därför en sämre riskspridning för 

investerare.
28

 

Möjlighet att påverka 

Ett direkt ägande ger investeraren full kontroll över fastigheten och möjlighet att påverka 

kostnaderna. Investeraren fattar besluten om vilka fastigheter som ska säljas eller köpas, om 

förvaltningen och fastighetsutveckling 

Ett indirekt ägande genom aktier i ett fastighetsbolag innebär också ett passivt ägande där alla 

investeringsbeslut fattas i bolaget, inte av aktieägaren. Som aktieägare finns det ingen 

möjlighet att påverka bolagets investeringsstrategier.  

I en fastighetsfond fattas investeringsbesluten generellt av fondförvaltaren. Detta kan dock 

variera beroende på hur avtalet mellan delägare och fondförvaltare ser ut. Steinar Manengen, 

VD för KLP Eiendom, varnar för att investera i fastighetsfonder och rekommenderar istället 

att äga fastigheterna direkt och bygga upp en egen förvaltarorganisation. Han anser att 

avståndet mellan ägarna och investeringen i fastighetsfonder är för stort.
29

 För investerare som 

vill överlåta beslutsfattandet till någon annan utav olika anledningar, är ett indirekt ägande 

genom fastighetsaktier eller fastighetsfonder mer lämpligt. 

  

                                                           
26

 http:// www.leimdorfer.se 
27

 Lindgren,R. (1998). 
28

 Leimdörfer (2008). 
29

 Fastighetsvärlden (2010). 
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Skattesituation 

En av de större nackdelarna med fastighetsaktier är dubbelbeskattningen. Vinsten skattas först 

en gång i bolaget och sedan ytterligare en gång vid utdelning till aktieägare. Jonas Lindmark 

skriver att direkt ägande av fastigheter är ett bättre alternativ vid långsiktigt sparande med 

anledning av just dubbelbeskattningen. Vid kortsiktigt sparande kan aktieägande i 

fastighetsbolag vara lönsamt om räntorna sänks eller det finns hopp om uppköp. Det ger heller 

ingen ytterligare bra riskspridning för investeraren om denna redan äger fastigheter, såsom sin 

egen bostad.
30

 Fastighetsfonder däremot har en skatteeffektivare konstruktion för att 

undkomma just dubbelbeskattning. 

Direkt ägande av fastigheter är för stora institutioner skatteeffektivare än indirekt ägande. För 

att stora institutioner ska attraheras av fastighetsfonder krävs en skatteeffektiv lösning som 

innebär att de inte beskattas mer för indirekt ägande än vad de skulle göra för direkt ägande.
31

 

Ansvar 

Vid större möjlighet att påverka tillkommer även ansvar. Hos direkt fastighetsägande ligger 

ansvaret för fastigheten hos ägaren. Ett indirekt fastighetsägande är mer passande för de som 

inte vill ha det ansvaret, bland annat institutioner vars image kan vara känsligare för 

missnöjda hyresgäster eller andra skandaler. Vid ett indirekt ägande behöver de inte stå till 

svars i samma grad som vid direkt ägande om skötseln av fastigheterna kritiseras.
32

 

Kompetens 

Direkt fastighetsägande med egen förvaltning kräver personal och kompetens. Fastighetsbolag 

och fastighetsfonder innehar specialistkompetenser och kan tillhandahålla en kostnadseffektiv 

förvaltning av fastigheterna. De kan med sin marknadskännedom och sitt nätverk bygga upp 

en bra position på marknaden och skapa bra fastighetsportföljer. Fastighetsbolag och 

fastighetsfonder kan erbjuda en exponering mot marknader som kräver mycket kunskap, 

såsom köpcentrum. 

                                                           
30
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31
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6 RESULTAT ENKÄTUNDERSÖKNING OCH INTERVJU 

6.1 BESKRIVNING OCH SVARSFREKVENS 

En enkät skickades ut till elva utvalda fastighetskonsulter i Sverige. Bland de utvalda finns 

fastighetskonsulter som arbetare inom research, analys och transaktioner. Av de totalt elva 

svarade fem stycken, vilket ger en svarsfrekvens på cirka 45 procent. En analytiker som 

arbetar på Niam, har fått tillgång till enkätundersökningen och lämnat egna kommentarer på 

dess resultat. 

I början av enkäten informerades de svarande att frågorna endast gällde fastighetsfonder i 

Sverige. Enkätfrågorna var utformade som flersvarsalternativ och påståenden. 

Flersvarsalternativen hade skalan Mindre viktig, Viktigt, Mycket viktigt och Ingen åsikt samt 

Ej intressant, Intressant, Väldigt intressant och Ingen åsikt. Utöver dessa fanns det frågor 

med svar Ja, Nej och Ingen åsikt. Påståendena hade skalan Håller med, Håller delvis med, 

Håller inte med och Ingen åsikt.  

Den fullständiga enkäten återfinns i bilaga 1. 

 

6.2 KONSULTER OM FONDERNAS INVESTERARE 

Det har tidigare i rapporten presenterats åsikter från folk i fastighetsbranschen att 

fastighetsfonder inte är ett bra placeringsalternativ, att fastighetsaktier eller direkt 

fastighetsägande istället är lämpligare. Den inledande frågan i enkäten var därför om de ansåg 

att fastighetsfonder kan vara ett attraktivare investeringsalternativ än aktieägande i 

fastighetsbolag och direkt fastighetsägande. Samtliga svarade ja på denna fråga, vilket visar 

att fastighetsfonder kan vara ett intressant investeringsalternativ för placerare.  

Gällande vad som är mycket viktigt och vad som attraherar en investerare att investera i 

fastighetsfonder så kan ur litteraturen främst tre anledningar urskiljas; kompetensen som 

fondförvaltaren besitter, bra riskdiversifiering med en stor fastighetsportfölj och en lägre 

ansvarsnivå för fastigheterna. Ur figur 3 kan det utläsas att 80 procent av 

fastighetskonsulterna ser fondförvaltarens kompetens som mycket viktigt för investerare. De 

andra grunderna genererade spridda resultat bland de svarande. Att kompetensen gav så högt 

resultat tyckte den intervjuade var intressant eftersom det då styrker det Niam lägger vikt på i 

sin verksamhet, att inneha spetskompetens. Resultatet på denna fråga antyder att det är 

mycket viktigt att en fondförvaltare har marknadskännedom och en bred erfarenhet av 

fastighetsbranschen, det kanske till och med är det viktigaste. 
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Figur 3: Fastighetsfonders fördelar 

 

På frågan om vilken typ av investerare som passar för öppna eller slutna fonder framgår det 

av enkätundersökningen att slutna fastighetsfonder passar endast för långsiktig investering 

och öppna passar för kortsiktiga. Öppna fonder ansågs även delvis passa för långsiktiga 

investerare.  

På frågan om vilken typ av investerare som fastighetsfonder är viktiga för som 

placeringsalternativ så tyckte flest att det är främst för institutioner. Fastighetsfonder ansågs 

vara mindre viktigt för privatpersoner. En kommentar från en fastighetskonsult var ”Även om 

det finns fastighetsfonder som riktas till små investerare och privatpersoner är det dock 

framförallt stora investerare som finner att fastighetsfonder passar deras investeringsprofil 

och investeringshorisont.”  

  

Figur 4: Typer av investerare som passar för fastighetsfonder 
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Fastighetsfonder delas in i tre typer beroende på investeringsstrategi. Dessa är core, value 

added och opportunistiska. Fastighetskonsulterna frågades vilken typ av fond som intresserar 

vilken typ av investerare: privatpersoner, försäkringsbolag och pensionsbolag. Resultatet från 

enkäten visar att konsulterna tror att bland försäkrings- och pensionsbolag finns det intresse 

för core-fonder och value added-fonder. Gällande opportunistiska fonder svarade 40 procent 

att det inte är intressant för försäkrings-, och pensionsbolag, vilket är förvånande då 

opportunistiska fonder ofta är konstruerade åt just institutioner. Privatpersoner ansågs vara 

mest intresserade för core-fonder. Vilken investeringsstrategi som passar bäst för 

privatpersoner, försäkringsbolag och pensionsbolag beror på deras likviditetsbehov och hur 

hög risk investeraren är villig att ta, menade den intervjuade. Han ansåg därför att det var 

svårt att ta ställning i denna fråga. 

 

6.3 FONDER KONTRA ANDRA PLACERINGAR 

Nästa del i enkätundersökningen bestod av påståenden som fastighetskonsulterna fick ta 

ställning till. Syftet var att jämföra fastighetsfonder med fastighetsaktier och direkt 

fastighetsägande. 

Att äga en fastighet betyder mycket ansvar för ägaren. Indirekt fastighetsägande passar de 

investerare som inte är villiga att ta det ansvaret och då finns alternativen fastighetsfonder och 

fastighetsaktier. Men vilken av dem är bäst utifrån den aspekten? Gällande nivå på ansvar 

mellan fastighetsfonder och fastighetsaktier svarade 60 procent att de tyckte att 

fastighetsaktier var bättre i det avseendet, medan 40 procent tyckte att fastighetsfonder var 

bättre. Den intervjuade sade att fastighetsaktier har ju den stora fördelen att de lätt kan säljas 

om investeraren vill ur. 

Som indirekt fastighetsägare finns det begränsade möjligheter att påverka 

investeringsstrategierna. Men har delägare i en fastighetsfond större makt att påverka 

investeringsbeslut än vad fastighetsaktieägare har? Vid en jämförelse av möjlighet att påverka 

investeringsbeslut i fastigheter mellan fastighetsaktier och fastighetsfonder svarade 40 procent 

att fastighetsaktier gav större möjlighet än fastighetsfonder, 40 procent svarade delvis och 20 

procent svarade att fastighetsfonder gav större möjlighet. Detta kan utläsas ur figur 5. Nivån 

på möjlighet att påverka beror på hur avtalet och fondstrukturen i en fastighetsfond ser ut, 

menade den intervjuade. 
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Figur 5: Möjlighet att påverka investeringsbeslut 

 

Vid direkt ägande har ägaren beslutsmakten över fastigheten. I en fastighetsfond är 

investerarna genom ett bolag ägare av fastigheterna. Fastighetsfonder ger inte delägare samma 

möjlighet att påverka investeringsbeslut som vid direkt fastighetsägande, vilket 100 procent 

av de svaranden samt den intervjuade medstämde i.  

En av de stora fördelar som framgår ur litteratur är att fastighetsaktier är belastade med 

dubbelbeskattning och att fastighetsfondernas konstruktion ger en bättre skattesituation. 

Endast 20 procent av de svarande ansåg att fastighetsfonder är skatteeffektivare än 

fastighetsaktier. De övriga hade ingen åsikt (se figur 6). Resultatet från detta antyder att de 

flesta inte har någon insikt i hur skattesituationen ser ut. Enligt den intervjuade så beror det på 

investerarens skattesituation, vilket av alternativen som är fördelaktigare. 

 

Figur 6: Fastighetsfonder skatteeffektivare än fastighetsaktier? 
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6.4 KONSULTER OM FONDER 

Många utländska fastighetsfonder har valt att begränsa antal investerare för att få en 

effektivare beslutsfattning inom fonden. Ofta finns det ett sådant avtal bland de 

opportunistiska fonderna. I enkätundersökningen gav fastighetskonsulterna spridda svar på 

frågan om fastighetsfonder fungerar bättre vid få delägare. Endast 20 procent svarade att så 

var fallet, 40 procent svarade att så var det delvis, 20 procent svarade nej och 20 procent hade 

ingen åsikt. Den intervjuade sade att för en fondförvaltare blir det mindre administrativt 

arbete vid få delägare. 

Det finns fastighetsfonder som endast riktar sig till professionella investerare och inte tillåter 

andra typer av investerare. 60 procent av fastighetskonsulterna ansåg att det är bra för fonden 

om samtliga delägare är professionella placerare. De resterande 40 procent svarade att det var 

delvis bra för fonden. Detta antyder att kompetenta placerare är viktigt för en fastighetsfond 

och indikerar att privatpersoner som vill exponera sig mot fastigheter men inte har mycket 

kunskap kring det kan betraktas som besvärliga. 

Kritik som fastighetsfonder har fått som fastighetsägare är att de agerar som kapitalplacerare 

och att det därför finns risk för kortsiktigt agerande i en fastighetsfond. 80 procent svarade att 

de delvis höll med om detta beteende. De resterade 20 procenten ansåg att så inte var fallet. I 

och med att fastighetsfonder ofta har en levnadstid på 5-10 år så är detta resultat inte så 

förvånande. 

Ett indirekt ägande innebär många steg mellan ägare och tillgångar jämfört med direkt 

ägande. Fastighetskonsulterna fick ta ställning till om de ansåg att avståndet mellan fondens 

ägare och tillgångar är för stort. 40 procent svarade att avståndet mellan fondens ägare och 

fondens tillgångar är delvis för stort, 20 procent tyckte inte att det var för stort och 40 procent 

hade ingen åsikt. 

Det finns inte mycket information att finna om fondförvaltarnas avgifter och många har inte 

kännedom om hur avgifterna ser ut, vilket även reflekterades i resultatet från 

enkätundersökningen. Den visade att 60 procent inte hade någon åsikt om fondförvaltarnas 

avgifter var för höga, 20 procent tyckte att de delvis för höga och 20 procent tyckte att de inte 

var för höga. Den stora andel som inte hade någon åsikt beror förmodligen på att en inblick 

saknas i hur avgifterna ser ut. Den intervjuade tycker inte att resultaten på denna fråga är 

förvånande då detta är uppgifter som inte är offentliga.  

Intressant är att ta reda på om det anses att fondförvaltare innehar för mycket makt. På denna 

fråga svarade 20 procent av fastighetskonsulterna att de håller delvis med om att 

fondförvaltarna har för mycket beslutsmakt, 40 procent håller inte med och 40 procent hade 

ingen åsikt. Enligt den intervjuade varierar detta beroende på hur avtalet mellan investerare 

och fondförvaltare ser ut. 

Binder fastighetsfonder fast delägares kapital vid dåliga tider? Resultatet från 

enkätundersökning visar att 40 procent håller helt med, 40 procent håller delvis med och 20 

procent håller inte med. Den intervjuade påpekade att det är en del av investeringens natur. 
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Han menar att situationen för investerare i en fastighetsfond är lik den som även en direkt 

fastighetsägare då ställs inför. Är det en dålig försäljningstid gör investeraren bäst i att 

avvakta för att inte förlora pengar.  

Slutna fastighetsfonder har en bestämd levnadstid där fastigheter säljs när fonden ska avslutas 

och vinsten delas ut till delägarna. Ibland inträffar den tiden olyckligtvist vid lågkonjunktur, 

vilket kan betyda att marknadsvärdet för fastigheterna har sjunkit. Då uppstår ett dilemma att 

låta fonden fortsätta leva i väntan på att värdet på fastigheterna ska öka, eller att kanske göra 

en dålig affär och sälja. På frågan om delägare tvingas vara kvar i fastighetsfonden vid 

lågkonjunktur svarade 40 procent att så var fallet, 40 procent höll delvis med och 20 procent 

höll inte med vilket kan läsas ur figur 7 nedan. Detta är en situation som mycket väl kan 

hända, enligt den intervjuade, men att låta fonden leva vidare kan i slutändan resultera i en bra 

affär för både investerare och fondförvaltare.  

 

Figur 7: Om fonden ska fortleva vid lågkonjunktur 
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Enligt den intervjuade är utländska investerare positivt inställda till den skandinaviska 

marknaden. Många utländska investerare vill ha en ökad fastighetsallokering i Skandinavien 

och är intresserade av fastighetsfonder. 

 

Figur 8: Framtid och investeringsstrategi för fastighetsfonder 
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

7.1 UTVECKLING OCH AVGIFTER  

Svenska fastighetsfonder har funnits i drygt elva år och kommer sannolikt inte att försvinna i 

första taget, tvärtom. Sedan den första fonden lanserades i Sverige år 2000 har fler och fler 

uppkommit. I och med att fonderna inte är publika finns det med all säkerhet fler än vad detta 

examensarbete har hittat.  

Utländska investerare finner den nordiska fastighetsmarknaden intressant och vill öka sin 

fastighetsallokering här. Genom att investera i fastighetsfonder tas investeringen om hand av 

kompetenta förvaltare med mycket erfarenhet av den nordiska fastighetsbranschen. Detta 

tycks vara den största konkurrensfördelen, enligt fastighetskonsulterna, jämfört med att 

investera i fastighetsaktier eller äga fastigheterna direkt. Andra fördelar med fastighetsfonder 

är en bättre riskdiversifiering genom exponering mot en större fastighetsportfölj samt en lägre 

ansvarsnivå för fastigheterna.  

Phalippou (2009) skriver att customer myopia, det vill säga att konsumenter inte är 

uppmärksamma, mycket sannolikt kan förekomma bland fondbolag. Om den faktiska 

kostnaden är undangömd märks den först senare av konsumenten när avtal redan ingått. Detta 

är något som även kan existera bland fastighetsfonder. Dock så består investerarna i de 

svenska fonderna av främst professionella placerare, med anledning av de höga insatserna, 

och inte av vanliga konsumenter. Det måste därför förutsättas att investerare i fastighetsfonder 

är helt införstådda i avgiftssystemet.  

Fondförvaltare har ingen skyldighet att redovisa de avgifter de tar ut för att sköta fonder och 

väljer att inte göra dessa offentliga. Det gör det omöjligt att bedöma dem och göra jämförelser 

på den punkten. Beroende på hur avgifterna är utformade är en möjlig situation att det uppstår 

intressekonflikter mellan fondförvaltare och investerare där en fondförvaltare vill investera i 

det som maximerar förvaltaravgiften. 

 

7.2 EXTERN FÖRVALTNING 

Fondförvaltare är kapitalförvaltare. En kapitalplacerares intresse ligger i att erhålla så hög 

avkastning som möjligt från fonden. Ett sätt att åstadkomma detta är genom att dra ned på 

fastigheternas underhållskostnader. I ett längre perspektiv måste därför frågan ställas om de 

fastigheter som ägs av fastighetsfonder får en långsiktig effektiv fastighetsförvaltning? 

Emellertid så tycks den vanligaste investeringsstrategin bland de svenska fastighetsfonderna 

vara opportunistisk där fokus ligger i att öka värde genom fastighetsutveckling. 

Fastighetsutveckling och undermåligt underhåll går emellertid inte hand i hand. 

Det är vanligt att lokala förvaltningsföretag sköter den dagliga förvaltningen av fondens 

fastigheter vilket möjliggör för fondförvaltarna att koncentrera sig på det de gör bäst. Något 
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som kan förekomma vid extern förvaltning är principal agent-problem. Uppdragstagaren 

handlar enligt det som maximerar dennes vinst och nytta, vilket i sin tur kan vara beslut som 

inte maximerar investerarens avkastning. Frågan är dock om dessa förvaltningsbolag vill ha 

ett rykte kring sig att de tar dålig hand om de fastigheter de har fått i uppdrag att sköta.  

 

7.3 TRANSPARANS INOM FASTIGHETSFONDER 

Den svenska fastighetsmarknaden kännetecknas av att vara en transparent marknad, vilket 

attraherar utländska investerare. Det finns många kompetenta rådgivare i Sverige som kan ta 

fram data om fastighetsmarknaden utan att de behöver göra dyra efterforskningar. 

Fastighetsfonder är däremot inte publika. Det finns en begränsad insyn i dem vilket kan leda 

till en ökad skepticism bland investerare, speciellt när tidigare erfarenhet av fastighetsfonder 

saknas. Resultatet från enkätundersökningen visar också att fastighetskonsulter saknar 

kunskap om dem. Några fastighetsfondförvaltare väljer dock att lägga ut lite information om 

deras fonder på hemsidan. Fondförvaltare bör vinna rätt mycket på att lämna ut mer 

information. Det kan göra dem till en attraktivare arbetsplats samt informera kommuner och 

fastighetsägare om deras verksamhet, vilket kan vara till hjälp vid fastighetstransaktioner. 

Icketransparens kan skapa tvivel och osäkerhet bland många investerare, speciellt bland 

pensions- och försäkringsbolag som förvaltar andras pengar.   

 

7.4 LAGSTIFTNING 

Fondförvaltare i Sverige har lyckats skapa skatteeffektiva konstruktioner kring de existerande 

lagarna i form av aktiebolag eller kommanditbolag. Dock så saknas det lagar gjorda specifikt 

för fastighetsfonder som de kan stödja sig mot. Om lagändringar sker som undanröjer 

nackdelarna med indirekt ägande och ökar tilltron till fastighetsfonder, kommer Sverige på 

sikt att komma ikapp den utbredda fastighetsfondmarknaden som finns i Nederländerna och 

även göra det lättare för småsparare att exponera sig mot fastigheter. Regeringar i Sverige har 

inte varit positiva till det innan och det verkar inte heller som att det kommer att ske den 

närmsta tiden. 

 

7.5 FRAMTID 

Jämfört med Tyskland, Nederländerna och Storbritannien är den svenska marknaden inom 

fastighetsfonder mindre och inte lika utvecklad. Dock så är kapitalmarknaden i Sverige inte 

lika stor som hos dessa tre länder. De har en även en längre historik av fastighetsfonder vilket 

kan ha skapa ett ökat förtroende hos investerare om fondförvaltare kan presentera resultat från 

tidigare fonder. 
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Resultatet från enkätundersökningen visar att fastighetskonsulter tror på en framtid för fler 

fastighetsfonder i Sverige, vilket överensstämmer med vad den intervjuade upplever. Om 

förtroendet för fastighetsfonder i Sverige ökar hos investerare finns det ingen anledning att tro 

att fastighetsfonder inte kommer att öka i antal. Fler investerare kommer att våga använda sig 

av denna placeringsform i sin porfölj i framtiden i och med att fonder och fondförvaltare tar 

upp mer plats på fastighetsmarknaden. Då kommer de fondförvaltarbolag med bäst 

trackrecord ha en stor möjlighet att ta stora marknadsandelar i Sverige.  

Fastighetsfonder är ett placeringsalternativ för de bekväma och passiva investerarna, för 

investerare som är villiga att betala någon annan för deras fastighetskompetens och ge de 

mandaten att sköta allt kring fondens fastighetsportfölj. Hur stort pris de får betala för detta är 

dock inte offentliga uppgifter, men slutsatsen kan nog ändå dras att för de investerare som har 

kapitalet att bygga upp egna fastighetsportföljer som sköts av kompetenta förvaltare så är 

fondförvaltare bara en dyr mellanhand. 

 

7.6 FORTSATTA STUDIER 

Det tycks vara en majoritet av utländska investerare i de svenska fastighetsfonderna. 

Intressant vore att veta varför de svenska kapitalplacerarna inte använder sig av 

investeringsalternativet fastighetsfond i lika stor grad. 

Något som detta examensarbete inte behandlar är hur fastigheterna förvaltas och hur 

relationen mellan hyresgäster och fastighetsägare ser ut när ägaren är en fastighetsfond. 

Upplevs det vara en stor skillnad i nivån på förvaltning mellan fastighetsbolag som agerar 

som kapitalförvaltare eller fastighetsförvaltare. 
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BILAGA 1 
 

Enkätfrågor till fastighetskonsulter 

1. Kan fastighetsfonder vara ett attraktivare placeringsalternativ än aktieägande i 

fastighetsbolag och direkt fastighetsägande? 

 

2. För en investerare som vill exponera sig mot fastigheter, vad är det som kan göra att 

en fastighetsfond är ett attraktivt alternativ? 

- Kompetensen som fondförvaltaren besitter 

- En bättre riskdiversifiering med en stor fastighetsportfölj 

- Lägre ansvarsnivå för fastigheterna 

 

3. Ta ställning till hur viktigt placeringsalternativet fastighetsfonder kan vara för dessa 

grupper: 

- Privatpersoner 

- Små institutioner 

- Mellanstora institutioner 

- Stora institutioner 

 

4. Ta ställning till dessa påståenden: 

- En sluten fastighetsfond passar en långsiktig investerare 

- En öppen fastighetsfond passar en långsiktig investerare 

- En sluten fastighetsfond passar en kortsiktig investerare 

- En öppen fastighetsfond passar en kortsiktig investerare 

 

Denna del består av ett antal påståenden. Ta ställning till huruvida du tycker påståendena 

stämmer eller ej. 

5. "Fastighetsfonder är bättre än fastighetsaktier för investerare som inte vill vara 

ansvarig för fastigheterna." 

 

6. "Fastighetsfonder ger delägare större möjlighet att påverka investeringsbeslut i 

fastigheter jämfört med aktieägande i fastighetsbolag." 

 

7. "Fastighetsfonder ger delägarna samma möjlighet att påverka investeringsbeslut som 

vid direkt fastighetsägande." 

 

8. "Det är skatteeffektivare att äga fastighetsaktier än att vara delägare i en 

fastighetsfond." 

 

9. "En fastighetsfond fungerar bättre när den har få delägare." 
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10. "En fastighetsfond fungerar bättre när den bara består av professionella placerare." 

 

11. "Det finns en risk för kortsiktigt agerande i en fastighetsfond." 

 

12. "Avståndet mellan fondens ägare och fondens tillgångar är för stort." 

 

13. "Fondförvaltarnas avgifter är orimligt höga." 

 

14. "Fondförvaltarna har för mycket beslutsmakt i en fastighetsfond." 

 

15. "Fastighetsfonder binder fast delägarnas kapital när det är dåliga försäljningstillfällen 

för fondens fastigheter." 

 

16. "Slutna fastighetsfonders delägare tvingas vara kvar i fonden vid lågkonjunktur när 

fonden egentligen skulle ha avslutats." 

 

Fastighetsfonder har olika investeringsstrategier. Ta ställning till hur intressant du anser 

att de olika typerna kan vara för olika investerare. 

17. Core-fond 

- Privatpersoner 

- Försäkringsbolag 

- Pensionsbolag 

 

18. Value add-fond 

- Privatpersoner 

- Försäkringsbolag 

- Pensionsbolag 

 

19. Opportunistisk fond  

- Privatpersoner 

- Försäkringsbolag 

- Pensionsbolag 

 

20. Hur ser framtiden ut för svenska fastighetsfonder? Ange vilka investeringsstrategier 

du anser kommer vara viktiga för investerare. 

 

21. Finns det en marknad för fler fastighetsfonder i Sverige? 


