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Abstract 

 

The financial crisis in 2008 was a source for asset managers to find new, different assets to 

optimize their portfolios. During the last couple of years the pension funds have slowly started 

to further invest in alternative assets, such as real estate assets. Still, these investments in 

alternative assets only represent a small part of the total capital of the pension funds. This 

study examines the investment strategies that the Swedish National pension funds are using. 

The purpose is to find out why they don’t invest more in real estate. The Swedish National 

pension funds are regulated through Swedish law with investment rules that regulate the 

allocation of capital. However there is no specific investment rule regarding real estate 

investments. The other investment rules limits the Swedish National pension funds to invest 

more in real estate. Nevertheless the result of this study shows how the Swedish National 

pension funds are positive to increase investments in real estate. The conclusion of this study 

pinpoints that the Swedish National pension funds investment rules should be investigated 

and changed. Done correctly, this change could lead to more investment in real estate in the 

future by the Swedish National pension funds. 
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Examensarbete  
  

  Titel Pensionsfonders investeringsstrategier 

beträffande fastigheter, varför investeras det 

inte mer? 

Författare Natalie Pietrewicz, Samuel Roihjert 

Institution Fastigheter och Byggande 

Examensarbete Kandidatnivå nummer 192 

Handledare Han-Suck Song 

Nyckelord Pensionsfonder, fastighetsinvesteringar, 

portföljteori 

   

Sammanfattning 

 

Finanskrisen 2008 gav upphov till fondförvaltare att hitta nya tillgångar att investera i för att 

optimera sina portföljer. Pensionsfonder har i och med detta långsamt börjat öka sina 

investeringar i alternativa tillgångar som till exempel fastigheter under de senaste åren. 

Fortfarande utgör dessa investeringar i fastigheter en liten procentandel av pensionsfondernas 

totala kapital. Denna studie undersöker investeringsstrategierna som de svenska allmänna 

pensionsfonderna använder sig av och syftet med studien är att ta reda på de bakomliggande 

faktorerna till varför de inte investerar mer i fastigheter. Eftersom AP-fonderna är statligt 

ägda har de placeringsregler som reglerar hur AP-fonderna ska allokera sitt kapital. Dock 

finns det ingen specifik regel gällande fastighetsinvesteringar men de andra reglerna medför 

att AP-fonderna inte kan investera så mycket i fastigheter. Resultatet från denna studie visar 

ändå tydligt att AP-fonderna ser positivt på ökad allokering i fastigheter. Slutsatsen med 

studien är att placeringsreglerna borde kollas över och att vissa av reglerna borde ändras då 

det skulle kunna leda att AP-fonderna i framtiden skulle kunna investera mer i fastigheter.
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Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Han-Suck Song, på Kungliga tekniska högskolans 

avdelning för Fastigheter och Byggande för all vägledning och hjälp genom arbetsprocessen 

för att sammanställa denna rapport.  

Vi vill även tacka de personer från AP1-AP4 och AMF Fastigheter som har tagit sig tid och 

ställt upp på intervjuerna genom ett gott bemötande och hjälpsamhet. Utan er hjälp skulle 

detta arbete ha varit svårt att genomföra.  

Slutligen vill vi tacka Hans Lind och Inga-Lill Söderberg som har hjälp oss genom 

arbetsprocessen till denna rapport. 

 

Stockholm 2014 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet introduceras läsaren för studien genom en presentation och en 

beskrivning av bakgrunden till studiens problemställning. Vidare presenteras 

problemställningen, följt av en avgränsning och slutligen val av metod och data.  

 

1.1 Bakgrund  

Efter finanskrisen 2008 har både riskkapitalmarknaden och fastighetsmarknaden mött större 

utmaningar då det funnits en osäkerhet på marknaden. Perioden har präglats av höga 

svängningar i marknaden, låg likviditet och försiktiga investerare. Nya, strängare regleringar 

har också tillkommit vilket har gjort att fondförvaltare har, utifrån de nya marknadsvillkoren, 

anpassat sina investeringsstrategier. Ändå förväntas det att transaktionsaktiviteten kommer att 

öka under de kommande åren tillsammans med en ökad konkurrens på marknaden. Att 

konkurrensen ökar medför att fondförvaltarna på riskkapitalmarknaden blir tvungna att leta 

efter nya investeringsalternativ för att upprätthålla avkastningen som eftersträvas (EY, 2013).  

Fastigheter som tillgångsklass har särskilda egenskaper som skiljer dem från andra 

tillgångsklasser, sådana som aktier, fonder eller andra värdepapper. Egenskaper som att en 

fastighet är unik, geografiskt stationär, det sker tämligen få transaktioner och att 

transaktionskostnaderna oftast är relativt höga. Idag vet man att fastigheter har en låg 

korrelation gentemot andra tillgångsklasser såsom aktier. Detta har lett till att fastigheter utgör 

den tredje största tillgångsklassen i pensionsfonder. Oberoende av vilken typ av investering 

som görs finns det alltid en viss risk. Vad gäller fastigheter har det visat sig att utöver den låga 

korrelationen mot tillexempel aktier, så garanterar fastigheter en jämn och bra avkastning 

samtidigt som de ger positiva fördelar inom diversifiering.  

En risk i att investera i fastigheter finns eftersom de utgör illikvida medel. Intresset 

beträffande fastighetsinvesteringar har ökat där till exempel världens största pensionsfond, 

Statens pensjonsfond utland (den norska pensionsfonden) köpte in sig på den amerikanska 

fastighetsmarknaden genom olika fastighetsinvesteringar i 2012 (Williams, J, 2013). Intresset 

hos de allmänna pensionsfonderna i Sverige beträffande fastighetsinvesteringar har under de 

senaste åren också börjat öka. De allmänna pensionsfonderna är statligt ägda vilket gör att de 

har placeringsregler som reglerar hur de ska investera sitt kapital i olika tillgångar för 

optimering av deras portföljer. Studier från 2001 visar på att en mixad portfölj borde ha ett 



 

 2 

bestånd av fastigheter som tillsammans utgör 20-30% av portföljen. Dock visar det sig att 

pensionsfonder idag endast väljer att investera ungefär 5% i fastigheter (Craft, 2001 s.17-23). 

 

1.2 Problem och syfte  

Ett övergripande problem vad gäller pensionssystemet är att vi har en åldrande befolkning 

som i dagsläget lever längre. Detta medför en hård belastning på de allmänna 

pensionsfonderna. Pensionsfonderna måste ha en optimal avvägning mellan både risk och 

avkastning vad gäller deras investeringar för att optimera deras portföljer. 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka strategier de svenska pensionsfonderna 

använder sig av när de investerar i fastigheter. Vidare är syftet att undersöka vilka 

bakomliggande faktorerna som är orsaken till varför pensionsfonderna inte investerar mer i 

fastigheter.  

En underliggande hypotes är att de allmänna pensionsfonderna i framtiden kommer vilja 

investera mer i fastigheter. 

 

1.3 Avgränsning 

Eftersom ämnet i sig omfattar ett väldigt brett område har vissa avgränsningar gjorts i denna 

studie. Studien är avgränsad på ett sådant sätt att den fokuserar i hur de allmänna 

pensionsfonderna väljer att investera i fastigheter. Vidare i studien beskrivs de allmänna 

pensionsfonderna som till exempel första AP-fond eller AP1. Avgränsningen vad gäller AP-

fonderna har gjorts att endast AP1-AP4 har undersökts i denna studie. 

Studien är vidare avgränsad så att den bakomliggande kunskapen för de 

investeringsstrategier och förvaltningsstrategier som används endast representeras på ett 

överskådligt men ändå fördjupande sätt. Intervjuerna som den slutliga diskussionen och 

slutsatsen bygger på är från AP1-AP4, dessa pensionsfonder utgör de öppna buffertfonderna i 

det allmänna pensionssystemet. Utöver dessa intervjuer har också en intervju med AMF 

Fastigheter genomförts för att kunna göra en jämförelse med de allmänna pensionsfonderna 

då AMF Fastigheter inte är statligt ägda.  
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1.4 Val av metod och data 

I den här studien har vi använt oss av en explorativ ansats. Undersökningen bygger på en 

teoridel som baserar sig på litteraturinsamling i form av senare års vetenskapliga artiklar, 

böcker, rapporter och information från olika hemsidor. Vidare bygger undersökningen på en 

kvalitativ studie, där fokus har lagts på intervjuer med investeringsansvariga för fastigheter 

från de olika AP-fonderna och AMF Fastigheter.  

Följande personer har intervjuats: 

 

 Tomas Beck, Portfolio Manager Real Estate från AP1  

 Helena Olin, External Manager, Head of Real Estate från AP2 

 Bengt Hellström, Head of Alternative Investments från AP3.  

 Olof Nyström, Senior Portfolio Manager Real Estate från AP4. 

 Fredrik Ronvall, Transaktionschef från AMF Fastigheter 

 

Alla intervjuer har genomförts på plats hos de olika utvalda personerna, förutom intervjun 

med Tomas Beck, där intervjun har genomförts via mailkorrespondens och intervjun med 

Helena Olin som genomfördes via telefon eftersom AP2 är lokaliserade i Göteborg. Vi har 

använt oss av semi strukturerade, öppna frågor under intervjuerna. Alla svar under 

intervjuerna har antecknats med hjälp av dator för att underlätta skrivprocessen. De 

frågeområden som vi har sökt svar kring hos AP-fonderna och AMF Fastigheter är: 

 

 Hur stor andel investeras i fastigheter i dagsläget?  

 Hur stor andel fastighetsinvesteringar sker i Sverige kontra utomlands?  

 Sker fastighetsinvesteringarna indirekt eller direkt? => Varför den ena och inte den 

andra? 

 Sker styrningen av tillgångarna internt eller externt? 

 Kommer ni investera mer i fastigheter i framtiden? 
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2 Teori och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel beskrivs på ett djupare sätt de teorier och strategier som krävs för att kunna 

besvara problemställningen. En översiktlig beskrivning av den moderna portföljteorin och 

dess olika begrepp presenteras. Vidare presenteras fastigheter som tillgångsklass, 

investeringsstrategier, förvaltningsstrategier och tillslut de risker som finns. 

 

2.1 Modern Portföljteori (MPT) 

Modern portföljteori är en investeringsmodell som beskriver hur en investerare med rationellt 

tänkande använder sig av diversifiering för att optimera sin portfölj. Diversifiering innebär att 

investeraren i sin portfölj varierar aktier, fonder och andra tillgångar som gentemot varandra 

har relativt låg korrelation. Diversifieringen leder till att risken minskas i portföljen samtidigt 

som en förbättrad eller en oförändrad avkastning erhålls. Ett enkelt exempel för att beskriva 

hur teorin är uppbyggd är att man har två olika tillgångar, X och Y, som kombineras och 

tillsammans bildar en portfölj Z. Dessa tillgångar har både likartad avkastning och likartad 

risknivå individuellt sett men över tiden samvarierar inte avkastningarna. Resultatet blir att 

portföljen Z kommer generera lika hög avkastning men till en lägre risk jämfört med om man 

skulle investera enbart i tillgång X eller tillgång Y (Larsson, 2013 s. 10-13).  

 

2.1.1 Korrelation  

Korrelation är ett begrepp inom statistiken och ett viktigt begrepp som används inom 

portföljteorin. Korrelationen beskriver sambandet mellan två tillgångars avkastning i en 

portfölj och hur de rör sig förhållande till varandra över tiden. Värdet på korrelationen ligger 

mellan +/-1. Fås en korrelation som ligger nära värdet 1 har tillgångarna ett starkt samband, 

med en hög korrelation. Vid en hög korrelation rör sig tillgångarna ungefär på samma sätt vid 

både upp- och nergångar.  Är korrelationen däremot närmare värdet -1 är sambandet svagt och 

en låg korrelation erhålls. Vid en låg korrelation kommer tillgångarna att röra sig i motsatt 

riktning vid upp- och nergångar, det vill säga går den ena tillgången upp går den andra ner.  

För att skapa en så bra diversifiering som möjligt vill investeraren hitta tillgångar som 

har en låg korrelation med varandra. Detta eftersom låg korrelation mellan tillgångar leder till 

att variansen och standardavvikelsen i portföljens avkastning, alltså risken, blir mindre 

jämfört med om man har två tillgångar med hög korrelation (W. Brueggeman, J. Fisher, 2011 

s. 710-735).  
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2.1.2 Likviditet 

Likviditet är ett begrepp som beskriver ett företags betalningsförmåga över kort tid. Att ett 

företag är likvid innebär att de har tillräckligt med medel att betala sina skulder med en kort 

tidsfrist om det skulle uppstå en situation där de blir betalningsskyldiga. Att en organisation är 

illikvid är direkta motsatsen. De har alltså inte tillräckligt kapital för att betala sina skulder på 

kort sikt.  

Typiska likvida medel är aktier eller fonder som är tillgängliga på den öppna 

aktiemarknaden. Tillgångarna på den öppna aktiemarknaden kan enkelt köpas och säljas 

vidare under relativt korta tidshorisonter. Fastigheter däremot ingår i den kategorin som utgör 

så kallade illikvida medel då försäljningsprocessen normalt tar längre tid och det är inte alltid 

lika lätt att hitta en intressant köpare då varje fastighet är unik på flera sätt.  

 

2.1.3 Allokering 

Fördelning av aktier och obligationer betyder mest för avkastningen och denna fördelning 

kallas för allokering. Med allokering menas att investeraren regelbundet omfördelar aktier, 

obligationer och korta räntor i en förvaltning. Det finns två typer av allokering, strategisk och 

taktisk. 

Strategisk allokering bygger på att en längre investeringshorisont och genom 

investeringar som på lång sikt ska generera en lönsam och stabil avkastning. Fonder som 

använder sig av strategisk allokering försöker att hitta tillgångar som har en låg eller negativ 

samvariation med varandra över långa tidsperspektiv. Med strategisk allokering skapas en 

tillgångsportfölj som bygger på låg korrelation mellan tillgångarna till en given avkastning 

där ett särskilt fokus läggs på den långsiktiga risken. 

Taktisk allokering bygger på en kortare investeringshorisont som genom investeringar 

och placeringar ska generera en stabil och lönsam avkastning på kort sikt. Fonder som 

använder sig av taktisk allokering är mer flexibla och anpassningsbara och försöker att hitta 

tillgångar som för tillfället ger den bästa avkastningen. Den taktiska allokeringsstrategin har 

en varierande risk som beror på hur aktiv förvaltaren är. Samtidigt är denna strategi väldigt 

beroende av förvaltarens skicklighet i att positionera tillgångarna. Vidare blir utnyttjandet av 

de olika tagna positionerna en viktig faktor som är avgörande för hur stor eller liten 

avkastningen blir.  
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Sedan kan en investerare kombinera dessa två allokeringsstrategier genom kombinerad 

allokering, då fås en portfölj med tillgångar som både har korta- och långsiktiga 

investeringshorisonter (Roubehani, 2008 s.66-67).  

 

2.2 Fastigheter som tillgångsklass 

Det finns flera olika aspekter och orsaker till varför aktörer intresserar sig i 

fastighetsmarknaden. En av de viktigaste orsakerna till varför investerare intresserar sig i 

fastigheter som tillgångsklass är de fördelarna inom diversifiering som fastighetsinvesteringar 

medför. Fastigheter har gentemot aktier, fonder eller andra värdepapper, som resterande 

portfölj brukar bestå av, en låg korrelation vilket bidrar till en positiv påverkan på portföljens 

avkastning och riskprofil. Den låga korrelationen leder till en reduktion av portföljens totala 

risk vilket medför en god och stabil men även varierad avkastning över tid. En annan orsak till 

varför fastigheter är intressanta som tillgångsklass är det skydd mot inflationen som de har. I 

dag skrivs hyresavtal oftast med en indexerad hyra som följer inflationen vilket leder till att 

utvecklingen i fastigheter också tenderar att följa inflationen. Ökar inflationen ökar 

hyresintäkterna som fastigheten genererar och vice versa om inflationen sjunker. En sista och 

viktig orsak till varför aktörer bör lägga till fastigheter i sin portfölj är att de genererar ett 

stabilt kassaflöde, genom hyresintäkter, över tiden till portföljen (Andonov, Kok, Eichholtz, 

2013 s. 32-42). 

Genom att använda fastigheter i ens portfölj som en tillgångsklass erhålls en rad 

fördelar som tidigare beskrivits, men även vissa nackdelar. Den absolut största nackdelen är 

att fastigheter utgör illikvida medel då en fastighetstransaktion kan vara en utdragen och lång 

process som kan ta uppemot flera månader. Dessutom brukar transaktionskostnaderna vara 

relativt höga vilket medför att det inte alltid finns någon aktör på marknaden som vid en viss 

tidpunkt har tillräckligt med kapital för att kunna investera.  
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2.2.1 Private och Public equity 
 

Private equity är en tillgångsklass där aktörer endast investerar i onoterade bolag. Eftersom 

transaktionerna inte sker på den offentliga marknaden innebär det att köpare och säljare är 

tvungna att hitta varandra vilket gör det svårare att genomföra sina investeringar. Det leder 

också till att tillgångsklassen är illikvid. Att en högre risk tas med denna tillgångsklass, i 

motsättning med public equity, kompenseras ofta med att private equity ger betydligt högre 

avkastning (a, Pompian, 2009 s.162). 

Public equity är en tillgångsklass där aktörer kan köpa ägarandelar i form av aktier eller 

fondandelar i ett företag som är börsnoterat på den offentliga marknaden. Här finns det hela 

tiden tydlig och översiktlig information om de olika värdepapperna och andelarna som en 

investerare har möjlighet att investera i. Tillgångsklassen är likvid där vem som helst som vill 

göra en investering kan ta del av marknadens tillgängliga information (b, Pompian, 2009 

s.162). 

 

2.2.2 Fastighetsfonder 
 

Fastighetsfonder är onoterade fastighetsbolag och är till för att flera investerare kan investera i 

fastigheter tillsammans. I sin tur investerar fonden direkt i fastigheterna vilket leder till att 

investerarna investerar indirekt i fastigheten. Viktigt att veta är att en fastighetsfond inte är 

samma sak som en fastighetsaktie där den stora skillnaden ligger i att aktiers värde, 

avkastning med mera regleras via börsen. 

Det finns två olika typer av fonder, öppen och sluten. Vilken typ som väljs beror på hur 

lång innehavstiden är och i hur stor utsträckning som investeraren vill vara med och kunna 

påverka utvecklingen. Den öppna fonden har ingen tidsbegränsad livslängd och syftet med 

denna typ går ut på att investeraren när som helst kan lägga till eller ta ut kapital, vid valfritt 

skede under fondens livstid. Den slutna fonden går ut på att fonden bestämmer ett givet 

kapital där andelarna köps och säljs på en andrahandsmarknad. När fonden är fullt finansierad 

stängs fonden och inga nya investerare släpps in. Slutna fonder är tidsbegränsade, det vill säga 

att fastigheterna säljs när tiden har gått ut och då får investerarna tillbaka sina investerade 

pengar. Vid denna typ av fond kan en investerare inte dra sig ur fonden under dess livslängd 

om man skulle önska detta förutom om investeraren själv eller med hjälp av en mäklare 

lyckas hitta en ersättare. Att dra sig ur en sluten fond är dock väldigt ovanligt då det sällan 

finns någon ersättare (Skarp, 2001 s. 7-8). 
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2.3 Investeringsstrategier 

Fastighetsexponering kan ske på många olika sett och när en pensionsfond väl bestämt sig för 

att investera i fastigheter gäller det att omvandla den strategiska fördelningen till praktiskt 

genomförande. Pensionsfonder kan genomföra investeringar i fastigheter på fram för allt två 

olika sätt, antingen genom direkt exponering i fastigheter eller genom indirekta investeringar i 

listade fastighetsföretag. Vidare måste de också välja om man genomför investeringar med 

eget kapital eller genom lån. 

 

2.3.1 Direkta och Indirekta investeringar  

Direkta investeringar handlar fram för allt om att investeraren köper fastigheten och blir 

lagfaren ägare. Ett annat sätt att göra en direkt investering är genom att ha tillräckligt stora 

ägarandelar i fastigheten vilket leder till ett större ansvar och kontroll över framtida beslut. 

Innehar investeraren majoriteten av ägarandelarna i en fastighet utgör det en direkt 

investering.  

Direkta investeringar i fastigheter ger nya möjligheter och fördelar men det kräver ett 

stort kapital från investeraren. Fördelar som erhålls genom direkta investeringar är för det 

första att investeraren får tillgång till det kassaflöde som en fastighet genererar. För det andra 

har fastigheter, som tidigare nämnts, en mycket låg korrelation gentemot aktier eller andra 

värdepapper. Den låga korrelationen gör det möjligt för fastigheter att fungera som ett 

riskjusterande element i den totala investeringsportföljen. Indirekta investeringar skiljer sig 

från direkta investeringar på sådant vis att investeraren istället köper andelar, i form av aktier 

eller fonder, i fastigheten eller i företaget som äger fastigheten. Istället för att äga och förvalta 

hela fastigheten innehar investeraren aktier eller fonder i fastigheten som genererar en 

avkastning. För de lite mindre kapitalstarka aktörerna eller aktörer som inte vill ha ansvaret 

för den direkta förvaltningen så är indirekta investeringar en smart lösning (www.property-

guide.reita.org, 2014).  

 

2.3.2 Indirekt eller direkt?  

En studie från 2013 visar att pensionsfonder som investerar i fastigheter, nästan alltid väljer 

den direktinvesterande vägen för en del av sin portfölj. Det visade sig att av alla 

pensionsfonder i Europa som valde att investera i fastigheter under 2009 så bestod ungefär 

http://www.property-guide.reita.org/
http://www.property-guide.reita.org/
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95% av dessa investeringar i form av direkta investeringar i fastigheter (Andonov, Kok, 

Eichholtz, 2013 s.34). 

Indirekta investeringar har gradvist börjat bli mer och mer populärt och under 2009 var 

det ungefär 30% av hela världens pensionsfonder som hade ett innehav av aktier i listade 

fastighetsföretag. Denna procentandel skiljer sig beroende på vilken del av världen man 

befinner sig. I Europa låg den högre på cirka 50% medans den i USA endast befann sig på 

låga 15%. 

En tydlig trend som visas är att ju större en pensionsfond är desto vanligare är det att de 

investerar genom direktinvesteringar. Detta kommer av att en större fond har mer kapital att 

röra sig med gentemot en mindre pensionsfond vilket är en viktig faktor då 

fastighetsinvesteringar är relativt ekonomiskt krävande. 

 

2.3.3 Lån vs eget kapital 

En ytterligare investeringsstrategi är om en investering ska finansieras med eget kapital, lån 

eller en blandning av eget kapital och lån. Att finansiera med eget kapital innebär att 

investeraren betalar med sina egna pengar, eller företagets egna pengar för att kunna betala för 

investeringen. Att finansiera investeringen med ett lån innebär att investeraren eller företaget 

tar ett lån från banken, oftast med fastigheten som säkerhet för att bekosta investeringen. 

Det finns olika för och nackdelar med båda sätten. Fördelen är att det ger upphov till så 

kallad finansiell gearing, vilket enkelt beskrivet innebär möjligheten att erhålla en högre 

avkastning på mindre eget kapital. Fördelarna med att ta lån är också att investeraren kan 

lägga sina egna pengar på annat, exempelvis om det skulle förekomma en oförutsedd utgift så 

finns det pengar till det.  

Finansierar man enbart med eget kapital så behöver investeraren inte betala tillbaka 

något utan kan ta inkomsterna till sig själv. Däremot är nackdelen att det finns en risk att 

pengarna snabbt kan ta slut vid oförutsedda utgifter. Det optimala är att mixa dessa. Vid en 

fastighetsinvestering kan det vara bra att exempelvis ta lån till själva köpet och sedan 

finansiera de uppkommande utgifter, som upprustning, med eget kapital. Eller vid uppförande 

av ny fastighet kan investeraren ta lån för hälften av arbetet och betala resten med eget 

kapital. 
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2.4 Förvaltarstrategier 

Pensionsfonder som väljer att investera indirekt i fastigheter kan välja två olika 

förvaltningsstrategier. Den ena strategin är att investera i till exempel fastighetsaktier med 

egen regi. Med denna strategi har fonden internt i företaget egna förvaltare som utgör ett 

arbetslag som sitter och analyserar marknaden och tar beslut om när de ska köpa respektive 

sälja. Den andra strategin är att hyra in externa förvaltare som strategiskt ska fatta beslut 

rörande aktier eller andra värdepapper (Andonov, Kok, Eichholtz, 2013 s. 36-38). 

 

2.4.1 Intern och extern förvaltning 

Jämförs dessa två formerna av förvaltning skiljer de sig vad gäller kostnadsperspektivet. Ur 

ett sådant perspektiv kan den interna förvaltningen vara billigare än den externa men det 

betyder inte nödvändigtvis att en högre nettoavkastning erhålls. För att nettoavkastningen ska 

vara lika bra eller bättre än den externa förvaltningen förutsätter det att rekrytering av rätt 

personer med tillräcklig kompetens sker så att man inom den interna förvaltningen får den 

förvaltningskompetens som krävs. En viktig faktor för att en organisation ska ha möjligheten 

att bygga upp en bra, välfungerande intern förvaltning är deras attraktionskraft. En 

välfungerande organisation med bra attraktionskraft drar till sig människor vilket leder till att 

organisationen växer i storlek. Storleken är betydelsefullt då större fonder ofta har en bättre 

förmåga att attrahera kompetens vilket är avgörande om intern förvaltning ska bedrivas. 

Fördelar med intern förvaltning är att behovet av externa leverantörer vad gäller 

förvaltningstjänster och analyser minskas. Nackdelarna kan vara att flexibilitet angående 

förändringar av strategier eller förändringar av organisationen minskas.  

Studier visar på att det finns klara fördelar med intern förvaltning för större 

organisationer vad gäller kostnader för förvaltningen och administrationen. Det finns ändå 

nackdelar genom att förvalta ett större kapital. En nackdel är framförallt inom den inhemska 

marknaden då det finns svårigheter i att ta till sig investeringsstrategier som bygger på mindre 

marknadssegment. En annan nackdel är svårigheten att snabbt ändra om fördelningen av 

tillgångar i portföljen. Dessa nackdelar medför att det krävs ett förvaltningsteam som är väl 

kompetenta inom området men också arbetar brett vid valet av intern förvaltning. Trots dessa 

nackdelar, vilka kan leda till ytterligare kostnader, visar studier på att intern förvaltning är 

billigare än extern förvaltning vilket indirekt skulle leda till att investera i en intern 

förvaltningsorganisation (a, SOU 2012:53, s. 220-223). 
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2.4.2 Intern eller extern förvaltning? 

I dagsläget är det flera av världens stora pensionsfonder som under de senaste åren ökat 

andelen intern förvaltning och frångått den externa förvaltningen. Trots alla fördelar som 

intern förvaltning medför har fonderna ändå inte använt sig av denna förvaltningsstrategi då 

kostnaderna ofta blir väldigt stora. Samtidigt som intern förvaltning sakta börjat öka är det 

ändå extern förvaltning som regerar på marknaden, men extern förvaltning har inte alltid varit 

det självklara alternativet. Tidigare var det inte lika populärt med extern förvaltning som det 

har blivit under de senare åren. Från 90-talet fram till 2009 visar en studie att det allt mer 

blivit vanligare att använde extern förvaltning vilket har lett till att det är den ledande strategin 

för pensionsfonder i dagsläget (Andonov, Kok, Eichholtz, 2013 s. 38). 

Valet av intern eller extern förvaltning måste begrunda sig på vilket av de två 

alternativen som avger den högsta potentiella nettoavkastningen. Högre kostnader genom 

intern förvaltning är väl motiverande om det leder till en högre nettoavkastning. För att intern 

förvaltning ska vara ett bättre alternativ är det viktigt att relevant förvaltningskompetens 

rekryteras vilket generar en lika bra eller bättre nettoavkastning gentemot extern förvaltning 

(b, SOU 2012:53, s. 220-223).   

 

2.5 Risker 

Risk är en viktig faktor som fastighetsinvesterare måste ta hänsyn till. Dels de risker som 

uppkommer vid investering och förvaltning av fastigheten men också de risker som 

tillkommer portföljen.  

 

2.5.1 Riskområden 

Det finns olika riskområden som behövs tas hänsyn till vid investering av fastigheter som 

fastighetens nuvarande och framtida marknadsvärde, hyresintäkter, olika fastighetskostnader, 

projektledning, transaktioner och skatt.  

Fastigheternas marknadsvärde kan ha störst påverkan på företagens resultat, detta på 

grund av att marknadsvärdet påverkas av affärsmässiga risker i form av förändrade 

avkastningskrav eller exempelvis genom antaganden om förändrad marknadshyra. Det som 

påverkar vakansgraden och hyresnivåerna är tillväxten i ekonomin som styr 

sysselsättningsgraden och löneutvecklingen i samhället. Detta är en avgörande faktor för 

utbud och efterfrågan på marknaden och som påverkar riskerna kring hyresintäkterna. 
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Inflation är en av riskerna som påverkar fastighetskostnaderna, men effekten av inflationen 

ger vanligtvis möjlighet och rätt till att höja hyran vid KPI-förändringar. Däremot är risken att 

det kan förekomma brister i inköpsprocessen som leder till att det blir högre kostnader än vad 

det borde vara. Vid nya projekt, som uppförning av nya fastigheter, tillkommer risker som att 

bedöma utvecklingen på själva hyresmarknaden samt utvecklingen av befintliga fastigheter. 

Det är osäkert hur det kommer se ut i framtiden. En av de största riskerna som tillkommer är 

risken kring transaktionerna. Det är vanligtvis en lång process att köpa och sälja fastigheter. 

Skatt är en av riskerna som tillkommer men som måste följas och dessa kan inte kringgås, 

exempelvis inkomstskatt och fastighetsskatt. Vid politiska beslut, lagstiftning och 

rättsutveckling har risken övertid begränsats (www.vasakronan.se, 2014). 

 

2.5.2 Risker i portföljen 
 

Det finns två typer av risker som en investerare måste ta hänsyn till i sin portfölj, vilka är 

systematisk och excentrisk. Den totala risken för portföljen utgörs av den systematiska och 

den excentriska risken tillsammans. Den systematiska risken eller också kallad 

marknadsrisken är den risk som inte kan diversifieras bort i portföljen. Denna risk är styrd 

genom politiska regleringar, likviditet, konjunktursvängningar med mera. Det innebär att en 

investerare inte anses kunna kontrollera marknadsrisken. Den risk som en investerare däremot 

kan kontrollera är den excentriska risken som beskriver risken för en enskild tillgång. Genom 

diversifiering kan investeraren påverka och minska portföljens excentriska risk (Larsson, 

2013 s. 13). 

 

  

http://www.vasakronan.se/
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3 Det allmänna pensionssystemet 
 

I detta kapitel beskrivs först översiktligt de olika pensionsfonderna och hur det svenska 

pensionssystemet är uppbyggt. Vidare bygger kapitlet på en kort redovisning av 

placeringsregler som pensionsfonderna har, hur AP-fondernas verksamhet sett ut under de 

senaste åren samt rekommendationer från finansdepartementet.  

 

 

Den allmänna pensionen utgör grunden för ålderspensionen i Sverige och består av de 

allmänna pensionsfonderna. AP-fonderna är till för att förvalta det kapital som finns inom 

inkomstpensionssystemet på bästa möjliga sätt men också förvalta en del av det kapital som 

finns inom premiepensionssystemet.  

Totalt finns det sex pensionsfonder i dagsläget, första till fjärde AP-fonden, sjätte AP-

fonden och sjunde AP-fonden. Första till fjärde AP-fonden samt den sjätte AP-fonden 

ansvarar för inkomstpensionssystemet medan den sjunde AP-fonden är ansvarig inom 

premiepensionssystemet, där individer själva väljer förvaltare. Samtliga pensionsfonder 

förutom den sjunde pensionsfonden utgör också buffertfonder. Enkelt förklarat är 

buffertfonder till för att inkomstpensionssystemet ska vara i balans över generationer och gör 

detta genom att förvalta det kapital från pensionen som staten sparar. Buffertfonden utgör 

10% av det totala kapitalet till fonden och meningen med buffertfonder är att de ska användas 

när det uppstår en djup lågkonjunktur i samhället (Larsson, 2013 s.40-42). Sjätte AP-fonden 

liknar första till fjärde AP-fonderna på det sättet att det är en buffertfond men fonden skiljer 

sig i den utsträckning att det är en stängd fond, vilket innebär att inga ut- eller inbetalningar 

sker. (Roubehani, 2010 s. 52-53). 

Det svenska pensionssystemet i allmänhet styrs av pensionsmyndigheten men är 

uppbyggt i tre olika komponenter, den allmänna pensionen, tjänstepensionen och en privat 

pension. Nedanför redovisas kortfattat de tre olika komponenterna inom det allmänna 

pensionssystemet: 

Den allmänna pensionen baseras på ens arbetslön och andra skattepliktiga inkomster. 

Denna är uppdelad i inkomstpension och premiepension. Årligen avsätts 18,5% av ens 

pensionsgrundande inkomst till den allmänna pensionen. Den bygger på lön och andra 

skattepliktiga inkomster som uppstiger till 7,5 gånger inkomstbasbelopp. Av dessa 18,5% 

utgör inkomstpensionen 16 % och de resterande 2,5 % utgör premiepensionen (a, 

www.pensionsmyndigheten.se, 2014). 

http://www.pensionsmyndigheten.se/
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Majoriteten av alla som arbetar, i dagsläget ca. 90%, har utöver den allmänna pensionen 

dessutom någon form av tjänstepension. Här är det arbetsgivaren som varje månad avsätter en 

viss summa utöver den allmänna pensionen. Tjänstepensionen är antingen förmånsbestämd 

eller premiebestämd. Den premiebestämde pensionen bestäms av det belopp som ens 

arbetsgivare betalar till pensionsplanen medan den förmånsbestämda baserar sig på en viss 

procentsats av ens slutlön (b, www.pensionsmyndigheten.se, 2014). 

Den privata pensionen är frivillig och individuell och är inte reglerad av 

pensionsmyndigheten. 

 

3.1 Pensionsfondernas placeringsregler 

En viktig faktor som påverkar hur AP-fondernas investeringsstrategier ser ut är det faktum att 

AP-fonderna är statliga vilket gör att de är hårdare reglerade än andra pensionsfonder och har 

vissa specialregler vad gäller de investeringarna som genomförs. Enligt lagen om allmänna 

pensionsfonder (2000:192) kan inte AP-fonderna investera hur de vill. Fonderna, AP1 till 

AP4´s placeringsregler bestäms i lagen 2000:192 om allmänna pensionsfonder och nedanför 

redovisas kortfattat de mest övergripande placeringsreglerna som AP-fonderna har:  

(SOU 2012:53, s. 299) 

 

 Minst 30 procent av kapitalet ska placeras i obligationer med låg kredit- och 

likviditetsrisk. 

 Aktier och fordringsrätter ska vara upptagna till handel på reglerad marknad eller 

avses att bli inom ett år från emissionen (förbud mot direktinvesteringar) 

 Högst 5 procent av tillgångarna får bestå av onoterade värdepapper, men endast i form 

av andelar i riskkapitalfonder (fastighetsaktier undantagna). Fonderna får heller inte 

vara komplementära i ett svenskt eller utländskt kommanditbolag. 

 Fonderna får inte placera i råvaror, och inte heller i finansiella instrument med råvaror 

som underliggande tillgång. 

 Högst 40 procent av fondkapitalet får vara utsatt för valutakursrisk. 

 Högst 10 procent av fondkapitalet får vara exponerat mot enskild emittent (svenska 

staten undantagen). 

 Marknadsvärdet av en fonds innehav av aktier i svenska aktiebolag som är upptagna 

till handel på reglerad marknad i Sverige får högst uppgå till 2 procent av det totala 

marknadsvärdet av sådana aktier. 

http://www.pensionsmyndigheten.se/
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 Röstetalet i ett enskilt bolag får högst uppgå till 10 procent (30 procent i onoterade 

riskkapitalföretag). 

 Minst 10 procent av kapitalet ska förvaltas av extern förvaltare. 

 

3.2 AP-fondernas senare års förvaltningsmodeller och 

investeringsstrategier  

Sedan 2008 har fonderna genomfört betydelsefulla förändringar i sina förvaltningsmodeller 

och sina investeringsstrategier för att upprätthålla den avkastning som eftersträvas. Under 

2013 har fonderna fortsatt att utveckla sina investeringsstrategier och förvaltningsmodeller 

och varje fond har utfört olika förändringar. Tre gemensamma huvudfrågor mellan fonderna 

är att de ska fortsätta öka fokus på investeringar i alternativa tillgångar. Första till fjärde AP-

fondernas investeringar i alternativa tillgångar har ökat från 14% till 15% av totalt förvaltat 

kapital under 2013. Vidare ska fonderna flytta extern förvaltning till intern förvaltning, och 

fonderna ska öka fokus på integration av hållbarhet/ESG
1
 i investeringsbesluten och i 

förvaltningen. 

Vad gäller alternativa tillgångar har den största ökningen skett i första AP-fonden, då de 

i 2013 ökade investeringarna från 16% till 22% av totalt förvärvat kapital. Detta gjordes för 

att sänka portföljens svängningar och öka diversifieringen i portföljen.  

Första och andra AP-fonden har även flyttat extern förvaltning till intern förvaltning och 

förväntar att fortgå extern förvaltning helt under 2014. 

Under 2013 minskade fonderna sin allokering till aktier och räntor i tillväxtmarknader i 

fördel för alternativa tillgångar samt utländska och svenska aktier, dock begränsas 

investeringarna av pensionsfondernas placeringsregler. För investeringar i fastigheter finns 

det inga begränsningar och det har fonderna utnyttjat för att öka andelen alternativa tillgångar 

(Mckinsey & Company, 2013 s. 11 och 16). 

 

3.2.1 Finansdepartementets rekommendationer för AP-fondernas verksamhet 

För AP-fonderna tillkommer det rekommendationer på hur verksamheterna ska styras samt 

hur verksamheten kan förbättras. Finansdepartementet har efter utvärdering av AP-fondernas 

                                                 
1

 "Environment, social and governance" = miljö, sociala frågor och bolagsstyrning 
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verksamhet från 2013 kommit fram till fem rekommendationer för att förbättra AP-fondernas 

verksamhet. Dessa rekommendationer är: 

 Att AP-fonderna ska se över och definiera optimala placeringsregler för AP1-AP4 

framåt.  

 Att de ska se över och definiera den optimala strategin för investeringar i onoterade 

tillgångar i buffertfonderna.  

 Att AP1-AP4 samt AP7 bör i sitt fortsatta arbete med att integrera hållbarhet/ESG se 

över möjligheter att sätta tydligare mål. Samt definiera fokusområden och fortsätta 

arbetet med att utveckla systematiska processer för integration av hållbarhet/ESG.  

 Att AP-fonderna bör se över möjligheterna att ytterligare öka samarbetet för att stärka 

resurser och kompetens inom hållbarhet/ESG (inom ramen för existerande 

restriktioner kring samarbete).  

 Att AP-fonderna bör se över möjligheter att vara ännu mer proaktiva i den offentliga 

debatten kring hållbarhets-/ESG-frågor för att stärka förtroendet bland intressenter 

(Mckinsey & Company, 2013 s. 24-26). 
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4 Undersökning och resultat 

I detta kapitel utförs själva undersökningen. Undersökningen i den här studien har gjorts 

genom intervjuer. Intervjuerna gjordes med AP1, AP2, AP3, AP4 samt AMF fastigheter. 

Slutligen presenteras resultatet från de olika intervjuerna i hur AP-fonderna investerar i 

fastigheter.  

 

4.1 Första AP-fonden 

Under 2013 genomfördes viktiga förändringar av första AP-fonden. En av dessa är fondens 

ökande andelar i alternativa tillgångar under året. Totalt sett ökade fonden sina alternativa 

tillgångar från 16% till 22% med avsikt att uppnå en bättre diversifiering och en minska 

svängningarna i portföljen (McKinsey & Company, 2013 s. 30). 

Av dessa alternativa tillgångar uppgick fastighetsinvesteringarna till 8,8% av den totala 

portföljens värde. Första AP-fonden har som målsättning att öka denna allokering, både i 

avseende på faktiskt belopp men också som en andel av totalportföljen. I ett första steg siktar 

de mot 10%, enligt Tomas Beck, Portfolio Manager Real Estate AP1.  

Den absoluta majoriteten av portföljens investeringar i fastigheter lokaliseras i Sverige. 

Detta på grund av historiska skäl men också för att deras skulder finns i Sverige och det är 

därmed svensk inflation som de behöver ta hänsyn till. Nya investeringar görs främst i 

utlandet och på sikt är målsättningen att ca 50% av portföljen skall vara internationell med en 

jämn fördelning i Europa (exempelvis Sverige), Asia Pacific och USA. 

Första AP-fonden använder sig inte alls av direkta fastighetsinvesteringar. Fonden 

genomför istället indirekta fastighetsinvesteringar i hel- eller delägda bolag så som 

Vasakronan eller genom olika fondstrukturer med externa förvaltare. Tillgångarna som första 

AP-fonden innehar förvaltas i stort sett enbart genom extern förvaltning. Dock har de en 

person internt som är helt dedikerad till fastighetsportföljen och som representerar AP1 i 

framförallt investeringarna utomlands. I de svenska innehaven är även CEO involverad, 

genom styrelseengagemang i de olika bolagen. Slutligen ser AP1 att de under de kommande 

åren kommer att investera mer i fastigheter och i stort sett kommer att göra detta genom 

liknande upplägg som de använder sig av idag.  
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4.2 Andra AP-fonden 

Två grundkällor till värdeskapande i finansiella tillgångsportföljer är systematisk exponering 

mot riskpremier och aktiv förvaltning, dessa grundkällor är vad Andra AP-fondens 

investeringsfilosofi går ut på (McKinsey & Company, 2013 s. 36). 

Av de alternativa tillgångarna investerar AP2 ca 7,5% i fastigheter som är utspritt i olika 

länder och världsdelar. 70% av fastighetsinvesteringarna är i Sverige och ca 15% i Europa och 

ca 15% i USA. Enligt Helena Olin, External Manager Head of Real Estate, vill AP2 öka sin 

diversifiering utomlands under de kommande åren. Detta eftersom det bidrar till en större 

säkerhet, alltså en riskjusterande faktor, ifall den svenska fastighetsmarknaden skulle gå 

sämre. AP2 genomför framförallt indirekta investeringar i fastigheter men även vissa direkta 

investeringar. Exempelvis direktäger AP2 fastighetsbolag som Cityhold, Vasakronan och US 

Office Holdnings. Med direktägandet av dessa fastighetsbolag har AP2 representanter som 

sitter med i styrelsen i fastighetsbolagen. Olin anser att de genom dessa direktägande 

investeringarna gör så kallade ”direkta investeringar” i fastigheterna då AP2 får vara med och 

bestämma investeringarna genom styrelsemedverkandet. Styrningen i deras investeringar sker 

då både internt och externt. Den interna styrningen sker genom dessa representanter i 

styrelsen medan de plockar fram externa förvaltare för att få en bra mix av den resterande 

styrningen.  

Olin anser att det i placeringsreglerna inte finns några begränsningar för 

fastighetsinvesteringar och tror att det kommer ske mer fastighetsinvesteringar i framtiden, 

Olin menar att AP2 skulle kunna gå upp till 15% fastighetsinvesteringar av de alternativa 

tillgångarna där jord och skog räknas med. Detta skulle innebära ett innehav av ca 10-12% i 

kommersiella fastigheter och ca 3% i jord och skog. Viktigt att tänka på är att detta bara är 

genomförbart om det finns goda affärsmöjligheter. 

 

4.3 Tredje AP-fonden 

Sedan ett antal år tillbaka baserar Tredje AP-fonden sin allokering på riskklasser istället för 

tillgångsslag, vilket skiljer fonden från de andra buffertfonderna. Fonden lägger fokus på de 

fem riskklasserna: aktier, räntor, krediter, inflation och valuta. Fastigheter tillhör riskklassen 

inflation tillsammans med tillgångsslagen infrastruktur, skog och realränteobligationer. Syftet 

med detta är att fonden vill hitta investeringar inom de tillgångsslag som vid varje tillfälle 

förväntas ge högst riskjusterad avkastning, utan att fokusera på ett enskilt tillgångsslag, enligt 
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Bengt Hellström, Head of Alternative Investments. I dagsläget har fonden investerat cirka 8% 

av kapitalet i fastigheter, både i utlandet och i Sverige. AP3 har inte någon speciell allokering 

till en specifik region eller geografi när det gäller deras investeringar i fastigheter. Varje 

enskilt investeringsbeslut grundar sig helt på den bedömning som görs avseende den 

förväntade riskjusterade avkastningen. I dagsläget har AP3 cirka 80% av sina 

fastighetsinvesteringar i Sverige och 20% i utlandet. Fonden har valt att inte göra några 

fastighetsinvesteringar i USA, då det finns en fastighetsskatt (FIRPTA) där och eftersom 

fonden inte betalar någon skatt i sitt hemland blir den en direkt kostnad för fonden.  

AP3 investerar indirekt i fastigheter, i Sverige via bolagsplattformer som Vasakronan, 

Hemsö och Trophi. Vid sina internationella investeringar i fastigheter har fonden investerat 

såväl via fonder som via bolagsplattformar. Att AP3 enbart investerar indirekt beror på att 

man anser att detta är mer flexibelt och gör det lättare att hantera tillgångarna. Hellström 

menar att om man investerar direkt i fastigheter måste interna personella resurser finnas för att 

hantera tillgångarna. Risken finns då att fonden inte har samma flexibilitet om man skulle 

vilja avyttra en tillgång. Detta innebär att fonden inte blir för låst vid en tillgång exempelvis 

som en fastighet när man bara investerar indirekt. De senaste åren har fastighetsinvesteringar 

tillhört de investeringar som bedömts vara bland de mest attraktiva och som samtidigt gett 

fonden möjlighet att minska risken i totalportföljen. För bara 5-6 år sedan var AP3’s 

investeringar i fastigheter ungefär hälften av vad de är idag och som det ser ut idag bedömer 

Hellström att det är hög sannolikhet att deras investeringar i fastigheter kommer fortsätta att 

öka. 

 

4.4 Fjärde AP-fonden 

Under perioden 2001-2013 har Fjärde AP-fonden ökat andelen aktier i tillväxtmarknaden 

samt i fastigheter och andra alternativa tillgångar i sin faktiska portfölj. Samtidigt har 

allokeringen till utländska och svenska aktier utanför tillväxtmarknaden minskat (McKinsey 

& Company, 2013 s. 53).  

Fjärde AP-fonden har valt att inte styra sina investeringar efter en viss tillgång. Olof 

Nyström, Senior Portfolio Manager Real Estate, berättar att de inte fokuserar på att man ska 

ha x-antal procentandelar i fastigheter utan man anser att det är en rörlig materia, där man 

väljer den tillgångstyp som är bäst för att kunna uppnå de långsiktiga avkastningsmål som 

man har. Med detta tankesätt så har fjärde AP-fonden ändå ca 5% av portföljen som utgörs av 

fastighetsinvesteringar idag. Fjärde AP-fonden har valt att allokera större delen av sina 
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fastighetsinvesteringar lokalt, i Sverige. De har börjat allokera mer pengar till fastigheter för 

att ta vara på möjligheterna som tillkommit efter finanskrisen 2008. De har endast en 

investering utanför Sverige i ett fastighetsbolag som heter ASE i England och som har en väl 

avgränsad affärsidé.  

Fjärde AP-fondens investeringar består enbart av indirekta investeringar i fastigheter. 

Som alla de andra AP-fonderna genomförs dessa indirekta investeringar i olika 

bolagsplattformer som till exempel Vasakronan, Rikshem eller Hemfosa. Detta gör de 

eftersom likviditeten i tillgångarna är mycket viktig och de får ett ordentligt inflytande i hur 

verksamheten ska fungera. 

Vad gäller styrningen av tillgångarna använder de sig också mestadels av extern 

styrning men det finns ändå en mix med viss intern styrning. Den interna styrningen sker 

genom att representanter sitter med i styrelsen i de olika bolagen och är med på att bestämma 

vilka investeringar som ska göras och hur det ska förvaltas. Fjärde AP-fonden har valt denna 

typ av styrning för att dra nytta av de fördelar som extern förvaltning har samtidigt som man 

fortfarande får vara med och utveckla och påverka.  

Nyström berättar att placeringsreglerna gör att fonden har vissa begränsningar när det 

kommer till olika typer av alternativa investeringar, vilket gör det komplicerat. En av de 

viktigaste placeringsreglerna som, enligt Nyström, har störst betydelse för fondens utrymme 

för investeringar i alternativa tillgångar är regeln om att AP-fonderna ska ha minst 30% i 

obligationstillgångar med låg kredit- och likviditetsrisk. Dessa tillgångar består oftast av 

statsobligationer med en avkastning på idag ca 2%.  Nyström berättar vidare att då AP4’s 

normalportfölj, som styr fördelningen mellan obligationer och aktier, i dagsläget har en 

obligationsallokering nära 30%-gränsen för likvida lågriskobligationer, så innebär det att 

fastighetsinvesteringar måste finansieras ur aktieallokeringen och jämförs därför med 

investeringar i aktier och inte obligationer. Skillnaden i avkastningskravet mellan dessa 

obligationer och fastighetsinvesteringar är ganska stor då avkastningskravet från 

fastighetsinvesteringar motsvarar ungefär samma avkastning som förväntas för globala aktier 

om ca 8%. AP4 kan inte idag svara på frågan om fastigheters andel av tillgångarna kommer 

öka. Det är avhängigt hur de olika affärsmöjligheterna ser ut i termer av risk och avkastning 

jämfört med de investeringsalternativ som föreligger.  
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4.5 AMF Fastigheter 

Sen tidigare har AMF Pensionsförsäkring AB länge ägt fastigheter i stora orter i Sverige. 

Fredrik Ronvall, Transaktionschef, berättar att med tiden som AMF växte skapades, genom 

avdelningen inom kapitalförvaltningen, ett eget bolag för att öka allokeringen i fastigheter. 

Detta ledde till bildandet av AMF Fastigheter. Ledningen på AMF Fastigheter består av en 

styrelse med personer från AMF samt kunniga representanter inom fastighetsmarknaden. 

AMF Fastigheter förvaltar sina fastigheter som ett vanligt fastighetsbolag, där de gör allting 

själva. Med andra ord använder de sig av internstyrning. Detta gör att de får en närmare 

relation till kunderna vilket underlättar ifall oförutsedda ändringar i marknaden skulle uppstå. 

Ronvall beskriver att AMF Fastigheter använder sig av investeringsstrategin klustring på 

tillväxtmarknader. Ronvall förklarar att klustring innebär att man gör flera 

fastighetsinvesteringar i ett och samma område som de tror långsiktigt på. Följden av denna 

strategi har lett till att AMF Fastigheter lämnat andra städer utanför Stockholm. Idag är AMF 

Fastigheter delägare i Rikshem tillsammans med AP4 där de har liknande syn på hur de vill 

styra sin allokering. 

De allra flesta fastigheter som köps och säljs på marknaden idag ägs i bolagsform, det 

vill säga fastigheten utgör ett aktiebolag där man köper andelar i bolaget. AMF har allokerat 

sitt kapital i aktier, räntebärande och fastigheter och i dagsläget består AMF sin portfölj av 

13% som är allokerat i fastigheter. AMF ser att fastigheter lämpar sig väl som en 

tillgångsklass i deras portfölj för att de ska kunna ge tillbaka den bästa möjliga avkastningen 

till sina sparare. Med rätt affärer finns chansen att öka sina allokeringar inom fastigheter 

framöver. 

Totalt har AMF-koncernen 3,8 miljoner kunder och pensionssparare. Största delen av 

dessa pensionssparare kommer från LO och AMF har ett ansvar mot sina kunder att agera och 

förvalta det totala kapitalet på bästa möjliga sätt för att kunderna ska bli nöjda. Detta har gjort 

att AMF har tydliga riktlinjer angående investeringarna. Dessa riktlinjer kan påminna om AP-

fondernas placeringsregler men skiljer sig ändå eftersom de intern kommit fram till dessa 

riktlinjer genom styrelsebeslut. Ronvall berättar att riktlinjerna från AMF indikerar att de ska 

fortsätta att investera som de gör idag och om riktlinjerna skulle förändras måste ett sådant 

beslut komma från styrelsen.  
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4.6 AP-fondernas fastighetsinvesteringar  

 

Figur 1, Fastighetsinvesteringar i dagsläget och hur AP-fonderna tror att det kommer att 

utvecklas under de kommande åren.  

 

 

I Figur 1 redovisas hur stor andel av kapitalet som AP-fonderna investerar i fastigheter. Av 

figuren kan man avläsa att samtliga AP-fonder tror på en ökning vad gäller investeringar i 

fastigheter under de kommande åren. Både AP1 och AP2 kunde ge en ungefärlig siffra på hur 

många procentandelar de satsar på att öka sin allokering inom fastighetsinvesteringar medan 

AP3 och AP4 inte kunde avge detta. Läsaren bör därför vara uppmärksam om att data som 

kommer från AP3 och AP4 är mycket osäker. Detta eftersom den informationen som uppgavs 

av AP3 under intervjun enbart var en indikation om att det kommer att öka men inte med hur 

mycket. AP4 kunde inte alls svara på frågan om fastighetsinvesteringar kommer att öka i 

framtiden då fonden inte använder sig av strategiska beslut men genomför sina investeringar 

efter affärsmöjlighetens risk och avkastning. Finns det en annan investering som affärsmässigt 

är bättre för fonden väljs denna framför till exempel fastighetsinvesteringar.  

Idag I framtiden 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras de resultat som erhållits från intervjuerna tillsammans med den 

bakomliggande teori som tidigare redovisats i studien.  

 

 

Resultatet av denna studie visar att AP-fonderna ser positivt på fastighetsinvesteringar och 

som en bra tillgångsklass att ha i sina portföljer. Däremot investerar fonderna olika mycket i 

fastigheter eftersom de har olika investeringsfilosofier. Ett exempel på det är att samtliga av 

AP-fonderna använder sig av allokering i form av tillgångsslag förutom tredje AP-fonden. 

Tredje AP-fonden använder sig istället av allokering i riskklasser, där fastigheter hamnat 

under kategorin inflation. Tanken som de har är att uppdelningen i riskklasser ska medföra en 

enklare fördelning av ens tillgångar i portföljen. Fördelen med detta sätt att allokera sina 

investeringar är fram för allt att organisationen inte blir för fixerad i en speciell tillgångsklass, 

som exempelvis fastigheter, utan fokuserar mer på de investeringar som skulle ge den bästa 

avkastningen. När AP-fonderna väl har valt att allokera ett visst kapital i fastigheter kan de 

även allokera dessa investeringar i olika fastighetstyper i form av lokaler, kommersiella 

fastigheter, bostäder med mera. På vilket sätt de väljer att allokera kapital i dessa 

fastighetstyper medför till vilken risk, speciellt likviditetsrisk och vakansrisk, som tas.  

AP-fonderna har i uppgift att förvalta kapitalet på bästa möjliga sätt genom att de 

investeringar som görs ska generera den bästa möjliga avkastningen. Därför kan det vara 

gynnsamt att använda sig av investeringsstrategin som ger en uppdelning av tillgångarna i 

riskklasser. Frågan är varför inte de andra pensionsfonderna har tagit efter tredje AP-fonden 

när det gäller detta tankesätt i sin allokering av investeringar. När AP-fonderna ska välja 

vilken investeringsstrategi som de ska använda sig av är den viktigaste faktorn risken och 

vilken typ av risk som tas, speciellt likviditetsrisken när det gäller fastigheter. Vilken typ av 

risk och hur stor den är i olika investeringstyper har stor betydelse för hur man väljer att 

allokera sina tillgångar. 

Den mest överraskande upptäckten med denna undersökning var att fonderna inte väljer 

att investera en större andel i utländska investeringar. Syftet med att göra utländska 

investeringar är att fonden får en ytterligare riskjusterande faktor, alltså att den totala risken i 

portföljen minskar genom geografisk allokering. Genom geografisk allokering erhålls en extra 

säkerhet ifall den inhemska marknaden drabbas av en lågkonjunktur. Trots fördelarna med 

geografisk allokering väljer fonderna att allokera största delen av portföljen i den inhemska 
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marknaden. Fördelen med den inhemska marknaden är att fonderna känner till hur marknaden 

ser ut och fungerar. Det dyker inte upp några nya regler, lagar eller andra hinder som fonderna 

inte tros känna till vilket gör att risken blir mindre men det finns alltid en viss risk vid 

investeringar. Utöver detta är skatten en viktig faktor till varför AP-fonderna väljer att 

allokera större delar av sina investeringar i fastigheter i den inhemska marknaden. Fonderna 

slipper genom inhemska fastighetsinvesteringar eventuella skatter som kan tillkomma. 

Eftersom AP-fonderna är skattebefriade i Sverige blir denna extra skatt som en direkt kostnad 

för fonden vilket helst vill undvikas.  

Av resultaten från intervjuerna observerades en tydlig trend bland AP-fonderna att välja 

indirekta investeringar framför direkta. Som tidigare nämnts i rapporten utgör direkta 

fastighetsinvesteringar illikvida medel vilket kan vara en avgörande faktor till varför fonderna 

väljer den andra investeringsstrategin. En annan orsak till att välja indirekta framför direkta 

investeringar är för att slippa ansvaret och kunskapskravet som krävs för att förvalta 

fastigheten. Genom indirekta investeringar i fastigheter undviker AP-fonderna de absolut 

största och tyngsta förvaltningsfrågorna då investeraren enbart äger en viss andel i fastigheten. 

Med indirekta investeringar erhåller AP-fonderna de positiva fördelarna som till exempel att 

fastigheter utgör ett skydd mot inflationen vilket gör att oberoende vad inflationen är får de en 

jämn och bra avkastning. Samtidigt erhålls tillgång till de fördelar inom diversifiering som 

fastigheter medför med den låga korrelationen som finns gentemot andra tillgångar som aktier 

eller fonder. AP-fonderna väljer alltså oftast att investera indirekt i fastigheter men som andra 

AP-fonden nämnde under intervjun genomförs de indirekta investeringarna på ett sådant sätt 

att de kan anses som direkta. Detta kommer av att de investerar i bolagsplattformer som till 

exempel Vasakronan. I dessa bolagsplattformer innehar de en stor bit av ägarandelarna vilket 

medför att de har representanter som sitter med i styrelsen i de olika bolagen. Beroende på hur 

stor ägarandel de har i bolaget så får de vara med och bestämma enskilda 

fastighetsinvesteringsbeslut. Denna form av investeringar leder till att AP-fonderna har en 

form av intern förvaltning av sina fastighetstillgångar enligt vissa representanter från AP-

fonderna.  

Desto mer intressant blev frågan angående vilken form av förvaltning som fonderna 

använder sig av då svaret var att samtliga AP-fonderna föredrar en extern förvaltning av sina 

fastighetstillgångar. Genom investeringarna i bolagsplattformerna som AP-fonderna gör får 

de en mix av interna och externa förvaltare. Varför fonderna har valt att blanda både intern 

och extern förvaltning kan bero på att de på detta sätt drar nytta av de fördelar som finns med 

båda förvaltningsstrategier. Med andra ord optimerar AP-fonderna sin styrning genom denna 
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form av mixad förvaltning. En annan anledning till varför en fond föredrar mer extern 

förvaltning är, enligt Bengt Hellström från AP3, att det kan bli känsligt att ha interna 

förvaltare som har hand om fastighetsinvesteringarna då de kan bli för fäst vid fastigheten. 

Genom externa förvaltare slipper fonden att rekrytera den kompetens som krävs för att 

förvalta fastigheterna vilket blir en billigare lösning än intern förvaltning. Vidare blir fonden, 

som de intervjuade parterna har nämnt, mer flexibel genom extern förvaltning ifall de skulle 

vilja ändra investeringsstrategi. Trots att de använder en mixad styrning av både intern och 

extern förvaltning anser ändå AP-fonderna att extern förvaltning är att föredra framför intern 

förvaltning. Den bit av förvaltningen som är intern genom de bolagsplattformer som de 

innehar är så pass minimal att de själva oftast anser sig ha enbart extern förvaltning. Med 

hjälp av bolagsplattformerna där de bedriver en typ av intern förvaltning kommer AP-

fonderna närmare marknaden vad gäller fastighetsinvesteringar.  

Läsaren bör påminnas om att AP-fonderna har placeringsregler de måste ta hänsyn till, 

vilket skulle vara ett svar på frågan varför de inte investerar så mycket i fastigheter. Samtidigt 

visar det sig att placeringsreglerna inte specifikt reglerar hur mycket fonderna får investera 

just i fastigheter. En orsak som idag har stor betydelse till varför AP-fonderna inte investerar 

mer i fastigheter är avkastningen som investeringarna genererar. Finansdepartementets 

utredning från 2013 rekommenderar att placeringsreglerna bör ses över så att nya, optimala 

placeringsregler tas fram för AP-fonderna.  

Som tidigare nämnts genererar fastigheter en stabil och bra avkastning genom 

hyresintäkter vilket borde medföra att fastigheter är en bra investeringstillgång för AP-

fonderna. Dock har samtliga AP-fonderna speciella mål när det gäller den årliga avkastningen 

av portföljen. Dessa mål gör att de inte hur som helst kan investera i olika tillgångar. Utöver 

dessa individuella mål som AP-fonderna har, menar Olof Nyström från AP4 att 

placeringsreglerna ändå har en viss betydelse för hur mycket kapital de kan använda till 

fastighetsinvesteringar. Nyström nämner fram för allt regeln om att minst 30% av kapitalet 

måste investeras i obligationer med låg risk och avkastning, oftast i form av statsobligationer. 

Denna regel medför att 30% av kapitalet som egentligen skulle kunna användas till andra och 

bättre investeringar inte är möjliga, andra investeringar som till exempel 

fastighetsinvesteringar som genererar en högre avkastning än dessa obligationer. Tillsammans 

med en högre avkastning har fastighetsinvesteringar en relativt låg risk. För att risken ska vara 

låg gäller det framförallt investeringar i storstäder eller växande städer då vakansgraden i 

dessa städer är mindre och garantin att få in hyresintäkter blir större. Denna form av 
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fastighetsinvesteringar, i stora växande städer har både AP-fonderna men också AMF 

Fastigheter, dotterbolaget till AMF, använt sig av.  

AMF har till skillnad från AP-fonderna inga placeringsregler utan egna individuella 

riktlinjer som de själva tagit fram genom styrelsebeslut. Dessa riktlinjer är till för att 

verksamheten ska bedrivas på bästa möjliga sätt och för att deras sparare ska bli så nöjda som 

möjligt. En intressant faktor är att trots dessa riktlinjer investerar AMF idag hela 13% av 

deras portfölj i fastigheter. Jämfört med AP-fonderna är denna procentsats i vissa fall dubbelt 

så stor. Skulle placeringsreglerna för AP-fonderna ändras och framförallt den regel som 

tidigare diskuterats skulle det kunna medföra en förändring i tillgångsfördelningen i AP-

fondernas portföljer. Det skulle kunna leda till att AP-fonderna började allokera mer kapital i 

fastigheter då dessa generar en högre avkastning än statsobligationer. Ändå är det osäkert om 

de verkligen skulle ändra sina allokeringar så mycket då AP-fonderna skulle bli tvungen att ta 

en helt annan risk än den risk som finns i statsobligationer i dagsläget. Samtidigt vet man att 

AMF, genom sina riktlinjer som skiljer sig från AP-fondernas placeringsregler, valt att 

investera betydligt mer i fastigheter.  

Som det ser ut i dagsläget visar samtliga AP-fonderna ett fortsatt intresse i 

fastighetsinvesteringar vilket de heller inte är ensamma om. Runt om i världen finns det andra 

stora pensionsfonder som har börjat få upp ögonen för fastighetsinvesteringar. Den inhemska 

fastighetsmarknaden är i dagsläget väldigt populär eftersom den är så välskött och kvalitén på 

fastigheterna i Sverige är av mycket hög standard. Idag finns det utländska investerare som 

genom investeringar i svenska fastighetsfonder har tagit sig in på den inhemska 

fastighetsmarknaden. Fastighetsfonder som till exempel den Nordiska fastighetsfonden som 

tidigare beskrivits i teoridelen. Fortsättningsvis skulle detta kunna leda att marknaden blir mer 

attraktiv och att fler aktörer skulle börja intressera sig i den svenska fastighetsmarknaden.  

AP-fonderna har valt att allokera större delar av sina fastighetsinvesteringar i Sverige på 

grund av att de dels känner till marknaden men också att den har en sådan hög standard. Vad 

skulle det innebära om andra, stora aktörer skulle komma in på den svenska 

fastighetsmarknaden. Exempelvis om den norska pensionsfonden som idag är världens största 

som också de har börjat utvidga sina investeringar i fastigheter. Om de skulle komma in på 

den svenska fastighetsmarknaden, hur skulle detta påverka de aktörer som redan finns på 

marknaden? När en produkts efterfråga och popularitet ökar är det ofta naturligt att dess värde 

också ökar ifall utbudet är smalt. Om antalet aktörer skulle börja öka så skulle det antagligen 

driva upp fastighetspriserna på marknaden. Frågan blir då, om detta skulle hända, hur lång tid 

skulle det ta innan marknaden bildar en form av prisbubbla. Eller hur lång tid skulle det ta 
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innan investerare börjar leta efter nyare, billigare tillgångar som de kan investera i, istället för 

fastigheter. Oavsett hur framtiden ser ut vad gäller placeringsreglerna och andra utmaningar är 

en sak säker. Alla AP-fonderna ser positivt på fastighetsinvesteringar och de tror på en fortsatt 

ökning vad gäller allokeringen av fastighetsinvesteringar då fonderna under de senaste åren 

nästan fördubblat sina fastighetsinvesteringar.   
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6 Slutsats och vidare studier 

AP-fondernas huvudansvar är att förvalta pensionskapitalet på bästa möjliga sätt för att 

generationer framöver ska kunna få en fortsatt stabil och bra pension. Slutsatsen med denna 

studie är att AP-fondernas placeringsregler borde analyseras djupare med mer kunskap om 

risken, avkastningen och korrelationen. En del av reglerna borde ändras och om detta 

genomförs på rätt sätt skulle AP-fonderna kunna investera mer i fastigheter i framtiden. 

Pensionsfonderna ser fastighetsinvesteringar positivt men det investeras ändå inte så 

mycket som de har möjlighet att göra. I dagsläget finns det inte några direkta placeringsregler 

som bestämmer hur mycket eller lite som ska investeras i fastigheter. Ändå medför 

placeringsreglerna vissa begränsningar för AP-fonderna och deras möjligheter att investera i 

fastigheter. En framtida studie som undersöker pensionsfondernas vidare 

fastighetsinvesteringar ifall placeringsreglerna ändrades skulle därför vara av stort värde. En 

möjlig metod för att hantera denna fråga skulle kunna vara att på ett djupare, mer matematiskt 

sätt beräkna och analysera korrelationen mellan olika tillgångar och ta reda på hur den 

optimala portföljen skulle se ut för pensionsfonderna. I dessa beräkningar skulle 

placeringsreglerna inkluderas och de olika begränsningarna sättas upp. Beräkningar skulle 

genomföras och ge en indikation om hur många procent aktier, obligationer och fastigheter 

med mera som krävs för att portföljens risk ska bli minimal samtidigt som den högsta 

avkastningen erhålls.  
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