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Abstract 
Swedish life assurance companies are big capital allocators and investors in the property market. The 

real estate strategies, traditionally as well as currently, primarily consist of direct allocation. The main 

reasons are the net operating income´s contribution to risk-adjusted returns, the inflation 

characteristics of properties, and the historically-linked safety which directly owned real estate is 

associated with. At present, there is no reason therefore to assume that the companies will change 

the main strategies for their real estate portfolios. 

Life assurance companies are generally underweighted in terms of real estate. The combination of 

effects due to crisis in the financial markets during the 21st century and the companies’ limited 

investment preferences to and in the Swedish property market opens up for some alternative ways 

to invest in real estate. The scope of the institutions’ definitions of and preferences for real estate 

investments could thus be widened.  

Since the financial crisis of 2008, joint ventures have become an established investment instrument. 

Since the demand for management influence, transparency and cost efficiency has increased, the 

investments have probably been made at the expense of fund structures. Joint ventures also 

resemble direct allocation, which is likely to be object of relatively modest capital requirements as of 

the implementation of the new Euro directive Solvency II. In order to facilitate more opportunistic 

investment strategies and to reach secondary property markets, the companies could therefore to a 

greater extent utilize joint ventures. 

Because of the banks' restrictive lending and the general refinancing needs, there is a strong demand 

for alternative financing in the property market. A possible scenario is therefore life assurance 

companies as creditors, especially seeing that no further capital requirements will be added on 

secured lending. The Swedish market of secured corporate bonds is however considered too 

immature. Organizationally, management of property loans is made difficult because of the static 

fields of responsibilities within the companies. For a more efficient reaction to the financial climate, 

higher flexibility is presumably required. 

In the long run, property shares offer very good exposure to the property market. As long-term 

investors, life assurance companies should benefit from coordinating the administration of property 

shares with the management of the property portfolio, and not fully regard holdings as stock market 

exposure. Besides a better description of the actual property exposure, it would facilitate the 

utilization of imperfections between the markets, such as price differences. Due to the increased 

volatility in the stock markets, the asset class will however most likely be added relatively high capital 

requirements.  
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Sammanfattning 
Livbolag är stora kapitalplacerare och aktörer på fastighetsmarknaden. Fastighetsstrategierna utgörs, 

såväl traditionellt som i dagsläget, i huvudsak av direktägande i fastigheter. De främsta skälen är 

driftnettons bidrag till riskjusterad avkastning, fastigheters inflationsskyddande egenskaper, samt 

den historiskt anknutna tryggheten direktägda fastigheter är behäftade med. I rådande läge finns 

därför ingen anledning att anta att bolagen kommer att ändra huvudstrategi inom 

fastighetsportföljerna. 

Generellt är livbolagen underviktade mot fastigheter. Kombinationen av effekter av 2000-talets kriser 

på finansmarknaden och livbolagens begränsade investeringsförhållning till och på den svenska 

fastighetsmarknaden öppnar upp för vissa alternativa fastighetsinvesteringar. Bolagens definition av 

och preferenser för fastighetsinvesteringar skulle följaktligen kunna vidgas. 

Investeringsklubbar har sedan finanskrisen 2008 blivit ett vedertaget instrument för livbolag på 

fastighetsmarknaden. Troligtvis har det skett på fastighetsfondernas bekostnad, då kraven på 

beslutsinflytande, transparens samt kostnadseffektivitet ökat bland investerare.  Samriskbolag liknar 

även direktägande, som inom fastighetsportföljen förmodligen kommer beläggas med relativt ringa 

kapitalkrav i och med implementeringen av det nya EU-direktivet Solvens II.  För att möjliggöra mer 

opportunistiska investeringstrategier och nå även den sekundära fastighetsmarknaden skulle livbolag 

därför i större utsträckning kunna nyttja  klubbstrukturer. 

På grund av bankernas restriktivare utlåning och ett allmänt refinansieringsbehov på 

fastighetsmarknaden råder en stark efterfrågan på alternativa finansieringslösningar. Livbolag som 

borgenärer är därför ett tänkbart scenario, i synnerhet eftersom  investeringsformen troligtvis inte 

påförs ökade kapitalkrav. Marknaden för svenska fastighetsobligationer anses emellertid alltför 

omogen. Organisatoriskt kompliceras dock hanteringen av fastighetslån genom statiska 

ansvarområden inom livbolagen. För en effektivare replikering av finansläget krävs förmodligen 

flexiblare organisationer.  

Fastighetsaktier utgör på lång sikt mycket god fastighetsexponering. Som långsiktiga aktörer och 

ägare av fastighetsaktier borde livbolagen därför vinna på att inte fullt ut betrakta innehav som 

aktieexponering, utan förvalta fastighetsaktier och fastighetsportföljer på ett mer samordnat sätt. 

Det skulle, förutom att bidra till en bättre beskrivning av den faktiska fastighetsexponeringen, 

möjliggöra utnyttjande av imperfektioner mellan marknaderna, såsom relativa prisskillnader. På 

grund av aktiemarknadens uppvisade volatilitet, kommer dock tillgångsslaget påföras relativt höga 

kapitalkrav i och med det nya solvensregelverket.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Svenska livbolag är stora kapitalplacerare och aktörer på fastighetsmarknaden. I dagsläget utgör dock 

fastigheter en relativt liten del av bolagens portföljer. Den ringa andelen - i genomsnitt sju procent av 

placeringarna - har emellertid en mycket viktig roll i portföljerna eftersom  fastigheters 

avkastningsmönster historiskt haft låg korrelation med övriga fundamentala tillgångsslag, såsom 

aktier och obligationer.  

 

Innehav av fastigheter skiljer sig även på en rad områden jämfört med andra kapitalplaceringar i 

livbolagens portföljer. Varje fastighet är som bekant ett fysiskt objekt med unika attribut, som till 

exempel läge, standard och hyresavtalsstruktur. Sådana egenskaper medför att direktägande i  

fastigheter fordrar organisationer som besitter branschspecifik kompetens. Att äga fastigheter är 

därutöver extremt kapitalkrävande. Dessa något administrativt komplexa särdrag kan tänkas bidra till 

en vidare utforskning av andra exponeringsalternativ mot fastighetsmarknaden.  

 

Livbolag styrs av särregleringar och är starkt beroende av det finansiella klimatet. I tider av oro på 

finansiella marknader slår bland annat dalande börskurser hårt mot bolag med redan låga 

finansieringsmarginaler. Effekterna av 2000-talets ekonomska kriser skulle därför kunna inverka på 

livbolagens investeringsplaner, däribland fastighetsstrategierna. Livbolag står därutöver inför 

utmaningar i och med ett nytt EU-direktiv.  

1.2 Syfte 
Ur framför allt livbolagens synvinkel torde det vara av intresse att utreda möjligheter på 

fastighetsmarknaden, konsekvenser av global finansell oro, samt potentiella följder av det nya EU-

direktivet Solvens II. Målsättningen med uppsatsen är därför att undersöka svenska livbolags 

fastighetsinvesteringar, samt klargöra hur de strategiskt förhåller sig till alternativa 

investeringsformer. Det är även en intention att förtydliga hur livbolagen påverkas som 

kapitalplacerare och aktörer på fastighetsmarknaden av oro på finansmarknaden. Således är det en 

avsikt att försöka utreda framtida effekter av ett nytt solvensregelverk, samt hur bolagen kan nyttja 

fastighetsmarknaden mer effektivt för att replikera en volatil finansmarknad.  

 

Frågeställningen sammanfattas enligt: 

 

 Hur ser livbolagens fastighetsportföljer ut och hur motiveras innehaven?  

 Vilka är förhållningssätten till alternativa investeringsformer? 

 Vilka effekter får oro på finansmarknaden och Solvens II på bolagen som 

fastighetsinvesterare? 

 Hur kan livbolag nyttja fastighetsmarknaden mer effektivt? 
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1.3 Metod 

1.3.1 Beskrivning 

Redogörelser för portföljteori och den makroekonomiska bakgrunden, samt beskrivningar av 

livförsäkrings- och fastighetsmarknaderna bildar underlag till en undersökning av livbolag och deras 

preferenser. Studien utgör grunden för en kvalitativ analys och därmed rapportens slutsats. 

Uppsatsen genomförs med hjälp av facklitteratur-, artikel- och årsredovisningsstudier. Från 

facklitteraturen hämtas främst information relaterad till portföljteori. Fackartiklar och artiklar ur 

dagspressen som behandlar livförsäkrings- och fastighetsmarknaden studeras för en aktuell inblick. 

Rapporten baseras även på material från intervjuer, genomförda utifrån ovan fastslagna 

frågeställning, med erfarna och sakkunniga representanter på fyra av de största svenska livbolagen. 

Institutionerna väljs utifrån marknadsställning och storlek på förvaltningskapital. Årsredovisningar 

utgör en bred faktabas och synas i sammanhanget för att erhålla såväl ekonomisk bakgrund som 

nuvarande bild av intervjuade livbolags portföljer.   

 

Relevanta enkätstudier utförda av aktörer på fastighetsmarknaden och försäkringsmarknaden nyttjas 

som verifikation av resultat. För ett vidgat analytiskt perspektiv genomförs kompletterande 

intervjuer med oberoende fastighetsrådgivare på den svenska marknaden. Representerade firmor är: 

 

 Catella Corpotae Finance 

 CBRE 

 Jones Lang LaSalle 

 Leimdörfer 

 Newsec 

 Pangea Property Partners 
 

1.3.2 Källkritik 

En enkätstudie riktad mot livbolag skulle rimligen kunna bekräfta resultat och antaganden och 

överlag förenkla analysarbetet. Kombinationen av ett tidskrävande deltagande och en begränsad 

tillgänglighet bland intervjuobjekt medför dock att egna enkäter inte utgör en del av 

informationsbasen. Ett liknande resonemang skulle även kunna föras gällande intervjuer med 

oberoende aktörer på livförsäkringsmarknaden.  Kontaktade rådgivare avböjer dock vänligt att delta i 

studien.  

1.3.3 Avgränsningar 

Rapporten behandlar livförsäkringsbolag på den svenska marknaden. Även om mycket av den 

bearbetade informationen i uppsatsen finns tillgänglig för allmänheten har ställningstaganden och 

tankar från intervjupersonerna på livbolagen delvis uttryckts i förtroende. Deltagande institutioner 

behandlas därför anonymt. 

  



12 
 

2 TEORETISK REFERENSRAM 
I följande kapitel läggs fokus främst på centrala begrepp inom modern portföljteori. Även den 

institutionella matchingsprincipen beskrivs. Därtill redogörs olika portföljpåverkande 

riskkomponenter, som är karaktäristiska för livförsäkrings- och fastighetsmarknaderna.   

2.1 Modern portföljteori 
Med modern portföljteori avses en investeringsmodell som ser till den optimala sammansättningen 

av tillgångar i en portfölj baserat utifrån en rationell investerares perspektiv. Genom att tillämpa 

diversifiering är avsikten att generera maximal avkastning, givet en vald riskexponeringsnivå. Med 

optimal portföljstruktur menas följaktligen en portfölj där varken den totala risken kan minskas av 

ytterligare diversifiering eller den förväntade avkastningen kan höjas utan att portföljens risk ökar. 

För att åskådliggöra modellen betraktas bland annat CAPM, samt den så kallade effektiva fronten. 

Dessförinnan  definieras dock fundamentala diversifieringsparametrar inom portföljlära; avkastning, 

risk och korrelation. 

2.1.1 Avkastning, risk och korrelation 

Statistiskt betraktas en tillgångs förväntade avkastning som ett lägesmått för en 

sannolikhetsfördelning och utgör ett så kallat väntevärde. Därmed avses ett medelvärde för ett, i 

teorin, oändligt antal utfall.  

 

Sammantaget bestäms en portföljs förväntade avkastning av dess tillgångars förväntade avkastningar 

samt tillgångarnas vikt i portföljen. Som ett enkelt exempel studeras en portfölj med två tillgångar. 

Portföljens förväntade avkastning bestäms då enligt: 

  

                     Ekvation 2.1 

 

där:     är den förväntade avkastningen för portfölj p 

    är den förväntade avkastningen för tillgång a 

    är den förväntade avkastningen för tillgång b 

    är vikten i portföljen för tillgång a 

    är vikten i portföljen för tillgång b 

 

 

Risk likställs med osäkerhet och definieras inom modern portföljteori som standardavvikelse, 

alternativt dess kvadrat, varians. Termerna utgör inom statistiken ett mått på hur mycket 

avkastningsvärden avviker från respektive väntevärde.1 

 

På portföljnivå är tillgångarnas individuella egenskaper vidare angelägna att beakta då de till olika 

grad, grundat på övriga tillgångars egenskaper, har en inverkan på portföljens egenskaper. För att 

ange styrkan av och riktning på sambandet mellan två variabler, i detta fall två tillgångars avkastning, 

används begreppet korrelation. En bivariat analys ger ett mått mellan minus ett och ett, där minus 

ett betecknar perfekt negativt samband vilket pekar på ett precist omvänt avkastningsmönster. En 

                                                           
1
 Brealey, R.A. et al. (2008) 
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korrelation på ett påvisar perfekt positivt samband och således en identisk avkastningsvariation 

medan 0 antyder att inget samband kan stärkas. Perfekta samband är dock i praktiken ouppnåliga.2 

 

En portföljs standardavvikelse är beroende av dess tillgångars förväntade avkastningar, tillgångarnas 

vikt i portföljen samt korrelationen mellan varje tillgångspar. Standardavvikelsen för en portfölj 

innehållande två tillgångar beräknas enligt:   

 

 

        
   

    
   

                  Ekvation 2.2 

 

där:     är standardavvikelsen för portfölj p 

    är standardavvikelsen för tillgång a 

    är standardavvikelsen för tillgång b 

    är vikten i portföljen för tillgång a 

    är vikten i portföljen för tillgång b 

      är korrelationen mellan tillgång a och b 
 

 

Som approximation utgås ofta den förväntade avkastningen följa en normalfördelning. I Figur 2.1 

återfinns en typisk sådan som illustrerar väntevärdet för avkastningen samt dess standardavvikelse. I 

exemplet klargörs det att avkastningen med ungefär 68 procents sannolikhet kommer befinna sig 

inom ett intervall om plus eller minus en standardavvikelse och med cirka 95 procents sannolikhet 

inom ett intervall om plus eller minus två standardavvikelser.3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 CAPM 

Capital Asset Pricing Model är en vidareutveckling av modern portföljteori, mer bekant i förkortad 

form som CAPM. Modellen erbjuder en förenklad bild av portföljlära och utgår från att 

avkastningskrav, utöver riskfri ränta, bestäms av  riskpremier. Dessa riskkompensationer uttrycks i 

jämviktsteorin av en normalisering beta, som ger förhållandet mellan en tillgångs risk och den 

                                                           
2
 Blom, G. et al. (2005) 

3
 Brealey, R.A. et al. (2008) 

Figur 2.1, Normalfördelning 
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allomfattande marknadsrisken, multiplicerad med en marknadsriskpremie, bestående av den 

förväntade avkastningen på marknaden med avdrag för riskfri ränta. Utifrån CAPM kvantifieras 

följaktligen en tillgångs risk utifrån vilken volatilitet dess avkastning uppvisar i förhållande till 

marknadsportföljens. I sin helhet ger CAPM att: 

 

 
                        Ekvation 2.3 

 

där:     är den förväntade avkastningen för tillgång a 

    är den förväntade avkastningen för marknadsportföljen 

     är korrelationen mellan portfölj p och marknadsportföljen multiplicerat med kvoten av       

standaravvikelserna för portfölj p och marknadsportföljen 

    är avkastningen på riskfri tillgång 

 

 

CAPM klargör sålunda för vilken del av den totala risken hos en tillgång som inte kan 

diversifieras bort och därmed beläggs med en riskpremie av marknaden. Denna risk benämns 

systematisk. Utöver marknadsrisk utgörs den totala risken av specifik risk som är säregen för varje 

tillgång i en portfölj. I Figur 2.2 redovisas termerna grafiskt utifrån ett diversifieringsperspektiv. 

Principen påvisar att placerare som investerar i ett flertal tillgångar i stället för ett fåtal, minskar den 

totala risken i portföljen. Detta eftersom en bred portfölj utgör en bättre approximation av 

marknadsportföljen som endast exponeras mot systematisk risk. Specifik risk sägs därför, i teorin, 

vara möjlig att bortdiversifiera.4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1 Den effektiva fronten 

För varje förväntad avkastningsnivå finns en optimal kombination av tillgångar som minimerar 

portföljrisken. Ekvivalent ges att det för varje risknivå finns en optimal portfölj som erbjuder högsta 

möjliga förväntade avkastning. Sådana portföljer sägs befinna sig på den så kallade effektiva fronten 

då de erbjuder de mest gynnsamma förhållandena mellan förväntad avkastning och 

standardavvikelse. Den relation som föredras har sin grund i investerares individuella grad av 

riskaversion. Oavsett riskbenägenhet är det däremot alltid motiverat att eftersträva en positionering 

                                                           
4
 Hoesli, M. et al. (2000) 

Figur 2.2, Diversifiering 
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längs den effektiva fronten. Effektivitetsgränsen, som sammanbinder alla portföljer som erbjuder 

optimala kombinationer av investerbara tillgångar, illustreras med exemplet i Figur 2. där varje punkt 

representerar en investerbar tillgång. Området som innesluter dem utgör möjliga kombinationer av 

tillgångarna och följaktligen potentiella portföljer. En rationell investerare föredrar att förvalta någon 

av portföljerna positionerad överst i fältet, längs den effektiva fronten.5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ett relevant nyckeltal att nämna i sammanhanget är sharpekvot. Eftersom det är adekvat att anta det 

utöver osäkra tillgångar är möjligt att investera i säkra tillgångar, är även en riskfri in- och 

utlåningsränta (Rf) markerad i Figur 2.. I praktiken kan denna tänkas representeras av avkastningen 

från långa statsobligationer. Där linjen tangerar den effektiva fronten befinner sig således den 

portfölj (Pe) som avkastningsmässigt bäst kompenserar investeraren för dennes risktagande. 

Portföljen är därmed behäftad med högst sharpekvot av dem som befinner sig på den effektiva 

fronten . Sharpekvoten, som i det optimala fallet bildar den räta linjens lutning, utgör ett mätbart 

sätt att klarlägga så kallad riskjusterad avkastning och definieras enligt6: 

 

 

      
       

  
     Ekvation 2.3 

 

där:     är sharpekvoten för portfölj p 

    är den förväntade avkastningen för portfölj p 

    är standaravvikelsen för portfölj p 

    är avkastningen på riskfri tillgång 

 

 

2.2 Begränsningar inom modern portföljteori 
Även om modern portföljteori är ett vedertaget begrepp och ett beslutsinstrument som idag 

tillämpas världen över bygger den på antaganden som utgör begränsningar. Många av dem har 

debatterats och ifrågasatts. Nedan nämns ett antal som vanligen omnämnts.  

                                                           
5
 Brealey, R.A. et al. (2008) 

6
 Geltner, D.M. et al. (2007) 

Figur 2.3, Den effektiva fronten 
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 Alla investerare är rationella, riskaversiva och eftersträvar att maximera avkastningen 

 Alla investerare tillåts låna obegränsat till riskfri ränta 

 Skatter och transaktionskostnader existerar inte 

 Asymmetrisk information förekommer inte 

 Korrelationer mellan tillgångar är konstanta 

 Avkastning är normalfördelad 

 

2.3 Portföljpåverkande villkor 
Ett sätt att betrakta portföljval är utifrån placerares investeringsprofiler, vilka delvis avspeglas i 

respektive avkastningskrav. Det är dock av stor vikt att marknadsbegränsningar inte åsidosätts i 

analyser. Som beskrivs i Figur 2.2 innehar institutioner ur diversifieringsaspekt portföljer bestående 

av flera olika tillgångsslag. Om än en mindre del utgörs av fastigheter är exponering mot 

tillgångsslaget ett stående inslag. Dessa allokeringar verkar på ett egenartat utrymme där 

försäkrings- och fastighetsmarknadens spelregler möts. Marknadernas säregna riskkomponenter är 

därför värda att syna närmre.  

2.3.1 Livförsäkringsmarknadens riskkomponenter 

Institutionella investerare definierar överlag enskild risk inom tre huvudkategorier; försäkringsrisk, 

finansiell risk samt operativ risk.7 Försäkringsrisk åsyftar den risk som är behäftad med själva 

åtagandet av ersättningsutbetalningar. Ett exempel är den centrala livfallsrisken (se 4.1) som i sig 

benämns poolningsbar eftersom ett stort antal försäkringstagare har en relativt förutsägbar 

medellivslängd. Finansiell risk ser till ett större perspektiv och omfattar typer av marknads-, kredit-, 

likviditets-, samt finansieringsrisker. För att livbolag ska uppnå god riskpoolning sker därför vanligtvis 

återförsäkringar på den globala marknaden. Operativ risk omfattas av svårförutseende händelser, 

såsom misslyckade förlopp, oriktig systematik och mänskliga faktorer.  

 

Livbolag står under kontinuerlig tillsyn av Finansinspektionen som återkommande genomför 

stresstester på bolagens finansiella styrka. Undersökningarna resulterar i rapporten 

Försäkringsbarometern som utkommer vartannat kvartal. Enligt lag är försäkringsföretag även 

skyldiga att rapportera kvartalsvis till Finansinspektionen gällande försäkringsrisk samt finansiell risk. 

Ett strategiskt verktyg som används av livbolag för att hantera riskkategorierna är Asset Liability 

Management.  

2.3.1.1 Asset Liability Management 

Modern portföljteori utgör idag många investerares grund för allokeringsbeslut. För institutionella 

investerare  är det därutöver av stort intresse att förutom tillgångssidan se till framtida 

betalningsåtaganden. Inom bank- och försäkringsbranschen utgör därför även modellen Asset 

Liability Management underlag för allokeringsbeslut. ALM grundar sig på en matchningsprincip 

mellan tillgångar respektive betalningsåtaganden och tar hänsyn till de risker som uppkommer på 

grund av  obalansen mellan sidorna. Metoden har som mål att kunna garantera bolag en 

tillfredsställande likviditet kombinerat med tillräcklig förväntad avkastning genom att uppnå en 

optimerad balans mellan nettot av tillgångarna och nuvärdet av betalningsåtaganden. Centralt är 
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således att inneha tillgångar som uppfyller matchningsvillkoren mot de långsiktiga åtagandena 

genom att kontinuerligt jämföra tillgångarnas investeringshorisonter med försäkringsåtagandenas 

förfallodagsmönster.8 
 

2.3.2 Fastighetsmarknadens riskkomponenter 

Fastigheter som investeringstillgång besitter en rad särdrag i jämförelse med andra tillgångsslag, 

såsom aktier och obligationer. Beroende av investeringssyfte och -villkor kan särdragen för 

investerare vara till lika stor nytta som belastning. Därav är det av stor vikt för investerare att vara väl 

insatta i dessa fastighetsspecifika förutsättningar, inte bara vad gäller specifika objekt utan även för 

fastighetsmarknaden i stort. Det breda attributspektrumet fordrar bland annat såväl mikro- som 

makroekonomiska besiktningar och analyser vid avyttring, förvärv samt hyresavtalskonstruktioner. 

Nedan tas några av de villkor upp, under vilka fastigheter som tillgångsslag verkar.  

 

Mycket utmärkande och grundläggande för fastigheter är att de är reala tillgångar och geografiskt 

bundna fysiska objekt som vart och ett är unikt i sitt slag, även vad gäller hyreskontraktsstrukturer. 

Fastigheter påverkas följaktligen starkt av yttre faktorer, till exempel närhet till kommunikationer och 

service. Därav följer att det råder begränsad momentan tillgång och substitutionsmöjlighet på 

marknaden.  

 

Fastigheter är kapitalkrävande, ofta starkt lånefinansierade och relativt illikvida tillgångar på en 

marknad som generellt kännetecknas av höga transaktionskostnader och låg omsättningstakt. 

Transaktioner lyder därutöver inte under normer, utan är unika affärsöverenskommelser som i sig 

kan vara mycket invecklade. 

 

Den ekonomiska livslängden för mark är i teorin bestående och för byggnader i regel lång, vilket 

starkt förenas med förvaltningsansvar (se Error! Reference source not found.). Fastighetsbranschen, 

och byggindustrin framför allt, karakteriseras även av långvariga projekt och är konjunkturkänslig. 

Lönsamhet förutsätter därför i många fall långsiktiga åtaganden.  

 

Till skillnad från aktiemarknadens dagsaktuella och lättillgängliga informationsflöde lider framför allt 

den kommersiella fastighetsmarknaden av trögt uppdaterad och delvis bristande 

marknadsinformation. Ett relativt ringa antal transaktionsobservationer kompletteras av periodiska 

värderingar för att skapa marknadsindex. Smoothing, eller utjämning, är begreppet som syftar på att 

det finns en betydande autokorrelation i värderingsmönstret. Värderingsbaserade andelar av index 

ger upphov till ineffektiva prissättningsmekanismer, vilket bidrar till marknadsosäkerhet.9  

  

                                                           
8
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3 MAKROEKONOMISK BAKGRUND 
Följande kapitel tar upp bakomliggande faktorer som de senaste åren påverkat utvecklingen på de 

finansiella marknaderna. Dessa ligger även till grund för nya EU-direktiv för banksystemet, som i 

Sverige till stor del finansierar verksamheten av obligationer till vilka livbolag utgör den största 

ägargruppen.  

 

3.1 Det finansiella klimatet i Europa 
Det finansiella klimatet har historiskt med jämna mellanrum präglats av kriser. I modern tid har 

Sverige bland annat erfarit en omfattande bank- och fastighetskris under första halvan av 90-talet 

samt globala börsras till följd av IT-sektorns tvärt avstannade utveckling under början av 2000-talet. 

De senaste åren har kommit att kantas av nya oroligheter. På grund av låg transparens i den 

amerikanska finanssektorn påverkades omsider bankernas verksamheter starkt negativt och globala 

börsras var även ett faktum under 2008 och 2009. I svallvågorna av krisen har ett antal europeiska 

länder drabbats av statsfinansiella problem under 2010 och 2011, vilket skapat ny osäkerhet på de 

finansiella marknaderna och försämrade utsikter för den globala ekonomiska utvecklingen.  

 

3.1.1 Effekter sedan finanskrisen 

Den europeiska ekonomin återhämtade sig relativt snabbt efter finanskrisens utbrott 2008. Redan 

2010 var utvecklingen återigen relativt stabil. En starkt bidragande orsak till den snabba 

återhämtningen var statligt stöd till de finansiella sektornerna i många europeiska länder, vilket dock 

ledde till stora budgetunderskott och ökade statsskulder. Även om den tilltagande skuldsättningen 

lett till åtstramningar av statsbudgeten och skärpt skattepolitik har utvecklingen av höga utgifter och 

låg tillväxt inte till fullo kunnat hanteras och åtgärdas av alla länder på egen hand. Grekland, Irland 

och Portugal har drabbats värst och varit tvungna att söka stöd hos såväl Europeiska Centralbanken, 

ECB, som Internationella Valutafonden, IMF. Grekland har dessutom fått ett andra stödprogram 

beviljat då det första inte ansågs tillräckligt. Skuldkrisen har därutöver förstärkts av att de stora 

ekonomierna Italien, Spanien och Frankrike på senare tid kommit att räknas till skaran av 

skuldtyngda stater. 

 

Osäkerheten kring hanteringen av skuldkrisen sprider djupare oro till det finansiella systemet. I och 

med skuldtyngda länders svårigheter att finna investerare av statsobligationer har 

marknadsfinansiering komplicerats. Efterfrågan på nationernas statsobligationer har sjunkit och 

räntorna stigit till mycket höga nivåer. Statsfinansieringen blir således väldigt kostsam samtidigt som 

både befintliga och potentiella obligationsinnehavare hyser stor oro över att inte få tillbaka 

investerat kapital om det aktuella landets skulder skulle skrivas ner. I hopp om att länderna skulle 

återfå marknadsfinansiärernas förtroende har ECB stödköpt statsobligationer, vilkte dock inte visats 

ge önskad effekt. Italien, med världens tredje största statsskuld, har till exempel fortsatt oroa de 

finansiella marknaderna som påverkats starkt av landets statsfinansiella läge.10 
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Placerares efterfrågan på lågrisktillgångar, främst statsobligationer och säkerställda obligationer från 

ekonomiskt stabila länder som USA, Tyskland och Sverige, har under perioden däremot ökat. 11 

Börserna har följaktligen varit utsatta för stora svängningar och fallande kurser under tredje och 

fjärde kvartalet 2011.  

 

Att den höga statliga skuldsättningen i många länder även sammanfaller med en hög privat 

skuldsättning, talar för att det kommer att ta tid att komma ur den finansiellt svåra situationen. 

Försvagad ekonomisk utveckling i Kina och andra tillväxtekonomier skulle ytterligare kunna försämra 

tillväxtutsikterna i Europa.12  

3.1.2 Påverkan på det europeiska banksystemet  

Den kraftiga försämringen av statsfinanserna har påverkat en, sedan finanskrisen, redan svag 

europeisk banksektor. Detta främst eftersom europeiska banker allokerat stora kapitalvolymer i 

statspapper emitterade av skuldtyngda länder och det föreligger en oro att skuldnedskrivningar 

kommer att genomföras i fler länder än i Grekland.  Nedskrivningar av utestående fordringar skulle 

potentiellt kunna leda till kollaps för många banker.  

 

I takt med att osäkerheten på marknaden ökat har bankernas reaktioner varit en mer restriktiv 

utlåning, vilket dock medfört svårigheter för de generellt högt belånade europeiska bankerna att 

finansiera verksamheterna. Att sektorn är tätt sammanvävd medför också att effekterna sprids 

snabbt vilket i sin tur utgör ett stort hot mot den ekonomiska utvecklingen. Försämrade kreditlinor 

banker emellan riskerar dels att strypa kreditförsörjningen till konsumenter, dels öka 

lånekostnaderna. På grund av de europeiska bankernas svårigheter att låna upp kapital finansierar i 

dagsläget ECB till stora delar det europeiska banksystemet. 13 

  

Mot bakgrund av förändringarna i det finansiella klimatet kommer ett nytt EU-direktiv, kallat Basel III, 

implementeras inom banksektorn från och med 2013. Genom höjda kapital- och likviditetskrav är 

syftet att förse banker med starkare förlustskydd för att dämpa effekter av framtida finansiella kriser. 

Huvudsakligen innebär det att större andelar kapital av högre finansiell kvalitet samt högre likviditet 

fordras. Effekterna av Basel III från bankernas sida kommer sannolikt vara ökade räntemarginaler och 

minskade utlåningsvolymer.14 
 

3.2 Det finansiella klimatet i Sverige 
Att dagens finansiella system är globalt sammanflätade gör att finansiella kriser sprider oro världen 

över. En liten och öppen ekonomi som Sveriges är därför starkt beroende av vad som sker i 

världsekonomin.  

 

Den svenska ekonomin återhämtade sig dock relativt väl efter finanskrisens inverkan under 2008 och 

2009. Anledningen var en kombination av att statsfinanserna redan vid ingången av krisen var sunda 

och att en sakta tilltagande global ekonomisk utveckling påverkade bytesbalansens återhämtning 

positivt. Sedan andra kvartalet 2011 har dock tillväxtutsikterna försämrats på grund av lägre tillväxt i 
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omvärlden till följd av rådande skuldkris, vilket lett till en minskad efterfrågan på svenska 

exportprodukter. 

 

Det finansiella klimatet har även påverkat investerare i Sverige att söka sig till mindre riskfyllda 

placeringar, såsom statsobligationer. Det har bland annat orsakat turbulens och en negativ utveckling 

på den svenska börsen. En ringa svensk statsskuld, såväl i internationell jämförelse som ur ett 

historiskt perspektiv, har dock inneburit ett begränsat utbud av statsobligationer. I kombination med 

en starkare efterfrågan har följaktligen de svenska statsobligationsräntorna fallit kraftigt.  

 

På grund av fallande börskurser och ökad ekonomisk osäkerhet har såväl företagens 

investeringsutrymme som hushållens konsumtionsutrymme minskat.15 Under slutet av 2011 infördes 

så nya kapitalkrav för svenska banker, som förutsätter än högre kapitaltäckning än dikterat i Basel III, 

vilket lett till en överlag restriktivare utlåning.16 Det oroliga läget till trots, står sig det svenska 

banksystemet förhållandevis starkt då framför allt storbanker är välkapitaliserade.  

 

I dagsläget är inflationen relativt stabil och befinner sig i linje med Riksbankens mål om två procent. 

Reporäntan har successivt höjts under 2010 och 2011 från de extremt låga nivåer som följde av 

finanskrisen. För att motverka följder av skuldkrisen i Europa och stimulera ekonomin förväntas dock 

återigen sänkningar av styrräntan.17 
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4 LIVFÖRSÄKRINGSMARKNADEN OCH DESS AKTÖRER  
I följande kapitel ges en övergripande bild av livförsäkringsbolag, marknaden de verkar på samt vilka 

lagstiftningar och regelverk som institutionerna styrs av. Inledningsvis behandlas institutionella 

investerare och det svenska pensionssystemet.  

4.1 Institutionella investerare 
Institutionella investerare är viktiga aktörer inom det finansiella systemet och för samhällsekonomin i 

stort. Genom långsiktig kapitalförvaltning agerar institutioner värdeskapande mellanhänder för en 

stor grupp enskilda investerare i samhället. Till de största grupperna av institutionella investerare hör 

försäkringsbolag och pensionsfonder.18 

 

Försäkringsbolag erbjuder dels skadeförsäkringar, som för egendom ofta löper på ett år och för sjuk- 

och olycksfall upp till fem år, dels livförsäkringar och dels vanligt fondsparande. Livförsäkringar kan 

ses som antingen långsiktiga försäkrings- eller sparprodukter. Som försäkringsprodukt är 

dödsfallsrisken central och efterlevande får tidigare inbetalda pengar från försäkringstagaren 

utbetalda. Utbetalningarna kan även bestå av en viss avkastning på det insatta kapitalet och 

försäkringen liknar mer då en sparprodukt. Andra typer av livförsäkringar är pensionsförsäkringar 

som bygger på livfallsrisk. Den försäkrade garanteras då utbetalningar om personen i fråga lever till 

en viss tidpunkt. Utöver detta hanterar livförsäkringsbolag även sjuk- och olycksfallsförsäkringar med 

längre löptider än fem år.19 

 

Pensionsfonder erbjuder också långsiktigt sparande och delas in i statligt ägda allmänna fonder och 

privata fondbolag. De allmänna pensionsfonderna har som syfte att förvalta de tillgångar som staten 

avsätter för att täcka pensionsåtaganden. De privatägda fondbolagen förvaltar allmänhetens 

sparmedel i värdepappersfonder och är valbara för förvaltning av premiepension och privat 

pensionssparande samt för vanligt fondsparande. De största ägarna till fonderna är de svenska 

storbankerna.20 

4.2 Det svenska pensionssystemet 
I Sverige består pensionssystemet av tre delar; allmän pension, tjänstepension och privat pension.  

Den allmänna pensionen utgörs av inkomstpension och premiepension där framtida utbetalningar 

baseras på storleken av försäkringstagarens samlade skatteinbetalningar under livet samt 

avkastningen på respektive fond. Inkomstpensionen, vars inbetalningar motsvarar 16 procent av 

lönen, placeras i de allmänna pensionsfonderna, AP-fonderna. Premiepensionen, motsvarande 2,5 

procent av lönen, är däremot fri för sparare att placera i valfri fond, till exempel under förvaltning av 

livbolag.  

 

Tjänstepension tilldelas de arbetstagare som via arbetsgivare har avtal med fackförbund. Avtalens 

utseende varierar beroende på vilken tjänstesektor avtalet avser. Arbetsgivaren betalar då 

kontinuerligt in till ett pensionssparande för den anställde. De flesta arbetstagare kan själva påverka 

sparformen, det vill säga delvis eller helt välja antingen fondförvaltning eller traditionell förvaltning 

                                                           
18

 Sveriges Riksbank (2011b) 
19

 Svensk Försäkring (2012b) 
20

 Sveriges Riksbank (2011b) 



22 
 

(se 4.3.2).21 Livbolagen är de största aktörerna på tjänstepensionsmarknaden med tre fjärdedelar av 

marknadsandelarna. Även tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser är verksamma på 

marknaden.22 

 

Privat pensionssparande, som också utgör en betydnade del av livbolagens verksamhet, styrs av den 

enskilde spararen vad gäller storlek på och tidsrymd för sparandet samt förvaltningsform. Individuellt 

pensionssparande är en tredje form, som främst erbjuds av banker.23 

4.3 Livförsäkringsbolag 
Livbolagens strategier som kapitalplacerare kännetecknas av åtaganden som innebär att med 

säkerhet garantera en viss avkastning över tid. Det investerade kapitalet bildar en tillgångsportfölj, 

med vilken avsikten är att uppnå högsta möjliga riskjusterade avkastning (se 2.1.2.1). Det uppnås 

genom investeringar i olika tillgångsslag och via matchning av tillgångarnas innehavstider med 

åtagandenas löptider. En typisk tillgångsportfölj består av aktier, räntebärande papper och 

fastigheter, där de två förstnämnda tillgångsslagen är kraftigt representerade.   

 

Livbolagens stordriftsfördelar och kapitalförvaltningskompetens ger privatpersoner möjlighet att 

uppnå god riskjusterad avkastning på sparkapital och därigenom fördela inkomst över livet. I och 

med rollen som kapitalförvaltare medverkar således livbolag till ett stabilt ekonomiskt klimat, främst 

i form av tillhandahållande av effektiv riskhantering.24 

4.3.1 Historisk tillbakablick på livförsäkringsmarknaden 

I Sverige har livförsäkringsverksamhet bedrivits länge. Grunden lades i små föreningar som 

administrerade försäkringar för att gemensamt ansvara för den enskildes risk. Världens äldsta ännu 

verksamma livförsäkringsbolag, Allmänna Änke- och Pupillkassan, bildades i Sverige 1783 och var 

som all annan livförsäkringsverksamhet under kommande period av ömsesidig karaktär. Med 

aktiebolagsformens etablering under mitten av 1800-talet öppnades möjligheten för nya 

organisationsformer och försäkringsaktiebolag inom både sak- och livförsäkringsområdena växte 

fram.  Det första svenska försäkringsaktiebolaget, Skandia, grundades 1855 med en kombinerad liv- 

och brandförsäkringsrörelse. Som första land i världen införde Sverige allmän folkpension i början av 

1900-talet, men det kom att dröjda ända till mitten av 1900-talet innan livförsäkringsverksamheten 

blommade ut ordentligt.25 

 

Under 90-talet tog många livbolag del av börsuppgångarna och kunde på så vis bygga upp stora 

kapitalbuffertar.26 Andra, framför allt mindre bolag, drabbades hårdare under 2000-talets finansiella 

oroligheter och kom att hamna i efterföljande så kallade dödsspiraler (se 4.5). Sedan början av 2000-

talet har tillgångsvärdena dock stigit kraftigt i reala termer. Nedgångar i utvecklingen har skett vid 

framför allt två tillfällen, 2008 och 2011, då det finansiella klimatet i stort erfor en starkt negativ 

utveckling (se figur 4.1). Fram till millenieskiftet erbjöd traditionella livförsäkringar en garanterad 
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nominell ränta om dryga fem procent27, därefter har nivåerna dalat, mycket på grund av 

oroligheterna på de finansiella marknaderna. Även totalavkastningen har påverkats av de 

ekonomiska lägena och pendlat kraftigt. Överlag har portföljerna de senaste tio åren totalavkastat 

4,7 procent.  

 

28                       29 
  

4.3.2 Förvaltningsform 

Försäkringstagaren betalar kontinuerligt in premier till livbolaget och har därefter normalt en fordran 

på det insatta kapitalet. För att ta hänsyn till att vissa sparare är mer aktiva än andra erbjuds 

livförsäkringar i olika förvaltningsformer. Sparandet kan något förenklat antingen ske genom 

fondförsäkring, där försäkringstagaren själv väljer fonder bland dem som livbolaget förvaltar utan 

garanterad avkastning, eller traditionell livförsäkring. Fokus läggs på den senare formen i denna 

rapport. 

 

Inom en traditionell livförsäkring förvaltas försäkringstagarens inbetalda premier i en gemensam pool 

med övriga försäkringstagares premier. Livbolaget tar fullt ansvar för placeringarna och 

försäkringstagaren blir garanterad en avkastning som bygger på garanterad ränta som ges vid 

tecknandet av försäkringen.  Utöver den garanterade räntan kan spararen få extra tillskott i form av 

återbäring, förutsatt att avkastningen på placeringarna överstiger den garanterade räntan. Principer 

och regler gällande återbäring skiljer sig dock bolag emellan.30 

 

4.3.3 Lagar och regler 

För att livförsäkringsprodukter ska vara av intresse för sparare måste det finnas en klar visshet om att 

bolagen kommer kunna infria sina utfästelser. Eftersom livförsäkringssystemet dessutom är av 

samhällsekonomisk betydelse finns det ytterligare skäl att ställa krav på försäkringsbolagen så att 

försäkringstagarnas fordringar med största sannolikhet uppfylls. Försäkringsrörelselagstiftningen, 

FRL, är det svenska regelverk som styr livbolagen. Regelverket är utformat efter övergripande regler 
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Figur 4.1, Livbolagens portföljutveckling
28 Figur 4.2, Livbolagens totalavkastning
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som gäller inom EU och utgör en särreglering gällande behovet av konsumentskydd och stabilitet i 

det finansiella systemet. I förtydligande syfte är regelverket anpassat till verksamheternas särart 

istället för att utgöra tillägg i Aktiebolagslagen eller Lagen om ekonomiska föreningar, som gäller för 

rörelsedrivande verksamhet i allmänhet. 31 

 

Finansinspektionen utfärdar även på egen hand en författningssamling, FFFS, innehållande 

föreskrifter och allmänna råd som komplement till gällande lagar och förordningar. På grund av 

komplexiteten i försäkringsprodukter utövar Finansinspektionen därutöver kontinuerlig tillsyn av 

livbolagens verksamheter.32 

4.3.3.1 Bolagsformer 

Livbolagsverksamhet kan bedrivas i tre olika bolagsformer, varav en är vinstutdelande 

försäkringsaktiebolag. Dessa bolag ägs följaktligen av aktieinnehavarna, vilka står för riskkapitalet i 

bolaget. Det finns därmed en tydlig uppdelning mellan försäkringstagarnas kapital och riskkapitalet, 

vilket berättigar aktieägarna vinstutdelning men även medför dem ansvar att finansiera underskott i 

verksamheten. Försäkringstagarna tilldelas en garanterad ränta och kan villkoras återbäring om 

avkastningen på inbetalda premier överstiger den garanterade räntan. Ett exempel på ett 

vinstutdelande livbolag är SPP Liv. 

 

En andra form är ömsesidiga livförsäkringsbolag. Dessa bolag ägs av försäkringstagarna och bedrivs i 

den ursprungliga livbolagsformen som förpliktigar försäkringstagarna att finansiera underskott 

samtidigt som de tilldelas vinster i egenskap av kapitalfinansiärer i bolaget. Försäkringstagarna har 

rätt till en garanterad ränta och därutöver återbäring om försäkringskapitalet växer mer än den 

garanterade räntan. Återbäringen kan tilldelas försäkringstagarna direkt, genom tilldelad återbäring, 

eller preliminärt i form av allokerad återbäring. Den allokerade återbäringen är dock inte 

försäkringstagarna garanterade i och med att den placeras i konsolideringsfonden (se 4.3.3.2) och 

därmed utgör riskkapital för att kunna täcka eventuella förluster i företaget. I slutändan är emellertid 

tanken att allt överskott ska tillfalla försäkringstagarna. Folksam Liv är ett exempel på ett ömsesidigt 

livbolag.  

 

Den tredje formen av livbolag är så kallade icke vinstutdelande försäkringsaktiebolag som bedrivs 

enligt ömsesidighetsprincipen. Bolagsvinster delas inte ut till aktieägarna utan tilldelas - i likhet med 

proceduren för ömsesidiga bolag - försäkringstagarna, antingen direkt eller för att stanna i 

konsolideringsfonden och utgöra allokerad återbäring. Aktieägarna utgörs vanligen av fackliga 

organisationer, för vilka syftet med aktieinnehavet huvudsakligen är att utöva inflytande i bolaget. 

Aktieägarna tillsätter styrelsen, där försäkringstagarna representeras av förtroendevalda 

representanter föreslagna av Finansinspektionen. Bolagsformen representeras av bland andra AMF.33 

4.3.3.2 Redovisningsregler 

Enligt FRL ska livbolagens tillgångar, men inte skulder, värderas till marknadsvärde. Tillgångssidan 

delas upp i fria tillgångar och skuldtäckningstillgångar. Skuldsidan utgörs av eget kapital som något 

förenklat uttryckt motsvarar de fria tillgångarna och försäkringstekniska avsättningar som svarar mot 

skuldtäckningstillgångarna. 
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Det egna kapitalet fungerar som en buffert och utgör bolagets riskkapital. I ömsesidiga bolag och 

bolag som drivs ömsesidigt benämns denna konsolideringsfond. Överskott i verksamheten kan 

samlas i bufferten för att på sikt kunna tillfalla försäkringstagarna eller aktieägarna, i form av 

återbäring respektive utdelning, alternativt för att stanna kvar i bolaget och dryga ut riskkapitalet. 

Villkoren för hur detta sker skiljer finns närmre statuerat i respektive företags bolagsordning. 

  

De försäkringstekniska avsättningarna utgörs av garanterade åtaganden. Storleken på dessa 

avsättningar motsvarar nuvärdet av de åtaganden som ett livbolag enligt löpande avtal har 

garanterat försäkringstagarna. Ny garantiränta påverkar endast villkoren för därefter inbetalda 

premier och således inte för förpliktelser bestämda utifrån tidigare villkor.34 Den diskonteringsränta 

som används för att bestämma nuvärdet av de försäkringstekniska avsättningarna benämns högsta 

räntan och fastställs av Finansinspektionen utifrån räntorna på långa svenska statsobligationer, 

svenska ränteswappar och säkerställda obligationer utgivna av svenska bostadsinstitut.35  

4.3.3.3 Placeringsregler 

Livbolagens skuldtäckningstillgångar omfattas av kvantitativa placeringsregler. Syftet med 

regelverket är att minska de finansiella riskerna inom kapitalförvaltningen genom att undvika 

överallokering. Matchnings- och diversifieringsprinciperna (se kapitel 2) som förklarar livbolagens 

spridda kapitalallokering är starka anledningar till behovet av placeringsbegränsningar inom 

tillgångsslagen. Tabell 4.1 återger en sammanställning av högsta tillåtna allokering av 

skuldtäckningstillgångar för respektive tillgångsslag.36  

 

 

 

    Statsobligationer  75 %     

    Företagsobligationer  50 % 

    Noterade aktier  25 % 

    Fastigheter   25 % 

    Säkerställda lån  25 % 

    Kassa   23 % 

 
 37 
 

4.3.3.4 Solvensregler  

Med begreppet Solvens åsyftas livbolags förmåga att kunna uppfylla garanterade åtaganden 

gentemot försäkringstagare och utgör därmed det viktigaste måttet på finansiell styrka. 

Solvensregleringen syftar till att upprätthålla ett system för riskhantering och bidrar till att ge en 

inblick i livbolagens riskexponerade verksamheter. Förhållandet mellan ett bolags tillgångar och 

åtaganden benämns solvensgrad och får enligt lag inte understiga 104 procent. Finansinspektionen 

utövar särskild tillsyn på bolag som uppvisar en nivå under 130 procent. Den lagstadgade 
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fyraprocentsbufferten utgör minsta tillåtna solvensmarginal och är ett kvantitativt kapitalkrav för att 

garantera en riskmarginal i verksamheten.  

 

Storleken på kapitalbasen, som utgör den  momentana differensen mellan marknadsvärdet på 

tillgångarna och nuvärdet av åtagandena, beror av omfattningen på bolagets riskkapital som 

antingen utgörs av eget kapital eller konsolideringsfond. Kapitalbasens storlek avgör följaktligen 

riskutrymmet i verksamheten.38  

 

I sin tillsyn av livbolagen utarbetar Finansinspektionen även individuella kapitalkrav för riskerna i 

verksamheten utifrån uppskattade marknadsvärden på skulder och tillgångar.39 Ett nytt 

solvensdirektiv, Solvens II, fastslogs dock 2009 av EU:s beslutande organ och sträcker sig längre 

gällande kapitalkraven än dagens solvensregler (se 5.7.1). Solvensdirektivet är planerat att 

implementeras inom EU från och med den 1 januari 2014.40  

4.4 Livförsäkringsmarknaden 2011 
Livbolagen är idag de klart största kapitalförvaltarna inom försäkringsbranschen med ett samlat 

förvaltningskapital om 2450 miljarder kronor, vilket motsvarar 83 procent av de totala 

kapitalplaceringarna på försäkringsmarknaden och 75 procent av Sveriges BNP. Drygt 30 av 

livbolagen är rikstäckande, varav de fem största koncernerna utgör 52 procent av marknaden.41 I 

Tabell 4.2 listas de tio största aktörerna 2011 utifrån storlek på förvaltningskapital. Tabell 4.3 återger 

de tio bolag som hade högst marknadsandelar av de samlade nyteckningarna av livförsäkringar under 

året. 4243 

 

 
    

 

    Alecta     495 (Mrd SEK)  Skandia   15,2 (%) 

    AMF     346  Folksam  11,4 

    Skandia Liv     321  AMF Pension  10,8 

    SEB Gamla Trygg Liv    155  SEB Trygg Liv  10,5 

    SEB Trygg Liv Fonder    143  Länsförsäkringar 10,4 

    SPP     130  Swedbank Försäkring 17,8 

    Länsförsäkringar Liv    127  Nordea Liv  16,3 

    Folksam Liv     121  Alecta  16,2 

    Skandia AB     114  SPP  16,1 

    Swedbank Försäkring    196  Handelsbanken  14,8 
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Året på livförsäkringsmarknaden kännetecknades starkt av de sista kvartalens försäljningar av stora 

aktievolymer på grund av sjunkande börsvärden. Länsförsäkringar Liv, Skandia Liv, AMF, SPP, Alecta 

och SEB Trygg Liv var några av alla som minskade aktieinnehaven. Länsförsäkringar Liv och SPP 

minskade aktieexponeringen mest, 25 respektive 41 procent. Tendensen var tydlig att aktier såldes 

främst till förmån för investeringar i räntebärande placeringar.44 Löptiderna för genomsnittliga 

obligationsportföljer var två till fyra år. Svenska statsobligationer med längre löptider än tio år 

utgjorde endast en tiondel av obligationsportföljerna. Fastigheter utgjorde endast sju procent av 

förvaltningsportföljerna, som till klart övervägande del bestod av obligationer och aktier.45   

 

I genomsnitt löpte försäkringsåtagandena på 15 år. För traditionellt förvaltade 

livförsäkringsprodukter befann sig den garanterade nominella räntan överlag i nivån om två procent. 

En klar majoritet av det samlade förvaltningskapitalet allokerades även inom traditionell förvaltning, 

men fondförvaltning och andra förvaltningsformer kom att bli vanligare. På grund av låga 

solvensgrader stängde bland andra Länsförsäkringar Liv och Swedbank Försäkring nyteckningen av 

traditionell livförsäkring, som ersattes med sparformer behäftade med klart försämrade garantier. 

Befintliga kunders kapital förvaltas dock fortfarande och de som ingick avtal innan nyteckningen 

stängde kan fortsätta betala in premier. Ett generellt resultat för nya kunder är produkter utformade 

med lägre eller i vissa fall inget garantiinnehåll.46   

4.5 Det finansiella klimatets inverkan 
Institutioner är kapitalstarka investerare och innehar finansiella tillgångar som utgör en bred och stor 

del av det finansiella systemet. Livbolag är exempelvis bland de största ägarna på de svenska aktie-, 

fastighets- och obligationsmarknaderna. Bolagens aktivitet på de finansiella marknaderna påverkar 

följaktligen inte bara dem själva och ett antal andra finansiella aktörer utan kan även få större 

betydelse för den finansiella stabiliteten på marknaden. Som tidigare berörts finns därför 

lagstadgade begränsningar för livbolagens placeringsval.  

 

Under oroliga tider på de finansiella marknaderna kan dock begränsningarna innebära klara problem 

för bolagen vad gäller matchning av tillgångar och skulder och få procyklikalitet som följd. Med 

fallande börskurser sjunker tillgångsvärdena inom aktieportföljen och solvensgraden försvagas. Detta 

kan skapa incitament för livbolagen att minska riskexponeringen genom att sälja aktier och köpa 

säkra räntebärande tillgångar, såsom statsobligationer. Genom att avyttra större aktievolymer under 

börsnedgångar bidrar bolagen till att förstärka börsfall, vilket orsakar vidare spiraleffekter.  

 

Livbolagens efterfrågan på statsobligationer pressar så statsobligationsräntorna nedåt. Vid en 

räntenedgång ökar dock värdet på skuldsidan mer än på tillgångssidan eftersom de genomsnittliga 

löptiderna i livbolagens obligationsportföljer understiger åtagandenas. Det tenderar att leda till en 

ökad efterfrågan på långa statsobligationer vilket ytterligare pressar ner den långa 

statsobligationsräntan, vilken skuldsidans diskonteringsränta till stor del är beroende av. För att 

uppnå avkastningsmönster som matchar åtagandenas värdeförändringar  är det därför attraktivt för 

bolag vars solvens närmar sig minimumkravet att investera i längre statsobligationer. Fenomenet 
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benämns livbolagens dödsspiral och är ett procykliskt förlopp som drabbar de finansiella 

marknaderna.47 

 

Historiskt sett har livbolag kunnat utnyttja investeringstillfällen under lågkonjunkturer och varit flitiga 

aktieinvesterare när börskurser varit låga. I och med att bestämmelserna för solvensgradens 

beräkning ändrades under mitten av 2000-talet förändrades dock förutsättningarna. Att skuldsidans 

nuvärde vid varje tidpunkt ska mer än täckas av tillgångssidan tvingar i många fall fram kortsiktiga 

ageranden hos livbolagen, vilket kan orsaka ovan nämnda dödsspiraleffekter.48  

4.5.1 Solvens II 

Till följd av förändringar i det finansiella klimatet kommer ett nytt EU-direktiv, Solvens II, 

implementeras för försäkringsbolag inom EU.  Direktivet, som till fullo ännu inte är kungjort, är tänkt 

att träda i kraft från och med 1 januari 2014. Solvens II är det andra av två steg i den gemensamma 

handlingsplan som EU-kommissionen tog fram 2004 för att nå en ökad samordning av EU:s globalt 

integrerade försäkringsmarknader. Syftet med direktivet är att utöka konsumentskyddet i 

försäkringsbranschen och upprätthålla stabilitet i det europeiska finansiella systemet. 

 

Solvens II blir ett riskbaserat regelverk som även syftar till att förstärka förståelsen av förhållandet 

mellan riskerna i försäkringsbolagen och solvenskraven. Direktivet fokuserar på tre angelägna 

punkter, varav den första syftar till att ställa ökade krav på kvantitativa kapitalkrav.  Investeringar i 

olika tillgångsslag blir således behäftade med varierande kapitalmarginaler beroende på den 

bedömda risken som respektive investeringsart väntas utgöra. Dessa riskmarginaler är högre för i 

princip alla tillgångsslag än i dagens föreskrifter från Finansinspektionen. Den andra punkten 

innefattar kvalitativa regelkrav. Direktivet omfattar slutligen krav på bolagens rapportering för att 

möjliggöra en ökad transparens på försäkringsmarknaden. Ur ett strategiskt investeringsperspektiv 

utgör den första och den andra punkten störst intresse, varför fokus fortsättningsvis ligger på 

kapitalkrav och placeringsregler. 

4.5.1.1 Kapitalkrav och placeringsregler 

Solvens II:s inverkan på livbolags riskutrymme för investeringar utgörs främst av förändrade regler 

gällande kvalitativa krav på kapitalplaceringarna, vilka i sin tur ligger till grund för de kvantitativa 

kapitalkrav som respektive investering åläggs. De kvantitativa placeringsreglerna för 

skuldtäckningstillgångar (se 4.3.3.3) gäller därmed inte längre efter implementeringen av Solvens II. 

 

Till skillnad mot dagens solvenskrav kommer hänsyn även tas till  risker på tillgångssidan. 

Marknadsrisken för investeringar är ett exempel på en sådan risk som kommer hanteras strängare. I 

och med att fler risker beaktas kommer vikten av en väl diversifierad tillgångsportfölj och matchande 

skuld- och tillgångssidor att öka. Livbolag exponerade mot högriskinvesteringar kommer behäftas 

med mycket stora kapitalkrav.  Sett till såväl rådande lagstadgade nivå som Finansinspektionens 

rekommendationer, kommer solvenskapitalkravet att öka.49 Aktier handlade inom OECD eller EES 

kommer att kräva en kapitaltäckning om 139 procent, respektive 150 procent om handlade utanför 

OECD eller EES. I ett exempelfall innebär en aktieinvestering om 100 kronor att det krävs ytterligare 
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kapital, en buffert, i bolaget om 39 respektive 50 kronor i syfte att med säkerhet kunna täcka en 

omedelbar nedgång av aktiekursen med 39 respektive 50 procent. För investeringar i fonder fordras 

kapitaltäckning om 149 procent. Direktinvesteringar i fastigheter kommer att kräva kapitaltäckning 

om 125 procent om obelånade, 139 procent om belånade.50 Säkra, långa statsobligationer kommer 

behäftas med de lägsta kapitalkraven, medan säkerställd utlåning inte behäftas med kapitalkrav hos 

borgenärer.51 

4.5.1.2 Tjänstepensionsverksamhet 

Pensionsstiftelser och tjänstepensionskassor berörs inte av det nya solvensdirektivet. Däremot 

kommer tjänstepensionsverksamhet bedriven inom livbolag påverkas av nya kapitalkrav. Sannolikt 

kommer en ny lagstiftning införas i Sverige redan under 2013, som ger bolag som bedriver 

tjänstepensionsverksamhet möjlighet att bilda tjänstepensionsföretag. Dessa tjänstepensionsföretag 

kommer då följa en ny svensk lagstiftning, Lagen om tjänstepensionsrörelse,  som grundas på EU:s 

tjänstepensionsdirektiv, IORP. Reglerna för värdering av skulder, kapitalkrav och placeringsregler i 

IORP liknar de som idag råder enligt Försäkringsrörelselagen. 

 

Om Lagen om tjänstepensionsrörelse antas kommer livbolag som bedriver 

tjänstepensionsverksamhet i samband med implementeringen av Solvens II att kunna välja mellan att 

fortsätta bedriva verksamheten inom ett bolag och tillämpa Solvens II eller att dela upp 

verksamheten i två bolag. I det senare alternativet renodlar bolaget verksamheterna inom de två 

företagen, som kommer att lyda under två separata lagstiftningar. Med hänsyn till risk för 

regelarbitrage tyder dock mycket på att Lagen om tjänstepensionsrörelse och IORP kommer att 

anpassas till reglerna inom Solvens II.52 
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5 FASTIGHETSMARKNADEN OCH DESS AKTÖRER 
Följande kapitel syftar till att presentera fastighetsmarknadens karaktärsdrag. Däribland ingår dess 

aktörer samt vilka huvudsakliga och presumtiva investeringsvarianter som formar den. Det är också 

av nytta att se till såväl en historisk bakgrund som hur marknaden sett ut det senaste året. Även 

livbolagens ställning på fastighetsmarknaden beskrivs.  

5.1 Fastighetsägare och -investerare 
Den svenska fastighetsmarknaden omfattar inte bara olika typer av fastigheter utan även skilda 

fastighetsägare, såsom statliga, landstingsägda, kommunala och privata investerare. Inledningsvis 

kan det dock vara nyttigt att betrakta fastighetsägare utifrån själva motivet med fastighetsinnehavet. 

 

Fastigheter kan antingen ingå i en sekundär stödfunktionerande verksamhet eller utgöra den primära 

verksamheten i företag.  Bolag med fastigheter som primär verksamhet kan i sin tur delas in i 

kapitalförvaltande, respektive fastighetsförvaltande företag. Kapitalförvaltande företag, som till 

exempel livbolag, ser fastigheter främst som finansiella tillgångar och således som möjliga 

placeringsalternativ, vid sidan av förslagsvis aktier och obligationer. Strategiska beslut i företagen 

kännetecknas av uttalade fastighetsallokeringsmål inom totalportföljen för att generera maximal 

riskjusterad avkastning.  

 

I fastighetsförvaltande företag utgör fastigheter den enda placeringsmöjligheten och betraktas 

snarare som produktionsresurser för uthyrning. Strategiska beslut i företagen utgörs av att skapa 

lönsamhet i den löpande verksamheten på så väl kort som lång sikt genom att tillfredställa 

hyresgästernas förvaltningskrav. Fastighetshandel sker främst för att anpassa beståndet till 

förvaltningsorganisationen. 

 

Definitionen, huruvida en fastighetsägare antingen är kapital- eller fastighetsförvaltande, är dock 

mycket förenklad och inte alltid enkelt applicerbar eftersom många bolag uppvisar blandade 

egenskaper.  Ett illustrativt exempel är en företagskoncern vars moderbolag är ett kapitalförvaltande 

livbolag ägandes dels fastigheter, dels fastighetsförvaltande dotterbolag.53 

 

Fastighetsmarknaden kan även struktureras efter fastighetstyper och marknadsvärden. Om rörelse- 

och infrastrukturfastigheter bortses, kan en översiktligare kategorisering av fastighetsmarknaden 

göras54: 
 

 Privatbostäder 

Marknaden kännetecknas av småhusägare och bostadsrättsföreningar. Fastigheternas totala 

marknadsvärde uppgår till dryga 5000 miljarder kronor. 
 

 Fastigheter på den öppna hyresmarknaden 

På marknaden är såväl börsnoterade- och privata fastighetsbolag, försäkringsbolag, 

utländska investerare, kommunala och statliga bolag samt privatpersoner aktiva. Det totala 

marknadsvärdet uppgår till cirka 1100 miljarder kronor (se Figur 5.6). 
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 Jord- och skogsfastigheter 

Fastigheterna, vars marknadsvärde uppgår till cirka 1000 miljarder kronor, ägs till största del 

av staten, skogsindustrin, jord- och lantbrukare samt av privatpersoner.  
 

 

Livbolagens huvudmarknad är följaktligen hyresfastighetsmarknaden, varför fokus läggs därvid i 

denna rapport.  

 

5.2 Fastighetsinvesteringar  
I och med att fastighetsbranschen ständigt utvecklas och omfattar skilda typer av investerare, 

däribland kapitalplacerare, formas marknaden även av olika investeringsformer. Några av dessa kan 

därför vara värda att syna närmare. 

5.2.1 Direktägande i fastigheter 

Med direktägande i fastigheter menas att på egen hand eller tillsammans med andra investerare stå 

som registrerad innehavare av respektive fastighet. Fastigheters egenskaper skiljer sig som bekant 

(se 2.3.2) grundligt på en rad sätt jämfört med andra tillgångsslags, vilket fastighetsägare 

oundvikligen måste beakta. Direktinnehav innebär bland annat kapitalintensiva investeringar och 

medför höga transaktionskostnader, vilket bland annat försvårar investeringsmöjligheterna för 

mindre kapitalplacerare. För penningstarkare placerare med längre investeringsperspektiv, såsom 

livbolag, innebär emellertid dessa egenskaper inga större hinder för investeringar i tillgångsslaget.  

 

För att effektivisera riskspridningen i en portfölj bestående av direktägda fastigheter kan det vara att 

föredra att sprida innehavet mellan olika regioner eller att förfoga över olika fastighetstyper såsom 

kontorsfastigheter, bostadshus eller shoppingcenter. Med exempelvis en förstnämnd strategi ökar 

dock behovet av bland annat utbredd regional marknadskännedom och förvaltningsnärvaro.55  

 

För fastighetsägare är förvaltningsansvar det attribut som kanske är starkast förenat med 

direktägande. För att i regel uppnå långsiktighet inom verksamheten, vad gäller kundrelationer och i 

förlängningen ekonomisk lönsamhet, är det av stor vikt att följa upprättade adekvata 

förvaltningsplaner. Som förutsättning fordras branschspecifik organisation och yrkesskickliga 

medarbetare inom såväl ekonomiska områden som verksamhetsgrenarna juridik och teknik. Det är 

emellertid inte ovanligt att teknisk förvaltning läggs ut på entreprenad.  

 

Diskussionen, huruvida förvaltning främjas av att drivas i egen regi eller läggas ut på entreprenad, har 

på senare år kommit att intensifieras. Viktiga parametrar är bland annat fastighetsbeståndets 

geografiska spridning och hyresgästbredd, samt huruvida det utgör en kritisk massa för förvaltning i 

egen regi. Även om många företag föredrar att förvalta fastigheter internt,  är det ändå relativt 

vanligt förekommande att fastighetsbolag upphandlar uppdragsförvaltning. De vanligaste 

argumenten för förvaltning i egen regi är skärpt översyn, ökad inblick och inte minst bibehållen 

närhet till hyresgästerna. Att välja förvaltningsform - och eventuellt entreprenör - betingas 

följaktligen även det av noggrant utredningsarbete.56 Frågor rörande förvaltning är bara några i 
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mängden av ställningstaganden som fastighetsägare ställs inför och som kan illustrera komplexiteten 

som direktinnehav av fastigheter innebär.  

5.2.2 Indirekta fastighetsinvesteringar 

På grund av tidigare nämnda unika egenskaper som fastigheter besitter som tillgångsslag försvåras 

eller rentav omöjliggörs direkta fastighetsinvesteringar för vissa investerare. I dagsläget finns en 

mängd alternativa sätt att indirekt exponera portföljer mot fastigheter och marknaden för 

investeringsvarianterna har på senare tid tilltagit kraftigt och tydligt globaliserats.  På en marknad 

som dessutom stundom kännetecknas av låg transaktionsaktivitet kan alternativa investeringsformer 

vara av intresse. Bland egenskaperna som eftersträvas av indirekta fastighetsplacerare nämns bland 

annat fördelaktigare former av: 57 

 

 Diversifieringsverkan 

 Likviditet 

 Transaktionskostnader 

 Effektiv prissättning 

 Skatteeffektivitet 

 Transparens 

 

Nedan följer ett antal tänkbara tillgångsslag vars avkastning till olika grad är fastighetsanknutna och 

som utgör eller presumtivt kan utgöra delar av institutionernas portföljer.  

5.2.3 Fastighetsaktier 

Aktier utgör som bekant ägarandelar i aktiebolag. Den fundamentala avsikten med aktieinnehav är 

att uppbära avkastning på investerat kapital i form av utdelning och eventuell värdeökning vid 

realisering. Ägarandelar i noterade aktiebolag medför följaktligen exponering mot respektive 

företags specifika verksamhetsområde, i dessa tänkta fall fastighetsverksamhet. 

 

Till skillnad mot direktägande i fastigheter är såväl låga enhetskostnader som en marknad som ofta 

anses mer likvid och informationsvänlig utmärkande för  noterade aktier. Dessutom fordras inte 

traditionell fastighetsrelaterad organisation eller förvaltningskompetens för aktieinnehav i noterade 

fastighetsbolag.58
 

 

Aktieinnehav är däremot, ur aktieägarnas perspektiv, ofördelaktigt föremål för så kallad 

dubbelbeskattning. Därmed avses att bolagets vinst i ett första led inkomstbeskattas med 26,3 

procent. I fallet juridiska personer beskattas utdelningen hos aktieägarna i ett andra led med 

ytterliggare 26,3 procent.59 Av den initiala vinsten återstår följaktligen ungfär 54 procent att effektivt 

dela ut till aktieägare. Många fastighetsbolag är dock jämförelsevis högt belånade vilket även skapar 

verkningsfulla skattesköldar.  
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Nämnvärt är även att fastighetsaktier under det senaste decenniet i genomsnitt årligen totalavkastat 

närmre 17 procent, vilket kan jämföras med fastighetsmarknadens sju procent.60 I enlighet med 

modern portföljteori är fastighetsaktier dock behäftade med högre volatilitet än direktägda 

fastigheter. 

5.2.4 Fastighetsfonder 

Med begreppet fastighetsfond avses vanligen ett onoterat fastighetsbolag vars investeringar 

finansieras med hjälp av kapitaltillskott från externa placerare, då ofta refererat till som private 

equity. Fonderna, som i sig är att jämföra med portföljer, samägs följaktligen av ett antal investerare 

via innehav av fondandelar och administreras av fondförvaltare mot förvaltningsavgifter under en 

förutbestämd investeringsperiod.  

 

I branschfonder med fastigheter som underliggande tillgångar företräds dessa vanligtvis av 

direktinvesteringar. Fondens sammansättning kan karakteriseras av fokus på viss fastighetstyp eller -

marknad. Just denna allokeringsegenskap lyfts ofta fram som gynnsam för investerare som, 

förslagsvis, själva inte vill direktinvestera i en utländsk marknad men ändå vill ta del av det 

regionsbundna avkastningsmönstret. Fondinvesteringen medför följaktligen exponering mot 

marknaden vilket kan tänkas bidra till riskspridning inom den befintliga fastighetsportföljen.  Fonder 

med placeringar i fastighetsaktier är också utbrett förekommande, men då riktade främst mot 

mindre placerare. Även blandfonder och andra typer av räntebaserade lånefonder förekommer.   

 

Idén bakom fastighetsfonder som placeringsform är främst att investerare som inte besitter lämplig 

fastighetskompetens ska ha möjlighet att ändå ta del av fastigheters karaktäristiska kassaflöden, utan 

att nödvändigtvis på egen hand binda upp alltför stort och ofta starkt lånefinansierat kapital. 

Sannolikt bidrar investeringsformen även i många fall till skalavkastning, något som den enskilde 

investeraren skulle ha svårigheter att på egen hand uppbära. 

 

Förvaltningsavgifterna varierar mycket mellan olika fonder, delvis bereonde på olikartade 

incitamentsstrukturer, men motsvarar i genomsnitt kring 1,5 procent av investerat kapital. Den 

individuella volatiliteten och förväntade avkastningen skiljer sig mycket även den beroende på 

fondens sammansättning.61 

 

Eftersom de flesta fastighetsfonder i grunden är aktiebolag är även de föremål för 

dubbelbeskattning. Det har emellertid länge diskuterats huruvida en ny typ av fondstruktur, bland 

annat belagd med skattelättnader, skulle kunna införas på den svenska marknaden och vilka effekter 

det skulle få. Dessa har i Sverige bland annat benämnts fastighetsinvesteringsbolag, FIB, men är inom 

branschen förmodligen mest omnämnda som så kallade REITs62.  

5.2.4.1 REITs 

REITs, Real Estate Investment Trusts, är en typ av fastighetsfonder med ursprung i 60-talets USA, som 

introducerades i syfte att lyfta fram och förenkla fastighetsinvesteringar, bland annat genom att 

belägga gemensamma fastighetsplaceringar med skattemässiga fördelar. Investeringsformen har 
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sedan dess utvecklats, brett ut sig och är idag ett världsbekant begrepp. För att åtnjuta 

skattelättnaderna villkoras verksamheten av en rad regler,  som varierar mellan länder. Generellt 

regleras dock typer av innehavsminimum och utdelningskrav.63  

5.2.5 Kapitalutlåning till fastighetsmarknaden  

Ett tänkbart alternativt sätt att uppnå fastighetsexponering är genom lånefinansiering av 

fastighetsaffärer. Traditionellt omfattas bankväsendet av dominanta låneaktörer på den svenska 

fastighetsmarkanden som 2011 utgjorde 19 procent av bankernas totala utlåningsallokering.64 

Potentiellt skulle dock andra kapitalstarka investerare, såsom livbolag, i större utsträckning kunna 

agera finansiärer på fastighetsmarknaden.  Fördelen med investeringsformen är framför allt 

förutsägbara betalningsströmmar. De underliggande fastigheterna utgör säkerheter för lånen vilket 

bidrar till en lägre riskexponering.  

 

Ett etablerat finansieringsverktyg är annars obligationer. Med begreppet obligation avses ett 

räntebärande skuldebrev som vanligtvis är löpande på flerårsbasis. En obligation fungerar som 

verifikation på att en innehavare lånat ut pengar till en utställare och är alltså att likställa med en 

fordringsrätt. Konventionella obligationsutställare är staten och hypoteksinstitut men även större 

företag använder sig av obligationer som finansieringsform.65  

 

Utmärkande för fastighetsobligationer är att de är förenade med inteckning i , och därmed 

exponerade mot, respektive fastighet. Vanligen är obligationsfordringar efterställda fordringar från 

sedvanliga finansiärer, såsom banker. Premissen medför därför ökad risk för obligationsinnehavare, 

vilket följaktligen också premieras med högre ränta.  En relativt hög och i förväg avtalad räntesats i 

kombination med låst ägarstruktur för underliggande fastigheter, vilket ger fordringsägare visst 

skydd, är huvudsakligen de tilltalande egenskaperna hos fastighetsobligationer.  Generellt fungerar 

dock inte fastighetsobligationer som ett fullvärdigt alternativ till traditionell finansiering, utan utgör 

snarare en kompletterande finansieringsform.66 

5.2.6 Investeringsklubbar 

Ett alternativ till tidigare nämnda fastighetsrelaterade investeringar är typer av konsortier där bolag 

går samman och initierar samägda fastighetsbolag. I och med sin bolagsstruktur betraktas dessa i 

denna rapport som en blandform av direkt och indirekt fastighetsägande. Inom branschen har de 

sedvanligt benämnts joint ventures men begreppet investeringsklubb har på senare år blivit allt mer 

vedertaget.  

 

Genom samriskföretag erhålls, gentemot fonder, ökad kontroll genom ett större inflytande via den 

delvis egna styrelsen. Samarbetet skapar likaså en kompetenspool där varierande erfarenheter och 

perspektiv möts, vilket bör leda till ökad tillgång på potentiellt investerbara objekt. 

Investeringsformen innebär även naturlig riskdelning parter emellan och skulle kunna utgöra en mer 

oppurtunistisk investeringskanal än vad klassiskt direktägande möjligtvis tillåter. En förutsättning är 

dock att delägarna har liknande preferenser och investeringshorisonter.67 
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5.3 Historisk tillbakablick  
Under 1960-talet rådde en gynnsam ekonomisk utveckling i Sverige, vilken även hyresmarknaden tog 

del av. Synen på fastigheter blev allt mer positiv och tillgångarna ansågs utgöra attraktivt 

realvärdesäkra investeringar. I samband med hyresavregleringen på kommersiella lokaler 1972 växte 

den kommersiella fastighetssektorn kraftigt, trots att handel med kommersiella fastigheter ansågs 

spekulativt.68 

 

Även ägarstrukturen på fastighetsmarknaden kom att förändras under 1970- och 80-talen. 

Fastighetsbeståndet övergick från att huvudsakligen vara statligt ägt och den traditionelle aktören 

som byggde, ägde, förvaltade och i vissa fall även nyttjade en fastighet kom att ersättas av ett flertal 

specialiserade aktörer. Marknaden formades även av ett mer finansiellt synsätt i och med en större 

koppling till kapitalmarknaden, vilken även bidrog till att göra fastighetsmarknaden mer likvid.69 När 

banksektorn avreglerades under mitten av 80-talet ökade även likviditeten kraftigt på 

kreditmarknaden. En stark framtidstro till fastighetsmarknaden medförde att fler och allt mer 

riskfyllda fastighetslån beviljades. När aktiviteten på marknaden väl avstannade 1990 dalade 

hyresnivåer och fastigheter inom i stort sett alla segment drabbades av höga vakansgrader. Det blev 

upptakten till fastighetskrisen som, på grund av den höga belåningsgraden i fastighetsbolagen, 

spreds till banksektorn. Fastighetspriser sjönk på vissa håll över 50 procent och återhämtningen kom 

att ta flera år. Först i slutet av 1996 ansågs fastighetsmarknaden någorlunda stabiliserad, om än 

fortfarande märkt av krisen. En bidragande orsak till den positiva utvecklingen var att utländska 

investerare från och med 1992 tilläts investera i svenska fastigheter.70  Till följd av ökad globalisering, 

integrering med kapitalmarknaderna och funktionsspecialisering inom fastighetssektorn utvecklades 

internationella konsultföretag med syfte att hantera frågor utanför de alltmer nischade 

fastighetsaktörernas ramar.71 

 

I slutet av 80-talet blev även svenska investerare, och så småningom försäkringsbolag, tillåtna att 

investera i fastigheter utomlands. Investeringsvilliga fastighetsintressenter startade ett mycket 

offensivt investeringsrally där drygt 100 miljarder investerades under ett fåtal år i utländska 

fastigheter, varav en fjärdedel  i London. Investeringarna var illa genomtänkta och genomfördes utan 

tilllräcklig marknadkännedom när priserna stod som högst, vilket ledde till stora förluster.72  

 

Sedan fastighetskrisen har totalavkastningsutvecklingen på fastighetsmarknaden varit god, bortsett 

från perioden närmast efter finanskrisens utbrott 2008 och när IT-bubblan sprack i början av 2000-

talet. Historiskt har fastighetspriserna uppvisat cykliska tendenser, vilka speglat den ekonomiska 

utvecklingen av samhället i stort, dock med viss fördröjning (se 2.3.2). De historiskt cykliska förloppen 

förklaras av fastighetsmarknadens beroende av den samhällsekonomiska utvecklingen. Att 

fastighetsmarknaden starkt integrerats med kapitalmarknaden stärker dessutom sambanden.73 Även 

om transaktionsvolymerna på fastighetsmarknaden under senare år har varit historiskt hög, kan 

finanskrisens inverkan på marknaden skönjas tydligt i figur 5.3. 
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5.4 Fastighetsmarknaden 2011  

5.4.1 Översikt 

Fastighetsvärdena har under det gångna året genomsnittligen stigit med 4,8 procent. 

Direktavkastningen uppgick till 5,1 procent och totalavkastningen var för andra året i rad strax över 

10 procent, om än blott 0,2 procentenheter. Kontors- och butiksfastigheter uppvisade högre 

avkastningar än snittet med 10,5 respektive 10,7 procent. Kontorsfastigheter i centrala Stockholm 

(CBD) totalavkastade allra högst, 12,3 procent.76 

 

Aktiviteten på fastighetsmarknaden var under de två första kvartalen 2011 hög. På grund av 

turbulensen på de finansiella marknaderna och bankernas höjda utlåningsmarginaler avtog dock 

utvecklingen. Under det tredje och fjärde kvartalet  följde så en minskad aktivitet på marknaden. De 

samlade fastighetstransaktionerna uppgick under året till närmre 100 miljarder kronor, vilket innebar 

en minskning om 20 miljarder jämfört med 2010 (se figur 5.3).77 Även om det var en bit från 

rekordnivåerna 2006-2008, befann sig transaktionsvolymen alltjämt på en historiskt hög nivå och 

uppgick för andra året i rad till de fjärde största i Europa efter volymerna i Storbritannien, Tyskland 

och Frankrike.78 Kontor visar på en uppåtgående trend och stod för huvuddelen av 

fastighetstransaktionerna under året med dryga 40 procent.  Transaktionsobservationerna på 

hyresbostäder har dalat de senaste åren och utgjorde 22 procent. Transaktioner med 

handelsfastigheter utgjorde 20 procent och uppvisar, i likhet med kontor, en ökad trend. Lager- och 

industrifastigheter stod för åtta procent av transaktionsvolymen 2011, en nivå som varit relativt 

stabil de senaste åren.  Hela 50 procent av transaktionerna genomfördes i storstadsregionerna, varav 

stockholmsområdet stod för 80 procent.79 
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Figur 5.1, Indexerad totalavkastningsutveckling på den 
svenska fastighetsmarknaden 1983-2011
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Åtta av de tio största nettoinvesterarna på fastighetsmarknaden 2011 var svenska bolag. Utländska 

investerare är alltjämt störst på marknaden med en tredjedel av de totala marknadsandelarna. De 

mest aktiva aktörerna under året var institutionella investerare. Fem av tio, varav de tre största 

nettohandlarna, var institutioner som därmed stod för hela två tredjedelar av den samlade 

transaktionsvolymen för de tio största nettoinvesterarna under året, motsvarande en tredjedel av 

hela marknadens transaktioner 2011.82 Försäkringsbolagen var under året femte största aktör med 

dryga 130 miljarder kronor allokerade på fastighetsmarknaden.838485 
 

 
 

 

 

AMF Fastigheter 7,3 (Mrd SEK) 

Rikshem86  6,8 

    Hemfosa Fastigheter87 6,0 

    Diös  5,8 

    Grosvenor  2,4 

    Balder  2,2 

    AFA   1,6 

    Lilium  1,4 

    KLP  1,1 

    Sagax  0,9 
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Figur 5.4, Fastighetssektorers andelar av 
transaktionsvolymerna på den svenska 
fastighetsmarknaden 2006-2011
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Figur 5.5, Fastighetssektorers andelar av 
transaktionsvolymerna på den svenska 
fastighetsmarknaden 2011
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Största nettoinvesterarna 2011 

Figur 5.6, Fastighetsägares hyresmarknadsandelar på 
svenska markanden 2011
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Tabell 5.1, De största nettoinvesterarna på 
den svenska fastighetsmarknaden 2011
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5.4.2 Livförsäkringsbolag på fastighetsmarknaden 

Som tidigare nämnts står försäkringsbolag för 12 procent av innehaven på hyresmarknaden och 

utgjorde 2011, tillsammans med pensionsfonderna, de mest investeringsaktiva fastighetsplacerarna.  

Bland försäkringsbolagen utgör livförsäkringsbolag de klart största fastighetsplacerarna. De största 

livbolagen på den svenska fatighetsmarknaden återges i tabell 5.2. 88  

 

 

 

 

    Skandia Liv  29,8 (Mrd SEK)   

    Länsförsäkringar 24,0 

    AMF  23,5 

    SEB Trygg Liv  16,0 

    Alecta  14,0 

 

 

 

Generellt är livförsäkringsbolagens fastighetsinnehav koncentrerat till de tre storstadsregionerna. 

Stockholmsmarknaden representeras kraftigt i portföljerna. I vissa fall kompletteras portföljerna 

uteslutande med fastigheter belägna antingen i göteborgs- eller öresundsregionen. Humlegården, 

tillhörande Länsförsäkringar, är endast verksamma på stockholmsmarknaden och har därmed det 

mest geografiskt koncentrerade beståndet. Alecta är en av få aktörer med ett mer spritt bestånd som 

når utanför storstadsregionerna. En tendens på senare år har annars varit att många bolag i allt 

större utsträckning kommit att trimma bestånden geografiskt. Utmärkande för svenska livbolag är 

även att de är mycket svagt exponerade mot utländska fastighetsmarknader. 

 

Majoriteten av livbolagen  är även  exponerade mot olika fastighetssegment.  Alla bolag innehar till 

övervägande del kommersiella fastigheter. Humlegården är som enda bolag endast aktiva på den 

kommersiella fastighetsmarknaden. Kontorsfastigheter utgör den klart största andelen i livbolagens 

portöljer, följt av handels- och bostadsfastigheter. Övriga fastighetsslag som i mindre utsträckning 

förekommer i portföljerna är industri- och hotellfastigheter. Under de senaste åren har dock 

placeringar i publika fastigheter ökat. 89 

 

5.5 Det finansiella klimatets inverkan 
Den ekonomiska utvecklingen är den enskilt viktigaste faktorn som påverkar utvecklingen på 

fastighetsmarknaden och kan till uppemot 70 procent förklara förändringar i fastigheters 

totalavkastning. Mellan och inom regioner varierar dock tillväxten.  I Sverige återfinns såväl den 

högsta avkastningen som den största avkastningsvariationen inom storstadsregionerna.90 

 

Bankernas krav på ökade marginaler har resulterat i en mer restriktiv utlåning till den låneberoende 

fastighetsmarknaden. I och med scenariet har det blivit av större vikt att ha god tillgång till eget 
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 Redovisat förvaltningskapital framgår ur respektive bolags årsredovisning 
89

 Trenden framgår ur årsredovisingarna för bolagen i tabell 5.2 
90

 Nordlund, B. et al. (2011) 

Tabell 5.2, De största livförsäkringsbolagen på den svenska fastighetsmarknaden 2011
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kapital. Befintliga kunder som kan uppvisa goda historiska resultat har mycket större möjlighet att 

beviljas lån än nya kunder.91 Utlåning som sker tenderar att vara begränsad och främst omfatta 

kvalitetsfastigheter i attraktiva lägen. Det leder i sin tur till en ökad efterfrågan på dessa 

fastighetssegment, medan såväl riskaptiten som möjligheten till extern finansiering av 

utvecklingsfastigheter på den sekundära marknaden minskar.92  

 

Även aktiviteten på fastighetsmarknaden präglas av det finansiella klimatet. Till följd av låga räntor 

har få aktörer tvingats avyttra, vilket bidragit till en avstannande transaktionsmarknad.93 Ytterligare 

en orsak är det faktum att investerare och finansiärer tenderar att fokusera på hemmamarknader vid 

oroligheter på finansmarknaden. Fram till finanskrisens inbrott 2008 stod utländska investerare för 

nära hälften av transaktionsvolymerna på den svenska fastighetsmarknaden.94 Sedan dess har många 

aktörer, däribland banker, dragit sig tillbaka till respektive hemmamarknad. För fastighetsägare som 

använt sig av utländsk finansiering kan svårigheter uppstå att refinansiera lån som inom kort förfaller 

till betalning. 

 

Hyresbostäder utgör en samhällsnödvändighet och uppvisar, huvudsakligen i storstadsregioner, säkra 

kassaflöden - finansiell oro till trots - och förknippas därför med små vakansrisker. 95För kommersiella 

fastigheter utgör långa avtal med stabila hyresgäster viktiga parametrar för att i tider av finansiell oro 

kunna generera säkra kassaflöden.96  
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6 UNDERSÖKNING AV FYRA LIVBOLAG 
I följande kapitel studeras fyra svenska livbolag för en aktuell inblick i hur livbolag resonerar som 

kapitalplacerare och aktörer på fastighetsmarknaden. Inledningsvis presenteras bolagen.97 Därefter 

följer resultat från intervjuer med redogörelser för hur bolagen förhåller sig till investeringsformerna 

berörda i 4.2, samt vilken inverkan det finansiella klimatet anses ha på investeringsmöjligheter och 

respektive verksamhet. 

6.1 Presentation av bolagen 

6.1.1 Bolag A  

Bolag A är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag med en solvensgrad om 126 procent. 

Förvaltningskapitalet är det största bland de undersökta bolagen. Fastighetsportföljen utgörs till 84 

procent av kommersiella fastigheter och till 6 procent av bostäder. Fastighetsorganisationen utgörs 

av två avdelningar, en för direkta och en för indirekta fastighetsplaceringar. Nedan återfinns närmare 

ekonomiska beskrivningar av bolaget med tillhörande grafiska illustrationer.   

 

 

Mellan 2002 och 2011 växte den totala portföljen med drygt 75 procent. Överlag totalavkastade den 

samlade portföljen 4,7 procent årligen, vilket kan jämföras med en genomsnittlig totalavkastning för 

fastighetsportföljen under samma period om 7,9 procent. 2011 totalavkastade portföljerna -2,1 

respektive 10,5 procent.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97

 Redovisad information gällande kapital- och avkastningsutveckling samt portföljstrukturer är baserad på data                                                         
från respektive bolags årsredovisningar från perioden 2002-2011. 

Figur 6.1, Kapitalutveckling 2002-2011  Figur 6.2, Totalavkastning 2002-2011  
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Den starka tillväxten hos det förvaltade totalkapitalet återspeglades dock inte inom 

fastighetsportföljen. Under perioden nettoinvesterades drygt 8 miljarder kronor i fastigheter, vilket 

innebar att fastighetskapitalet ökade med jämförbart ringa 33 procent. Till följd av den 

återhållsamma investeringsutvecklingen inom fastighetsportföljen minskade bolagets 

fastighetsexponering under perioden dryga 2 procentenheter till 7 procent. 

 

6.1.2 Bolag B  

Bolag B är ett livförsäkringsaktiebolag som bedrivs enligt ömsesidiga principer. Bolagets solvensgrad 

är 183 procent och förvaltningskapitalet är det näst största i undersökningen.  Fastighetsportföljen 

består huvudsakligen av kommersiella fastigheter och bostäder, som utgör 48 respektive 35 procent. 

Fastighetsinvesteringar organiseras via ett helägt fastighetsbolag. Nedan återfinns närmare 

ekonomiska beskrivningar av bolaget med tillhörande grafiska illustrationer.   

 

 

Under tioårsperioden fördubblades förvaltningskapitalet, vilket inneburit en ökning om cirka 170 

miljarder kronor. Den samlade portföljen uppvisade en genomsnittlig totalavkastning om 5,6 procent 

Figur 6.3, Portföljstruktursutveckling 2002-2011 Figur 6.4, Portföljstruktur 2011 

 

Figur 6.5, Kapitalutveckling 2002-2011 Figur 6.6, Totalavkastning 2002-2011 
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årligen. Fastighetsportföljen totalavkastning i jämförelse 6,3 procent per år. 2011 genererade 

portföljerna totalavkastningar om 2,4 respektive 9,0 procent.  
 

 
 

 

Även om bolagets förvaltningskapital ökade kraftigt under perioden växte fastighetportföljen än 

häftigare med 136 procent, vilket följaktligen medförde en ökning av fastighetsexponeringen. Under 

2002 var fastighetsandelen i totalportföljen dryga 7 procent vilket under 2011 motsvarades av 

knappa 9 procent.  
 

6.1.3 Bolag C 

Bolag C är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag med en solvensgrad om 134 procent. Bolaget förvaltar 

det minsta kapitalet av de undersökta bolagen. Fastighetsportföljen består huvudsakligen av 

kommersiella fastigheter och bostäder, som utgör 57 respektive 31 procent. Fastighetsavdelningen 

hanterar direktinvesteringar i fastigheter samt placeringar i fastighetsfonder och investeringsklubbar. 

Nedan återfinns närmare ekonomiska beskrivningar av bolaget med tillhörande grafiska 

illustrationer.   

 

 

Figur 6.7, Portföljstruktursutveckling 2002-2011 Figur 6.8, Portföljstruktur 2011 

Figur 6.9, Kapitalutveckling 2002-2011  Figur 6.10, Totalavkastning 2002-2011 
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2002-2011 tilltog förvaltningskapitalet hela 142 procent. Under perioden har förvaltningstillgångarna 

i snitt totalavkastat 5,4 procent årligen. I jämförelse totalavkastade fastighetsportföljen 6,7 procent 

per år. 2011 låg nivåerna om 6,5 respektive 9,5 procent.  

 

 

Jämfört med förvaltningskapitalets kraftiga ökning erfor fastighetsportföljen en något lägre 

kapitaltillväxt om 115 procent. Således minskade andelen fastighetsplaceringar bland 

förvaltningstillgångarna från 9 procent till nivån 2011 om 8 procent.  

 

6.1.4 Bolag D 

Bolag D är ett livförsäkringsaktiebolag drivet enligt ömsesidiga principer. Solvensgraden är 146 

procent och förvaltningskapitalet är det näst minsta i undersökningen.  Fastighetsportföljen består 

till 78 procent av kommersiella fastigheter och av bostäder till 22 procent. Portföljen förvaltas av ett 

helägt fasitghetsbolag som direktinvesteringar i fastigheter.  Nedan återfinns närmare ekonomiska 

beskrivningar av bolaget med tillhörande grafiska illustrationer.  
 

 

Bolag D erfor under perioden en ökning av förvaltningskapitalet om cirka 100 miljarder kronor, 

motsvarande relativt ringa 45 procent. Den samlade portföljen totalavkastade 4,4 procent i 

Figur 6.11, Portföljstruktursutveckling 2002-2011 Figur 6.12, Portföljstruktur 2011 

Figur 6.13, Kapitalutveckling 2002-2011 Figur 6.14, Totalavkastning 2002-2011 
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genomsnitt, varav fastighetsportföljen bidrog med 7,8 procent årligen. 2011 var totalavkastningarna 

3,2 respektive 12,6 procent.  

 

 

Utmärkande för bolaget är att fastighetsportföljens kapital minskade med drygt 2 miljarder kronor, 

motsvarande cirka 7 procent under perioden. Resultatet innebar en jämförelsevis kraftig nedgång av 

fastighetsallokeringen i totalportföljen, från 16 till dryga 10 procent. 

 

6.2 Fastighetsallokeringsmål  
Tre av fyra bolag, A, B och C, har högre uttalade allokeringsmål för fastigheter än observerad 

allokeringsgrad. Målet för bolag A är att hålla allokeringen inom intervallet 10-12 procent , att 

jämföra med faktiskt allokering om sju procent. Motsvarande siffror för bolag B är 10-15 respektive 9 

procent, för bolag C 10 respektive 8 procent.  Bolag D är ensamt om en kraftigt minskad exponering 

de senaste tio åren. Allokeringen utgör i dagsläget dryga 10 procent, vilket är i direkt linje med 

allokeringsmålet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.15, Portföljstrukturutveckling 2002-2011 Figur 6.16, Portföljstruktur 2011 

Figur 6.17, Fastighetsandelar i portföljerna 
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En jämförelse av de tre uttalat underexponerade livbolagens nuvarande medelallokering mot 

fastighetsmarknaden om 7,8 procent och deras sammanviktade riktmål på 11,5 procent leder till en 

fingervisning om en omviktning. En differens om knappt fyra procentenheter kan vid första anblick 

uppfattas nära på marginell eller möjligtvis allt för beroende av andra tillgångars värdeförändringar 

och därmed pendlingsbenägen. Givet ett i dagsläget annars oförändrat gemensamt 

förvaltningskapital, skulle emellertid uppfyllda allokeringsmål innebära en samlad allokeringssökning 

på 47 procent och i själva verket nettoinvesteringar på cirka 35 miljarder kronor. Beloppet, således 

representerat av endast tre bolag, motsvarar 35 procent av den totala transaktionsvolymen på den 

svenska fastighetsmarknden under 2011.  

6.3 Fastighetsinvesteringar 
I enlighet med fastighetsmarknadens särdrag råder det bland annat en begränsad momentan tillgång 

på fastigheter, vars förvärvsprocesser dessutom är tids- och resurskrävnade och inte genomförs utan 

tydliga förvaltningsstrategier. I och med en generell underexponering mot fastighetsmarknaden är 

det intressant att undersöka bolagens erfarenheter av samt hur de ställer sig till tidigare berörda 

investeringsformer. Mest basal är kanske frågan som utgör utgångspunkten för tidigare funderingar - 

hur definierar livbolagen fastighetsinvesteringar?  

6.3.1 Direktägande i fastigheter 

Samtliga intervjuade bolag innehar direktägda fastigheter och uttrycker enhälligt att direktinnehav 

utgör det centrala inom respektive fastighetsstrategi. Bolag A är ensamt om att allokera en 

betydnade del av innehavet utomlands. Generellt är uppfattningen att tillgångar vars 

förvaltningsstrategier är långsiktiga gynnas av direktägande.  Att i stor mån ha oberoende kontroll 

över investeringstillgångar i kombination med exponering mot direkt genuina fastighetsegenskaper 

utgör tillsammans med fastigheters inflationsskyddande egenskaper starkast motiv.  

 

En återkommande reflektion från intervjupersonerna på institutionerna är dock att fastighetsägande 

otvivelaktigt resulterar i ett genuint företagande, mycket på grund av de många kostsamma 

organisationsfrågor och entreprenörsbeslut som det innefattar, vilket för strikta kapitalförvaltare kan 

uppfattas som en aningen avvikande strategiriktning. Att just fastigheter som investeringsform utgör 

något av ett intressant undantag motiveras uteslutande av det mycket attraktiva avkastningsmönster 

som driftnettot erbjuder totalportföljen. En stående åsikt är att det bottnar i att liknande relativt 

högavkastande och stabila kassaflöden är svåra att åtnjuta hos andra vanliga reala tillgångar.  

 

Att förvaltning utgör en mycket väsentlig del av fastighetsägande är även en allmängiltig uppfattning 

bland livbolagen. Två av dem, bolag B och D, förvaltar fastigheter helt i egen regi. Valen motiveras 

liknande och möjliggörs av att bestånden är koncentrerade till två respektive tre svenska 

storstadsregioner. Representanten för bolag B anser att egen förvaltning innebär ett mervärde för 

såväl hyresgäster, sparare samt dem själva i och med att det fungerar som indikator på hur väl 

fastighetsägaren förstår sig på och tror på sin egen verksamhet. Intervjupersonen hävdar vidare att 

egen förvaltningsorganisation automatiskt leder till lägre marknadsflexibilitet och att valet av 

förvaltningsätt handlar mycket om just avvägningen mellan långa närmre relationer till hyresgästerna 

och intensivare fastighetshandel. Bolag D delar uppfattningen och menar att långsiktiga ägare och 

objekt med god utvecklingspotential, torde gynnas av egen förvaltningskompetens.  
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Bolag C befinner sig i en omställningsfas vad gäller förvaltningsform. Tidigare var förvaltningen till 

övervägande del utlagd på entreprenad. För ett fåtal år sedan fattades så ett beslut om förvaltning i 

egen regi och övergången har sedan dess skett succesivt. I nuläget utgörs förvaltningen överlag 

följaktligen av en blandform vilket framhävs som ingalunda optimalt. Inom ett par år beräknas dock 

övergången till egen förvaltning vara uppnådd fullt ut. Skiftningen motiveras av ett ökat fokus på 

driftsäkerhet och möjliggörs av att kärnbeståndet återfinns i två storstadsregioner.   

 

Bolag A har en upphandlad fastighetsförvaltning. Det främsta skälet anges vara ett relativt utspritt 

bestånd. Kostnader relaterade till fastigheter uttrycks redan vara klart överrepresenterade inom 

totalportföljen och för dem innebär förvaltning utlagd på entreprenad en kostnadseffektivare 

hantering. Det poängteras dock att det anlitade förvaltningsbolaget är en marknadsledande aktör 

som är mycket kompetent och professionell. 

6.3.2 Fastighetsaktier 
De intervjuade institutionerna innehar alla på olika sätt aktier i noterade fastighetsbolag. Dessa utgör 

dock inga delar av respektive fastighetsstrategi utan hanteras konsekvent av bolagens 

aktieförvaltningavdelningar. En representant på bolag D menar att det motiveras av att innehav av 

fastighetsaktier traditionellt betraktas som exponering mot aktiemarknaden och att sambandet med 

fastighetsmarknaden inte är tillräckligt signifikant. Det är en allmän uppfattning bland livbolagen att 

innehav och -handel av fastighetsaktier framför allt kräver aktiespecifik kompetens och 

marknadenskännedom.  

6.3.3 Fastighetsfonder 

Bolag A och C är delvis strategiskt inriktade på fondplaceringar, vilka de betraktar som ett bra 

komplement till direktägande i fastigheter i och med att påtagliga fastighetsegenskaper nyttjas för 

att uppnå fastighetsexponering. För bolag A är det främst investeringar i utländska 

fastighetsmarknader och REITs som funnits intressanta ur diversifierings- och skattesynpunkt. 

Bolaget tycker däremot inte att investeringssättet är speciellt intressant för exponering mot den 

svenska marknaden, där direktinnehavet redan är stort, men utesluter inte att investera på 

marginalen. Bolag C är via fondinnehav exponerade mot såväl utländska marknader som den 

svenska. Exponeringen via fonder mot den svenska marknaden är intressant för bolaget eftersom 

fonderna investerar mer i sekundära fastigheter, som i den egna portföljen utgör en mycket liten 

andel. 

   

Bolag B och D investerar inte i fastighetsfonder och uttrycker att investeringsformen inte ingår i 

framtida strategiska allokeringsbeslut eftersom det i för hög grad strider mot huvudstrategin för 

fastigheter, att själva äga och förvalta i Sverige. Intervjupersonen på bolag D menar att 

fondinvesteringar innebär att kapital till för stor del investeras hos kostsamma externa förvaltare, 

vars uppgifter likväl kan och borde skötas internt av långsiktiga aktörer. 

6.3.4 Kapitalutlåning till fastighetsbolag  

Bolag A uppger att utlåning förekommer i speciella fall och utgör då en indirekt del av 

fastighetstrategin. Låneadministrationen sköts under dessa förhållanden via ränteavdelningen som 

utför kreditanalyser och gör investeringsbedömningar. Ingen detaljerad fastighetsanalys genomförs 

dock då investeringsarten överlag betraktas mer som ränteaffärer. Ett undantag gjordes emellertid 
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under finanskrisen 2008 när kapital lånades ut till ett mindre antal utländska fastighetsbolag. Med en 

belåningsgrad om 60 procent, höga räntor och fastigheterna som säkerhet ansågs det likväl finnas 

investeringspotential på fastighetsmarknaden om företagen skulle gå i konkurs och 

marknadspriserna sjunka under belåningsinsatserna. I detta fall bidrog utlåningen till ökad utländsk 

marknadskännedom och ansågs i större grad utgöra fastighetsaffärer.  

 

Bolag C inkluderar inte uttryckligen kapitalutlåning i fastighetsstrategin. Likt bolag A agerade 

företaget däremot under 2008 undantagsvis finansiärer på fastighetsmarknaden då vissa 

fastighetsbolag hade det kärvt finansiellt. I dessa fall genererade investeringarna god avkastning och 

bolaget utesluter därför inte nya investeringar inom extern fastighetsfinansiering.  Representanten 

betonar dock att bolaget annars i så liten mån som möjligt vill exponera sig externt mot specifik 

projektrisk och att utlåningsaffärer främst behandlas som räntebärande investeringar.  

 

För bolag B och D utgör inte kapitalutlåning en strategisk fastighetsexponering. Investeringsformen 

ingår inte heller i framtida fastighetsstrategier. Representanterna anser att extern finansiering 

avviker från kärnstrategin för fastigheter.  

 

Fastighetsobligationer ingår inte i de intervjuade bolagens uttalade strategier för fastigheter 

eftersom de inte betraktas som fastighetsinvesteringar. Tillgångsslaget, som överlag anses omoget, 

administreras följaktligen inte av fastighetsansvariga.  

6.3.5 Investeringsklubbar 

Bolag A, B och C är alla delägare i fastighetsbolag av joint venture-karaktär, så kallade 

investeringsklubbar, och har för avsikt att fortsatt räkna in investeringsformen i respektive 

fastighetsstrategi. Även om representanterna anser att klubbarna fyller en liknande funktion i 

portföljen som fastighetsfonder och investeringsformen ställer ökat krav på egna resurser, nämns 

ökad insyn i företagens verksamheter och ökat beslutsinflytande som kompenserande och mycket 

uppskattade egenskaper. Bolag A:s representant anser att klubbar utgör goda 

investeringskomplement till direktägande och är ett bra sätt att investera i annars portföljavvikande 

men intressanta fastighetssegment. Bolag C har liknande argument och menar att strukturen 

förenklar kompetensutbyten och möjliggör bland annat konkurrenskraftiga och branschspecifika 

fastighetsinvesteringar som inte nås lika enkelt på egen hand.  

 

Bolag B har mycket nyligen ändrat investeringsstrategi till att även samäga fastigheter via bolag. 

Anledningen är att bolaget ville in på bostadsmarknaden men inte besatt specifik 

förvaltningskompetens för bostadsfastigheter.  Genom att gå samman med andra aktörer erhölls 

relevant kunnande på en annars relativt obekant marknad. Representanten framhåller även att 

riskdelningen mellan ingående parter ansågs attraktiv och att delägandet lett till ökad allmän 

geografisk marknadskännedom.  

 

I fastighetsstrategin för bolag D rymms däremot inte delägda fastigheter. Därav innehas inte 

fastigheter genom delägande i investeringsklubbar.  Representanten tycker visserligen att strukturen 

är intressant men anser att det egna beståndet i nuläget utgör en fullt tillräcklig 

fastighetsexponering.  
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6.4 Det finansiella klimatets inverkan 
Bolag A, C och D är av åsikten att den senaste oron på de finansiella marknaderna inte har någon 

inverkan på de långsiktiga investeringsstrategierna. Huvudargumentet är att det krävs förändrade 

utsikter tillgångsslagen emellan på flera års sikt för att en omvärdering av riskexponeringen skulle 

aktualiseras. Bolag A menar exempelvis att de långsiktiga strategierna bygger på egenskaper som 

varje individuellt tillgångsslag uppvisat under en längre period. En långsiktig strategiändring för ett 

tillgångsslag sker inte heller nödvändigtvis på grund av förändringar i utvecklingen hos andra 

tillgångsslag i portföljen. Det betonas att en viss självständighet tillgångsslagen emellan måste tillåtas 

råda.  

 

Gemensamt för bolagen är att investeringsstrategierna uttrycks i ramallokeringsmål inom vilka 

respektive tillgångsslag tillåts variera. I tider av ekonomisk oro kan den förväntade avkastningen hos 

vissa tillgångar präglas av större volatilitet.  Således tacklas utvecklingsförändringar snarare med 

kortsiktigt taktiska ändringar hos de mer likvida portföljtillgångarna, vilket också tydliggörs i 

bolagsstudien. Omviktningar i portföljerna har till största del skett mellan aktier och obligationer. 

Fastigheter ses i sammanhanget som relativt illikvida tillgångar, för vilka omviktningar kräver 

långsiktighet. Därmed påverkas fastighetsportföljerna inte till lika stor del av förändringar i det 

finansiella klimatet.  

 

Bolag B är ensamt om att omvärdera den långsiktiga portföljstrategin mot bakgrund av en tro på ett 

framöver förändrat ekonomiskt klimat som ett resultat av en överskuldsatt västvärld. Följden anses 

bli att fastigheter i större utsträckning kan bidra till riskjusterad avkastning och därmed öka i 

attraktivitet jämfört med andra tillgångsslag. Inom tillgångsslaget finns främst ett ökat intresse för 

hyresbostadsmarknaden som, den svaga ekonomiska utvecklingen till trots, anses kännetecknas av 

god stabil avkastning. 

 

Samtliga intervjuade bolag antyder däremot att Solvens II och dess investeringsbegränsningar vad 

gäller riskutrymme potentiellt kan få en betydande inverkan på de långsiktiga 

investeringsstrategierna.  

 

En strategi som följer av ovanstående resonemang och som kännetecknar de intervjuade bolagen är 

strävan efter stark solvens. Det möjliggör nämligen i större grad strategiska investeringsbeslut i tider 

präglade av ett sviktande finansiellt klimat. Riskutrymmet minskar vid börsnedgångar då solvensen 

försvagas och utrymmet för andelen fria tillgångar i portföljen minskar. Det är därför viktigt att ha en 

god kapitaltäckning för att på lång sikt kunna generera en hög avkastning.  

 

Som redovisas i figur 6.18 har de intervjuade bolagen under den undersökta perioden  uppvisat goda 

solvensnivåer med marginaler ner till det lagstadgade kravet om 104 procent. Bolag B uppvisade 

dock den klart högsta nivån och bolag C den lägsta. Under perioden har bolagens  solvensnivåer 

påverkats tydligt negativt av oroligheter på de finansiella marknaderna vid framför allt två tillfällen, 

finanskrisen 2008 och skuldkrisen 2011.  
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Figur 6.18, Solvensgradsutveckling 2002-2011 
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7 ANALYS 
I följande kapitel följer kvalitativa analyser av intervjuerna med livbolagen och det sammanställda 

materialet från årsredovisningsstudierna. Jämförelser görs även med resultat från relevanta 

enkätundersökningar och studier. För ett vidare perspektiv har intervjuer genomförts med ett antal 

oberoende fastighetsrådgivare på den svenska marknaden.  
 

7.1 Fastighetsexponering  
Tre av fyra intervjuade institutioner anser sig underviktade inom tillgångsslaget fastigheter. De har en 

uttalad ambition att under 2012 nettoinvestera och således öka fastighetsallokeringen. Ett av de 

tillfrågade bolagen är däremot tillfreds med sin fastighetsallokering. Resultatet från intervjustudien 

bekräftas av utfallet av en enkätstudie genomförd av Pangea Property Partners under hösten 2011, 

som inkluderade 50 svenska institutioner. Rapporten redovisar att 83 procent av institutionerna 

avser att öka fastighetallokeringen under 2012. Resterande 17 procent  ämnar att ligga kvar på 

nuvarande exponeringsnivå. Värt att notera är att ingen av sammanlagt 110 nordiska institutioner 

som deltog i studien planerar att nettoavyttra under det närmsta året.98 En enkätundersökning 

utförd av INREV, i vilken 22 svenska institutioner deltog, visar även den på en underexponering mot 

fastigheter, i genomsnitt om 1,5 procentenheter jämfört med uttalade riktmål.99 De livbolag som 

undersöks i denna rapport har i genomsnitt en exponeringsgrad mot fastigheter om åtta procent. 

Även tillfrågade fastighetsrådgivare menar generellt att siffran är väl låg och att det i många 

portföljer borde finnas utrymme för en uppåt tjugoprocentig exponering mot tillgångsslaget.100 

 

En orsak till differensen mellan faktisk och eftersträvad allokering kan troligen delvis motiveras av 

fastigheters heterogena egenskaper som komplicerar indexexponering mot fastighetsmarknaden. Att 

majoriteten av de intervjuade livbolagen är underexponerade mot fastigheter - börsnedgångar till 

trots - förklaras närmast av en slags växtvärk. Kapitalportföljerna har under de senaste tio åren vuxit 

stadigt och institutionerna har inte i matchande omfattning funnit attraktiva investeringstillfällen på 

fastighetsmarknaden. Här har givetvis livbolagens uttalade kriterier gällande investeringar i 

högavkastande svenska tillväxtområden spelat in och begränsat investeringsmöjligheterna.  

 

Även om transaktionsvolymerna på den svenska fastighetsmarknaden varit historiskt höga de 

senaste åren har institutionella investerare erfarit ett tämligen trångt spelrum. Representanter på 

livbolagen menar därutöver att fastighetsmarknaden för tillfället är säljarens marknad och att 

konkurrensen om objekt är hård.  Generellt har livbolagen inte varit beredda att skriva ner 

avkastningskraven för att möjliggöra ökad exponering. Resonemanget känns igen av Tobias Brynjer, 

CBRE, som menar att institutionella investerare länge kännetecknats av att vara investeringsbenägna 

i storstadsregioner, vars fastigheter inom branschen betraktas som stabilt avkastande och relativt 

likvida.  
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 En rad allokeringsanalyser som ämnar undersöka optimal fastighetsexponering för institutioner utifrån modern 
portföljteori pekar även i föreslagen riktning (se t.ex. Firstenberg et. al 1988). Andra analyser baserade på ALM-teorier (se 
2.3.1.1) resulterar i lägre optimala allokeringsnivåer som befinner sig närmre observerad fastighetsallokering bland 
institutioner (Se t.ex. Chun et. al 2002). Dessa grundar sig på inverkan av varierande finansierings- och utbetalningsplaner 
samt fastighetsavkastningars observerat låga korrelation med förändringar i utbetalningsförpliktekser. Rapporterna 
fastställer dock att institutionella investerare med stor allokering mot inflationskänsliga tillgångar bör vara högt viktade mot 
investeringar i fastigheter. 
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Det framgår tydligt av såväl bolagsstudien i denna rapport som av enkätunderökningarna från Pangea 

Property Partners och INREV att investeringar på hemmamarknaden föredras av en klar majoritet av 

de svenska institutionerna.  För alla fyra tillfrågade i bolagsstudien utgör den svenska marknaden klar 

huvudallokering. Enligt Pangea Property Partners sammanställning har svenska institutioner, i 

jämförelse med danska, norska och finska motsvarigheter, störst fokus på hemmamarknaden då 93 

procent av deltagarna föredrar inhemska fastighetsinvesteringar.  En återkommande förklaring till 

svenska institutioners obenägenhet att direktinvestera i utländska fastighetsmarknader är de 

misslyckade fastighetsaffärer som utgjorde en bred utlandsexpansion under 80-talet (se 5.3). Ett 

välfunktionerande politiskt system i kombination med ekonomisk stabilitet och marknader 

kännetecknade av god transparens väger dessutom tungt i allokeringsbesluten. Representanter på de 

intervjuade livbolagen framhåller även att investeringar på inhemska fastighetsmarknader ofta är 

kostnadseffektiva.  Att den svenska fastighetsmarknaden är attraktiv slutleds även av Pangea 

Property Partners sammanställning, som visar att 80 procent av de nordiska institutionerna föredrar 

svenska fastigheter vid allokering på annan nordisk marknad. 

 

7.2 Fastighetsinvesteringar 

7.2.1 Direktägande i fastigheter 
Samtliga tillfrågade livbolag fasthåller att direktinvesteringar föredras och investeringsformen utgör 

huvudstrategin för tillgångsslaget. Att så är fallet motiveras ytterst av att institutionerna vill åt så 

kallade rena fastighetsegenskaper genom insyn och kontroll över verksamheten. INREVs 

undersökning bekräftar tendensen och slår fast att 80 procent av de tillfrågade svenska 

institutionerna 2011 har för avsikt att öka allokeringen genom direktinvesteringar på den inhemska 

marknaden. Pangea Property Partners rapport redovisar en andel om 69 procent. Det finns även en 

historisk parameter som spelar in vad gäller direktallokering mot fastigheter, menar Erik Bodin, 

Leimdörfer.  Han framhåller att med direktägda fastigheter vet institutionella investerare vad som fås 

eftersom det är ett mycket beprövat koncept. Bodin framhåller även betydelsen av den kontroll 

direktägare förfogar över och som hos institutionella investerare traditionellt värderats mycket högt.  

 

Majoriteten av de tillfrågade livbolagen framhåller även att motivet till egen förvaltning grundar sig i 

en stark tilltro till ägandeformen. Åsikterna om förvaltningens nyckelroll inom fastighetsägandet 

delas av Tobias Brynjer, CBRE, som menar att vikten av förvaltningsstrategi inte nog kan 

understrykas. Han anser att det är en tydlig indikator på hur fastighetsägaren ser på sin verksamhet 

och att det till stor del är avgörande för om direktägande verkligen understödjs. Oavsett intern eller 

extern förvaltningsform är god förvaltning idag av större vikt än tidigare för hyresgäster i 

kvalitetsfastigheter, och betydelsen tycks stå sig framöver. Tendensen torde rimligen på sikt medföra 

ökad kostnadsallokering till ett, i livbolagens portföljer, redan starkt kostnadstyngt tillgångsslag.  

 

7.2.2 Fastighetsaktier 
Noterade fastighetsaktier har länge diskuterats som ett investeringsalternativ till direkt 

fastighetsägande, mycket med hänsyn taget till likviditetsfördelar, diversifieringseffekter och 

jämförligt hög avkastning. Korrelationen mellan fastighetsaktier och den underliggande 
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fastighetsmarknaden är dock starkt beroende av investerares investeringshorisonter. På kort sikt 

tycks aktier i noterade fastighetsbolag uppvisa särskilt hög korrelation om 0,7 med just 

aktiemarknaden. Sett ur ett längre perspektiv förefaller sambandet däremot plana ut och 

avkastningsmönstret alltmer följa fastighetsmarknadens. Det har visats att fastighetsaktier redan 

efter fyra år korrelerar mer med fastighetsmarknaden och att aktierna efter en tioårsperiod utgör ett 

nästintill fullgott alternativ till direktinnehav med en korrelationskoefficient på över 0,9.101 Till viss del 

kan korrelationströgheten möjligen förklaras av fastighetsmarknadens eftersläpning och begränsade 

informationstillgång. Fastighetsaktier har därutöver sedan 2005, med undantag för delar av 2008 och 

2009, handlats med substanspremier, vilket indikerar att noterade bolag under de senaste åren 

tillfört mervärden till de underliggande fastigheterna.102 För livbolag som kännetecknas av 

långsiktighet kan tillgångslaget följaktligen tyckas attraktivt som investeringsalternativ. Med hänsyn 

därtill är det smått förvånande att fastighetsaktier inte ingår i livbolagens fastighetsstrategier, utan 

konsekvent behandlas av respektive aktieavdelning .  

 

Daniel Anderbring, Catella, förhåller sig dock skeptisk till möjligheten att utnyttja långa historiska 

korrelationer för långsiktigt innehav och menar att en nackdel från institutionellt håll är de tämligen 

låga dagsomsättningarna hos många företag, då institutioner praktiskt taget uteslutande ser förvärv 

av aktieposter i de större noterade fastighetsbolagen som intressanta investeringsmöjligheter. Det 

medför otvivelaktigt många försvårande omständigheter, såsom tidskrävande processer och stark 

handelskonkurrens. Anderbring bedömer också att tillgångsslaget inte nödvändigtvis uppvisar hög 

likviditet, i synnerhet vad gäller stora aktieposter. Även om Erik Bodin anser att handel med stora 

aktievolymer, så kallade block trades, förekommer, bedömer han att det är svårt att avgöra vilken 

marknad som är mest likvid. Detta framför allt med hänsyn tagen till den, ur ett internationellt 

perspektiv, höga likviditeten på den svenska fastighetsmarknaden. Problematiken med 

fastighetsaktier framhålls av Bodin snarare vara att de flesta noterade bolagen, av sin natur, är högt 

belånade. Betraktat som ett isolerat tillgångsslag upplevs därav fastighetsaktier mer riskfyllda, även 

om livbolag kan justera den totala ränteexponeringen, förslagsvis genom att reducera 

aktieallokeringen till förmån för räntebärande instrument. Kombinationen av fastighets- och 

ränterisk är något som flera livbolag, även i denna undersökning, uttrycker sig negativt inställda till. 

Detta  eftersom många eftersträvar att nå rena egenskaper hos investeringsbara tillgångar.  

 

Liksom för andra typer av indireka investeringar har investerare i börsbolag litet beslutsinflytande 

över verksamheten, vilket till exempel försvårar inverkan på förändringar av affärsstrategier. Stora 

aktieposter krävs för ordentlig beslutsmakt. Just kontrollargument är återkommande under 

intervjuerna med livbolagen. Att aktieinnehav generellt medför ökad risk jämfört med direkt 

fastighetsägande ska inte heller förbises då det krävs ett långsiktigt innehav av fastighetsaktier för att 

uppnå en likartad exponering. Anderbring håller därför aktier som ett svårt tillgångsslag att arbeta 

med för att uppnå god fastighetsexponering och menar att alternativ är att föredra, framför allt för 

institutioner som har stora summor att allokera.  

7.2.3 Fastighetsfonder 
Förhållningen till fastighetsfonder är som tidigare nämnts tudelad bland de intervjuade livbolagen. 

Att investeringsformen på sin höjd utgör ett komplement till direktägande förklaras överlag av höga 

                                                           
101

 Leimdörfer (2011) 
102

 ibid 



53 
 

förvaltningsavgifter och huvudsakligen av bristen på beslutsinflytande. Erik Bodin, Leimdörfer, menar 

dock att investerare i fastighetsfonder idag söker större inflytande över beslutsfattandet än de gjort 

tidigare. Från att delvis karaktäriseras av investerare som reser kapital utan större bestämmanderätt 

och ordentlig inblick i fondernas investeringsstrategier utmärks numer investerare i fastighetsfonder 

av att ha höga transprenskrav på verksamheten. Det har bland annat blivit vanligare att investerare 

kräver platser i gemensamt bildade investeringskommittéer. Placerares inflytande och kontroll över 

investeringsbeslut tycks därför större än vid innehav av aktieposter i noterade fastighetsbolag men 

alltjämt inte stort nog för att anses betryggande av institutionella investerare. Ett införande av 

fastighetsbolag med skattelättnader i Sverige, såsom REITs, skulle vara av uttalat intresse men ingen 

av intervjupersonerna, varken bland livbolagen eller konsultfirmorna, tror på lagändring och hävdar 

att ämnet i stor grad är spekulativt.   

7.2.4 Kapitalutlåning till fastighetsmarknaden 
De intervjuade livbolagens fastighetsstrategier utgörs antingen undantagsvis eller inte alls av riktad 

kapitalutlåning mot fastighetsinvesterare. Christian Fredrixon, Catella, skönjer dock ett spirande 

institutionellt intresse och menar att extern finansiering av fastighetsaffärer är ett bra sätt för 

livbolag att bredda de fastighetsrelaterade tillgångarna. Sannolikt härleds livbolagens tilltänkta 

utrymme på lånemarknaden från bankernas allt restriktivare kreditvillkor och ökande 

refinansieringsbehov på fastighetsmarknaden. Att möjligheterna för investeringar av finansieringsart 

är goda påvisas exempelvis av att 43 procent av europeiska fastighetsaktörer anger att strängare 

kreditvillkoren inverkar negativt på deras investeringsaktivitet. Oförmåga att finna nya 

finansieringssätt anses vara det enskilt största hotet mot den europeiska fastighetsmarknadens 

återhämtning 2012 av deltagare i en enkätundersökning av CBRE.103 Institutioners stora inflytande på 

fastighetsmarkanden 2011 (se figur 5.1) kan även tänkas spegla en bristande tillgång till 

lånefinansiering på marknaden.  

 

För livbolag är kapitalutlåning till fastighetsaktörer däremot inte standardiserade processer och det 

råder delade meningar inom bolagen hur investeringsformen verkligen borde kategoriseras. Bland 

tillfrågade bolag finns det överlag en tveksamhet huruvida investeringsformen ska bektraktas som 

fastighetsrelevanta eller som affärer av tyngre räntekaraktär. Fredrixon känner igen diskussionen och 

ser tendensen att utlåning mot fastighetsmarknaden är mer svårhanterligt för större institutioner 

med starkt organisatoriskt uppdelade ansvarområden och längre beslutsled. Han tycker överlag att 

mindre institutioner uppvisar en större flexibilitet och nyfikenhet inom området.  

 

Trots att emissioner av fastighetsobligationer har tilltagit de senaste åren är marknaden än så länge 

relativt omogen i Sverige. Eftersom obligationer vanligen utgör topp- och inte huvudfinansiering, som 

är betydligt svårare att beviljas, anses en traditionell obligationslösning på dagens 

finansieringsproblematik inte fullgod. Mikael Söderlundh, Pangea Property Partners, ser dock ett 

ökat intresse för obligationer på fastighetsmarknaden idag, både som komplement till och ersättning 

av traditionella banklån. Det är dock ännu för tidigt att säga hur viktig roll denna delvis nya 

finansieringsform kommer att spela framöver. Det beror i stor utsträckning på hur 

finansieringsmarknaden och framförallt prissättningen av traditionella banklån utvecklar sig 

framöver, menar han. Intresset för att investera i fastighetsobligationer är än så länge begränsat 
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bland livbolagen, som i vissa fall kan ha problem med att investeringsformen faller mellan 

avdelningarna för fastigheter respektive obligationer. 

7.2.5 Investeringsklubbar 
Att livbolag deläger fastighetsbolag med ett fåtal andra investerare har de senaste åren blivit allt 

vanligare, vilket delvis kan ses som en reaktion på tidigare fondplacerares bristande kontroll över 

investeringar, höga förvaltningsavgifter och incitament. Alla intervjuade livbolag förhåller sig även 

positiva till joint venture-bolag. Ur institutionella investerares synvinkel erbjuder investeringsformen 

nämligen ett antal attraktiva fördelar som sedan finanskrisen 2008 tycks ha kommit att värdesättas 

allt högre. Likheten med direktägande utgör en uttalad tydlighet och trygghet. Kombinationen mellan 

ett högt inflytande över affärsstrategier, riskdelning och kompetensutbyten bidrar även till 

investeringsklubbars höga attraktivitet. Även tidigare obeprövade marknadssegment kan genom 

samarbeten nås, vilket ger goda diversifieringsförutsättningar även på hemmamarknaden och 

utrymme att agera mer oppurtunistiskt. Till skillnad från tidigare berörda fastighetsinvesteringar av 

indirekt karaktär är klubbarna inte i samma uträckning belånade strukturer. Underliggande 

ränteexponering är i många fall klart begränsad vilket även tycks premieras av institutionerna. 

Christian Fredrixon, Catella, slår likaledes fast att investeringsklubbar gått från att vara en trend till 

att på ett fåtal år vidareutvecklas och idag utgöra ett alltmer vedertaget investeringsinstrument.  

 

Erik Bodin, Leimdörfer, ser dock en potentiell vansklighet med klubbstrukturen. Även om 

institutionella investerare i regel har långa investeringshorisonter, finner han det något osäkert hur 

framtida utträden kommer gå till. I och med att  antalet etableringar ökat kraftigt de senaste åren har 

hittills inga eller mycket få exits observerats. Frågan är hur väl oplanerade utträden kommer mottas 

av övriga parter som kanske varken vill deläga med andra, obeprövade delägare eller själva har för 

avsikt att öka sina ägarandelar i bolaget. Vikten av tydliga avtal gällande skyldigheter och förpliktelser 

vid utträden och likvidering betonas.  
 

7.3 Det finansiella klimatet 

7.3.1 Inverkan på livbolagen  
De finansiella marknaderna, på vilka livbolag är stora aktörer, har de senaste åren upplevt kraftiga 

svängningar. Bolagens solvensgrader påverkas därför i stor utsträckning av det finansiella läget.  

En initialt stark solvensgrad är en viktig faktor för att kunna hantera förändringar i det finansiella 

klimatet, eftersom en sjunkande solvensgrad innebär ett minskat riskutrymme för investeringar. För 

aktörer med redan låg solvensgrad kan dödsspiraleffekter rendera i en framtvingad långsiktig 

lågriskexponering som är svårbruten när riskutrymmet är begränsat. Därmed hotas även en 

långsiktigt god avkastning.  

 

På grund av stigande börsvärden under 90-talet har många bolag kunnat bygga upp solvensstarka 

kapitalbaser. 2000-talets finansiella kriser har dock medfört en överlag minskad totalavkastning på 

aktiemarknaden. Den senaste tioårsperioden har fastigheter totalavkastat bättre än såväl aktier som 

obligationer.104 

 

                                                           
104

 IPD (2012) 



55 
 

Samtliga intervjuade bolag menar att deras långsiktiga investeringsstrategier inte omvärderats 

utifrån de senaste förändringarna i det finansiella klimatet. Långsiktiga strategier bygger snarare på 

egenskaper som varje individuellt tillgångsslag uppvisat under längre tidsserier. Bolag B ser dock 

skuldkrisen som en första följd av en överskuldsatt västvärld, vilket tros leda till långsiktigt låg tillväxt. 

Bolaget strävar bland annat därför efter att öka fastighetsexponeringen. 

 

Mikael Söderlundh, Pangea Proprty Partners, bekräftar ovanstående och anser att 2000-talets 

oroligheter på de finansiella marknaderna fått en effekt på livbolagens investeringsstrategier. 

Söderlundh konstaterar att fastigheter, som en följd av oroligheter på de finansiella marknaderna, i 

allmänhet har cementerat sin ställning som det tredje tillgångsslaget bland institutionella 

investerare. Fastigheters stabila avkastning och inflationsskyddande egenskaper i tider av finansiell 

oro lyfts fram som särskilt attraktiva, i jämförelse med exempelvis volatila börskurser och 

lågavkastande obligationer. Tillgångsslagets  årliga direktavkastning om fem till sex procent 

motsvarar ofta vad livbolagen erbjuder försäkringstagare i form av garanterad ränta och återbäring, 

vilket talar för god matchning, menar han. 

 

Tobias Brynjer, CBRE, framhåller livbolagens benägenhet att investera i attraktivt belägna 

kvalitetsfastigheter. Ett tänkbart segment är bostadsfastigheter i tillväxtorter som uppvisar stabila 

avkastningsmönster och mycket liten konjunkturkänslighet. Under finanskrisen 2008 observerades 

även en stark ökning av antalet bostadsfastighetstransaktioner (se figur 5.4). Av fastighetssegmenten 

har även bostadsfastigheter totalavkastat högst den senaste tioårsperioden.105 

 

Till följd av fastighetsmarknadens sencykliska egenskaper och bankernas restriktivare utlåning är en 

lägre aktivitet på transaktionsmarknaden att vänta. Rimligtvis torde livbolag tillhöra de dominerande 

aktörerna på fastighetsmarknaden även 2012. 

7.3.2 Framtidsutsikter 

Livförsäkringsbranschen kommer de närmaste åren att påverkas av Solvens II, vars målsättning är att 

uppnå en mer harmoniserad europeisk försäkringsmarknad. Det rådande finansiella klimatet kan 

dock försvåra övergången, eftersom livbolagens kapitalbaser prövas hårt.  En anpassning till nya, 

strängare solvenskrav kan således bli problematisk.  

 

En enkätstudie med tonvikt på europeiska försäkringsaktörer, utförd av CSFI och PwC, genomfördes 

under 2011 för att utreda de största hoten som försäkringsmarknaden står inför de kommande tre 

åren. Livbolag menade att förväntade effekter av Solvens II-implementeringen utgjorde den största 

risken. Den mest påfrestande effekten ansågs utgöras av hot mot långsiktigt god avkastning i och 

med ökade kapitalkrav. Även makroekonomiska trender ansågs utgöra stora hot.106 

 

Under förutsättning att garantiinnehållet i försäkringsprodukterna bibehålls,  är en ökad exponering 

mot lågrisktillgångar sannolik. Fastigheter kommer i sådana fall troligen att minska i attraktivitet i 

jämförelse med statsobligationer. I förhållande till aktier och fonder torde framför allt direktägda 

fastigheters attraktivitet dock öka. Inom kapitalslaget fastigheter premieras direkta investeringar 

framför indirekta, såsom fastighetsfonder och fastighetsaktier, av kapitalkraven i det nya 
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solvensdirektivet (se 4.5.1.1). Investeringar i fastighetsfonder kommer förvisso genomföras men 

antagligen med ett ökat tryck på affärsmodellen. Bestämmer sig bolagen för att erbjuda produkter 

med mindre garantiinnehåll möjliggörs däremot val av mer riskfyllda tillgångar.  

 

Daniel Anderbring, Catella, menar att fastighetsägande via investeringsklubbar, beroende på bolags 

ägarstruktur och transparens, skulle kunna likställas med direktägande i fastigheter. Det finns därför 

även anledning att tro att investeringsformen kan gynnas gentemot andra fastighetsinvesteringar av 

direktiven i Solvens II. Oppurtunistiska investeringsklubbar kan även tänkas utnyttja en förväntat 

avtagande investeringslust på den sekundära fastighetsmarknaden.  

 

Även säkerställd kapitalutlåning till fastighetsmarknaden tycks främjas av det nya regelverket, 

eftersom kapitalkrav inte ställs på livbolag som borgenärer.107 På grund av bankernas ökade 

kapitalkrav och stundande Basel III-regelverk, skulle livbolag delvis kunna möta det 

refinansieringsbehov som uppstått på fastighetsmarknaden efter att utländska banker de senaste 

åren dragit sig tillbaka till hemmamarknaderna (se 5.5). Att befintliga och solida geldenärer i allt 

större utsträckning premieras av banksektorn, kan även tänkas öka efterfrågan på lånefinansiering 

från institutionellt håll.  

 

Utöver att solvensstarka bolag kommer att påverkas i mindre utsträckning än bolag med låg 

solvensgrad, är det dock svårt att fastställa på vilket sätt och i vilken utsträckning livbolag kommer att 

reagera på implementeringen av Solvens II. Bolagens verksamheter utgörs i genomsnitt till 70 

procent av tjänstepensionsverksamhet, vilket även medför en osäkerhet gällande omfattningen av 

effekterna. Förutsatt att tjänstepensionsverksamhet på sikt bedrivs separat, kommer Lagen om 

tjänstepensionsrörelse dock med största sannolik att anpassas efter Solvens II.  
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8 SLUTSATS 
För livbolag utgör direktägande såväl historiskt som i dagsläget den mest omfattande formen av 

fastighetsallokering. Förutom att bidra med riskjusterande avkastningsmönster och en 

inflationsskyddande funktion, är grunden till fastighetsinvesteringsformen den traditionellt 

förankrade tryggheten. Med stöd i resonemanget att riskaversiva investerare under tider av finansiell 

oro dessutom tenderar att uppvisa ett flocklikt beteende, förefaller därför en föreställning om att 

livbolagen skulle gå ifrån direktägande som primär fastighetsstrategi i dagsläget mycket orimlig. 

Investeringsformen tycks även gynnas av det nya regelverket Solvens II. Med ett höjt fokus på 

förvaltning i egen regi och höjda förvaltningspreferenser från hyresgäster ställs dock ökade krav på 

kostnadseffektivitet.   

 

Generellt anser sig livbolagen underviktade mot fastighetsmarknaden och synen på 

fastighetsinvesteringar är därför mycket positiv. Fastigheters säregenskaper i kombination med 

livbolagens begränsande investeringspreferenser till och på den svenska fastighetsmarknaden 

komplicerar emellertid i många fall en ökad direktallokering. Nya förutsättningar på 

finansmarknaden, med bland annat restriktivare utlåning och strängare solvensregelverk till följd, 

bidrar därutöver till ökad komplexitet och kan öppna för vissa alternativa fastighetsinvesteringar. 

Livbolagens definition av och preferenser för fastighetsinvesteringar skulle följaktligen kunna vidgas.  

 

Investeringsklubbar har sedan finanskrisen vuxit fram som ett vedertaget instrument. Likheten med 

direktägande i fastigheter tros ha stark betydelse, likaså riskdelningen och kompetensutbyten som 

möjliggör vidgade investeringsmöjligheter. För att möjliggöra mer opportunistiska 

investeringstrategier och nå även den sekundära fastighetsmarknaden skulle livbolag därför i större 

utsträckning kunna nyttja klubbstrukturer.  I och med likheten till direktägande och att 

investeringsklubbar inte nödvändigtvis är belånade strukturer, är det även rimligt att anta att det 

stundande solvensregelverket Solvens II kommer att gynna investeringsformen framför andra 

fastighetsinvesteringar av mer indirekt karaktär, såsom fastighetsfonder och -aktier, som i jämförelse 

beläggs med högre kapitalkrav.  

 

På grund av bankernas restriktivare utlåning är efterfrågan på alternativa finansieringslösningar 

mycket stor på fastighetsmarknaden. Varken direkt kapitalutlåning till fastighetsaktörer eller 

fastighetsobligationer utgör dock uttalade delar av livbolags fastighetsstrategier. Livbolag som 

borgenärer är därför ett tänkbart scenario, i synnerhet eftersom  investeringsformen troligtvis inte 

kommer att påföras ökade kapitalkrav. Obligationsmarknaden anses intressant, men för tillfället 

alltför omogen i Sverige. Organisatoriskt kompliceras hanteringen av fastighetslån genom statiska 

ansvarområden. Inom bolagen betraktas säkerställda fastighetslån antingen utgöra 

fastighetsexponering eller ränteexponering, vilket troligen är ett alltför snävt synsätt på 

investeringsformen. För en effektivare replikering av finansläget krävs förmodligen större flexibilitet.  

 

Oavsett förhållningssätt till fastighetsaktier, utgör långsiktigt innehav mycket god 

fastighetsexponering. Som långsiktiga aktörer och ägare av fastighetsaktier borde livbolag därför 

gagnas av att inte fullt ut betrakta innehav som aktieexponering, utan förvalta fastighetsaktier och 

fastighetsportföljer på ett mer samordnat sätt. Det skulle, förutom att bidra till en bättre beskrivning 

av den faktiska fastighetsexponeringen, möjliggöra utnyttjande av imperfektioner mellan 

marknaderna, såsom relativa prisskillnader.  
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Fastighetsfonder delar livbolagen och utgör på sin höjd kompletterande fastighetsplaceringar i 

bolagens portföljer. Incitamentsstrukturer, höga förvaltningsavgifter och bristande beslutsinflytande 

gör att många bolag känner viss tvekan inför investeringsformen. På grund av nämnda egenskaper 

samt en stundande implementering av Solvens II förefaller det mycket troligt att fonder erfar ett 

minskat intresse till förmån för investeringsklubbars ägarstrukturer och transparens. För att uppnå 

exponering mot utländska marknader, vilket svenska livbolag överlag inte föredrar via direktägande, 

anses dock fastighetsfonder intressanta.  

 

I och med att direktiven inom Solvens II till fullo ännu inte är kungjorda, är det dock svårt att förutspå 

på vilket sätt och i vilken utsträckning livbolag kommer att reagera på implementeringen. 

Solvensstarka bolag kommer dock otvivelaktigt att påverkas mindre än bolag med låg solvensgrad. 
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BILAGA 
 

Intervjuschema  
 

Livbolag 
 

 Hur ser er fastighetsorganisation ut? 

 Vilken roll spelar tillgångsslaget fastigheter i er portfölj? 

 I vilka former sker era fastighetsinvesteringar och varför?   

- Vilka alternativ ser ni till direktinnehav? 

 Vilken är er målallokering mot fastigheter?  

 Hur påverkas era fastighetsstrategier av förändringar i det finansiella klimatet?  

 Hur påverkas era fastighetsstrategier av stundande Solvens II-direktiv? 

 

Fastighetsrådgivare 
 

 Vad karaktäriserar livbolag som fastighetsinvesterare?  

 Hur ser förutsättningarna ut för livbolag att investera på fastighetsmarknaden? 

- Kan det finnas anledning att öka allokeringen mot fastigheter i portföljen? 

 Kan det finnas anledning för livbolag att öka inriktningen mot alternativa 

fastighetsinvesteringar?  

-      I sådana fall, vilka typer av alternativa fastighetsinvesteringar? 

 Ser ni att livbolagens fastighetsstrategier påverkas av oroligheter i det finansiella klimatet?  

 Vilka effekter kan Solvens II-direktivet tänkas få på livbolagens fastighetsstrategier?  

 


