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Abstract 
Sweden has, compared to the rest of the world, a unique pension system in that the system 
takes economic and demographic development in consideration and that there is within the 
construction itself a system of a pension reserve containing four separate funds, the AP-funds. 
These four funds, also called buffer funds, play an important role when it comes to the long-
term financing of the system and to act as a buffer in times of great strains. This study 
examines and analyses the 1-4 AP-funds’ communicated strategy about diversifying their 
portfolios to obtain a more robust portfolio which can handle financial strains in a better way. 
Part of the AP-funds’ strategy to achieve diversification advantages is to let their real estate 
portfolios grow and let them have a larger part of the portfolio as a whole. The study 
examines what the consequences have been for the share of the real estate portfolios due to 
the diversification strategy and what the outcome has been for these real estate portfolios 
during 2003-2012. The authors have, based on collected quantitative and qualitative data, 
performed calculations and put together the result in tabular form and diagrams. The AP-
funds’ real estate portfolios have also been evaluated using an external comparative index, the 
IPD-index. The study also examines the AP-funds’ diversification strategy from an agent- 
principal point of view in order to be able to evaluate  whether or not the real estate 
investments benefit  all pensioners to be and today’s pensioners. 
 
The result of the study shows that all four examined AP-funds’ real estate portfolios have 
grown during 2003-2012 and that their share of the portfolio as a whole has increased. The 
average outcome of the real estate portfolios during the time period has surpassed the 
outcome of the portfolio as a whole, real estate portfolios excluded. The effect of the outcome 
of the real estate portfolios on the portfolio as a whole has not meant that the contribution of 
the real estate portfolios significantly has improved the total outcome of the main portfolio 
expressed as a percentage. This proportionately marginal impact can partly be explained by 
the small size of the real estate portfolios and that the AP-funds, according to described 
theories, probably are underinvested in the allocation real estates. Comparing the IPD-index 
with the outcome 2003-2012 of the real estate portfolios shows that the AP-funds perform 
overall better, which would mean that the target the AP-funds have set, to positively differ 
from comparing indexes, has been fulfilled. 
 
From an agent-principal point of view the result of this study shows that the diversification 
strategy which the AP-funds communicate, to let the real estate portfolios grow to achieve 
diversification advantages, is a successful strategy in practice which benefits all pensioners to 
be and today’s pensioners. This conclusion is stated with a certain reservation that the real 
estate portfolios’ outcome contribution to, and impact on the total portfolio expressed as a 
percentage,  has been marginal and that the strategy therefore today cannot be defined as a 
clearly successful one, due to the size of the real estate portfolios. 
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Sammanfattning 
Sverige har ett för världen unikt pensionssystem i det att systemet tar hänsyn till den 
ekonomiska och demografiska utvecklingen samt att det i systemets konstruktion finns ett 
pensionsreservsystem med fyra separata fonder, AP-fonder. Dessa fyra fonder som även går 
under benämningen buffertfonder har en viktig funktion att fylla när det gäller den långsiktiga 
finansieringen och i sin roll att fungera som buffert i tider av stora påfrestningar för 
pensionssystemet. Denna studie undersöker och analyserar 1-4 AP-fondernas uttalade strategi 
om att diversifiera sina totalportföljer i syfte att få en mer robust portfölj som bättre kan tåla 
finansiella påfrestningar. En del i AP-fondernas strategi för att uppnå diversifieringsfördelar 
är att låta sina fastighetsportföljer växa och ta en större andel av totalportföljen. Studien 
undersöker vilka konsekvenserna har blivit för fastighetsportföljernas andel av totalportföljen 
till följd av den uttalade diversifieringsstrategin samt hur utfallet har varit för dessa 
fastighetsportföljer under 2003-2012. Författarna har utifrån insamlad kvantitativ och 
kvalitativ data utfört beräkningar och sammanställt resultatet i form av tabeller och figurer. 
Fondernas fastighetsportföljer har även utvärderats utifrån ett externt jämförelseindex, IPD-
index. Studien undersöker även buffertfondernas diversifieringsstrategi ur ett agent-
principalperspektiv för att kunna utvärdera huruvida fastighetsinvesteringarna som ett 
diversifieringsverktyg är till gagn för alla blivande och nuvarande pensionärer. 
 
Studiens resultat visar att alla fyra undersökta AP-fonders fastighetsportföljer vuxit under 
2003-2012 och att deras andel av totalportföljen ökat. Fastighetsportföljernas genomsnittliga 
utfall under perioden har samtliga överträffat utfallen för totalportföljerna exklusive 
fastighetsportfölj. Effekten av fastighetsportföljernas utfall på totalportföljen har dock inte 
inneburit att fastighetsportföljernas bidrag signifikant har gjort att det totala utfallet blivit 
procentuellt högre. Denna förhållandevis marginella påverkan kan delvis förklaras med att 
fastighetsportföljernas storlek varit så liten och att AP-fonderna enligt beskrivna teorier 
troligtvis är underinvesterade i tillgångsslaget fastigheter. Vid jämförelse med IPD-index 
presterar AP-fondernas fastighetsportföljer under2003-2012 bättre än det jämförande indexet, 
vilket i sig skulle innebära att målsättningen om att AP-fonderna i sina utfall ska avvika 
positivt från jämförande indexförvaltning är uppfyllt. 
 
Sett ur ett agent-principalperspektiv visar studiens resultat att den diversifieringsstrategi som 
AP-fonderna kommunicerar; att låta fastighetsportföljerna växa för att uppnå 
diversifieringsvinster, är en i praktiken framgångsrik strategi som gagnar alla blivande och 
nuvarande pensionärer. Detta sagt med den reservation att fastighetsportföljernas 
avkastningsbidrag till och påverkan på totalportföljen procentuellt varit marginell och att 
strategin därför inte i nuläget kan definieras som tydligt framgångsrik på grund av 
fastighetsportföljernas storlek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: AP-fonderna, diversifieringsstrategi, fastighetsportfölj, fastighetsinvesteringar, 
agent-principalteori, modern portföljteori, pensionssystem, institutionella investerare.  
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Förord 
Vi vill härmed framföra ett stort tack till alla berörda personer hos 1-4 AP-fonderna och 
SPD/Svenskt fastighetsindex för ett vänligt bemötande och värdefull hjälp vid vårt 
uppsatsskrivande. Särskilt tack till Maria Kruse, AP1, som tagit sig tid och besvarat våra 
frågor, trots hennes egna fullspäckade schema. Vi vill även tacka vår handledare Alexis Palma 
för hans engagemang och konstruktiva vägledning under skrivprocessen. 
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1 Inledning 
Den 9 april 2013 presenterades Pensionsåldersutredningens slutbetänkande, Åtgärder för ett 
längre arbetsliv, (SOU 2013:25). Utredningen lyfter fram det faktum att vi i Sverige idag 
lever längre och därför måste vi arbeta längre upp i åren. Att Sverige fortfarande de facto har 
en normal pensionsålder på 65 år är inte uthålligt eftersom pensionsnivåerna blir för låga, 
försörjningsbördan orimlig och välfärdens finansiering hotas. 
 
Individer som arbetar, bor i Sverige och betalar skatt på sina inkomster är alla i mindre eller 
större grad berörda av det svenska allmänna pensionssystemet. Som blivande pensionärer 
påverkas dessa individer av hur effektiv pensionsförvaltningen är, och en stor grupp som i 
realtid direkt påverkas är alla nuvarande pensionärer. Årligen blir dessa personer konkret 
påminda om sin roll i pensionssystemet när det så kallade orangea kuvertet landar i brevlådan 
och uppenbarar den ekonomiska realitet som väntar dem, i närtid eller i framtid. 
 
Enligt SOU (2012:53), förväntas pensionsskulden de närmaste 30 åren att öka då 
pensionssystemet ska försörja den stora 40-talistgenerationen samtidigt som 
avgiftstillgångarna förväntas minska. Allt detta sammantaget innebär en påfrestning på 
pensionssystemets finansiella ställning och att det blir än viktigare att AP-fondernas 
buffertkapital, som är systemets pensionsreserv, förvaltas på ett bra sätt. 
 
Buffertkapitalet investeras i olika tillgångsslag där tillgångsslaget fastigheter har blivit allt 
mer intressant i fondernas diversifieringsstrategi för att bygga en mer robust portfölj som 
bättre skall kunna klara framtida prognostiserade finansiella påfrestningar. Denna studie tittar 
närmare på dessa fastighetsinvesteringar i sökandet efter svaret om denna 
diversifieringsstrategi, att öka investeringarna i tillgångsslaget fastigheter, är en framgångsrik 
strategi sett ur blivande och nuvarande pensionärers horisont. 
 

1.1 Bakgrund 
Under år 2012 hade de svenska allmänna pensionsfonderna (1-4 AP-fonderna) en total 
avkastning på drygt 11 procent, och de förvaltar i dagsläget ett kapital om cirka 940 miljarder 
kronor. 2012 års avkastning får betraktas som mycket glädjande sett till föregående års 
resultat, då alla fyra fonderna backade med upp till 2,5 procent. Enligt Pensionsmyndigheten 
(2013) var underskottet för inkomstpensionen under året 2012, 80 miljarder där hela 
inkomstpensionen låg på 8000 miljarder. Bufferten (AP-fonderna) och avgiftstillgångarna 
ökade med 2,2 procent till 7873 miljarder men att pensionsskulden samtidigt ökade med 5,4 
procent (409 miljarder) till 7952 miljarder (Pensionsmyndigheten, 2013). Resultatet gör dock 
att AP-fonderna nu uppnår sina långsiktiga avkastningsmål (SOU 2012:53). Första, Andra, 
Tredje och Fjärde AP-fonderna är så kallade buffertfonder och är en del av tillgångarna i 
systemet, med syfte att täcka framtida utbetalningar av pensioner, dels bidrar fondernas 
avkastning till pensionssystemets finansiering på lång sikt och dels går de in med kapital de år 
pensionssystemet uppvisar ett nettounderskott (Pensionsmyndigheten, 2013).  
 
Många upplever nog att de är i informationsunderläge när det kommer till att förstå och tolka 
pensionssystemets konstruktion och funktion, och att de i brist på kunskap om systemets olika 
delar inte kan skapa sig en självständig och begriplig bild om hur ens egna 
pensionsutbetalningar kommer att se ut och hur man kan påverka dessa av egen kraft. Detta är 
något som författarna uppmärksammat i den senaste tidens medierapportering och 
samhällsdebatt. Bland annat kan man läsa i Sjunde AP-fondens pressmeddelande den 27 maj 
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2013, om fondens helt nyligen lanserade guide med mer mottagaranpassad information om 
det förvalda alternativet i premiepensionssystemet, den så kallade Såfa-guiden. Syftet med 
denna guide är att öka kunskapsnivån hos spararna. Fondens tidigare och en helt nyligen 
genomförd undersökning om svenskarnas placering av sin premiepension visar på lågt 
engagemang och låg kunskapsnivå (Sjunde AP-fonden, 2013). Ytterligare något som inte är 
känt för flertalet som berörs av det allmänna pensionssystemet är att buffertfonderna i dag 
agerar som stora svenska fastighetsägare och att det är pensionspengar som finansierar deras 
investeringar och verksamhet. Ett talande exempel för denna oklara ägarstruktur är Sveriges 
Televisions Uppdrag granskning 2013-02-13, där fastighetsbolaget Norrporten, med två 
allmänna pensionsfonder som ägare, granskades. I programmet fick man som tittare veta att 
Norrporten har branschens högsta löner, lyxiga tjänstebilar till ledningen och påkostade 
utlandsresor. I programmet medverkar Carina Lundberg Markow, ägaransvarig på Folksam, 
och hon säger att: ”Företaget finns för att ge avkastning åt sina ägare, snarare än att vara 
någon slags jultomte. Man hamnar på en nivå som mer liknar ett flashigare finansbolag än ett 
traditionellt fastighetsbolag”. När journalisten slumpvis frågade sundsvallsborna om vem som 
äger Norrporten så svarade en övervägande del att det är ett privat företag som går väldigt bra 
och som har gjort mycket gott för Sundsvall (Uppdrag granskning, 2013). Om denna brist på 
kunskap gällande ägarförhållandena i Norrporten, vågar vi påstå att så är nog fallet även i 
liknande fastighetsbolag ägda av allmänna pensionsfonder, vilket delvis motiverar den här 
studiens syfte. 
 
För att ytterligare understryka studiens aktualitet gällande statliga pensionsfonders 
fastighetsinvesteringar och deras arbete om att ha en framgångsrik diversifieringsstrategi, vill 
vi gärna referera en artikel i Dagens Samhälle av Torbjörn Carlbom, torsdagen 21 mars. 
Artikeln har rubriken ”Hemsös resa: Från noll till 23 miljarder på fyra år…”, och beskriver 
hur Sveriges i dag största fastighetsbolag, Hemsö, specialiserat på samhällsfastigheter (vård, 
skola, omsorg, rättsväsende) och ägt av den Tredje AP-fonden, på bara fyra år har gått från en 
idé till att bli störst i landet på samhällsfastigheter. 
 
Från början var samhällsfastigheter en sidoverksamhet för fastighetsbolaget Kungsleden. År 
2009 knoppades den av och blev Hemsö, och fick statliga Tredje AP-fonden som delägare. 
Nyligen tog Tredje AP-fonden över hela ägandet. Hemsös VD, Per Berggren berättar att de 
köper fastigheter, investerar, förvaltar lite bättre och vinsten går till pensionärerna. Det är en 
bra affärsmodell, anser Per Berggren. Han säger att för AP-fonden handlar det om stabilitet på 
vägen mot målet att få pensionärernas pengar att växa med 4.0 procent per år. 
 
Per Berggren lyfter fram långsiktighet och att det är ett bra komplement till deras 
kommersiella fastigheter i Vasakronan genom längre kontrakt och stabila hyror. Till 2010 var 
Hemsö nästan ensamma men nu är det hård konkurrens enligt Per Berggren som understryker 
att Hemsö köper för att äga länge och att branschen handlar om förmåga att investera och 
kunskap att utveckla, för att fastigheterna ska leva vidare. Hittills går det bra. Hemsö tar in 
ungefär 1,9 miljarder i hyresintäkter per år. När drift och räntor är betalt återstår knappt 600 
miljoner i överskott. Detta går tillbaka till Tredje AP-fonden som utdelning (Carlbom 2013, 
s.6). 
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1.2 Problemdiskussion 
Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden fick i och med pensionsreformen år 2001 friare 
placeringsregler med av Regeringen formulerade mål (Björkmo, 2009). 
 

• Fonderna ska förvalta kapitalet på ett sådant sätt att det blir till största möjliga nytta 
för pensionssystemet 

• Fonderna ska långsiktigt maximera avkastningen till låg risk 
• Fonderna ska samtidigt eftersträva neutralitet mellan generationer i sin 

placeringsverksamhet  
 

AP-fondernas aktiva förvaltning av pensionspengar innebär en investeringsstrategi där 
förvaltaren avviker från indexförvaltningen i syfte att öka avkastningen (Björkmo, 2009). 
Fördelningen mellan tillgångsslag, allokeringen, är i denna studie av stort intresse då vi 
närmare vill studera och analysera hur framgångsrika 1-4 AP-fondernas alternativa 
investeringar gällande fastigheter har varit i förhållande till deras uppsatta mål. Enligt 
Björkmo (2009) så beskrivs svårigheter vid styrningen av statliga pensionsfonder med hjälp 
av agentteori. Utmaningen, enligt Björkmo, handlar om att få alla ”agenter” i 
pensionssystemet, framför allt riksdag, regering och AP-fondernas styrelser och anställda, att 
agera på det sätt som är bäst för de yttersta huvudmännen, nuvarande och blivande 
pensionärer. Ett agentproblem som enligt Jensen och Meckling (1976) kan uppstå när ett avtal 
ingåtts mellan agent och principal är att få agenten att prestera så pass väl att principalens 
välstånd maximeras på bästa sätt. Hart (1995) menar att agent-principalteorin är användbar i 
vissa situationer men att den inte ensam kan komma med en fullständig beskrivning när det 
gäller ägarstyrning. 
 
Enligt Chun, Sa-Aadu och Shilling (2004) så kan det konstateras att institutionella investerare 
allokerar endast en liten del av sin totalportfölj i fastigheter, klart mindre än teorier 
rekommenderar. Mahoney, Malpezzi och Shilling (2000) anser att en typisk institutionell 
investerare bör diversifiera även sin fastighetsportfölj med olika fastighetssegment. Wong 
(2010) slår fast att pensionsfonder i sin roll som investerare i dag är stora aktörer på 
marknaden över hela världen och att de bör dra lärdom av senaste årens finans- och 
bankkriser för att bli bättre förvaltare, bland annat genom att anta en mer aktiv och långsiktig 
hållning. Adair, McGreal och Webb (2006) menar att på grund av det svaga sambandet 
mellan avkastningen på aktie- obligationsmarknaden och fastighetsinvesteringars avkastning 
så utgör investeringar i fastigheter ett utmärkt diversifieringsverktyg. 
 
Är AP-fondernas fastighetsinvesteringar ett framgångsrikt sätt att förvalta huvudmännens 
pensionspengar? Agerar systemets agenter på det sätt som är bäst för nuvarande och blivande 
pensionärer? Vilken roll spelar fastighetsportföljerna i fondernas diversifieringsstrategier? 
Kan man utläsa fastighetsportföljernas påverkan för fondernas helhetsportföljer när det gäller 
andel och avkastning? 
 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och analysera 1-4 AP-fondernas uttalade strategier om att 
diversifiera sina portföljer. Studien ämnar göra detta ur ett fastighetsinvesteringsperspektiv, 
och då beskriva konsekvenserna för fastighetsportföljerna utifrån den uttalade 
diversifieringsstrategin. Målet är att besvara följande frågeställningar: 
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1. Vilken roll spelar fastighetsportföljen i AP-fondernas diversifieringsstrategi? 
2. Hur har utfallet varit för AP-fondernas fastighetsportföljer 2003-2012? 
3. Vilka har konsekvenserna för fastighetsportföljernas andel av totalportföljen 

blivit till följd av fondernas diversifieringsstrategier? 
4. Ur ett agent-principalperspektiv, gagnar den uttalade diversifieringsstrategin 

Sveriges blivande och nuvarande pensionärer? 

 

1.4 Avgränsningar 
Studien kommer att begränsas till att studera 1-4 AP-fondernas fastighetsinvesteringar utan att 
närmare gå in på typer av fastighetsbestånd. Denna avgränsning görs då 1-4 AP-fondernas 
uppdrag och investeringsmöjligheter skiljer sig från övriga AP-fonder och att det tidsmässigt 
inte är realistiskt att specificera de olika fastighetsklassificeringarna. Vidare kommer studien 
att begränsa den studerade tidsperioden till att omfatta åren 2003-2012. Anledningen till att 
avgränsa tidsperioden baseras på det faktum att AP-fonderna före denna period hade näst intill 
obetydliga fastighetsinvesteringar.  
 
Vidare avgränsas studien på så sätt att endast redovisningsmässiga uppgifter, hämtade från 
årsredovisningar, resultat- och balansräkningar och rapporter, kommer att användas som 
underlag i diskussionen för att se kopplingar utifrån studiens syfte. Studien har valt att inte 
göra mer egna djupgående lönsamhetsanalyser och avkastningsberäkningar kopplat till 
riskanalys då relevant data för studiens syfte finns tillgängligt i respektive fonds 
årsredovisningar. 
 

2 Det svenska allmänna pensionssystemet 
Socialförsäkringsbalk (SFS 2010:110 Kapitel 54-67), är den lagstiftning som stipulerar de 
bestämmelser som gäller för pensionssystemets konstruktion (se figur 1). Den del som kallas 
den allmänna pensionen vars delar är inkomstpension, premiepension och garantipension har 
Pensionsmyndigheten i uppdrag att administrera och betala ut i pensioner.              
Pensionsmyndighetens uppdrag fastställs utifrån Förordning SFS 2009:1173, med instruktion 
för Pensionsmyndigheten samt ett regleringsbrev som är ett regeringsbeslut som upprättas för 
myndigheten inför varje nytt budgetår. Regleringsbrevet reglerar verksamhetens mål och delar 
av myndighetens återrapportering. Regleringsbrevet är myndighetens viktigaste 
styrdokument.   
 

2.1 Allmän pension 
Den allmänna pensionen grundas 
på alla inkomster som en person 
betalar skatt för och fås av alla som 
arbetat och bott i Sverige. Även 
inkomster som till exempel 
arbetslöshetsersättning, 
sjukaktivitetsersättning och 
föräldrapenning utgör grunden för 
den allmänna pensionen. Varje år 
avsätts 18,5 procent av lönen och  källa: Pensionsmyndigheten.se 

       Figur 1 Pensionspyramiden 
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andra skattepliktiga ersättningar till den allmänna pensionen. Av dessa går 16 procent till 
inkomstpensionen och resterande 2,5 procent går till premiepensionen (se figur 2). 
Inkomstpensionen är alltså inkomstgrundad och baseras på pensionsrätter som tjänats in under 
året samt samhällets inkomstutveckling (Pensionsmyndigheten, 2013). 
Inkomstpensionssystemet är ett självfinansierat fördelningssystem som innebär att 
pensionsavgifterna som betalas in varje månad används för att betala in inkomstpension till de 
som redan är pensionärer (Regeringens skrivelse, 2008/09:130 s.11). 
 
Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen, 2,5 procent, som man kan påverka 
själv genom att välja placeringar i olika fonder. Även premiepensionen är inkomstgrundad 
och baseras på pensionsrätterna i premiepensionssystemet. Upp till fem fonder kan väljas 
bland de drygt 800 som finns registrerade hos Pensionsmyndigheten. Väljer man att inte göra 
ett aktivt val placeras pengarna i Sjunde AP-fonden, Statens årskullealternativ. Vid ett aktivt 
val av fonder placeras varje år nya pengar på det individuella premiepensionskontot för att 
därefter fördelas och placeras i fonder enligt den fördelning som är förvald. Garantipensionen 
utgör ett grundskydd för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. För att 
erhålla full garantipension krävs att man har bott minst 40 år i Sverige från och med det år 
man fyller 16 till och med det år man fyller 64 år. Har man bott i Sverige kortare tid minskar 
garantipensionen 1/40 för varje saknat år. 
 

Figur 2 En överblick over det svenska pensionssystemet 

 
Källa: Fjärde AP-fondens hemsida 
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2.2 Bromsen- balansering i systemet 
En viktig princip i det allmänna pensionssystemet är att det är ett avgiftsdefinierat system, 
vilket innebär att de pensionsrätter som tjänas in är lika med de avgifter som betalas in i 
systemet. Då pensionssystemet är ett fristående system som helt ska finansieras med inbetalda 
avgifter, krävs det för ett fungerande system att inkomsterna tillsammans med tillgångarna i 
AP-fonderna långsiktigt kan finansiera pensionerna och att inga varaktiga underskott uppstår. 
Om tillgångarna i pensionssystemet periodvis inte skulle räcka till att täcka pensionssystemets 
skulder, utlöses den så kallade automatiska balansen, Bromsen (Fjärde AP-fonden, 2013). 
 
Bromsen är ett sätt att garantera att systemets pengar skall räcka och varje år upprättas en 
balansräkning för pensionssystemet. Balansräkningen visar på eventuella finansiella obalanser 
och hur förhållandet mellan tillgångar och skulder utvecklas. Tillgångarna i pensionssystemet 
består av avgiftstillgången och värdet i AP-fonderna. Avgiftstillgången består av framtida 
inbetalningar av pensionsavgifter beräknade som årets avgiftsinkomst multiplicerat med det 
antal år som avgiften förväntas vara kvar i systemet, det vill säga den genomsnittliga tiden 
från att en pensionsrätt tjänats in tills den betalas ut som pension. Det samlade värdet av alla 
förvärvsaktivas pensionsbehållning samt det beräknade värdet av de återstående 
pensionsutbetalningarna för alla pensionärer utgör pensionssystemets skulder (Fjärde AP-
fonden, 2013). 
 
För att erhålla ett mått på pensionssystemets finansiella ställning, det så kallade balanstalet, 
divideras systemets tillgångar med skulderna för att erhålla kvoten mellan pensionssystemets 
totala tillgångar och skulder. Om pensionssystemets skulder är större än tillgångarna, hamnar 
kvoten under 1,0 vilket är detsamma som att balanstalet är mindre än 1,0. 
 
Om tillgångarna däremot är större än skulderna erhålls ett balanstal som är större än 1,0. 
Skulle balanstalet tillåtas vara lägre än 1,0, skulle detta på sikt innebära att AP-fonderna töms 
och förlorar förmågan att finansiera pensionerna. För att undvika detta kommer den normala 
indexeringen av pensioner att minska om balanstalet faller under 1,0, genom att man använder 
ett balansindex istället för ett inkomstindex som är ett mått på den genomsnittliga inkomsten i 
Sverige och beräknas utifrån genomsnittet av samtliga pensionsgrundade inkomster för 
personer i åldrarna 16-64 år. I syfte att få en jämnare utveckling av inkomstindex så beräknas 
förändringen av inkomsten som den genomsnittliga årliga förändringen under de tre senaste 
åren. Inkomstindexet utgår från år 1999 som fick indextalet 100. Denna åtgärd resulterar i att 
både pensionsbehållningar och pensioner räknas upp i en lägre takt än normalt (Fjärde AP-
fonden, 2013).  
 
Tabell 1 visar det framräknade inkomstindexet för åren 2003-2012. Inkomstindex visar, lite 
förenklat, den årliga utvecklingen av det genomsnittliga av pensionsgrundande inkomster de 
tre senaste åren. Lagstiftarens vilja att jämna ut de svängningar i den årliga 
inkomstutvecklingen som annars skulle ha påverkat inkomstpensionen varje år ligger bakom 
valet av ett treårsmedelvärde (Pensionsmyndigheten.se, 2013). 
 
Tabell 1 Inkomstindex 2003-2012 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

111,79 115,64 118,41 121,65 125,57 131,18 139,26 139,74 142,34 149,32 
Källa: Egen konstruktion, data från Pensionsmyndigheten 
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2.3 Buffertfondernas uppdrag 
1-4 och 6 AP-fonderna (buffertfonderna) förvaltar buffertkapitalet i inkomstpensionssystemet. 
I detta system fungerar bufferten på så sätt att den hanterar över- och underskott mellan 
avgifter och pensioner. Då den förväntade demografiska utvecklingen kan resultera i stora 
påfrestningar för inkomstpensionssystemet anses behovet av en buffert och dess storlek vara 
av betydande vikt. Buffertfondernas uppdrag är att bidra till inkomstsystemets långsiktiga 
finansiering genom att långsiktigt maximera avkastningen i förhållande till risken i 
placeringarna (Finansdepartementet 2011:84). Den totala risknivån ska vara låg. AP-
fondernas uppdrag är alltså att verka för pensionsspararnas och pensionärernas bästa. Första, 
Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden är statliga myndigheter som styrs genom lag och detta 
stipuleras i lagen (SFS 2000:192) om allmänna pensionsfonder. Vi har i denna studie valt att 
exkludera Sjätte och Sjunde AP-fonden eftersom de har ett helt annat uppdrag och regleras 
utifrån lagen (SFS 2000:193) om Sjätte AP-fonden och bestämmelser för Sjunde AP-fonden 
finns i lagen (SFS 2000:192) om allmänna pensionsfonder samt i lagen (SFS 2004:46). 
 
Enligt lagen (SFS 2000:192) första avdelningen 1 kapitlet 2 §, så förvaltar Första – Fjärde 
AP-fonderna de medel som flyter in i form av ålderspensionsavgifter som utgörs av avgifter 
för inkomster som de som arbetar betalar in i skatt (6 § lagen 2000:981 om fördelning av 
socialavgifter). Den andel som beräknas motsvara pensionsrätt för premiepension förs till 
Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och återstoden förs till Första-Fjärde AP-fonderna 
för förvaltning (8 § lagen SFS 1998:676 om statlig ålderspensionsavgift). 
 
I lagen (SFS 2000:192) 4 kapitlet finner man de lagstadgade målen för 
placeringsverksamheten rörande medelsförvaltningen. I 1 § står att läsa att: ”Första-Fjärde 
AP-fonderna skall förvalta fondmedlen på sådant sätt att de blir till största möjliga nytta för 
försäkringen för inkomstgrundande ålderspension. Den totala risknivån i fondernas 
placeringar skall vara låg. Fondmedlen skall, vid vald risknivå, placeras så att långsiktigt hög 
avkastning uppnås”. 
 
Sjätte AP-fonden förvaltar medel inom försäkringen för inkomstgrundad ålderspension. Den 
fondens verksamhet regleras i lagen (2000:193) om sjätte AP-fonden.  
 
Sjunde AP-fonden förvaltar de medel som enligt 8 kapitlet 2 § första stycket 2, lagen 
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall föras till Premiesparfonden eller till 
Premievalsfonden. 
 
AP-fonderna styrs genom ett allmänt formulerat uppdrag kombinerat med kvantitativa 
planeringsregler. Det är AP-fondernas styrelser som fastställer mål för verksamheten, baserat 
på analys av pensionssystemets åtagande. Målen för 1-4 AP-fonderna varierar i dag mellan 
3,8 och 5,0 procent per år. Buffertkapitalet uppgick vid utgången av 2012 till dryga 900 
miljarder kronor, vilket motsvarade 12 procent av inkomstpensionssystemets tillgångar. 
Enligt Pensionsmyndigheten (2012) förväntas buffertkapitalet successivt att minska. 
Pensionsmyndigheten beräknar att buffertkapitalet 2040 uppgår till drygt 400 miljarder 
kronor, i dagens penningvärde (Finansdepartementet 2011:84). Genom att skapa fyra 
oberoende buffertfonder med identiska uppdrag har regering och riksdag velat skapa 
konkurrens om att nå bäst resultat och förbättrade möjligheter till utvärdering (Tredje AP-
fonden, 2013). 
 
Pensionsmyndigheten låter varje år göra tre scenarier för att belysa hur buffertkapitalet kan 
komma att påverkas beroende på olika parametrar. Dessa tre scenarier kallas basscenariot, det 



 

- 8 - 

optimistiska scenariot och det pessimistiska scenariot. Vid den senaste redogörelsen så 
spåddes kapitalet i basscenariot minska betydligt fram till 2040 eftersom avgiftsnettot är 
negativt till följd av den stora kull fyrtiotalister som går i pension och ökar 
pensionsutbetalningarna. Vad som beskrivs i det optimistiska scenariot är att buffertkapitalet 
klarar av att balansera pensionsutbetalningarna väl. I det pessimistiska scenariot står det klart 
att buffertkapitalet urholkas helt (SOU 2012:53). Detta föranleder denna studies redogörelse 
gällande AP-fondernas förvaltning som beskrivits i agent-principalteorin och statliga 
pensioner. 
 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Agentteori och statliga pensioner 
Styrningen av de fyra buffertfonderna är till sin konstruktion väldigt speciell. Vid 
åskådliggörandet av denna styrning har studien valt att använda den så kallade agentteorin. 
Den etablerade agentteorin utvecklades av Jensen och Meckling (1976). Teorin beskriver 
relationen mellan ett företags ägare (principalen) och den av ägaren anställde (agenten), där 
ett kontrakt upprättas mellan de båda. Agentteorin som Jensen och Meckling utvecklade har i 
sin tur kombinerat olika teoretiska ansatser innefattande äganderättigheter och agentrelationer. 
Teorin enligt författarna handlar om ett agentförhållande som uppstår när ett avtal ingås 
mellan principalen (ägaren) som den ena parten och agenten (chefen) som den andra parten, 
där agenten ska prestera vissa tjänster i principalens ställe. I det ingångna avtalet så delegerar 
principalen en del av beslutsfattandet till agenten. Själva agentproblemet som uppstår är att få 
agenten att prestera så pass väl att principalens välstånd maximeras på bästa sätt. Detta 
agentproblem medför enligt författarna att vissa kostnader är förenade med att hantera 
problemet, så kallade agentkostnader. De kostnader som är förenade med att principalen 
delegerar beslutsfattande till agenten kan enligt författarna definieras som 
övervakningskostnader, relationskostnader och övriga kostnader. Agentteorin syftar till att 
lösa två elementära problem associerade med agentrelationer. Det första problemet orsakas av 
den potentiella förekomsten av intressekonflikter mellan ägare och anställda. Det andra 
problemet relaterar till skilda riskpreferenser mellan principal och agent.  
  
Övervakningskostnader är kopplade till att bevaka agentens beteende och handlingar samt att 
observera, kontrollera och mäta agentens anseende och insats. Relationskostnader handlar om 
att etableringen av en relation tar tid och kostar pengar, att förena agentens och principalens 
gemensamma strävan och intressen utifrån principalens perspektiv. Övriga kostnader 
definieras bland annat som förlust av gott anseende i de fall när agenten agerar mot 
principalens uttalade intressen. Agentteorin handlar om att kunna reducera agentkostnader på 
tillgångar och skulder och att ha tillgång till en agent med gott rykte och anseende som 
därmed inte är lika kostnadskrävande (Jensen och Meckling, 1976). 
 
När det gäller denna styrning som på engelska benämns Corporate Governance beskriver Hart 
(1995) detta som att, frågor som har med företagsstyrning att göra dyker upp där ingångna 
kontrakt är ofullständiga på ett eller annat sätt och där det förekommer former av 
agentproblem. Två slutsatser som Hart (1995) lyfter fram är för det första företag där det finns 
svaga förhållningsregler och ägardirektiv och som därför måste övertalas att se över sin 
styrning och genomföra förändringar för att kunna implementera förbättringsåtgärder. För det 
andra måste mekanismer som säkerställer att företag styrs på bästa sätt kunna fungera 
effektivt så att internkontroller kan genomföras på hur styrningens beteendemönster ser ut och 
att de uppfyller ägarnas krav. Hart (1995) menar att agent-principalteorin är användbar i vissa 
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situationer men att den inte ensam kan komma med en fullständig beskrivning när det gäller 
ägarstyrning. Han menar att agent-principalmodellen specificerar omständigheter i kontraktet 
i flera steg där agenten i ett av dessa senare steg i realiteten kommer att ersättas. Ägarstyrning 
som teori spelar roll när vissa beslut som behöver tas i framtiden, inte närmare har 
specificerats i det gällande kontraktet. 
 
I fallet med styrningen av de fyra buffertfonderna så intas enligt Björkmo (2009) rollen som 
agent, eller snarare agenter av de många offentliga organ som är involverade i vårt 
pensionssystem; riksdag, regering, AP-fonderna och andra myndigheter. De egentliga 
huvudmännen (principalerna) enligt Björkmo (2009) är alla nuvarande och blivande 
pensionärer. Sett ur ett agent/principalperspektiv har vi här att göra med agent och principal i 
pluralis och att det utöver dessa även finns ett stort antal andra intressenter i pensionssystemet 
såsom kapitalförvaltare, arbetsgivare, fackliga organisationer med flera.  
 
AP-fonderna är statliga myndigheter som leds av styrelser med fullt ansvar för verksamheten. 
Utifrån ett agent-principalperspektiv anser författarna till denna studie att nuvarande och 
blivande pensionärer i sina roller som principaler befinner sig i ett underläge både 
kunskapsmässigt och informationsmässigt när det kommer till hur pensionskapitalet förvaltas. 
Utmaningen vid utformningen av en styrstruktur är just att få dessa agenter att konsekvent 
agera för huvudmannens (principalens) bästa (Björkmo 2009). 
 
Det som markant skiljer privata bolag från statliga verksamheter ur ett agent-
principalperspektiv är att man i ett privat bolag delegerar i ett led (ägare-företagsledning) 
medan man i exempelvis en statlig pensionsfond delegerar i två led (väljare-politiker-
ledning). För statliga pensionsfonder måste man därför ha ett klokt utarbetat styrsystem så att 
förvaltningen kan ske på ett effektivt sätt utifrån huvudmännens (principalernas) perspektiv, 
och att styrsystemet reducerar så mycket som möjligt av olika agentproblem som annars kan 
uppstå (Björkmo 2009). 
 
Agentproblem i statlig verksamhet kan studeras utifrån två perspektiv. Det ena perspektivet 
kan benämnas det politiska perspektivet där det finns olika mål som är mer eller mindre 
tydligt uttalade och där politiska hänsyn kan vara något som driver inblandade politiker. Det 
andra perspektivet kan benämnas ledningsperspektivet där fokus ligger på svårigheten att 
skapa rätt incitament med möjligheterna i privata alternativ. Ägarrollen i den privata sektorn 
är tydligare och det finns en klarare koppling mellan belöning och prestation. Det speciella för 
statliga pensionsfonder är att det måste ställas ytterligare krav på styrningsstrukturen för att i 
möjligaste mån kunna reducera de olika agentproblem som kan uppstå. Detta ska göras i syfte 
att förvaltningen ändå kan ske på ett effektivt sätt utifrån vad som är bäst för huvudmännen 
(blivande och nuvarande pensionärer). Ett påtagligt agentproblem som innebär en risk är att 
det som utförs i pensionsfonden inte ligger i linje med pensionärernas intressen. Kopplat till 
detta agentproblem finns även det betydande potentiella problemet att de som fattar besluten 
inte själva står risken (SOU 2012:53). 

Regeringen har i dag till uppgift att granska, utvärdera och godkänna fondernas resultat- och 
balansräkningar. I Sverige anges det dessutom i prop. 1999/2000:46 att: ”Fondernas 
ägaransvar ska utföras självständigt av deras styrelser och enligt föreslagna lagregler ske fritt 
från styrning av regeringen eller enskilda statsråd”. 
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3.2 Modern Portföljteori och CAPM 
En samling av olika tillgångar och skulder av olika slag bildar tillsammans en portfölj. Dessa 
kan bestå av fastigheter, aktier, räntebärande tillgångar och skulder med mera. 
Grundprincipen med att skapa en portfölj är att risken i avkastningen blir lägre för portföljen 
som helhet än för de enskilda placeringstillgångarna. Modern portföljteori är en teori om 
relationen mellan avkastning och risk och man brukar tala om två olika typer av risk, 
marknadsrisk och unik risk. Portföljteorin betonar ett direkt samband mellan risk och 
avkastning, där man menar att en högre risk måste accepteras för att erhålla större avkastning. 
Man talar även om marknadsportföljen som är en portfölj av aktier där den unika risken har 
diversifierats bort. Marknadsrisken är huvudsakligen knuten till makroekonomiska faktorer 
som inflation, tillväxt, räntor, politiska beslut och går inte att diversifiera bort genom att köpa 
en aktieportfölj med många olika aktier (Perold, 2004). 
 
1952 utvecklade Harry M Markowitz den Moderna Portföljteorin, som på engelska kallas 
Modern Portfolio Theory (MPT). I sitt klassiska arbete från 1952 visade Markowitz 
betydelsen av diversifiering; att en portfölj med mer eller mindre icke korrelerade aktier från 
till exempel olika branscher minskar risken utan att avkastningen behöver bli lägre, och 
omvänt så kan avkastningen ökas med bihållen risk. Den viktigaste aspekten med Markowitz 
arbete visade att det inte är en tillgångs specifika risk som är viktig för en investerare, utan 
snarare tillgångens påverkan på portföljens risk som helhet (Mangram, 2013). 
 
Beslutet att hålla en tillgång ska inte endast bestämmas genom att jämföra förväntad 
avkastning och risk med andra, utan beslutet ska fattas genom att se hur portföljen 
påverkas i förhållande till de andra tillgångarna i portföljen. Slutsatsen av Markowitz (1952) 
studier är med hans egna ord ”att inte lägga alla ägg i samma korg”. Den viktigaste aspekten 
att ta hänsyn till vid bildandet av en portfölj blir att identifiera tillgångar som visar varierande 
avkastningsmönster då detta möjliggör riskreducering och diversifieringseffekter uppnås. 
Modern Portföljteori är en normativ teori, vilket innebär att den beskriver en standard eller 
normbeteende som investerare bör efterstäva när de konstruerar en portfölj i motsats till en 
teori som faktiskt följs. Markowitz (1952) menar att även om en investerare har diversifierat 
sig bland olika tillgångar behöver det inte medföra att portföljen är väldiversifierad (Fabozzi, 
Gupta och Markowitz 2002). 
 
Markowitz teorier lade grunden för en hantering av portföljer, men de gav inga konkreta råd 
för exakt hur en portfölj skulle se ut för olika kategorier av investerare. En sådan teori 
utvecklades oberoende av varandra av tre olika författare, Sharpe, Lintner och Mossin, i 
början av 1960-talet (Elton och Gruber, 1997). Denna teori var Capital Asset Pricing Model, 
(CAPM). Den talar dels om vad som bestämmer priset på tillgångar på effektiva finansiella 
marknader och dels kommer den med konkreta förslag på hur en investerare bör sätta ihop sin 
portfölj. Modellens grundantagande är att investerare är beredda att ta risker när de väljer 
bland portföljer och bryr sig bara om medelvärdet och samvariationen för avkastningen från 
dessa investeringar. Detta resulterar i att investerare väljer investeringar som 1) minimerar 
samvariationen för portföljen, given förväntad avkastning, och 2) maximerar förväntad 
avkastning, vid given samvariation (Fama och French, 2004). 
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Nedanstående fyra förutsättningar lyfts fram av Perold (2004) för att CAPM ska fungera. 
Förutsättningarna representerar en enkel och idealiserad värld men Perold (2004) menar att de 
behövs för att erhålla CAPM i sin fundamentala form. 
 

1. Att investerare är riskaverta och endast värderar portföljen efter förväntad avkastning 
och standardavvikelse för en och samma period 

2. Att kapitalmarknaden är perfekt, vilket betyder att det inte finns skatter eller 
transaktionskostnader. Information om tillgångarna ska vara gratis och tillgängliga, 
samt att alla ska ha möjlighet till att låna och låna ut kapital till samma riskfria ränta.  

3. Att alla investerare har tillgång till samma investeringsmöjligheter. 
4. Att alla investerare gör samma värdering av framtida avkastningar, standardavvikelser 

och sambandet mellan tillgångarna, korrelationen. 
 
Till skillnad från Modern Portföljteori är CAPM en positiv teori som fokuserar på hur 
investerare beter sig snarare än hur de bör bete sig. Teorin fortsätter att formalisera relationen 
som bör finnas mellan tillgångarnas avkastning och risk och är en utveckling och förenkling 
av Portföljteorin. CAPM utreder vilken del av den totala risken hos en tillgång som inte 
kommer att kunna bortdiversifieras av en rationell investerare och därigenom kommer att 
beläggas med en riskpremie av marknaden (Fabozzi, Gupta och Markowitz 2002). 
 
Kritik som kan riktas mot Modern Portföljteori, och därmed även mot CAPM, i ett 
fastighetsinvesteringsavseende, är att när man vill investera i tillgångar vars avkastning inte är 
korrelerad med varandra, genom diversifiering av sitt bestånd, så kan teorierna vara svåra att 
realisera, eftersom olika typer av fastigheter ger svårbedömda korrelationer och 
transaktionerna ofta är få (Lind, 2000). 
 
Kärnan av CAPM är kapitalmarknadslinjen, som beskriver ett linjärt samband mellan den 
förväntade avkastningen hos marknadsportföljen och den riskfria räntan. Efter att man har 
bestämt kapitalmarknadslinjen, bestäms sambandet mellan tillgångens avkastning och 
marknadsportföljens avkastning. Härigenom erhålls den förväntade avkastningen hos 
tillgången. Modellen introducerades av William Sharpe, John Litner och Jan Mossin (De 
Ridder, 2003). 

Enligt CAPM så är sambandet mellan den förväntade avkastningen hos en given tillgång i, 
och den förväntade avkastningen hos marknadsportföljen m enligt följande: 

E(Ri) = Rf  + βi (E(Rm) – Rf) 
 
Där följande beteckningar gäller: 
 
E(Ri) = den förväntade avkastningen på portföljen (i), 
Rf = avkastningen på det riskfria placeringsalternativet, 
βi = den systematiska risken, det vill säga betavärdet, 
E(Rm) = den förväntade avkastningen för marknadsportföljen (De Ridder, 2003). 
 
 
 
 
 



 

- 12 - 

3.3 Tidigare forskning 
En del studier fokuserar på de risker som finns med fastighetsinvesteringar, och det råder 
delade meningar om vilka beräkningar som skall användas vid framtagning av 
investeringarnas riskmätning. Dilmore (1999) konstaterar att standardavvikelsen är ett 
otillräcklig mått på risk medan Li och Zhou (2000) menar att betan, den systematiska risken, 
varierar med marknadens avkastning och förändringar i huspriser. Olika typer av fastigheter 
har också betydelse för olika riskmätningar och avkastningsmål. Young (1994) konstaterar att 
butiksfastigheter har den högsta genomsnittliga avkastningen på årsinkomsten, men att 
lagerfastigheter har en högre total avkastning i jämförelse med butiks- och andra 
kontorsfastigheter (Benjamin, Sirmans och Ziets, 2001). 
 
Gordon, Maher och Page (1997) diskuterar sin övertygelse om att investerare är generellt 
tillfredsställda med fastigheternas avkastning, trots den noterade ineffektiviteten i 
fastighetsmarknaden. Enligt Jackson (1997) verkar lagerfastigheter, fastigheter som ingår i 
byggnadsföretag, ha högre aktievärden, avkastningsränta och soliditet än andra fastigheter. 
Jackson drar slutsatsen att värdet på det egna kapitalet och avkastningen är högre för 
lagerfastigheter i förhållande till andra fastigheter. Genom att studera olika kommersiella 
fastigheter i flera länder drar, Paligria, Webb, Canter och Lieblich (1997) slutsatsen att 
internationella skillnader förekommer. I Australien genererar kontorsbyggnader minst 
avkastning medan butiksfastigheter genererar högst avkastning. I England presterar 
lagerfastigheter bäst avkastning medan man i USA har erhåller minst avkastning från samma 
typ av fastigheter (Benjamin, Sirmans och Ziets, 2001). 
 
Lizieri, Baum och Scott (2000), drar slutsatsen att avkastning på kontorsfastigheter i London 
är mer flyktig än andra delar av Storbritannien. Detta förklaras genom att det kan vara orsakad 
av fluktuationer i kapitalflöden som orsakas av ägarbyten som sker i London då det är en stad 
med en högt specialiserad marknad. Internationella fastighetsavkastningar behandlas specifikt 
i flera studier som till exempel Paligiari, Webb, Canter och Lieblich, 1997; Lu och Mei, 1999; 
Lu och Mei undersöker tio länder med tillväxtmarknader och finner att deras fastighetsindex 
är mer flexibelt än jämförbara marknadsindex och USAs kapitalindex. Under Asienkrisen 
uppstod hög negativ överskottsavkastning för den östasiatiska marknaden. Webb, Chau och 
Li undersökte den östasiatiska marknaden. Paligiari, Webb, Canter och Lieblich finner att 
avkastning i olika typer av fastighetsmarknader inte är konsekventa mellan de undersökta 
länderna. Även olika tillvägagångssätt har använts för att förstå effekten av fastigheter på en 
diversifierad portfölj. Enligt Liang och McIntosh (1999), kan diversifieringsfördelar 
definieras som skillnaden mellan avkastningen på marknadsportföljen och avkastningskravet 
för investeringar (Benjamin, Sirmans och Ziets, 2001). 
 
Undersökningarna har gjorts utifrån fastigheternas påverkan på den totala avkastningen på en 
diversifierad portfölj. Enligt Hudson, Wilson och Elbamm (1995), uppkommer 
diversifieringsfördelar när homogena fastighetstillgångar adderas till en portfölj med blandade 
tillgångar. En litteraturgenomgång och studier av forskning inom området, gjord av Seiler, 
Webb och Myer (1999), visar att fastigheter bör ingå i en portfölj med blandade tillgångar, 
men att forskarna inte är överens om proportionerna mellan olika typer av fastigheter som bör 
hållas. Det mesta tyder på, enligt denna studie, att det råder låg eller negativ korrelation 
mellan avkastning från fastighetsinvesteringar och avkastning från aktier och obligationer, 
vilket bidrar till slutsatsen att fastighetstillgångarnas bidrag till portföljer innebär betydande 
diversifieringsfördelar. En studie av Eicholtz, Hoesli, McGragor och Nanthakumaran (1995), 
visar dock att diversifieringsfördelar varierar mellan olika typer av fastigheter och regioner 
(Benjamin, Sirmans och Ziets, 2001). 
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Andra studier, som till exempel, Grauer och Hakansson (1995); och Rubens, Louson och 
Yabaccio (1998), finner att inkluderandet av fastigheter har liten eller ingen effekt på 
portföljernas diversifieringsfördelar. Med tanke på forskningsunderlaget kan slutsatsen dras 
att historiskt sett har forskare ansett att fastighetsinvesteringar är ett skydd mot inflation, dock 
finner flera studier motstridiga resultat. Fastighetsinvesteringarnas framgång som effektivt 
skydd mot inflation visar sig ofta vara beroende av både forskningsmetoden och det år 
undersökningen utfördes (Benjamin, Sirmans och Ziets, 2001). 
 
De Wit (2009) har studerat huruvida investeringar mellan regioner och olika fastighetstyper 
kan leda till diversifieringsfördelar. För att utföra studien, skapade De Wit en unik 
uppsättning av data från direkta fastigheter i 25 länder, fem regioner och fyra från fyra olika 
fastighetstyper. De Wit (2009) bekräftar de tidigare resultaten i Hemelind och Hoesli (2004), 
där de fann att geografiska faktorer har den största påverkan på volatiliteten (risken) i 
internationella fastighetsavkastningar. Den genomsnittliga samvariationen av de regionala 
effekterna är större än effekterna av olika fastighetstyper och därmed har också de regionala 
effekterna en större påverkan på variationen av den totala portföljen. Det starka inflytandet på 
den totala risken i portföljen medför höga diversifieringsfördelar för fastighetsinvesteringar 
mellan regioner. Däremot dras slutsatsen att de regionala effekterna är mindre stabila i 
jämförelse med samvariationen och korrelationen av effekterna från olika fastighetsgrupper 
(De Wit, 2009). 
 
De flesta forskare är överens om att fastighetsinvesteringar erbjuder ett skyddsnät för en 
plötslig inflations negativa konsekvenser och att den här typen av resonemang kan vara 
orsaken till fastighetsinvesteringarnas popularitet, speciellt inom pensionsfonder. Historisk 
har både empiriska och teroetiska studier utförts på fastighetsinvesteringarnas avkastning. 
Gemensamt för de flesta studier är jämförandet av fastighetsinvesteringarna och andra 
investeringar (Benjamin, Sirmans och Ziets, 2001). 
 

3.3.1 Fastigheter och institutionella investerare 
Systemet med fyra AP-fonder var tänkt att till sin struktur kunna främja konkurrens fonderna 
emellan och leda till effektivitetsvinster (Björkmo och Lundbergh 2010). Dock har det visat 
sig att de förväntade vinsterna med denna struktur inte har uppfyllts, till största delen 
beroende på administrationskostnader. Avkastningen som genererats från AP-fonderna har 
också kritiserats då man kan se att inkomstindex har ökat med i genomsnitt 3.2 procent per år 
medan den aggregerade genomsnittliga avkastningen från buffertfonderna enbart varit 1.9 
procent. Björkmo och Lundbergh anser att den totala kostnaden för att administrera den 
nuvarande strukturen är onödigt hög och de menar att en sammanslagning av fonderna, eller 
genom att samordna vissa kostnadskrävande funktioner, skulle på ett signifikant sätt sänka 
dessa administrationskostnader (Björkmo och Lundbergh 2010).  
 
För att ge en aktuell bild av hur institutionella investerare och den svenska 
fastighetsmarknaden agerar idag så ger bland annat NAI Svefas årliga rapporter och analyser 
en bra övergripande bild. NAI Svefa är en ledande svensk fastighetskonsult som 
tillhandahåller rådgivning inom värdering, analys, samhällsbyggnad, fastighetsutveckling och 
fastighetsinformation. Sedan 2009 presenterar de rapporter där man försöker ge en helhetsbild 
av den svenska fastighetsmarknaden. I deras Analys nr. 1 2013 (NAI Svefa, 2013) skriver de 
att efterfrågan på samhällsfastigheter och bostadsfastigheter är stor och att fler kommuner och 
landsting på säljsidan ökar utbudet. Marknaden domineras av kapitalstarka aktörer, fonder och 
institutionella investerare med stor andel eget kapital. Rapporten poängterar att dessa aktörer 
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ofta har en tydlig och uttalad investeringsinriktning mot objekt med låg risk, som bostäder 
och samhällsbyggnader. Enligt NAI Svefas (2013) marknadsdata visar det sig att en 
geografiskt spridd portfölj i segmentet samhällsfastigheter generellt ger en högre 
direktavkastning än en portfölj av kontorsfastigheter i Stockholms innerstad. Även inom 
bostadssegmentet kan man se ett ökat förvärvsintresse och då med de båda aktörerna 
Rikshem, ägt av 4:e AP-fonden och Willhem ägt av 1:a AP-fonden. De båda aktörerna var 
under 2012 de största köparna av bostadsfastigheter. Flera kommuner och landsting har valt 
att sälja delar av sina bestånd och det har bildats bolag med huvudsaklig inriktning att äga och 
förvalta samhällsfastigheter. Flera av dessa förvaltar institutionellt kapital, exempelvis åt AP-
fonderna. De mest framträdande bolagen här är Hemsö och Rikshem (NAI Svefa, 2013). 
 
Enligt Chun, Sa-Aadu och Shilling (2004) har ett flertal rapporter på senare tid visat att 
institutionella investerare allokerar endast en liten del av sin totalportfölj i fastigheter, klart 
mindre än teorier rekommenderar. Detta anser författarna bör föranleda att ställa frågan om 
institutionella investerare är underinvesterade inom fastigheter, eller om det kan vara så att de 
enbart har fel prioriteringar. Författarna pekar på ett antal nyckelslutsatser. Först och främst, 
till skillnad från andra tillgångar, så synes det vara på det viset att fastigheter, och då en bredd 
inom fastigheter, betalar sig vid den tidpunkten då dessa utbetalningar behövs som bäst, det 
vill säga när konsumtionstillväxten betraktas som låg. För det andra är fastighetsavkastningar 
förutsägbara. Förutsägbarheten gällande fastighetsinvesteringars avkastning kan betraktas 
vara ungefär densamma som avkastning på aktier. För det tredje så visar det sig att 
fastighetsportföljer presterar väl i ett tillgångsbelastat ramverk. För det fjärde så är risken att 
förlora stort inom fastighetsinvesteringar i ett längre perspektiv mycket liten (Chun, Sa-Aadu 
och Shilling, 2004). 
 
Mahoney, Malpezzi och Shilling (2000), ställer frågan om hur en typisk institutionell 
investerare bör diversifiera sin fastighetsportfölj? Delar av deras slutsats innehåller 
exempelvis åsikten att institutionella investeringar i fastigheter påverkas av icke-riskfaktorer. 
Detta betyder bland annat huruvida institutionella investerare kan göra prognoser på förväntad 
avkastning och samvariationen på fastighetsavkastningar jämfört med avkastningen på andra 
investeringar. Författarna menar att dessa jämförelser måste kunna göras på ett tillförlitligt 
sätt för att kunna avgöra och säkerställa om en investering ska göras eller inte. Författarna 
anser att det är värt att notera att en värdebaserad fastighetsportfölj är den ultimata passiva 
investeringsfonden. Detta eftersom den tillhandahåller en relativt enkel väg för att kunna 
ranka fastighetsportföljer i relation till varandra. Om det exempelvis finns två 
fastighetsportföljer, A och B, så vill vi inte bara veta om A är bättre än B, utan även om A och 
B är bra eller dåliga i relation till någon absolut standard. 
 
Wong (2010) slår fast att pensionsfonder i sin roll som investerare i dag är stora aktörer på 
marknaden över hela världen. De senaste årens finans- och bankkris borde få dessa 
institutionella investerare att tänka till lite extra för att inte riskera att hamna i skottgluggen 
och bli utpekade som skyldiga till framtida eventuella finanskriser, såsom banker och 
finansmäklare har fått finna sig i att vara de skyldiga till de senaste årens kriser. Författaren 
menar att andra stora aktörer på marknaden där även institutionella pensionsfonder ingår bör 
lära av de senaste årens finans-och bankkriser och medvetet arbeta för att bli bättre förvaltare 
för företagen som de investerar i, genom att anta en mer aktiv och långsiktig hållning. Det 
som kan försvåra en sådan ansats enligt Wong (2010) är bland annat att de institutionella 
fonderna har en ökande diversifiering i sin portfölj, vilket gör det svårt att hitta tid och 
resurser att övervaka och engagera sig i företagen. En annan svårighet enligt författaren är det 
växande avståndet mellan principalen (alla de hundratals miljoner människor som avsätter 
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sina pensionspengar och som är beroende av hur förvaltningen sköts) och agenterna (de som 
hanterar och förvaltar det avsatta kapitalet). 
 
Investerarna bör inte kräva att ett företag ska leverera kortsiktig avkastning. Istället bör de 
avsätta tid för att förstå de nyckelfaktorer som utgör en långsiktig prestation och inte bara 
efterfråga data som ska matas in i deras modeller (Wong, 2010). Ett bra förvaltarskap hos de 
institutionella investerarna, som ofta är ett företags viktigaste ägare, skulle kunna ha en 
verkligt positiv effekt genom att befria företagsledningen från att stressa fram och leverera 
kvartalsrapporter och högriskstrategier. Lyckligtvis så har ett antal institutionella investerare 
redan i dag tagit detta steg och överkommit strukturella barriärer som har med 
investeringsstrategier att göra, genom att ta ansvar för ett mer aktivt ägarskap och ett mer 
långsiktigt perspektiv (Wong, 2010). 
   
Van der Velden och van Buul (2012), hävdar att många offentliga bolag fortsätter att 
domineras av kortsiktigt tänkande, vilket kan leda till negativa långsiktiga konsekvenser för 
investerarna. Pensionsfonder, menar de, har en plikt att agera utifrån sina uppdragsgivares 
(blivande och nuvarande pensionärer) finansiella intressen, men att de kan uppnå detta enbart 
utifrån en god företagsstyrning och ett långsiktigt och hållbart tänkande gällande 
investeringar. En fråga som författarna ställer är hur pensionsfonder kan röra sig mot mer 
hållbara och långsiktiga investeringar och samtidigt leva upp till sitt ansvar som förvaltare och 
maximera den finansiella avkastningen? Författarna menar att pensionsfonderna måste bli 
bättre på att förstå vilka de långsiktiga frågorna är och hur man kan integrera dessa i 
investerings- och ägarprocessen. De förespråkar en modell som de kallar REP-processen där 
R står för Responsible, E står för Equity och P står för Portfolio. Denna REP-process 
resulterar enligt författarna i en portfölj som i sin helhet har lägre risker och ESG-risker (ESG: 
Environmental Social and Governance, att ha tydliga uppställda mål för vad man mäter och 
hur man förbättrar). REP utövar sitt ägarskapsansvar å sina klienters vägnar genom att aktivt 
rösta, engagera sig i företagsdiskussioner med företrädare för företaget och att ha pågående 
samtal med företagen och konstruktivt granska företagets aktiviteter. Fördelarna med REPs 
aktiva ägarskapsstrategi är högst påtagliga. Genom att exempelvis aktivt övervaka och ha 
djupförståelse för hur företaget styrs kan man identifiera styrningsfrågor som ignorerats av 
andra investerare (Van der Velden och van Buul, 2012). 
 
I en OECD-rapport av Severinson och Stewart (2012) gör författarna en översyn av Första-
Fjärde AP-fonden samt Sjätte AP-fonden. Uppdraget att göra denna utredning och att skriva 
rapporten kom från den svenska regeringen. Utredningen fick i uppdrag att titta på ett antal, 
både bredare och mer specifika, frågor såsom de övergripande strategiska målen gällande 
investeringar, de befintliga investeringarna, graden av effektiviteten i den nuvarande 
fondstrukturen, kraven på styrelseledamöter, redovisning och revision (Severinson och 
Stewart, 2012). Rapporten konstaterar at AP-fonderna skulle dra nytta av att ha ett tydligt 
gemensamt mål för alla AP-fonderna mot vilka de långsiktiga resultaten kan mätas på ett 
objektivt sätt. Författarna anser att målet bör fastställas av en oberoende kommitté ansvarig 
inför parlamentet. Författarna rekommenderar att ersätta placeringsrestriktionerna i lagen med 
en aktsamhetsprincip då nuvarande regler minskar AP-fondernas utrymme till flexibilitet att 
vidta olika investeringsstrategier. Därmed går en del av de potentiella fördelarna med 
konkurrens och diversifiering från att ha fyra olika fonder förlorad. Slutligen anser Severinson 
och Stewart (2012) att urvalsprocessen för fondernas styrelser kan tydliggöras och bli mer 
strikt. 
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Flam (2007) anser att den del av AP-fondsystemet som utgör en buffert i pensionssystemet 
behöver reformeras. Den slutsats som författaren drar av sin diskussion är att AP-
fondsystemet bör reformeras för att bättre gagna dagens och morgondagens pensionärer och 
för att inte risken ska uppstå att det nya pensionssystemet undermineras av politiska 
konflikter. Flam (2007) menar att detta bör ske genom att: 
 

1. fonderna får ett tydligt mål att maximera avkastningen med vissa riskbegränsningar 
utan hänsyn till någon enskild generation av pensionärer 

2. förvaltningen övergår till att bli passiv 
3. man slår samman Första-Fjärde AP-fonden till en gemensam fond 
4. Sjätte AP-fonden avvecklas och dess kapital överförs till gemensamma fonden 
5. åtgärder vidtas mot möjligheterna till politisk styrning av fonderna 

 

3.3.2 Varför investera i fastigheter för att uppnå positiva 
diversifieringseffekter? 

När man kopplar den moderna portföljteorin till fastighetsinvesteringar så antar man att en 
tillgång kan beskrivas utifrån tre egenskaper: 1) avkastning, 2) risk och 3) korrelation till 
andra tillgångar. Avkastningen består av två komponenter, värdeförändring och 
direktavkastning. Direktavkastningen ses under tid som mer stabil då det handlar om 
förändringar i hyresnivåer, förvaltningskostnader och avkastningskrav medan värdeförändring 
anses vara mer volatil (utsatt för risk). Genom att systematiskt investera i olika tillgångar kan 
man dra nytta av portföljeffekten. Man kan bibehålla samma nivå av avkastning men minska 
risken. Denna effekt kallas diversifiering och kan uppnås när olika tillgångars avkastning rör 
sig i förhållande till varandra (FAF, 2003). 
 
Adair, McGreal och Webb (2006) har genomfört en studie där de tittat på 
diversifieringseffekter av direkta och indirekta fastighetsinvesterinfar i Storbritannien. De har 
använt årlig data från 1975-2003 för att se om man kan konstruera en optimal portfölj med ett 
tydligt förväntat värde. Data har de delvis hämtat från Investment Property Databank (IPD). 
Adair, McGreal och Webb (2006) menar att i en blandportfölj används ofta direkta 
fastighetsinvesteringar för att kunna generera diversifieringsfördelar, särskilt i stora 
institutionella portföljer. Nyckelfaktorer i investeringsbesluten när det gäller vilken allokering 
portföljen ska ha, är förväntad avkastning och risk. Syftet med diversifiering är att reducera 
risker. Fördelen med diversifiering har att göra med den icke perfekta korrelationen mellan 
olika marknadssegment. Ju lägre korrelationsnivån är, ju större är potentialen att kunna 
reducera riskfaktorn. Artikelförfattarna diskuterar även nyckelfaktorer som har att göra med 
om man ska diversifiera fastighetsinvesteringar utifrån fastighetstyp eller region. De anser att 
deras resultat visar att en diversifieringsstrategi utifrån fastighetstyper erbjuder lägre risk än 
en strateginivå utifrån regiontänkande (Adair, McGreal och Webb, 2006). 
 
När en investerare ska avgöra om det ska vara en direkt eller indirekt fastighetsinvestering 
menar McAllister (2000) att faktorerna som påverkar valet mellan de båda är relaterade till 
om det är en bekant investeringsmiljö eller inte. Utomstående investerare som gör direkta 
fastighetsinvesteringar missgynnas av högre kostnader för informationsinhämtning, 
företagsledning och diversifiering. McAllister (2000) konstaterar att direkta 
fastighetsinvesteringar enbart kan motiveras när investeraren är väl förtrogen med marknaden, 
att de har förmågan att identifiera undervärderade tillgångar, och att de kan förvalta dessa 
tillgångar lika effektivt som lokala förvaltare och att de kan hantera investeringsriskerna som 
finns i dessa investeringar (McAllister 2000). När termen direkt ägande används avses att 
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investeraren förvärvar fysiska fastigheter i sin helhet för att äga och förvalta dessa. Indirekt 
ägande avser när investeraren köper in sig i fastighetsbolag genom att köpa aktier, 
värdepapper eller fonder inom fastighetsbranschen. På grund av det relativt svaga sambandet 
mellan avkastningen på aktie- obligationsmarknaden och fastighetsinvesteringars avkastning 
utgör investeringar i fastigheter ett utmärkt diversifieringsverktyg. 
 
Ennis och Burik (1991), anser att pensionsfonders investeringar i fastigheter påverkas av fler 
faktorer än bara riskfaktorn. Sådana faktorer är ägarintressen, likviditet, tillgång till 
information, intressekonflikter, trovärdigheten hos investeraren och ägarengagemang. 
Författarna menar att effektivt diversifierade portföljer bör ha en fastighetsportfölj som ligger 
på mellan 10-15 procent för att diversifieringsvinsterna ska bli tydliga. Då ligger detta ändå på 
den nedre skalan för en fastighetsportföljs andel enligt andra studier som gjorts. Ennis och 
Burik (1991) ser även den fördel som stora pensionsfonder har i form av ekonomiska krafter 
att själva anställa egen fastighetsexpertis som bättre kan hantera de frågor som rör 
fastighetsinvesteringar. 
 

4 Metod och ansats 
Studien baseras på insamlad data i form av både kvantitativ och kvalitativ data, hämtat från 1-
4 AP-fondernas hemsidor, myndighetstexter, lagstiftning och vetenskaplig litteratur skriven i 
ämnet. Studiens insamlade data kommer att kopplas till framförallt agent-principalteorin och 
modern portföljteori. Inom den moderna portföljteorin beräknas relationen mellan avkastning 
och risk över en längre period. Enligt De Ridder (2002) blir jämförandet av avkastningen 
gentemot ett aktuellt index något haltande, då man här i Sverige väljer att jämställa risken i 
portföljerna och lägger större fokus vid förvaltningskostnader och förvaltarens egenskaper. 
Den kritik som kan riktas mot studiens metod är att den inte tar hänsyn till riskmomentet vid 
analysen av fastighetsinvesteringarna.   
 
Enligt Jacobsen (2002) är metodikens första problem valet av ansats för att rättvist kunna 
återge verkligheten. En induktiv ansats innebär att teorin är resultatet av forskningen. 
Processen i induktiv ansats innebär att metoden bakom datainsamlingen kommer av befintlig 
teori för att sedan anpassa teorin för studien (Bryman och Bell, 2011). Vid användandet av 
deduktiv ansats är förhållandet det motsatta. Studien utgår från befintlig teori inom området 
för att sedan samla in empiri och undersöka om denna överensstämmer med verkligheten. 
Studien kommer att utgå från empiri som sammanställts och redovisats för att sedan 
undersökas utifrån vedertagna teorier, vilket gör att studien har en deduktiv ansats. Vid 
deduktiv ansats testas befintlig teori på insamlad empiri, vilket beskrivs som en kvantitativ 
strategi (Bryman och Bell, 2011). Den kvantitativa ansatsen tillsammans med deduktiv teori 
kan enligt Jacobsen (2002), innebära en risk att informationssökningen anpassas till 
forskarens fördel och att enbart empiri som stödjer ställda förväntningar samlas in. Då 
fondernas webbplatser är så pass informationstäta har behovet att ta ytterligare kontakt varit 
liten. 
 

4.1 Empiri 
Vid insamling av data talas det om två olika typer av data, primär och sekundär data. Enligt 
Bryman och Bell (2011) beskrivs primärdata som den data vi själva samlar in medan 
sekundärdata är data som är insamlad av någon annan. I vår studie är den data som används 
att definiera både som primärdata och sekundärdata då den är hämtad från 1-4 AP-fondernas 
årsredovisningar och AP-fondernas webbplatser. Nackdelar som enligt Bryman och Bell 
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(2011) lyfts fram gällande hantering av sekundärdata är att datans kvalitet inte kan tas för 
givet och att viktiga variabler för den egna analysen kan saknas. Att använda sekundär data 
menar författarna har även fördelar då det sparar tid och pengar samtidigt som det bidrar till 
att mer tid kan ägnas analysarbetet. 
 
För att uppnå denna studies syfte, att undersöka och studera 1-4 AP-fondernas strategier om 
att diversifiera sina portföljer, så har datamaterialet huvudsakligen samlats in från AP-
fondernas webbplatser. Denna insamling har utförts på så sätt att vi har läst och studerat 
fondernas finansiella rapporter och samlat in de siffror och uppgifter som vi ansett vara 
nödvändiga för studiens syfte. Den insamlade datan har sedan ställts samman i Excel och 
dessa sammanställningar har sedan fått ligga till grund för den grafik som finns i studien och 
den beskrivande text som diskussion, analys och slutsats delvis lutar sig mot. 
 
1-4 AP-fondernas webbplatser har även tillgodosett studien med svar på de frågor som 
studien haft rörande fondernas strategiarbete, placeringsregler och mål. Ytterligare data har 
samlats in från aktuell lagstiftning, myndighetstexter, OECD-rapporter och svensk media. Då 
den information som samlats in, rörande fondernas utveckling och innehav, sträcker sig över 
en tioårsperiod har emellanåt luckor uppstått i vår insamling eftersom det under 
tioårsperioden varierat hur man redovisat sökta uppgifter. I situationer liknande dessa har vi 
kontaktat berörd AP-fond, antingen via telefon eller via e-post, för att förhoppningsvis få svar. 
Dock har detta orsakat bekymmer vid vissa tillfällen eftersom uppgifter som en AP-fond 
redovisar öppet betraktas som konfidentiellt av en annan AP-fond. Vi har då valt att ändå göra 
sammanställningar utifrån den data som samlats in och sedan vara tydliga med vilka uppgifter 
som saknas på grund av konfidentialitet. 
 

4.2 Validitet 
Bryman och Bell (2011) menar att bra matchning mellan data och teori samt att det är 
generaliserbart leder till god valididet. Med validitet menar Jacobsen (2002) att empirin måste 
vara giltig och relevant. Detta innebär att man faktiskt mäter det som man önskar mäta, och 
att resultatet som erhållits utifrån dessa få mätningar även kan gälla för flera. I sina 
undersökningar ska man alltid försöka minimera problem som har med validitet att göra. Vid 
genomgång av källor och information från källorna ska denna genomsyras av en kritisk 
hållning. Man ska även se kritiskt på själva analysen för att minimera risken att sammanhang 
och förklaringar inte är ens egna konstruktioner utan faktiskt är reella. En kritisk hållning 
under processen är nödvändig för att god giltighet ska uppnås. 
 
Vi anser att validiteten i denna studie är god eftersom det vi mäter görs utifrån den insamlade 
data som är AP-fondernas finansiella rapporter, resultat- och balansräkningar, samt den 
information som inhämtats från direkt från fondernas hemsidor gällande deras strategiarbete. 
Det som skulle kunna riskera validiteten i denna studie är att vi inte varit duktiga nog att 
minimera risken för att sammanhang och förklaringar inte färgats av egna konstruktioner. 
Eftersom studiens data delvis hämtats som sekundärdata från offentliga tillgängliga kanaler 
saknas den mer djuplodande analys och utvärdering som gjorts för respektive 
fastighetsinvestering, vilket kan påverka resultatet av studiens analyser. 
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4.3 Reliabilitet 
Då studien även använder sekundärdata finns risken att den insamlade informationen är 
otillräcklig när den testas mot teorier och att analys och tolkning kan medföra att fel uppstår. 
Reliabilitet enligt Bryman och Bell (2011) innebär att en studies resultat ska kunna replikeras 
utifrån samma syfte och metod. Resultatet ska vara detsamma och därför tillförlitligt. Med 
reliabilitet menar Jacobsen (2002) att empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig. Den 
genomförda undersökningen måste gå att lita på vilket bland annat innebär att det inte får 
förekomma några mätfel. För att uppnå detta måste man genomföra undersökningen på ett 
korrekt sätt så att när någon annan använder samma metod eller mätinstrument för data 
insamlingen så ska resultatet bli detsamma. 
 
I sina undersökningar ska man alltid sträva efter att försöka minimera problem som har med 
reliabilitet att göra. Man ska försöka förhålla sig kritiskt till kvaliteten på de data man samlat 
in. Man bör ställa sig frågan om man kan lita på det data som man samlat in? Den insamlade 
data i denna studie handlar till större delen om hårda parametrar i form av siffror hämtade från 
AP-fondernas finansiella rapporter, resultat- och balansräkningar. Detta i sig borde betyda att 
reliabiliteten är hög då dessa finansiella rapporter är gjorda utifrån gällande lagstiftning och 
god redovisningssed. Det som kan sänka reliabiliteten är den sammanställning vi gjort då 
risken för mänskliga fel finns samt att vissa efterfrågade uppgifter är konfidentiella. 
 

4.4 Datainsamling 
Nedan redovisas den relevanta data som samlats in för att uppnå studiens syfte. Delar av den 
insamlade datan har organiserats och ställts samman för att dels kunna åskådliggöras grafiskt 
samt tjäna som underlag för diskussion, analys och slutsats. 
 

4.5 AP-fondernas avkastningsmål och resultat 
Tabell 2 visar en sammanställning av 2012 års mål och resultat i procent för 1-4 AP-fonderna. 
Avkastningsmålen presenteras som realt, det vill säga efter kostnader och efter avdrag för 
inflation. Utfallet som presenteras är avkastningen nominalt, efter kostnader men före avdrag 
för inflation. När det gäller fondernas specifika avkastningsmål för fastighetsportföljerna har 
fonderna genom åren agerat olika när det kommer till att ha särskilda avkastningsmål för just 
fastighetsportföljerna och hur dessa kommuniceras offentligt. 
 
Tabell 2 AP-fondernas avkastningsmål och resultat år 2012 
  AP1 AP2 AP3 AP4 
Avkastningsmål fastigheter Konfidentiellt Konfidentiellt Konfidentiellt Konfidentiellt 
Avkastningsmål totalt (realt) 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,5 % 
Utfall fastigheter (nominalt) 12,0% 12,4% 14,8% 14,2% 
Utfall fastigheter (realt) 11,1% 11,5% 13,9% 13,3% 
Utfall totalt (nominalt) 11,3% 13,3% 10,7% 11,2% 
Utfall totalt (realt) 10,4% 12,4% 9,8 % 10,3% 

Källa: Egen konstruktion data från AP-fondernas årsredovisningar 
 
För år 2012 har vi via mail- och telefonkontakt försökt få fram dessa uppgifter dock utan 
framgång. Fonderna hänvisar till att de inte längre redogör för dessa uppsatta mål, men att 
som vi tolkar det så har de sådana, och i sina ägarrapporter hänvisas till konfidentialitet. Detta 
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medför naturligtvis ett bekymmer för studien i sin helhet då det hade varit ytterst intressant 
och av stor betydelse att kunna föra diskussion, göra analys samt dra slutsatser, om studien 
hade haft tillgång till dessa avkastningsmål för fastighetsportföljerna. Vad som med all 
önskvärd tydlighet dock framgår av figuren är att den verkliga avkastningen för fastigheter 
överträffar avkastningsmålet totalt, både absolut och realt. 
 
Figur 3 visar 1-4 AP-fondernas genomsnittliga totala avkastning i procent efter kostnader 
åren 2003-2012, samt vad respektive fastighetsportföljs totala avkastning i genomsnitt under 
samma tioårsperiod varit. Man kan här utläsa att sett till fondernas uppsatta 
totalavkastningsmål realt, det vill säga efter avdrag för inflation, har man över denna 
tioårsperiod överträffat målen för respektive fond. Den genomsnittliga inflationen under åren 
2003-2012 har varit 1,4 procent. För AP1 har fondens genomsnittliga avkastning realt efter 
kostnader varit 7,0 procent vilket överstiger fondens mål på 5,5 procent. För AP2 har fondens 
genomsnittliga avkastning realt efter kostnader varit 6,2 procent vilket överstiger fondens mål 
på 5,0 procent. För AP3 har fondens genomsnittliga avkastning realt efter kostnader varit 5,3 
procent per år vilket överstiger avkastningsmålet om 4,5 procent real avkastning per år. För 
AP4 har fondens genomsnittliga avkastning realt efter kostnader varit 5,8 procent per år, 
vilket överträffar det långsiktiga målet om 4,5 procents genomsnittlig real avkastning. 
 

Figur 3 Jämförande genomsnittlig avkastning nominalt, 2003-2012  

 
Källa: Egen konstruktion, data från AP-fondernas årsredovisningar 
 
Figur 3 visar även genomsnittligt inkomstindex under tioårsperioden och med hänvisning till 
tidigare beskrivning av detta index ser man att även här överträffar alla fyra fonderna 
inkomstindex som varit 3,5 procent under 2003-2012. Pensionssystemets skuldsida, intjänade 
pensioner, räknas som regel upp med inkomstindex - genomsnittsinkomstens utveckling. 
Detta betyder att pensionssystemets tillgångssida måste öka med minst lika mycket som 
inkomstindex. Detta för att pensionssystemets tillgångar ska vara lika stora som dess skulder. 
 
Vad gäller figurens information om total avkastning nominalt exklusive fastighetsportfölj i 
procent för de fyra fonderna, ser man att avvikelsen jämfört med total avkastning i procent är 
marginell. Orsaken till dessa, till synes ytterst små differenser, förklaras med att andelen för 
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fondernas fastighetsportföljer, sett till den totala andelen, är liten och att trots 
fastighetsportföljernas avkastning procentuellt markant överstiger den totala avkastningen 
exklusive fastighetsportföljen, så blir den synliga effekten på den totala avkastningen 
minimal. 
 
Figur 4 visar respektive fastighetsportföljs andel av det totala fondkapitalet och hur dessa 
portföljer har utvecklats procentuellt under tioårsperioden 2003-2012. Signifikant är att 
samtliga AP-fonders fastighetsportföljer vuxit, och då framför allt under senaste fem åren. 
Samtidigt har under samma tidsperiod även det totala fondkapitalet i respektive fond vuxit 
vilket visar att fastighetsportföljerna har varit starkt expansiva. Frapperande är AP3s 
utveckling 2007-2008 där fonden går från två procent till åtta procent. Denna utveckling har 
sin förklaring i fondens praktiserade diversifieringsstrategi där bland annat den refererade 
artikeln om Hemsö är ett talande exempel. 
 
 

Figur 4 Fastighetsportföljernas andel av det totala fondkapitalet 
 

  

  
Källa: Egen konstruktion, data hämtad från AP-fondernas årsredovisningar 
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Figur 5 visar en jämförelse mellan fondernas avkastning nominalt exklusive 
fastighetsportföljen och   avkastningen nominalt för fastighetsportföljen under perioden 2003 
och 2012. Jämförelsen belyser det faktum att fluktuationen portföljerna emellan under 
tioårsperioden har varit markant men att år 2012 kan beskrivas som ett år då avkastningen i 
procent sammanfaller. Detta kan naturligtvis innebära att den beskrivna samvariationen 
fungerar och att 2012 är året då de båda parametrarna bryter varandra för att sedan fortsätta 
utvecklas i enlighet med teorin om samvariation.  
 
 

Figur 5 Jämförande utfall 2003-2012 

  

  
Källa: Egen konstruktion, data hämtad från AP-fondernas årsredovisningar 
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4.6 AP-fondernas investeringsprocess och strategi 
Gemensamt för AP-fonderna är uppdraget om att långsiktigt bidra till pensionssystemets 
stabilitet genom förvaltning av fondkapitalet med målet att skapa maximal avkastning över 
tid. Kombinationen med framåtblickande bedömningar och kunskap om olika tillgångars 
historiska långsiktiga avkastningar ger möjlighet att prognostisera förväntad avkastning för ett 
stort antal tillgångar. För att upprätthålla långsiktig stabilitet räcker det inte med att AP-
fonderna levererar avkastning i nivå med inkomstindex. Prognoser för pensionssystemets 
utveckling visar på framtida demografiska obalanser (Fjärde AP-fonden, 2013). 
 
Genom analyser av hur hela pensionssystemets tillgångar och skulder kan förvaltas på lång 
sikt, som innebär perioder upp till 40 år, beräknas det långsiktiga avkastningsmålet. Olika 
antaganden om hur bland annat antalet förvärvsarbetande och pensionärer, pensionsålder, 
barnafödande, livslängd och invandring förväntas utvecklas, ligger till grund för framtagandet 
av analyserna. AP-fondernas prognoser över avkastning och risk används för att i en 
optimering ta fram en portfölj som har högst förväntad riskjusterad avkastning (Tredje AP-
fonden, 2013). Då den förväntade reala avkastningen på räntebärande tillgångar med hög 
kreditvärdighet är för låg för att kunna nå upp till avkastningsmålet, kommer portföljerna att 
innehålla betydande investeringar i riskfyllda tillgångar. Fonderna strävar efter att diversifiera 
risktagandet för att kompensera för den risk som en hög andel riskfyllda tillgångar medför. 
Den riskjusterade avkastningen höjs genom att sprida risktagandet och att konsekvenserna av 
exempelvis plötsliga börsfall kan reduceras (Tredje AP-fonden, 2013). 

Fördelningen mellan tillgångsslag, allokeringen, utgör fondernas huvudfokus och går som en 
röd tråd genom investeringsprocessen. Övergripande för fondernas förvaltning är målet att 
skapa långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. 
AP-fondernas breda verksamhet har många investeringsområden och fokus ligger på att skapa 
rätt sammansättning av tillgångarna. Självständiga investeringsanalyser utförs för att söka 
fundamentala värden, där en sammanvägning görs av förväntade framtida vinster och risk 
(Första AP-fonden, 2013). Den strategiska inriktningen med att skapa en mer robust portfölj 
är en viktig del av investeringsprocessen. För fonderna som helhet innebär det bland annat en 
ökad satsning på alternativa investeringar, där man även strävar efter att varje enskilt 
tillgångsslag ska bidra till att portföljen blir mer robust. Alternativa investeringar omfattar 
bland annat fastigheter, onoterade aktier i riskkapitalfonder och hedgefonder och har lägre 
likviditet och mer fokus på absolut avkastning än andra tillgångar (Första AP-fonden, 2013). 

Att generera mervärde i form av absolut avkastning och att göra det med en tillfredsställande 
riskexponering är det strategiska målet för alternativa investeringar och ett avkastningsmål 
sätt till varje investering. Bidrag till den totala portföljsriken från alternativa investeringar är 
beroende av två faktorer, dels hur stor kapitalandel tillgångsslaget har i fondens portfölj, dels 
hur avkastningen för tillgångsslaget samvarierar med avkastningen för övriga tillgångar 
(Första AP-fonden, 2013).  

AP-fonderna är oberoende av varandra och ska självständigt fastställa sin placeringspolicys 
och investeringsstrategier. Fondernas verksamhet utgår från lagen om de allmänna 
pensionsfonderna (SFS 2000:192). Fonderna ska ta miljö- och etikhänsyn i sin 
placeringsverksamhet, dock utan att ge avkall på det övergripande målet om hög avkastning. 
Riksdagen har även beslutat att placeringarna inte ska påverkas av näringspolitiska eller andra 
ekonomisk-politiska hänsyn.  

http://www.ap1.se/templates/Faq.aspx?id=83&epslanguage=SV
http://www.ap3.se/SiteCollectionDocuments/Om_AP3/Lagen_om_AP-fonderna.pdf
http://www.ap3.se/SiteCollectionDocuments/Om_AP3/Lagen_om_AP-fonderna.pdf
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• Minst 30 procent av fondens tillgångar ska placeras i räntebärande värdepapper 
med låg risk.  

• Högst 40 procent av tillgångarna exponeras för valutarisk. Möjligheten att 
valutasäkra till låg kostnad genom köp av valutaterminer innebär att dessa regler 
inte utgör någon restriktion för fondens möjligheter att investera i utländska 
tillgångar.  

• Varje fond får äga högst 10 procent av rösterna i ett enskilt börsnoterat företag.  
• Varje fond får maximalt äga 2 procent av Stockholmsbörsen.  
• Maximalt 5 procent av fondens tillgångar får placeras i onoterade värdepapper. 

Dessa placeringar måste ske indirekt via värdepappersfonder eller liknande.  
• Minst 10 procent av tillgångarna ska förvaltas av utomstående förvaltare.  
• Fonderna får inte placera direkt i råvaror, (Tredje AP-fonden, 2013) 

 

4.7 1-4 AP-fondernas fastighetsportföljer år 2012 
1:a AP-fondens investeringar i fastigheter utgörs främst av det helägda 
bostadsfastighetsbolaget Willhem, det hälftenägda bolaget Cityhold och det delägda 
Vasakronan. De båda sistnämnda bolagen investerar i kommersiella fastigheter, Cityhold i 
utvalda större europeiska städer och Vasakronan i utvalda svenska tillväxtorter. Fonden gör 
även andra fastighetsinvesteringar internationellt (Första AP-fonden, 2013). 1:a AP-fondens 
strategi gällande allokering mellan tillgångsslag är inriktningen att skapa en mer robust 
portfölj. Med detta följer att fonden gör en ökad satsning på fastigheter och alternativa 
investeringar, där fastigheter ingår, ska uppgå till 20 procent. Fördelningen mellan olika 
tillgångsslag planeras på årsbasis men med ett bakomliggande längre tidsperspektiv (Första 
AP-fonden, 2013). 
 
Fondens övergripande finansiella risker hanteras genom allokering mellan tillgångsslagen. I 
allokeringsarbetet justerar fonden den övergripande portföljrisken med hjälp av några 
strategiska variabler som aktieandelens storlek, ränteandelens storlek, fondens 
valutaexponering samt genom att fastställa ränteportföljens räntekänslighet (duration) (Första 
AP-fonden, 2013).  
 
Fondens uttalade strategi är att minska riskerna i portföljen genom att öka inslaget av 
tillgångar med annat avkastningsmönster än övriga portföljen vilket inneburit att 
exponeringen mot fastigheter har ökat. 1:a AP-fondens investeringar i fastigheter är en del i 
ambitionen att göra den totala portföljen mer robust. Fonden konstaterar att utvecklingen på 
fastighetsmarknaden under 2012 har varit positiv, både i Sverige och utomlands och att man 
fortsatt att implementera den fastlagda strategin att öka andelen fastighetsinvesteringar såväl i 
Sverige som utomlands (Första AP-fonden, 2013).  
 
2:a AP-fondens långsiktiga strategi och fortlöpande insatser att diversifiera portföljen har 
bland annat inneburit att under 2012 så har investeringarna i fastigheter ökat. Som ett 
komplement till fondens svenska, onoterade fastighetsinnehav och som en fortsatt 
diversifiering av den strategiska portföljen, investerar 2:a AP-fonden sedan 2011 i fastigheter 
i andra delar av världen (Andra AP-fonden, 2013). Fondens onoterade fastighetsinnehav 
består av innehaven i de svenska fastighetsbolagen Vasakronan (ägarandel 25 procent) och 
Norrporten (ägarandel 50 procent) samt i Cityhold Property (ägarandel 50 procent). Sedan 
hösten 2012 äger fonden också 41 procent i det amerikanska fastighetsbolaget US Office 
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Holdings. Fonden gjorde 2010 dessutom sina första investeringar i skogs- och 
jordbruksfastigheter, vilket de fortsatt med (Andra AP-fonden, 2013). 
 
3:e AP-fondens strategi att minska utsatthet för stora värdefall i onoterade aktier är att fonden 
strävar efter att hitta diversifierade investeringar som ryms inom placeringsreglerna och är 
kostnadseffektiva. Detta har bland annat inneburit att betydande investeringar gjorts i 
fastigheter. Fondens fastighetsportfölj består av innehav i Vasakronan, Hemsö Fastigheter, 
Internationella fastighetsfonder samt skogs- och jordbruksfastigheter/fonder (Tredje AP-
fonden, 2013).  
 
4:e AP-fonden har under de senaste åren även expanderat inom fastigheter, ett strategiskt 
tillgångsslag. Den valda strategin för fonden är att huvudsakligen direktäga fastighetsbolag. 
Man menar att direktägande ger större möjligheter att utöva ägarstyrning och att det är både 
kostnadseffektivt och transparent. Man bedömer att man kan öka möjligheterna till en bättre 
förväntad avkastning (Fjärde AP-fonden, 2013).  
 
Fondens fastighetsportfölj utgörs främst av Vasakronan (ägt till 25 procent) och Rikshem (ägt 
till 50 procent) samt Hemfosa (ägt till 15 procent). Under 2012 beslutade fonden om att 
investera cirka 430 miljoner kronor i ASE Holdings som investerar och utvecklar 
kommersiella fastigheter i Storbritannien. En utfästelse på 250 miljoner kronor har även gjorts 
i Areim 2 AB med inriktning mot svenska fastigheter (Fjärde AP-fonden, 2013). 
 
Figur 6 visar hur 1-4 AP-fondernas diversifieringsstrategier har påverkat allokeringen i 
tillgångsslaget fastigheter från år 2003 till 2012. I syfte att få en mer robust portfölj visar 
figuren att fastighetsportföljerna procentuellt av den totala portföljen har vuxit kraftigt. För 
AP1 har det resulterat i att fastighetsinvesteringarna har vuxit från 2,3 procent år 2003 till 7,7 
procent år 2012. För AP2, 3,0 procent till 8,0 procent, AP3, 2,2 procent till 6,6 procent och 
AP4, 2,4 procent till 5,2 procent. 
 
 

Figur 6 Fastighetsportföljernas andelsutveckling i procent 

 
Källa: Egen konstruktion, data från AP-fondernas årsredovisningar 
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4.8 Investment Property Databank och Svenskt 
Fastighetsindex 

Investment Property databank, IPD, är en ledande leverantör av global kritisk information, 
däribland analystjänster, index och marknadsinformation till fastighetsbranschen. IPD 
producerar varje år mer än 120 index, samt nästan 600 portföljriktmärken, för 32 länder. Detta 
möjliggör en verklig transparens och öppenhet inom fastighetsmarknaden som ges möjlighet 
till jämförelse av prestanda. Ett kooperativ ekonomisk förening bildades 1997, Svenskt 
Fastighetsindex (SFI), med syfte att etablera ett fastighetsindex och resultatmätning i Sverige 
och därmed på ett enhetligt sätt kunna redovisa totalavkastningen för en fastighet, (IPD 2013). 
 
Föreningen bildades av ett antal försäkringsbolag, pensionsinstitut, börsnoterade 
fastighetsbolag samt Vasakronan. Genom indexet ville man uppnå möjligheten att kunna 
jämföra avkastningen på en fastighetsportfölj mellan olika investerare och länder, samt med 
andra typer av investeringar. Detta index är uppbyggt för att kunna jämföra olika fastigheter 
med en gemensam måttstock samt även erhålla enhetligt gjorda värderingar av de fastigheter 
som ingår i indexet. Index fastställer investeringsurvalet inom ett tillgångsslag och har därför 
betydelse för vilken avkastning fonden kan skapa på lång sikt. Att välja jämförelseindex är 
därför en integrerad del av förvaltningsprocessen och den strategiska portföljen, (IPD 2013). 
 
Organisationens medlemmar är 20 av IPDs kunder i Sverige. Svensk Fastighetsförvaltning ger 
råd och rekommendationer om regler och förfaranden för den tekniska specifikationen av 
IPDs direkta fastighetsinvesteringsindex i Sverige. SFI bidrar även som hjälpmedel för att 
IPD skall kunna försäkra sig om att bästa praxis används i design, konstruktion och hantering 
av dessa index. Organisationen har publicerat riktlinjer för värdering och rekommendationer 
om extern revision på uppgifter som rapporterats till IPD. SFI har också etablerat en standard 
för hur fastighetsaffärer via aktieförsäljning ska redovisas för prestationsmätning, (IPD 2013). 
 
Då denna studie haft som målsättning att även kunna presentera ett välrenommerat 
jämförande fastighetsindex tog författarna kontakt med IPD/Svenskt Fastighetsindex för att 
försöka erhålla ett sådant indexunderlag. Eftersom dessa indexdata inte är offentliga ingicks 
ett avtal som möjliggjorde tillgång till de uppgifter som var tänkta att användas i studien. Det 
erhållna underlaget var mycket omfattande och specificerat bland annat utifrån 
fastighetssegment och olika tillväxtparametrar. En seriös analys av hela materialet skulle 
kräva ett omfattande arbete och kräva detaljerad studier vilket inte ryms tidsmässigt inom 
denna studies syfte och därför valde studien att sammanställa den data som rör totala 
avkastningen för samtliga fastighetssegment under åren 2003-2012, eftersom detta bäst skulle 
svara upp mot de sammanställningar som författarna gjort gällande fastighetsportföljernas 
totalavkastning. De tal som studien valde ut för sammanställning baseras på hela IPDs 
svenska databas. 
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Figur 7 Jämförande index 

 
Källa: Egen konstruktion, data från AP-fondernas årsredovisningar och IPD/SFI 
 
Figur 7 visar AP-fondernas fastighetsportföljers totala avkastning nominalt i genomsnitt 
2003-2012. Det jämförande index som Figur 7 visar är det tidigare beskrivna IPD-index. Vad 
som framgår är att de båda indexen 2003 startade på var för sig väldigt olika nivåer med IPD 
på noll procent och AP-fonderna på minus 30 procent. Båda index visar en stigande tendens 
under följande år men där AP-fonderna signifikant utmärker sig positivt med en topp 2005 på 
40 procent när samtidigt IPD-index ligger runt 15 procent. Den globala finansiella kris som 
inträffar 2008, när luften gick ur fastighetsmarknaden, blir uppenbar i de båda indexen. 
Rörelsen för de båda indexen är att de tenderar att mer likt följa varandra fram till 2012 men 
där avkastningsnivån för AP-fonderna utmärker sig mest postitivt. Detta ligger helt i linje med 
den uttalade investeringsstrategin (Björkmo, 2009) där det uttalade målet var att avkastningen 
för AP-fonderna ska avvika positivt från jämförbara index. Figur 7 ger vid handen att sett till 
AP-fondernas uppsatta avkastningsmål nominalt så presterar deras fastighetportföljer bättre 
sett till ett genomsnitt för perioden. Eftersom studien inte haft tillgång till fondernas specifika 
avkastningsmål för just fastighetsportföljerna inställer sig frågan om investeringarna i 
fastigheter varit framgångsrikt eller inte? Svaret får bli att eftersom fastighetsportföljernas 
avkastning avviker positivt från IPD-index så är dessa investeringar i fastigheter 
framgångsrik, trots avsaknaden av de specifika avkastningsmålen. 
 

4.9 Korrelation och standardavvikelse 
Korrelationskoefficienten är ett mått som visar hur mycket två variabler är relaterade till 
varandra i sina rörelsemönster. Ju högre korrelationen är desto mer likartad rörelse har 
tillgångsslagen. Om korrelationen är negativ tenderar tillgångsslagen att röra sig åt motsatt 
håll. En korrelationskoefficient på -1,0 innebär perfekt negativ korrelation, vilket betyder att 
om den ena tillgången stiger 10 procent minskar den andra med 10 procent. En koefficient på 
+1,0 innebär att de samvarierar perfekt och de antingen ökar med tio procent eller minskar 
samtidigt. Koefficienten 0 innebär att de inte är korrelerade. Diversifiering kompliceras av att 
traditionella samvariationer mellan tillgångar kan förändras, exempelvis under perioder av 
ekonomiska kriser. Graden av diversifiering i en portfölj måste därmed övervakas och utgå 
från en samlad helhetssyn för kapitalet som helhet (SOU 2012:53).  
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Denna studie har låtit göra en enkel korrelationsanalys av fastighetsportföljernas årliga 
avkastningar i relation till den diskuterade diversifieringsstrategin. Den analys (Appendix 7) 
av korrelationskoefficienterna mellan fastighetsportföljernas årliga avkastningar under 
perioden 2003-2012 visar en låg eller ingen korrelation. Detta skulle enligt analysen ses som 
att fastighetsportföljerna inte samvarierar i hög grad med totalportföljerna exklusive 
fastighetsportföljer. Vad studien har kunnat redovisa genom beräkningar så uppvisar 
fastighetsportföljernas avkastning 2003-2012 att samvariationen ser olika ut över tid i de fyra 
olika portföljerna. Då studiens genomförda korrelationsanalys redovisar ett genomsnittsvärde 
för samtliga fyra fonder under tioårsperioden, kan det inte entydigt hävdas att det rör sig om 
en positiv samvariation då studien i sina beräkningar visat på negativ korrelation i specifika 
fonder för specifika år. Ett talande exempel på detta är exempelvis AP3 2003-2006 där 
fastighetsportföljens avkastning i procent stiger samtidigt som övriga totalportföljens 
avkastning minskar och att det alltså rör sig åt motsatt håll. 
 
Statistiskt så är standardavvikelsen ett mått på hur olika värden avviker från sitt medelvärde. 
Inom den finansiella ekonomin representerar standardavvikelsen ett mått på risk. Risken mäts 
genom den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet under en bestämd tidsperiod. Denna 
beräkning görs baserat på historisk data för tillgången. Stora avvikelser från kursförändringen 
ger större risk medan små avvikelser ger lägre risk (Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe och 
Jordan, 2010). Man brukar tala om att Stockholmsbörsens standardavvikelse procentuellt 
vanligtvis ligger runt 20,0 procent. Studiens genomförda standardavvikelseanalys (Tabell 3) 
visar att det inte finns någon större spridning i de olika fonderna med AP3 som ett undantag. 
Fonden visar en standardavvikelse för fastighetsportföljen på 26,4 procent och för övriga 
portföljen 12,2 procent. Intressant i detta sammanhang är att just AP3s fastighetsportfölj är 
den portfölj av de fyra som har haft lägst genomsnittlig avkastning 2003-2012. 
 
Tabell 3 Jämförande av standardavvikelse 
Standardavvikelse  AP1 AP2 AP3 AP4 
Avkastning fonden exklusive fastighetsportfölj 12,6% 13,8% 12,2% 12,4% 
Fastighetsportfölj, avkastning 17,5% 12,6% 26,4% 17,2% 

Källa: Egen konstruktion, data från AP-fondernas årsredovisningar 
 
När detta appliceras på AP-fonderna och deras totala utveckling 2001-2011 så kan man 
konstatera att även om det i praktiken skulle finnas diversifieringsvinster på innehavsnivå så 
tyder korrelationskoefficienterna på att diversifieringsvinsterna för buffertkapitalet som helhet 
varit små (SOU 2012:53). Björkmo (2009) visar i ett exempel på att om man slår samman 
AP-fondernas aktieportföljer vid årets slut och beräknar den gemensamma avvikelsen från ett 
brett svenskt börsindex så visar resultaten att fondernas positioner tar ut varandra och i hög 
grad liknar indexet. 
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5 Diskussion och analys 
Studien belyser det faktum att det i dag finns en konstaterad trend på den svenska 
fastighetsmarknaden, nämligen att efterfrågan på samhällsfastigheter och bostadsfastigheter är 
stor. Samtidigt står allt fler kommuner och landsting redo att på säljsidan öka utbudet. 
Kapitalstarka aktörer som bildar fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning att äga och 
förvalta fastigheter är bland andra 1-4 AP-fonderna som förvaltar institutionellt kapital, 
kapital som ska fungera som buffert i det allmänna pensionssystemet. 
 
I lagen (SFS 2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) står det att läsa i kapitel 4 § 
1 att: ”Första – Fjärde AP-fonderna skall förvalta fondmedlen på sådant sätt att de blir till 
största nytta för försäkringen för inkomstgrundande pension. Den totala risknivån i fondernas 
placeringar skall vara låg. Fondmedlen skall, vid vald risknivå, placeras så att hög avkastning 
uppnås”. Detta ställer höga krav på styrningen av AP-fonderna eftersom deras styrelser, ur ett 
agent-principalperspektiv agerar som agenter på principalens (Sveriges riksdag och regering) 
uppdrag och skall eftersträva att uppfylla nämnda lagrum. Principalen (Sveriges riksdag och 
regering) är å sin sida ur detta ägarperspektiv även agent, som agerar på sin huvudmans 
uppdrag, nämligen alla blivande och nuvarande pensionärer. Denna delegation i två led gör 
styrningen av AP-fonderna så speciell. 
 
Studien har närmare granskat 1-4 AP-fondernas uttalade diversifieringsstrategier vilka har till 
syfte att skapa en mer robust (diversifierad) totalportfölj som bättre kan tåla svängningar på 
finansmarknaden. Som ett led i denna diversifieringsstrategi anser fonderna att ett sätt att 
skapa diversifieringsfördelar är att låta sina fastighetsportföljer växa. Det som studiens 
teoretiska referensram bland annat redovisar skulle ge belägg för en sådan 
diversifieringsstrategi, då det anses att fastighetsinvesteringar erbjuder ett skyddsnät för en 
plötslig inflations negativa konsekvenser. Eftersom investeringar i fastigheter inte korrelerar 
med andra investeringar, framför allt aktier, kan riskerna för den totala portföljen minskas, 
vilket ger en diversifieringsfördel för en totalportfölj innehållande fastighetsinvesteringar. 
 
Studien har även lyft fram att ett flertal rapporter visat att institutionella investerare allokerar 
endast en liten del av sin totalportfölj i fastigheter, klart mindre än teorier rekommenderar. 
Fördelningen mellan tillgångsslag, allokeringen, utgör numera fondernas strategiska 
huvudfokus och går som en röd tråd genom investeringsprocessen. Bidrag till den totala 
portföljrisken, från exempelvis fastighetsinvesteringar, är beroende av två faktorer, dels hur 
stor kapitalandel tillgångsslaget har i fondens portfölj, dels hur avkastningen för 
tillgångsslaget samvarierar med avkastningen för övriga tillgångar. 
 
Markowitz (1952) visade i den moderna portföljteorin på betydelsen av diversifiering, att den 
portfölj med mer eller mindre icke korrelerande aktier från till exempel olika branscher, 
minskar risken utan att avkastningen behöver bli lägre, och omvänt så kan avkastningen ökas 
med bibehållen risk. Det begrepp som Markowitz myntade var att ”man inte skulle lägga alla 
ägg i samma korg”. I studiens teoretiska referensram lyfts studier fram som förespråkar 
inkluderandet av fastigheter i totalportföljen för att uppnå diversifieringsfördelar men även 
studier som inte anser att så är fallet redovisas. Man kan dra nytta av portföljeffekten genom 
att systematiskt investera i olika tillgångar. På så sätt kan man bibehålla samma nivå av 
avkastning men minska risken. 
 
Gemensamt för AP-fonderna är uppdraget om att långsiktigt, som innebär perioder upp till 40 
år, bidra till pensionssystemets stabilitet genom förvaltning av fondkapitalet med målet att 
skapa maximal avkastning över tiden. Studien visar att flertalet forskare är överens om att 
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fastighetsinvesteringar erbjuder ett skyddsnät för en plötslig inflations negativa konsekvenser 
och att just det resonemanget har lett till att särskilt pensionsfonder prioriterar 
fastighetsinvesteringar som ett sätt att få en mer robust totalportfölj. 
 
Andra teoretiska belägg som förts fram i studien är att fastighetsportföljer presterar väl i ett 
tillgångsbelastat ramverk, att risken att förlora stort inom fastighetsinvesteringar i ett längre 
perspektiv är mycket liten och att fastigheter betalar sig vid den tidpunkten då dessa 
utbetalningar behövs som bäst, det vill säga när konsumtionstillväxten betraktas som låg. 
Ytterligare teoretiska belägg som studien redovisar är att fördelen med diversifiering har att 
göra med den icke perfekta korrelationen mellan olika marknadssegment. Ju lägre 
korrelationsnivån är, ju större är potentialen att kunna reducera riskfaktorn. I en blandportfölj 
används ofta direkta fastighetsinvesteringar för att kunna generera diversifieringsfördelar, 
särskilt i stora institutionella portföljer. På grund av det relativt svaga sambandet mellan 
avkastningen på aktie-obligationsmarknaden och fastighetsinvesteringars avkastning så utgör 
investeringar i fastigheter ett utmärkt diversifieringsverktyg. 
 
Problem som lyfts fram i den teoretiska referensramen gällande agent-principalperspektivet, 
institutionella investerare, diversifieringsstrategier och allokering i fastigheter, är bland annat 
att många institutionella bolag fortsätter att domineras av kortsiktigt tänkande, i stället för att 
avsätta tid för att förstå de nyckelfaktorer som utgör en långsiktig prestation och inte bara 
efterfråga data som ska matas in i modeller. 
 
Ett bra förvaltarskap hos de institutionella investerarna i form av att ta ansvar för ett mer 
aktivt ägarskap och ha ett mer långsiktigt perspektiv är ett steg som ett antal institutionella 
investerare redan har tagit. Detta skulle framöver kunna underlätta kommunikationen, och 
minska avståndet mellan principalen (alla de människor som avsätter sina pensionspengar och 
som är beroende av hur förvaltningen sköts) och agenterna (de som förvaltar det avsatta 
kapitalet). Med tanke på den rådande okunskap bland allmänheten kan fonderna agera relativt 
ostört, vilket kan medföra brister i deras förvaltarskap då man inte känner att man har 
allmänhetens ögon på sig.  
 
Författarna har även uppmärksammat att det i nyhetsrapporteringen på senare tid förekommit 
flera inslag rörande pensioner och AP-fonder. Exempelvis så har det från olika politiska håll 
framförts krav och uppmaningar om ett nytänkande vad gäller buffertfondernas kapital. 
Åsikter som förts fram är bland andra att buffertkapitalet ska användas till upprustning av och 
investeringar i den svenska infrastrukturen såsom järnvägarna. Andra åsikter som gjort sig 
hörda är att buffertkapitalet ska användas till upprustning av miljonprogrammen och även 
nybyggnation av hyresbostäder. Dessa åsikter anser författarna låter spännande och utan att ha 
tillgång till något beräkningsunderlag så kan denna strategi ifrågasättas utifrån ett 
avkastningsperspektiv och det lagstadgade kravet om låg risknivå och hög avkastning. Detta 
skulle även kunna rimma illa med tanken om ett bra förvaltarskap. Kanhända skulle ändå en 
sådan ekonomisk vitamininjektion in i den svenska samhällsekonomin ge ringar på vattnet 
och ge positiva effekter. 
 

5.1 Tabell 2. AP-fondernas avkastningsmål och resultat år 2012 
Ett bekymmer som dök upp vid datainsamlingen var att ingen av de fyra AP-fonderna ville 
redogöra för sina specifika avkastningsmål gällande fastighetsinvesteringarna, inte heller om 
några sådana finns. Detta har naturligtvis problematiserat studiens syfte då det inte har varit 
möjligt att utföra önskade beräkningar utifrån uppsatta avkastningsmål och det verkliga 
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utfallet. Därav så visar Tabell 2 att avkastningsmålen för fastigheter är konfidentiellt. Försök 
har gjorts under arbetets gång via telefon och e-post att bringa klarhet i denna fråga, dock utan 
framgång. Däremot kan man utifrån vissa enskilda uppgifter i enstaka årsredovisningar från 
tidigare år dra slutsatsen att avkastningsmålen för just fastigheter ligger högre än 
avkastningsmålen för totalportföljen, och då med upp till 5,0 procentenheter.  
 
Tabell 2 visar ändå att utfallet år 2012 för fastigheter i de fyra fonderna överstiger fondernas 
avkastningsmål på ett signifikant sätt, även realt, men att de inte utmärker sig mot utfallet 
totalt, utan att det till och med är så att AP2 har ett sämre utfall än fonden totalt. Slående är 
också att de båda utfallen i stort ligger så nära varandra vilket faktiskt talar mot den tidigare 
förespråkade samvariationen. Dock visar Tabellen endast utfallet för år 2012 och därför ska 
inga förhastade slutsatser dras utifrån detta. Att notera är att just AP3s fastighetsportfölj bara 
under 2011-2012 gått från 5,0 procent till 8,0 procent av den totala portföljens andel, vilket är 
en markant ökning under en så kort tid. AP2s diversifieringsstrategi, att som komplement till 
fastighetsinvesteringar på den svenska fastighetsmarknaden, investera i fastigheter i andra 
delar av världen kan ha inneburit ett större risktagande då det till stora delar handlar om 
kommersiella kontors- och butiksfastigheter. Detta fastighetssegment utgör ett större 
risktagande i ekonomiskt oroliga tider. Den högre risken med kommersiella fastigheter såsom 
kontor, butik och köpcentra betalar sig under normala ekonomiska förhållanden med högre 
kvadratmeterpris och därmed högre hyresintäkter, men under perioder av ekonomisk oro får 
man betala i form av högre vakansgrad.  
 

5.2 Figur 5, Jämförande utfall 2003-2012 
Vad som kan utläsas generellt är att samtliga fonder de facto visar att under större delen av 
perioden så fungerar den tänkta och tidigare beskrivna samvariationen väl. När avkastningen 
är sämre på fondens övriga allokeringar totalt så uppvisar fastighetsportföljens avkastning 
betydligt bättre utfall och vice versa.  
 
Sett till fondernas diversifieringsstrategier och teoretiska belägg visar denna sammanställning 
att samvariationen sett under tioårsperioden uppfyller den tänkta strategin och bekräftar teorin 
om diversifiering i totalportföljen. När vissa tillgångsslag presterar sämre så presterar 
fastighetsportföljen desto bättre, vilket gör att deras bidrag under sådana perioder hjälper upp 
det totala utfallet. När nu de nuvarande fastighetsportföljerna i fonderna fortfarande är relativt 
små (och har varit betydligt mindre under perioden) så blir den totala effekten under den 
studerade tioårsperioden liten. Den korrelationsanalys som studien genomförde av 
fastighetsportföljernas årliga avkastningar visar dock att under perioden så uppvisar 
fastighetsportföljerna och totalportföljerna exklusive fastighetsportfölj en låg eller ingen 
korrelation vilket i sig skulle bekräfta teorin om diversifieringsfördelar. Studien har även 
kunna visa på den ojämna samvariationen mellan fastighetsportföljerna och totalportföljerna 
exklusive fastighetsportföljer som varit under perioden och att det inte finns en signifikant 
genomgående trend som bekräftar diversifieringsvinsterna.  
 
En intressant observation i detta resonemang gällande AP3 så visar den 
standardavvikelseanalys som utförts att just AP3 utmärker sig sett utifrån ett 
riskexponeringsperspektiv. Då övriga tre fonder uppvisar en liten spridning vid 
standardavvikelse så har AP3s fastighetsportfölj en standardavvikelse på 26,4 procent och 
övriga portföljen 12,2 procent. 
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Studien anser även att den granskade perioden är för kort för att kunna bekräfta eller förkasta 
teorin om diversifieringsvinster i en totalportfölj. Exemplen i studiens sammanställningar är 
ändå av det slaget att alla fyra fastighetsportföljer uppvisar tidsintervall med negativ 
korrelation där fastighetsportföljerna stiger samtidigt som övriga totalportföljen minskar och 
att de alltså rör sig åt motsatt håll. Tydligast kan detta ses i AP3 2003-2006 då 
fastighetsportföljens avkastning i procent stiger till frapperande höga nivåer på över 30 
procent samtidigt som övriga portföljens avkastning stadigt minskar till att närma sig 
nollstrecket och med hänvisning till vad som tidigare sagts så är det den portfölj som i 
genomsnitt har haft lägst avkastning av de fyra fastighetsportföljerna. Dock inleder 
fastighetsportföljen därefter en nedåtgående trend som samvarierar positivt med övriga 
portföljen. Värt att poängtera är att avkastningsnivåerna för samtliga fastighetsportföljer 
signifikant överstiger avkastningsnivåerna för övriga totalportföljen med undantaget för den 
ekonomiska kris som inleddes 2008 när luften gick ur fastighetsmarknaden och vilkas effekter 
kan ses de därpå följande åren. Denna tydliga fluktuation kan ha sin förklaring i att portföljens 
riskexponering varit större än de andra vilket även bekräftas i standardavvikelseanalysen. 
 

5.3 Figur 4 Fastighetsportföljernas andel av det totala 
fondkapitalet  

I frågan om fastighetsportföljernas andel av det totala fondkapitalet så illustreras detta i Figur 
4. När informationen som kan utläsas av denna figur kopplas till vad som tidigare diskuterats 
gällande AP-fondernas diversifieringsstrategier och en växande fastighetsportfölj, blir det 
tydligt att detta bekräftas i sammanställningen. Figur 4 visar fastighetsportföljernas 
utveckling under 2003-2012 och att alla fyra fonderna startade på en blygsam nivå på runt två 
procent. Att diversifieringsstrategin är levande visar sig i att samtliga fyra fonder låtit sina 
fastighetsportföljer växa och det allra tydligast i AP2 som vuxit från 2,0 procent 2003 till 8,0 
procent 2012. Utvecklingen visar att alla fyra AP-fonderna efterlever sin 
diversifieringsstrategi och där allokeringen i fastigheter särskilt betonas. Dock avslöjar inte 
AP-fondernas diversifieringsstrategi hur stor respektive fastighetsportfölj bör bli, var gränsen 
går. Det kan även konstateras att den mest påtagliga andelstillväxten står de senare åren av 
den undersökta tidsperioden för. Detta bör tolkas som att implementeringen av den 
förespråkade strategin nu har börjat ge genomslag. I ett riskhänseende med hänsyn tagen till 
befarade fastighetsbubblor och eventuella fastighetskrascher bör AP-fondernas 
fastighetsinvesteringar klara sig väl med tanke på fastighetssegment som hyresbostäder och 
samhällsfastigheter. Dessa fastigheters hyresgäster är inte lika utsatta och drabbas inte på 
samma negativa sätt som privata egna hemsägare med höga bolån vid en eventuell 
fastighetskrasch. 
 
Att ytterligare öka fastighetsportföljernas andel av det totala fondkapitalet anser författarna 
inte skulle innebära att även risken ökar. Detta sagt givet att fonderna fortsätter 
investeringarna i de fastighetssegment som beskrivits (samhällsfastigheter och hyresbostäder). 
En annan fördel med den typen av hyresgäster till framför allt samhällsfastigheter är att det 
oftast handlar om långa kontrakt och kapitalstarka hyresgäster. Skulle fonderna tendera att 
öka investeringarna i kommersiella fastigheter som kontor, butik och köpcentra så skulle 
fastighetsportföljerna genast bli mer utsatta och riskera att drabbas hårt om en 
fastighetsbubbla skulle spricka. Konsekvenserna skulle i förlängningen förmodligen bli 
hyresgäster som går i konkurs och att AP-fondernas fastighetsbolag blir stående med tomma 
outhyrda lokaler och att avkastningen i form av hyresintäkter och värdeförändring sjunker. 
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Värdeförändringen för fondernas investeringar i segmentet samhällsfastigheter och 
bostadsfastigheter blir naturligtvis också märkbar men med fondernas uttalade vilja att äga 
dessa fastigheter långsiktigt så blir det lättare att rida ut en fastighetskris och komma vidare 
till stabilisering och återhämtning. I Dagens Industri, fredagen den 17 maj, hänvisas till 
Commerzbank som har utvärderat Europas fastighetsmarknad efter de senaste 15 årens 
utveckling i USA från uppgångsfas till nedgång och vidare till stabilisering och slutligen en 
återhämtning. Enligt Commerzbank ligger Sverige tillsammans med Finland i den andra fasen 
där uppgången tappar kraft, vilket senare följs av en nedgång. Man menar att en bokrasch är 
nära förestående i Sverige och Finland. Skulle denna krasch inträffa så är det i första hand 
högt belånade privatpersoner som skulle drabbas (di.se, 2013). 
 
AP1 utmärker sig i detta fall när det kommer till måluppfyllelse gällande allokering i 
fastigheter. De skriver i sin senaste ägarrapport att den ökade satsningen på fastigheter ska 
leda till en andel av den totala portföljen om 20,0 procent, där de i dag har knappt 8,0 procent. 
Detta skulle enligt författarna innebära att fastighetsportföljens bidrag, baserat på perioden 
2003-2012, till totalportföljen skulle ge ett markant mer positivt totalt utfall. Om denna 
ökning av fastighetsportföljen sker så anser författarna att det vore illavarslande om de nya 
fastighetsinvesteringarna skulle fokuseras på kommersiella kontors- och butiksfastigheter med 
allt som det innebär. Som fastighetsägare till en samhällsfastighet med en statlig eller 
kommunal hyresgäst på långtidskontrakt så står man säkert även när det blåser kallt. Trots att 
även dessa fastigheter påverkas negativt när det gäller värdeförändring i tider av ekonomisk 
oro så har man ändå direktavkastning i form av inkommande hyror från en ”säker” hyresgäst. 
Att hyresgäster i form av kommersiella privata aktörer lätt kan hamna på obestånd och gå i 
konkurs är inget ovanligt, men att exempelvis statliga Arbetsförmedlingen skulle göra 
detsamma kan betraktas som osannolikt. 
 

5.4 Figur 3 Jämförande genomsnittlig avkastning 2003-2012 
Grafiskt visas respektive fonds totala avkastning exklusive fastighetsportfölj. Här är det 
slående att respektive fonds fastighetsportfölj överträffar respektive totalportfölj (exklusive 
fastighetsportfölj) på ett markant sätt, detta även sett till total avkastning där skillnaden 
mellan dessa båda är marginell. Förklaringen till denna marginella skillnad torde bero på att 
fastighetsportföljernas andel i totalportföljen varit liten och trots högre avkastning än 
totalportföljen så blir effekten liten i totalportföljen. Detta visar ändå att utfallet 2012 tydligt 
avviker från den tioåriga jämförande sammanställningen. Detta föranleder att betänka det 
teoretiska belägget om att institutionella investerare måhända är underinvesterade inom 
fastigheter (Chun, Sa-Aadu och Shilling, 2004). I Figur 3 visas även fastighetsportföljernas 
totala avkastning nominalt under tioårsperioden. Här kan man se att avkastningen för dessa 
portföljer ligger klart över den totala avkastningen nominalt för fonderna i sin helhet och då är 
den visade avkastningen för totalportföljen inklusive fastighetsportföljernas avkastning. 
Fastighetsportföljernas avkastning realt (hänsyn tagen till inflationen under perioden) 
överträffar de uppsatta avkastningsmål som respektive fond ställt upp för sin totala portfölj. 
Men som vi kan konstatera utifrån tidigare litteraturgenomgång har 1-4 AP-fonderna separat 
uppställda avkastningsmål specifikt för fastighetsportföljerna, avkastningsmål som tyvärr är 
konfidentiella. Detta innebär naturligtvis att dessa mål måste ställas mot de faktiska 
avkastningsmålen för att kunna dra någon slutsats om denna diversifieringsstrategi varit 
framgångsrik eller inte. 
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5.5 Figur 7 Jämförande IPD-index 
Studien har även redovisat ett jämförande index baserat på ett dataunderlag som erhållits från 
IPD/Svenskt Fastighetsindex. I Figur 7 kunde man utläsa att det sammanställda IPD-index, 
baserat på totalavkastningen 2003-2012, avviker signifikant från studiens sammanställning av 
AP-fondernas fastighetsportföljers avkastning i genomsnitt. Avvikelsen gäller huvudsakligen 
åren 2003-2006 där bland annat utgångsläget för de båda indexen utmärker sig samt AP-
fondernas avkastning signifikant överträffar IPD-index. Båda indexen bekräftar 2008 års 
finansiella kris där luften gick ur fastighetsmarknaden. Utvecklingen därefter uppvisar en mer 
positiv samvariation men att AP-fondernas fastighetsportföljer presterar något högre än IPD-
indexet. Detta talar för att den uttalade målsättningen som AP-fonderna har, att utfallet ska 
avvika positivt från jämförande indexförvaltning, i praktiken stämmer (Björkmo, 2009). 
De Ridder (2002) menar att denna analys haltar då ingen korrigering för risk har ägt rum och 
att tolkningen är endast korrekt om de båda placeringarna har samma risk. I den svenska 
debatten om olika fonders kapitalförvaltning görs i allmänhet ingen justering för portföljens 
risk, utan intresset tycks istället fokusera på förvaltningskostnader och förvaltarens 
egenskaper, vilket medför att vid utvärdering gentemot ett index så jämställs risken i 
portföljerna (De Ridder, 2002). 
 

5.6 Avslutande diskussion och analys 
Skulle det antas att fonderna haft en betydligt större fastighetsportfölj på 20-30 procent under 
samma tioårsperiod så hade deras positiva påverkan på det totala utfallet utifrån den data som 
studien använt, blivit mer uppenbar. I ett sådant scenario hade fastighetsportföljernas bidrag 
till totalportföljerna inneburit en högre total avkastning, just på grund av deras storlek och 
baserat på den data som finns att tillgå för perioden. Intressant att notera i Figur 5 är att 
samtliga fonder de senaste två åren (2011-2012) visar att samvariationen närmar sig en punkt 
där de båda parametrarna bryter varandra. Detta bör ses som ett bevis på att samvariationen 
fungerar och att parametrarna efter det att de brutit varandra går åt olika håll. De olika 
tillgångsslagen 2012 uppvisar i stort sett samma utfall. Det blir därför intressant att följa 
utvecklingen de närmaste åren. 
 
Som studien har visat är det framför allt de senaste fyra åren som AP-fonderna har expanderat 
vad gäller allokeringen i fastigheter. Ett talande exempel på detta är fastighetsbolaget Hemsö, 
ägt av Tredje AP-fonden som gått från noll till 23 miljarder på fyra år. I AP-fondernas senaste 
verksamhetsberättelser framgår det tydligt att stora fastighetsinvesteringar nyligen gjorts och 
att nya ligger i pipeline. 
 
Utifrån studiens beskrivning av hur AP-fonderna fungerar, hur utvecklingen har varit den 
senaste tioårsperioden, fondernas uttalade diversifieringsstrategier och vilka konsekvenserna 
har blivit av dessa, så finns det väl underbyggda teoretiska och faktiska belägg att påstå att 
denna diversifieringsstrategi sett ur ett agent-principalperspektiv, i nuläget gagnar Sveriges 
blivande och nuvarande pensionärer och att diversifieringsstrategin med allokering i 
fastigheter är framgångsrik. Detta sagt utifrån fastighetsportföljernas prestationer isolerat, 
men som tidigare påpekats så har påverkan på totalportföljerna varit marginell och studien 
kan därför inte hävda att den totala effekten av allokeringen i tillgångsslaget fastigheter 
gagnat pensionssystemet på ett signifikant sätt. Att det sedan finns idéer och åsikter från 
politiskt håll om att AP-fondernas buffertkapital bör användas på helt andra sätt och för helt 
andra investeringar som skulle vara än mer framgångsrika och gynna såväl staten Sverige som 
blivande och nuvarande pensionärer, det är ett ämne ämnat för en helt annan uppsats. 
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6 Slutsats 
Syftet med studien har varit att undersöka och studera 1-4 AP-fondernas uttalade strategier 
om att diversifiera sina portföljer. Utifrån insamlad data har studien kunnat redogöra för AP-
fondernas strategiska inriktning för sin investeringsprocess i att skapa en mer robust 
(diversifierad) portfölj. I fondernas arbete med att minska riskerna i portföljen har de en 
uttalad strategi om att öka inslaget av tillgångar med annat avkastningsmönster än övriga 
portföljen som inneburit att exponeringen mot fastigheter har ökat. Samtliga fonder vill 
implementera strategin att öka andelen fastighetsinvesteringar såväl i Sverige som utomlands. 
Teoretiska belägg för att en sådan diversifieringsstrategi skulle kunna bli framgångsrik har 
redovisats i studien, där diversifieringsfördelarna med att låta fastighetsportföljerna växa i en 
totalportfölj har beskrivits. Med stöd av insamlad data och teoretiska belägg anser sig 
författarna till denna studie kunna instämma i att en sådan strategisk diversifieringsstrategi är 
en motiverad väg att gå men att den granskade tidsperioden kan anses vara för kort och att 
fluktuationerna varit alltför oregelbundna för att studien med bestämdhet kan förespråka 
diversifieringsteorin och att diversifieringsvinsterna är uppenbara.  
 
Studien har även beskrivit den utveckling som varit under 2003-2012 i fråga om 
fastighetsportföljerna har vuxit eller inte. Med ett underlag baserat på kvantitativ data har 
beräkningar och uträkningar gjorts som presenterats med hjälp av figurer och tabeller. 
Slutsatsen som kan dras av denna data är att samtliga fyra fonders fastighetsportföljer vuxit 
och då särskilt de senaste fyra åren (2008-2012). Storleken på de nuvarande 
fastighetsportföljerna kan med stöd av teoretiska belägg ändå betraktas som små och till och 
med underdimensionerade i förhållande till vad beskrivna teorier anser vara rimligt för att 
märkbara effekter ska kunna konstateras, men att AP-fonderna ändå omsätter i praktiken vad 
de kommunicerar i sina ägarrapporter om diversifiering. Författarna anser även att vid en 
eventuell sammanslagning av fonderna skulle det vara mer realistiskt att kunna öka 
fastighetsportföljens andel då denna sammanslagning skulle bidra till en betydande minskning 
av administrativa kostnader. 
 
De teoretiska belägg som har presenterats i studien angående hur man diversifierar för att få 
en mer robust portfölj har framför allt handlat om att fonderna strävar efter att diversifiera 
risktagandet för att kompensera den risk som en hög andel riskfyllda tillgångar medför. I 
denna strategi anses tillgångsslaget fastighetsinvesteringar innebära att samvariationen med 
avkastningen för övriga tillgångar fungerar mer effektivt och att totalportföljen blir mindre 
utsatt i stora svängningar på den finansiella marknaden. I detta sammanhang har studien 
redogjort för portföljteorin och vetenskapliga belägg för varför just fastighetsinvesteringar är 
en framgångsrik väg att gå i en sådan strategi.  
 
Författarna till denna studie anser att de diversifieringsfördelar som kan uppnås med 
fastighetsinvesteringar i en totalportfölj är en god strategi, men att storleken på 
fastighetsportföljen bör analyseras och bestämmas mer specifikt. Vid granskningen av vilka 
konsekvenserna har varit gällande fastighetsportföljerna 2003-2012 kan studien konstatera att 
fastighetsportföljerna signifikant har vuxit sett till del av totalportföljen och att avkastningen 
för fastighetsinvesteringarna i genomsnitt har legat betydligt högre än totalportföljens, men att 
på grund av sin storlek så har portföljavkastningens effekt påverkat den totala avkastningen 
marginellt. Studien anser sig ändå ha kunnat bekräfta att, den moderna portföljteorin gällande 
samvariation för att uppnå kompensation i risktagandet, faktiskt till viss del har visat sig 
fungera. Detta sagt med viss reservation eftersom studien inte kunnat visa på att teorin om 
diversifieringsvinster tydligt fungerat i de fyra AP-fonderna under den granskade 
tioårsperioden och att den enkla korrelationsanalys som studien genomförde inte heller styrker 
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att det på ett signifikant sätt skulle förekomma en perfekt negativ korrelation, med undantag 
för specifika år. Detta anser författarna delvis har att göra med att en granskad tioårsperiod i 
sammanhanget är en för kort tid för att kunna dra tydliga slutsatser om att 
diversifieringsteorin fungerar fullt ut. De Ridder (2002) anser att för att en utvärdering skall 
bli meningsfull måste avkastningen tolkas i relation till dess risk. Analys av en placering i 
detalj kräver således kännedom om placeringens avkastning under en längre period. 
 
Eftersom AP-fonderna ska fungera som buffertfonder i det allmänna pensionssystemet och 
långsiktigt ska finansiera pensionerna samt säkra systemet i tider av underskott är frågan om 
AP-fondernas styrning synnerligen viktig. Studien har i sin beskrivning redogjort för det 
speciella agent-principalperspektiv som gäller för denna styrning och att man därför måste ha 
ett klokt utarbetat styrsystem så att förvaltningen kan ske på ett effektivt sätt utifrån 
nuvarande och blivande pensionärers (principalernas) perspektiv. Att detta blev än mer viktigt 
i och med Pensionsåldersutredningens slutbetänkande ”åtgärder för ett längre arbetsliv” (SOU 
2013:25) presenterades, står klart när det i betänkandet konstateras att pensionsskulden de 
närmaste 30 åren förväntas öka samtidigt som avgiftstillgångarna förväntas minska. 
Slutsatsen är att sammantaget kommer pensionssystemets finansiella ställning att utsättas för 
påfrestningar och att välfärdens finansiering kan komma att försvagas. 
 
Sett ur ett agent-principalperspektiv och med studiens fjärde frågeställning för ögonen så drar 
författarna den slutsatsen att utifrån det som redovisats med hjälp av kvantitativ och kvalitativ 
data så gagnar AP-fondernas fastighetsinvesteringar Sveriges blivande och nuvarande 
pensionärer, men att det som fastighetsportföljerna i dag bidrar med är marginellt på grund av 
portföljernas storlekar. 
 

6.1 Förslag till vidare studier 
En hel del frågeställningar, utöver de som denna studie hade föresatt sig att försöka besvara, 
har dykt upp under resans gång. Som förslag till fortsatt forskning skulle förslagsvis vara att 
mer detaljerat titta på de olika typerna av dessa fastighetsinvesteringar och granska dessa 
utifrån fastighetssegment, direktavkastning och värdeförändring. Ytterligare förslag till 
fortsatt forskning är att på ett mer strukturerat sätt genomföra lönsamhetsanalyser och 
avkastningsberäkningar baserat på finansieringsteorier. Vidare skulle en djupare studie i AP-
fondernas styrning ur ett agent-principalperspektiv kunna vara ett uppsatsämne. Författarna 
till denna studie hoppas kunna följa upp sitt resultat på ett eller annat sätt inom en inte alltför 
avlägsen framtid. 
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Appendix 1 (Kvantitativ data AP1) 

AP1/År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

           Totalt fondkapital Mdkr 139,3 156,8 187,3 207,1 218,8 171,6 202,3 218,8 213,3 233,7 

           Total avkastning % 16,3% 11,2% 17,4% 9,6% 4,6% -21,9% 20,2% 10,2% -1,9% 11,3% 

           Total avkastning Mdkr 19,6 15,9 27,6 18,2 9,7 -48 34,6 20,5 -4,2 24,2 

           Portföljvärde, fastigheter Mdkr          3,30     3,3 4,3 5,2 6,4 9,3 10,3 11 12 18 

           Fastighetsportfölj, avkastning % -4,6% 13% 47,6% 38,4% 18,6% -3,5% -3,4% 19,3% 8,8% 12,0% 

           Fastighetsportfölj, avkastning Mdkr -0,166 0,436 1,6 1,7 0,967 -0,224 -0,316 2 0,968 1,4 

           Fastighetsportföljens andel av totala fondkapitalet % 2,3% 2,1% 2,3% 2,5% 2,9% 5,5% 5,1% 8,0% 5,6% 7,7% 

           Andel totala fonden exklusive fastighetsportfölj % 97,7% 97,9% 97,7% 97,5% 97,1% 94,5% 94,9% 92,0% 94,4% 92,3% 

           Avkastning fonden exklusive fastighetsportfölj % 17,4% 11,4% 16,9% 9,0% 4,3% -22,5% 21,5% 9,6% -2,5% 11% 

           Inflation % 1,9% 0,4% 0,5% 1,4% 2,2% 3,4% -0,3% 1,3% 2,6% 0,9% 
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Appendix 2 (Kvantitativ data AP2) 

AP2/År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

           Totalt fondkapital Mdkr 140,3 158,1 190,6 216,7 227,5 173,4 204,3 222,5 216,6 241,5 

           Total avkastning % 17,7% 11,4% 18,5% 12,8% 4,0% -24,1% 20,3% 11,0% -2,1% 13,3% 

           Total avkastning Mdkr 20,7 16,1 29,5 24,5 8,7 -55,7 34,9 22,3 -4,6 28,6 

           Portföljvärde, fastigheter Mdkr 3,7 4,7 5,8 8,3 9 11,1 10,2 11,7 10,8 19,3 

           Fastighetsportfölj, avkastning % -1,0% 12,2% 35,8% 33,0% 15,4% 0,7% 1,4% 17,4% 10,7% 12,4% 

           Fastighetsportfölj, avkastning Mdkr -0,046 0,451 1,7 1,9 1,3 0,063 0,155 1,8 1,3 1,3 

           Fastighetsportföljens andel av totala fondkapitalet % 3% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 8% 

           Andel totala fonden exklusive fastighetsportfölj % 97% 97% 97% 96% 96% 95% 95% 95% 95% 92% 

           Avkastning fonden exklusive fastighetsportfölj % 18,4% 11,5% 18,1% 12,2% 3,6% -25,5% 21,4% 10,6% -2,8% 13,3% 

           Inflation % 1,9% 0,4% 0,5% 1,4% 2,2% 3,4% -0,3% 1,3% 2,6% 0,9% 
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Appendix 3 (Kvantitativ data AP3) 

AP3/År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

           Totalt fondkapital Mdkr 142,5 160,3 192 212,2 224,9 181 206,5 220,8 214,1 232,9 

           Total avkastning % 16,2% 11,2% 17,7% 9,5% 5,0% -19,8% 16,3% 9,0% -2,5% 10,7% 

           Total avkastning Mdkr 19,8 16,1 28,8 18,6 10,7 -44,8 29,4 18,3 -5,4 22,6 

           Portföljvärde, fastigheter Mdkr 3,2 3,1 3,8 4,6 5,2 13,9 13,1 13,7 11,7 15,4 

           Fastighetsportfölj, avkastning % -56,0% 13,4% 32,8% 32,8% 32,8% -0,1% -0,5% 18,0% 15,0% 14,8% 

           Fastighetsportfölj, avkastning Mdkr -4,6 0,4 1 1,2 1,5 -0,052 -0,07 2,3 2,1 1,7 

           Fastighetsportföljens andel av totala fondkapitalet % 2,2% 1,9% 2,0% 2,2% 2,3% 7,7% 6,3% 6,2% 5,5% 6,6% 

           Andel totala fonden exklusive fastighetsportfölj % 97,8% 98,1% 98,0% 97,8% 97,7% 92,3% 93,7% 93,8% 94,5% 93,4% 

           Avkastning fonden exklusive fastighetsportfölj % 21,8% 11,3% 17,7% 9,2% 4,4% -20,4% 17,6% 8,3% -3,6% 10,3% 

           Inflation % 1,9% 0,4% 0,5% 1,4% 2,2% 3,4% -0,3% 1,3% 2,6% 0,9% 
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Appendix 4 (Kvantitativ data AP4) 

AP4/År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

           Totalt fondkapital Mdkr 135,5 151,4 180,1 200,5 207,3 164,7 195,7 212,8 210 229,6 

           Total avkastning % 17,0% 10,6% 16,9% 10,4% 2,4% -21,0% 21,5% 10,9% -0,7% 11,2% 

           Total avkastning Mdkr 19,3 14,3 25,8 18,8 4,8 -43,5 34,9 21,2 -1,6 23,4 

           Portföljvärde, fastigheter Mdkr 3,2 3,1 3,8 4,6 5 6,8 6,2 8,2 9,4 11,8 

           Fastighetsportfölj, avkastning % -4,7% 13,6% 47,7% 38,1% 21,4% -2,7% -1,4% 22,1% 17,6% 14,2% 

           Fastighetsportfölj, avkastning Mdkr -0,169 0,435 1,5 1,3 0,984 -0,135 -0,097 1,5 1,4 1,5 

           Fastighetsportföljens andel av totala fondkapitalet % 2,4% 2,1% 2,1% 2,3% 2,4% 4,1% 3,2% 3,9% 4,5% 5,2% 

           Andel totala fonden exklusive fastighetsportfölj % 97,6% 97,9% 97,9% 97,7% 97,6% 95,9% 96,8% 96,1% 95,5% 94,8% 

           Avkastning fonden exklusive fastighetsportfölj % 17,7% 10,5% 16,4% 9,9% 1,9% -21,4% 22,2% 10,4% -1,5% 10,9% 

           Inflation % 1,9% 0,4% 0,5% 1,4% 2,2% 3,4% -0,3% 1,3% 2,6% 0,9% 
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Appendix 5 (Kvantitativ data, Korrelationsanalys) 
 

Correlations 

 T1 T2 T3 T4 

T1 

Pearson Correlation 1 ,996** ,995** ,996** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 10 10 10 10 

T2 

Pearson Correlation ,996** 1 ,994** ,994** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 10 10 10 10 

T3 

Pearson Correlation ,995** ,994** 1 ,986** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 10 10 10 10 

T4 

Pearson Correlation ,996** ,994** ,986** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 10 10 10 10 
 

Correlations 

 F1 F2 F3 F4 

F1 

Pearson Correlation 1 ,996** ,727* ,988** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,017 ,000 

N 10 10 10 10 

F2 

Pearson Correlation ,996** 1 ,742* ,988** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,014 ,000 

N 10 10 10 10 

F3 

Pearson Correlation ,727* ,742* 1 ,768** 

Sig. (2-tailed) ,017 ,014  ,009 

N 10 10 10 10 

F4 

Pearson Correlation ,988** ,988** ,768** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,009  

N 10 10 10 10 
 

Correlations 

 E1 E2 E3 E4 

E1 

Pearson Correlation 1 ,996** ,985** ,996** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 10 10 10 10 

E2 

Pearson Correlation ,996** 1 ,983** ,994** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 10 10 10 10 

E3 

Pearson Correlation ,985** ,983** 1 ,979** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 10 10 10 10 

E4 

Pearson Correlation ,996** ,994** ,979** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 10 10 10 10 
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Appendix 6 (Kvantitativ data IPD-Index) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPD_Sweden_Annual_Index_Spreadsheet_2011 
          

           Total Return (% pa) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

           Retail 4,9 8,2 17,3 18,6 17,0 -3,9 0,8 8,9 10,7 
 Office -1,8 4,3 11,3 15,3 14,8 -3,5 -0,5 10,8 10,5 
 Industrial 4,0 5,3 14,4 23,4 14,0 0,1 0,2 4,6 9,7 
 Residential 9,5 12,2 15,5 16,6 11,7 -3,2 13,1 9,4 7,8 
 Other 4,7 4,1 12,7 20,7 12,9 -2,8 0,8 13,9 8,9 
 All Property 0,9 5,8 12,7 16,1 14,7 -3,4 1,2 10,3 10,2 6,4 
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Appendix 7 (Korrelationsmatris) 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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