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Sammanfattning 
 

TITEL: Värdering av fastighetsbolag utifrån fastighetstyper och dess geografiska placering  

 

FÖRFATTARE: Martin Kressner & Fredrik Kronström 

 

HANDLEDARE: Øystein Fredriksen 

 

BAKGRUND: Fastighetsmarknaden har generellt sett utvecklats starkt under senare år till 

följd av sjunkande räntor och brist på ytor för exempelvis kontor och bostäder. I verkligheten 

har utvecklingen dock varierat för olika fastighetstyper och geografiska lägen. Hur respektive 

fastighetstyp eller geografiskt läge påverkar aktiemarknadens värdering av de noterade 

fastighetsbolagen är däremot ovisst. Genom att analysera och kategorisera innehaven hos de 

noterade fastighetsbolagen utifrån fastighetstyp och geografisk placering avser studien 

analysera huruvida denna utveckling har påverkat aktiemarknadens värdering av de 

noterade fastighetsbolagen. 

 

SYFTE: Syftet med studien är att undersöka och analysera hur marknadens värdering av de 

noterade fastighetsbolagen i Sverige påverkas av fastighetsbeståndens indelning i olika 

fastighetstyper och geografiska lägen. Vidare ämnar studien ge bättre informationsunderlag 

för investerare som utvärderar fastighetsbolagen som potentiella investeringsobjekt 

 

GENOMFÖRANDE: Studien har genomförts med en kvantitativ forskningsmetod, där data 

för respektive fastighet i samtliga svenska noterade fastighetsbolag inhämtats och 

kategoriserats baserat på fastighetstyp, geografiskt läge och hyresvärde. Vidare har 

paneldataanalyser utförts för att analysera sambanden mellan värderingen av respektive 

företag kontra deras innehav. 

 

SLUTSATS: Slutsatsen av studien är att det med statistisk signifikans inte går att härleda att 

eller hur respektive fastighetsinnehav påverkar värderingen av respektive fastighetsbolag. 

Vidare visar studien att respektive företags innehav inte ensamt kan härleda varför ett 

fastighetsföretag handlas till substansvärdespremie/-rabatt. Istället har studien visat relativt 

starka underlag för att det i stor utsträckning är räntan som driver värderingen av respektive 

fastighetsbolag, där en högre räntenivå skulle innebära lägre värdering och en lägre räntenivå 

skulle innebära högre värdering. 

 

NYCKELORD: Fastigheter, Fastighetsbolag, Värdering, Geografi, Fastighetstyp, 

Substanspremie, Substansrabatt   



 
 
 

 



 
 
 

 

Abstract 
 

TITLE: Valuation of Real-estate companies based on real-estate types and their geographical 

location. 

 

AUTHORS: Martin Kressner & Fredrik Kronström 

 

SUPERVISOR: Øystein Fredriksen 

 

BACKGROUND: The real estate market in Sweden has developed strongly over past years, 

mostly due to decreasing interest rates and a shortage of space for offices, housing as well as 

other types of real estate. In reality, the development has varied amongst real estate types 

and geographical locations, although the extent to which different types and locations affect 

valuation of listed real estate companies, is still uncertain. By examining and categorizing the 

holdings of listed real estate companies by real estate type and geographical location, the 

uncertain effects of these developments should be made clearer. 

 

AIM: The aim of the study is to examine and analyze the relationship between the market 

value of the Swedish listed real-estate companies and their corresponding holdings based on 

geographical location and real-estate types. 

 

COMPLETION: The study has been conducted with the use of a quantitative research 

method, where data for each real estate in each corresponding company has been retrieved 

and categorized based on real-estate type, geographical location and value. Thereafter, a 

series of paneldata models were built in order to analyze the relationship between the 

valuation and each corresponding company based on their holdings.  

 

CONCLUSION: The study concludes that the relationship between the valuation of a 

company and their holdings based on geographical location and real-estate types cannot be 

derived with statistical significance. The same conclusion holds for a relationship between 

NAV discount/premium and the market value of the companies. Instead, the study concludes 

that the major factor affecting the market value of the companies is the interest rate, where a 

higher interest rate leads to lower valuations, and a lower interest rate leads to higher 

valuations. 

 

KEYWORDS: Real-estate, Real-estate types, Location, Valuation, NAV discount, NAV 

premium  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Tillväxten i svenska fastighetspriser har varit positiv sedan 1995, tämligen opåverkad av It-

bubblan runt millennieskiftet samt finanskrisen 2008 (SCB, 2018a). Sjunkande räntor och 

ett växande underskott på såväl bostäder som kontor har tillsammans med andra faktorer 

drivit priserna uppåt. Sedan hösten 2017 har däremot vindarna börjat vända på småhus- och 

bostadsrättsmarknaden där prisfall och ökad försiktighet hos hushållen förväntas påverka 

bostadsbyggandet negativt (Svefa, 2018). 

 
Figur 1.1 (Riksbanken 2018, SCB 2018a) 

 

Bortsett från bostadsutvecklare har den kommersiella delen av fastighetsmarknaden som till 

stor del styrs av avkastningskraven hos marknadens investerare ännu ej påverkats i någon 

större utsträckning. En historiskt låg räntenivå har sänkt avkastningskraven vilket resulterat 

i en het sektor där rätt objekt finner flertalet köpare men desto färre säljare (Catella, 2018). 

Nyckelordet är rätt objekt, för sanningen är att fastighetsmarknaden är segmenterad och 

delar av den har ej upplevt samma utveckling som den aggregerade marknaden. Segment i 

detta fall innebär fastigheter med olika användningsområden såsom kontor, 

handelsfastigheter och bostadsfastigheter. Exempelvis har kontorsfastigheter i centrala lägen 

upplevt en högre efterfrågan än den övriga fastighetsmarknaden under slutet på 2018 och 

början av 2019 (Catella, 2019). Ytterligare en dimension är geografisk placering, där den 

svenska fastighetsmarknaden kan delas upp i diverse delmarknader med varierande 

påverkande faktorer. Exempel på olika delmarknader i Sverige är Storstockholm, 

Storgöteborg samt övriga delar av Sverige. I framtiden förväntar sig Catella (2019) ökande 

skillnader i avkastningskrav mellan fastigheter i bra och mindre bra lägen, på grund av ett 
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ökat intresse från utländska investerare som prioriterar fastigheter med hög kvalitét i bra 

lägen samt att tillgången på finansiering för dessa fastigheter är bättre. 

 

En pågående trend som illustrerar relevansen av fastigheters geografiska placering är 

urbaniseringen. Befolkningsutvecklingen i Stockholm är större än den för Sverige som 

helhet, med 1,27 procent jämfört med 0,61 procent i årlig genomsnittlig tillväxt mellan 1990 

och 2018 (SCB, 2018b). Detta har resulterat i att befolkningen i området Storstockholm ökat 

mellan 1990 och 2018 med omkring 43 procent medan Sverige som helhet ökat med 19 

procent. Således koncentreras befolkningsmassan i allt större grad kring stadskärnor. 

Bostäder på mindre orter finnes därför av ett färre antal potentiella hyresgäster medan det i 

storstadsområden istället behövs byggas i allt högre takt för att motverka eventuell 

bostadsbrist. Nyproduktionen av lägenheter per år i Storstockholm har mellan 1990 och 2017 

i genomsnitt varit 0,42 lägenheter per ökad enhet befolkning (SCB, 2018b). För 

fastighetsinvesterare får detta ett stort genomslag då utbudsunderskott innebär högre värden 

på befintliga fastigheter. Samtidigt är läget på andra mindre orter det motsatta, där 

avflyttningen skapar ett mer balanserat bostadsutbud eller till och med överutbud. Figur 1.2 

nedan illustrerar denna företeelse då det går att urskilja att nyproduktionen för riket1 följt 

befolkningsutvecklingen bättre än motsvarande för Storstockholm. 

 
Figur 1.2 (egna beräkningar utifrån SCB, 2018b) 

 

Ytterligare en trend som påverkar vissa fastighetstyper är hur konsumtionen allt snabbare 

skiftar mot e-handel, där e-handeln växte med hela 15 procent år 2018 (PostNord, Digital 

Handel och HUI Research, 2018). Desto fler människor som handlar online istället för att gå 

                                                           
1 Riket definieras genomgående i studien som hela Sverige.  
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till butiker, desto mindre åtråvärda blir handelsytorna för fysisk handel. Samtidigt ökar 

efterfrågan på logistik som sköter e-handelsdistributionen, vilket gör strategiskt belägna 

logistikfastigheter allt mer åtråvärda. Således går det på segmentnivå att konstatera att 

fastighetsmarknadens utveckling är varierande och att den aggregerade utvecklingen inte är 

representativ för varje segment. 

 

En mer ingående analys av de olika fastighetssegmentens utveckling och dess påverkan på 

de noterade fastighetsbolagens värderingar har ej tidigare genomförts. I en 

transaktionsintensiv bransch tenderar innehaven för fastighetsbolagen att förändras över 

tid. Tidigare forskning har främst behandlat värdering av innehaven och undersökt 

diskrepansen mellan aktiemarknadens värdering av fastighetsbolagen kontra den direkta 

fastighetsmarknaden. Bristen på forskning som behandlar effekten av varierande 

fastighetstyper uttrycks vidare av Beracha, Hardin och Skiiba (2017). De menar att befintlig 

forskning ej innefattar analys på fastighetssegment utifrån användarperspektiv och ofta gör 

för homogena antaganden om breda fastighetsgrupperingar. En utförlig undersökning av 

fastighetsinnehaven i de noterade fastighetsbolagen utifrån typ och geografi över tid bör 

utmynna i en ökad förståelse och komplettera redan befintlig forskning. Befintliga 

undersökningar gällande diskrepansen mellan aktiemarknadensvärdering och 

fastighetsbolagets substansvärde kan kompletteras med en mer fokuserad analys utifrån 

variablerna fastighetstyp och geografisk placering.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Värdet i en fastighet är en funktion av diverse värdepåverkande faktorer (Persson, 2015). 

Dessa faktorer påverkar potentiella framtida nyttor som ägande av fastigheten ger upphov 

till, vilket i sin tur härleder det fundamentala värdet. Ett problem vid värdering av fastigheter 

är att det uppfattade värdet ofta är subjektivt. Exempelvis kan vissa aktörer se värdet med 

utgångspunkt i nyttan, medan andra ser värdet som det som betalats för fastigheten 

(Persson, 2015). Vid undersökande av fastighetsmarknadens historik kan det därför vara 

intressant att urskilja varje fastighet individuellt för att analysera mönster och utveckling. 

Transaktionsdata är dock svårtillgänglig och dyr varför mer generella marknadsvärden 

åberopas i större utsträckning. Risken i att inte undersöka på detaljnivå är dock att 

genomsnittliga värden inte är särskilt representativa för verkligheten. Lockwood och 

Rutherford (1996) undersökte faktorerna för industriella fastigheters värde och kom fram till 

att värdet till stor del bestäms av lokala marknadseffekter, geografisk placering samt 

specifika karaktärsdrag för objektet i fråga. Således är en mer genomgripande undersökning 

av fastighetsbolagens innehav och segmentering av intresse för investerare och andra 

marknadsintressenter. Förståelse för innehaven gällande geografiskt läge och typ av fastighet 

och hur dessa påverkar marknadensvärdering av de noterade fastighetsbolagen är aktuellt 
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vid investeringsbeslut. Studien ämnar analysera hur dessa variabler påverkar värderingen av 

de noterade fastighetsbolagen samt ge bättre informationsunderlag för vidare analys. 

 

En annan kontext för värdet av en fastighet är värdet på fastighetsbolaget som äger 

fastigheten/fastigheterna. Skillnaden i värdet av bolaget eller dess fastigheter kan tydligt 

illustreras i noterade fastighetsbolag. De noterade fastighetsbolagen i Sverige omfattas av 

redovisningsregler och rekommendationer utgivna av den internationellt fristående 

organisationen IFRS. Mest aktuellt för fastighetsbolagen är IFRS 13 och IAS 40 vilka 

statuerar att de behöver marknadsvärdera sina innehav i redovisningen, varpå en differens 

mellan marknadens värdering av fastighetsbolaget och bolagets värdering av innehaven kan 

tydliggöras. Substansvärdet redovisas av fastighetsbolagen som marknadsvärdet av 

tillgångar subtraherat för marknadsvärdet av skulderna. Organisationen EPRA2 släpper 

rekommendationer som komplement till IFRS- rapporteringen vilka syftar till att öka den 

finansiella rapporteringens relevans och jämförbarhet mellan de noterade fastighetsbolagen. 

Bland annat har de specifika tillvägagångssätt för uträkningar av substansvärdet vilka 

redovisas av noterade fastighetsbolag. Således skapas bättre jämförbarhet för investerare och 

andra analytiker som vill jämföra olika fastighetsbolag. 

 

Adams och Venmore-Rowland (1990) konstaterade att substansvärdet är den viktigaste 

faktorn som bestämmer aktiepriset för ett noterat fastighetsbolag.  Vidare menade Monson, 

Bao och Lizieri (2018) att tidigare forskning ej kunnat härleda existensen av 

substansrabatter, det vill säga när aktiemarknaden värderar aktien lägre än substansvärdet. 

I sin undersökning kom de fram till att psykologiska bias och beteende har en inverkan på 

hur substansrabatter tenderar att förändras över tid. Exempelvis tenderar det ske en 

överreaktion om nyheter av negativ karaktär är överrepresenterade. Adams och Venmore-

Rowland (1990) menar att en eventuell substansrabatt eller premie beror på diverse faktorer 

som exempelvis likviditet, diversifierat fastighetsinnehav, kapitalstruktur, ledning, 

storleksfördelar, ineffektivprissättning et cetera. Vidare fastställer de att fokuserade 

fastighetsföretag kan påverkas av investerartrender som i sin tur påverkar eventuell 

substansrabatt eller premie, det vill säga huruvida aktiernas värde är högre eller lägre än det 

redovisade substansvärdet. Exempelvis var industrifastigheter populära under 1988 medan 

handelsfastigheter vid en annan tidpunkt blev mer populära vilket resulterade i 

premievärderingar (Adams och Venmore-Rowland, 1990). Denna upptäckt illustrerar värdet 

i en undersökning av de noterade fastighetsbolagens innehav i olika fastighetstyper och 

geografiska lägen samt dess utveckling över tid.  

 

                                                           
2 European Public Real Estate Association 
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Tidigare forskning visar på stor osäkerhet gällande legitimiteten i värderingar av fastigheter 

(Mooya, 2009; Havard, 2001). Mooya (2009) ifrågasatte fastighetsvärderingar och deras 

inflytande på marknaden. Basen för Mooyas åsikt härstammade främst från att värderingar 

hade hög felmarginal, vilket resulterade i att olika värderare sällan gav liknande värderingar 

av exakt samma fastighet. Frågan är då om det egentligen finns ett korrekt värde att komma 

fram till. Tidigare forskning visar även på att branschens mest framstående värderare, vad 

gäller erfarenhet, skicklighet och kunskap, även sällan landar i liknande värderingsresultat 

(Havard, 2001). Ytterligare ifrågasatte Havard (2001) värderares roll och inverkan i 

fastighetsbranschen då den generella standarden för vad som anses vara en bra värdering 

tillåter för stor felmarginal. Detta skapar viss osäkerhet kring hur korrekta och precisa 

värderingarna av fastighetsbestånden på de noterade fastighetsbolagens balansräkningar är. 

En undersökning om fastighetstyp samt geografisk placering av innehav bör bidra till en ökad 

förståelse för värderingarna och ge investerare bättre beslutsunderlag. 

 

En genomgripande undersökning av värderingar på de noterade fastighetsbolagen utifrån 

fastighetstyp och geografisk placering av innehav har ej tidigare genomförts. Denna studie 

har kategoriserat fastighetsinnehaven hos de noterade fastighetsbolagen i olika 

klassificeringar som tar hänsyn till geografiskt läge och fastigheternas användningsområde, 

för att analysera hur de förändrats historiskt. Därefter har denna data analyserats för att 

bedöma hur innehaven i de olika klassificeringarna påverkat aktiemarknadens värdering av 

fastighetsbolagen. Genom att analysera rådata och utgå från definierade fastighetstyper och 

geografiska indelningar ämnade undersökningen att resultera i mer värdefulla och praktiskt 

användbara data än vad som fanns tillgängligt vid studiens genomförande. Undersökningen 

har avsett bidra till en ökad förståelse för aktiemarknadens värdering av de noterade 

fastighetsbolagen. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och analysera hur marknadens värdering av de noterade 

fastighetsbolagen i Sverige påverkas av fastighetsbeståndens indelning i olika fastighetstyper 

och geografiska lägen. Vidare ämnar studien ge bättre informationsunderlag för investerare 

som utvärderar fastighetsbolagen som potentiella investeringsobjekt. 
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1.4 Forskningsfrågor 

• Hur har de noterade fastighetsbolagens innehav i olika fastighetstyper påverkat 

aktiemarknadens värdering av de noterade fastighetsbolagen? 

 

Som diskuterat är det stor skillnad på fastigheter emellan med avseende på risk, 

användningsområde, framtidsutsikter et cetera. Huruvida dessa påverkar eller reflekteras av 

aktiemarknadens värdering av bestånden är av intresse för investerare och 

marknadsintressenter som underlag för beslut. 

 

• Hur har geografisk placering på fastighetsbeståndet påverkat aktiemarknadens 

värdering av fastighetsbolag? 

 

Den geografiska placeringen på fastigheter har stor inverkan på risken i en 

investerarbedömning. Exempelvis skiljer sig risken i framtida vakanser fastigheter emellan, 

där mer centralt belägna fastigheter i större städer kan upplevas som lägre risk till följd av en 

högre efterfrågan på yta kontra motsvarande fastighet i mindre städer alternativt mindre 

centralt läge. För att investerare ska kunna bedöma ett fastighetsbolag som investering 

behövs förståelse och kunskap för huruvida den av aktiemarknaden inprisade risken i 

fastighetsbolaget reflekteras av fastighetsbeståndets geografiska placering. 

 

• På vilket sätt kan geografisk placering och fastighetstyp förklara diskrepanser mellan 

aktiemarknadens värdering och substansvärdet? 

 

Substansvärdet ska reflektera det faktiska värdet i ett fastighetsbolag som marknadens 

värdering tenderar att följa över tid (Adams och Venmore-Rowland, 1990). Existensen av 

diskrepanser i aktiemarknadens värdering av aktierna och substansvärdet kan bero på 

flertalet faktorer vilka Monson et al. (2018) konstaterade ännu ej är fastställda. I 

undersökningen har de valda variablerna geografisk placering och fastighetstyp analyserats 

för att utforska dess potentiella påverkan på denna anomali. 
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2. Fastighetsmarknaden 

2.1 Fastigheter som tillgång 

Fastigheter är en tillgångsklass med en rad specifika egenskaper som särskiljer dem från 

andra tillgångar (Persson, 2015). Följande kapitel ämnar ge en överblick över hur 

fastighetsmarknaden och fastighetsvärdering fungerar. Dessutom introduceras ett antal 

begrepp som förklarar eller bidrar till att öka förståelsen för fastighetsmarknaden. Teori om 

aktiemarknaden och eventuella specifika drag för noterade fastighetsbolag kompletteras 

vidare i kapitel 3. 

 

Värdering av fastigheter kan delas in i fyra olika nivåer; Samhällsekonomisk 

(makroekonomisk) utveckling, Ortsutveckling, Fastighetsmarknadsanalyser och 

Fastighetsanalys (Persson, 2015). Nedan förklaras hur dessa tas i beaktning vid värdering av 

fastigheter. 

 

2.1.1 Samhällsekonomisk utveckling 

Den generella utvecklingen för landet eller regionen i fråga har stor påverkan på de inhemska 

fastighetspriserna (Persson, 2015). Makroekonomiska mått som BNP-utveckling, inflation 

och räntenivå samt samhällsekonomiska prognoser och trender har direkt eller indirekt 

effekt på fastighetspriser (Persson, 2015). Persson (2015) menar att analysen av ovanstående 

effekter är av stor vikt vid bedömning av fastigheters värde. Huruvida de makroekonomiska 

utsikterna är positiva eller negativa får därmed utslag på fastighetsvärdena vilket i sin tur 

påverkar de noterade fastighetsbolagens redovisade substansvärden. 

 

2.1.2 Ortsutveckling 

Persson (2015) skriver att ortsanalysen avser illustrera den lokala marknadens geografiska 

och ekonomiska förutsättningar. Exempel på faktorer som är i fokus är den framtida 

befolkningsutvecklingen, lönenivåer, demografi och arbetslöshet. Dessa lägger grund för 

framtida antaganden om bland annat hyresnivåer och vakanser (Persson, 2015). 

Ortrelaterade faktorer får således en stor påverkan på fastigheters värde.  

 

2.1.3 Fastighetsmarknadsanalys 

Enligt Persson (2015) är det främsta målet med fastighetsmarknadsanalysen: 

 

”Att erhålla marknadsmässiga data som underlag för värdebedömningen 

Att marknadspositionera värderingsobjektet på denna marknad” (Persson, 2015, sida 319) 
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Genom att jämföra marknadsdata med det specifika objektet i fråga får värderaren en bild av 

hur fastigheten står sig jämfört med den övriga marknaden (Persson, 2015). Persson (2015) 

skriver att analysen ska utmynna i en ökad förståelse för jämförbara fastigheters 

marknadsdata, som exempelvis priser, direktavkastningar, hyror, kostnader et cetera. Vidare 

menar han att även om det finns jämförbara fastigheter, har varje fastighet individuella 

förutsättningar vilka ska beaktas vid värdering. Frågan är om denna effekt kan urskiljas på 

en aggregerad nivå hos större noterade fastighetsbolag. Uppsatsens frågeställningar 

utmynnar därför bland annat i om investerare tenderar att beakta bolagets innehav utifrån 

vilka fastighetsmarknader som det verkar på eller om det förväntas framgå utifrån det 

redovisade substansvärdet. 

 

2.1.4 Fastighetsanalys 

Fastighetsanalysen är en undersökning av fastighetens verkliga skick för att bedöma 

användbarhet, funktion, teknisk kvalitet och ekonomiska konsekvenser (Persson, 2015). 

Själva analysen baseras främst på fastighetens ekonomiska redovisning och den fysiska 

besiktningen (Persson, 2015). Persson (2015) skriver att en normal fastighetsbesiktning 

utvärderar: Lägesmässiga förutsättningar, Juridiska förutsättningar, Tekniska 

förutsättningar, Ekonomiska förutsättningar och Miljömässiga förutsättningar. Vidare 

konstaterar han att geografisk placering brukar anses vara den enskilt viktigaste variabeln 

som påverkar värdet på en fastighet. I denna studie ligger fokus på huruvida detta reflekteras 

av värdet på de noterade fastighetsbolagen. I och med att geografisk placering bör framgå i 

substansvärdet via kontinuerlig värdering av fastighetsbestånden kommer undersökningen 

bland annat analysera om aktiemarknaden värderar beståndet på liknande vis. 

 

2.1.5 Kort om transaktionsprocessen 

Transaktionsprocessen för kommersiella fastigheter skiljer sig stort beroende på diverse 

faktorer (Ahlberg, Florell och Johnsson, 2015). Exempelvis skriver Ahlberg et al. (2015) att 

vissa transaktioner innehåller mer än en fastighet och i andra finns flertalet ägare till 

fastigheten. Ibland sker transaktionen som en direkt fastighetsöverlåtelse alternativt en 

försäljning av ett företag som i sin tur innehar fastigheten som tillgång. Samtliga 

tillvägagångssätt innebär individuella frågeställningar och legala krav, vilka denna studie ej 

kommer gå igenom mer i detalj. Själva processen med att sälja en fastighet sker ofta med 

hjälp av externa konsulter som marknadsför, tar in bud, hanterar information kring 

fastigheten et cetera (Ahlberg et al., 2015). Vidare menar Ahlberg et al. (2015) att processen 

kan karaktäriseras av att den i vissa fall marknadsförs ”brett”, det vill säga till många 

potentiella köpare, medan i andra fall sker ”off-market” och marknadsförs då till ett mindre 

antal utvalda köpare. Val av process kan få stor påverkan på pris och hur lång tid det tar att 

få fastigheten såld. Dessutom menar Ahlberg et al. (2015) att en anledning till att vilja 
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genomföra en mer konfidentiell process kan vara att säljaren har enklare möjlighet att 

avbryta affären utan att någon större skada är skedd. 

 

Utvalda potentiella köpare erbjuds gå vidare i processen för att köpa fastigheten beroende på 

prisnivå även om andra faktorer kan spela roll (Ahlberg et al., 2015). Efter vidare analys, 

granskning och förhandlingar väljs en slutgiltig köpare ut som får köpa fastigheten. 

Transaktionsprocessen avslutas med tillträdet, då ägandet av fastigheten eller 

fastighetsbolaget övergår till den nya ägaren i samband med köpeskilling eller eventuell 

preliminär köpeskilling (Ahlberg et al., 2015).  

 

2.2 Avkastningskrav / kalkylränta och räntans påverkan på fastigheters värde 

En av de mer populära värderingsmetoderna i Sverige är kalkylbaserade 

diskonteringsmetoder (Persson, 2015). Förenklat är detta en värdering genom diskontering 

av fastighetens framtida kassaflöden. De framtida kassaflödena diskonteras med en 

kalkylränta, vilken kan definieras som ett avkastningskrav. Valet av avkastningskrav får 

omfattande slagkraft i vilket värde en aktör kommer fram till på en fastighet (Persson, 2015). 

Avkastningskravet har olika definitioner och används på olika sätt av olika aktörer, varpå en 

mer standardiserad definition kan användas för att analysera och jämföra historiska 

transaktionsdata. Det finns därmed en möjlighet för en oberoende analys och uträkning av 

avkastningskrav för att undersöka hur de förändrats över tid samt huruvida det skiljer sig 

markant mellan aktörer. 

 

Exempelvis kan kalkylräntan/avkastningskravet definieras som (Persson, 2015): 

 

1. Kalkylränta = Realränta + inflation + riskfaktor 

2. Kalkylränta = (1+realränta) x (1+inflation) x (1+risk) 

3. Kalkylränta = Nominell ränta statsobligationer + ett risktillägg 

 

Persson (2015) menade att vilken realränta som används skiljer sig, men ett sätt är att utgå 

från en “samhällelig realränta” som ska motsvara den genomsnittliga realräntan över tid. 

Aktörer tenderar enligt Persson (2015) att definiera denna kring tre procent.  Riskfaktorn 

varierar beroende på faktorer som fastighetens användningsområde och geografisk 

placering. Således bör detta reflekteras i ett fastighetsbolags redovisade substansvärde. Det 

som styr är den bedömda risken för fastighetens framtida inbetalningar (Persson, 2015).  

 

Ovanstående indikerar att om risken för fastighetens framtida inbetalningar ökar resulterar 

det i ett minskat värde. I ett större noterat fastighetsbolag skulle det betyda ett lägre redovisat 

substansvärde via en högre kalkylränta. Utifrån Damodarans (2012) teorem om 
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aktiemarknadsrisk, bör en tro på att ökad risk för fastighetsbolagets framtida 

hyresinbetalningar resultera i att priset på aktien sjunker. Möjligen kan denna effekt vara en 

anledning till eventuella kortsiktiga substansrabatter, speciellt med tanke på att marknaden 

agerar direkt medan substansvärden rapporteras kvartalsvis. Vidare illustrerar kalkylräntan 

att räntekomponenten i hög grad påverkar värdet på fastigheter.  

 

I denna studie analyseras huruvida innehav i olika fastighetstyper och deras geografiska 

lägen påverkar aktiemarknadens värdering av de noterade fastighetsbolagen. För att uppnå 

önskat resultat behöver undersökningen ta hänsyn till räntenivåns påverkan på värderingen 

av fastigheter. Enligt Adams och Venmore-Rowland (1990) tenderar marknadsvärderingen 

att följa substansvärdet över tid. Den mest populära värderingsmetoden vid 

fastighetsvärderingar i samband med att fastighetsbolagen ska redovisa substansvärdet är 

diskonterade kassaflöden (Persson, 2015). Således får kalkylräntan, definierad enligt ovan av 

Persson (2015), stor effekt på substansvärdesberäkningen vilken i sin tur påverkar 

aktiemarknadens värdering enligt Adams och Venmore-Rowland (1990). 

 

2.3 European Public Real Estate Association (EPRA) - Branschpraxis 

De större noterade fastighetsbolagen brukar komplettera den finansiella redovisningen med 

värdering av substansvärdet enligt European Public Real Estate Assocations (EPRA) 

rekommendationer. Syftet med EPRA och deras Best Practice Recommendations (BPR) är 

att förbättra den finansiella rapporteringen för fastighetsbranschen genom att bidra till ökad 

jämförbarhet, transparens och relevans (EPRA, 2016). EPRA har sammanställt ett antal 

nyckeltal som fastighetsföretag kan inkludera i sin finansiella redovisning, dessa kallas för 

EPRA Performance Measures (EPM). Nedan förklaras dessa kort för att ge en bättre 

förståelse för vad fastighetsföretagen rapporterar och vad investerare har tillgängligt vid 

bedömning av de noterade fastighetsbolagen. 

 

2.3.1 EPRA Earnings 

EPRA Earnings är enkelt beskrivet vinsten från den operationella verksamheten. Vinst 

rapporterad i resultaträkning utifrån IFRS standard anses ej vara lika relevant för 

investerare, detta då den innehåller orealiserade värdeförändringar samt andra ej 

kassaflödespåverkande poster. Således ämnar EPRA Earnings att efterlikna det faktiska 

kassaflödet som fastighetsbolaget presterar vilken även ökar jämförbarheten och 

bedömningsmöjligheten av fastighetsbolaget utdelningspotential. 
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2.3.2 EPRA Net Asset Value (EPRA NAV) 

Net Asset Value (NAV) eller substansvärdet, är enligt EPRA (2016) ett nyckelmått inom 

fastighetsbranschen. Substansvärdet rapporterat enligt IFRS anses dock ej ge en tillräckligt 

relevant och tydlig bild av verkligheten för ett fastighetsbolag. Med ett antagande om att 

fastigheten innehas på långsikt, är syftet med EPRA NAV att illustrera det verkliga värdet på 

lång sikt utifrån going concern teorin.  

 

Till skillnad från IFRS tillåter ej EPRA att verkligt värde bedöms utifrån cost model. Ifall ett 

företag beräknat verkligt värde enligt cost model men vill redovisa EPRA NAV behöver 

fastighetsbeståndet omvärderas enligt fair value modellen. Ytterligare justeringar görs för 

finansiell leasing, fastigheter klassificerade som omsättningstillgångar och uppskjuten skatt. 

Exempelvis exkluderas verkligt värde av finansiella derivat, uppskjuten skatt och Goodwill 

hänförligt till uppskjuten skatt. Rent generellt går EPRA NAV justeringarna ut på att anpassa 

värdet på fastighetsbeståndet utifrån ett långsiktigt ägarperspektiv (EPRA, 2016).  

 

2.3.3 EPRA Triple Net Asset Value (EPRA NNNAV) 

EPRA NNNAV definieras som substansvärdet idag och är således till skillnad från EPRA NAV 

inte det långsiktiga värdet av ett fastighetsbolag. EPRA (2016) menar att vissa investerare 

kan vara intresserade av avista värdet på beståndet och inte det långsiktiga värdet. För att 

återge ett mer relevant och precist verkligt värde på rådande NAV, inkluderas verkligt värde 

på finansiella instrument, skulder och uppskjuten skatt till EPRA NAV för att få fram EPRA 

NNNAV.  

 

2.3.4 EPRA Net Initial Yield (NIY) 

Direktavkastningen eller yielden kan redovisas på flera olika tillvägagångssätt enligt EPRA. 

Då noterade fastighetsbolag ej tidigare konsekvent redovisat på liknande sätt har 

jämförbarheten varit bristande. EPRA (2016) har därför tagit fram underlag för att 

fastighetsbolag ska redovisa direktavkastning på samma sätt vilket resulterat i att EPRA 

rekommenderar att två stycken yieldmått redovisas: EPRA Net Initial Yield och EPRA 

”topped-up” Net Initial Yield. 

 

EPRA NIY beräknas genom faktiskt inbetalade hyror subtraherat med fastighetsrelaterade 

kostnader. Vilka poster som ingår och inte ingår definieras tydligt av EPRA (2016) för att inte 

skapa missförstånd vid eventuella tvivel. 

 

EPRA ”topped-up” NIY beräknas med utgångspunkt i EPRA NIY. Till detta nyckeltal adderas 

eventuella ökade intäkter som skulle komma från befintliga kontrakt. Exempelvis kan 

fastighetsbolag ibland ge sina hyresgäster hyresfria månader som en del av ett erbjudande 
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för att skriva på ett längre hyreskontrakt. I och med att detta resulterar i ett för året lägre 

kassaflöde från hyrorna påverkar det EPRA NIY men inte EPRA ”topped-up” NIY där det ej 

tas hänsyn till. 

 

Vidare har EPRA (2016) även rekommendationer för beräkning av vakansgrad och 

kostnadsmått. För denna undersökning är det dock mest relevant att förstå de nyckeltal som 

kan kopplas till värdering, framförallt EPRA NAV/NNNAV. Om EPRA rekommendationerna 

används i den finansiella rapporteringen bör värdet för fastighetsbolaget tydligare framgå. 

Därmed bör värderingen av fastighetsbolaget på börsen återspegla EPRA måtten. I 

verkligheten varierar värdet på börsen kontra substansvärdet enligt EPRA NAV/NNNAV 

som redovisas kvartalsvis, kapitel 3.5 diskuterar forskning kring varför.  

 

2.4 Taxeringsvärde  

Taxeringsvärdet är ett värde på en fastighet beräknat av Skatteverket (2018), där värdet på 

mark plus eventuell byggnad är medräknat. Ett generellt mål är att taxeringsvärdet ska 

utgöra 75 procent av marknadsvärdet två år före värderingsåret för fastigheter i samma 

värdeområde. Skatteverket delar in Sverige i olika värdeområden vid fastighetstaxeringen för 

att taxeringsvärdet likt marknadsvärdet ska reflektera geografisk placering. Själva 

taxeringsvärdet har flertalet användningsområden, huvudsakligen används det som 

underlag för Skatteverket att beräkna fastighetsavgift eller fastighetsskatt på fastigheten i 

fråga. Andra användningsområden är även försäkring, fastighetsvärdering, belåning och 

underlag för beräkning av tomträttsavgäld. 

 

2.5 Hyresvärde 

Hyresvärdet används som en del av uppsatsens metod. Hyresvärdet definieras enligt 

Datscha (2019) som faktisk kontrakterad hyra inklusive marknadshyra för outhyrda delar 

av fastigheten. Hyresvärdet illustrerar således fastighetens totala hyresintäkter under 

presumtionen att all area är uthyrd. 

 

2.6 Kort om marknaden och utvecklingen för olika fastighetstyper 

Följande kapitel syftar till att bidra med ökad förståelse för ett utvecklingen och diverse 

utmaningar som ett urval av fastighetstyper utsätts för. Tanken är att illustrera för läsaren 

att marknaden de senaste åren och därmed risken skiljer sig markant beroende på vilket 

användningsområde fastigheten har, det vill säga vilka hyresgäster som verkar eller kan 

verka på fastigheten. Mer om studiens klassificeringar utifrån fastighetstyp och geografisk 

placering finns i kapitel 4 om studiens metod. En del av den data som presenteras kan tyckas 

vara vinklad mot storstadsområdena och det beror endast på tillgängligheten av data. Viktigt 
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att tänka på är att utvecklingen i storstadsområdena inte är representativ för hela marknaden 

i Sverige. 

 

2.6.1 Kontor 

Kontorsmarknaden i Stockholm har upplevt en stark tillväxt i hyror under de senaste åren 

med en årlig tillväxt på 5 procent mellan 2008 och 2017 (JLL, 2019). De senaste åren har 

visat ännu starkare tillväxt där Stockholm hyrorna stigit med 12,9 procent 2017 och 7,1 

procent 2018 (JLL, 2019). Även Göteborg och Malmö har visat stark tillväxt i kontorshyror 

på bästa läge under de senare åren vilket visas av nedanstående graf. Ytterligare tecken på en 

stark kontorsmarknad är de alltjämt sjunkande vakansgraderna vilket får JLL att beskriva 

bristen på kontor i bra lägen som akut (JLL, 2019). Fortsatt tillväxt i hyrorna förväntas drivas 

av bland annat co-working trenden som etablerar sig med ökande fart (JLL, 2019). 

Nedanstående figur 2.2 visar hyresutvecklingen för kontor belägna på bästa läge vid 

benämningen CBD3 samt en del kring områden i Stockholm. Siffrorna är alltså inte 

representativa för hela kontorsmarknaden utan endast de mer attraktiva delarna att hyra 

kontor på. 

 
Figur 2.1 (egen konstruktion utifrån JLL Nordic Outlook 2015–2019) 
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2.6.2 Bostäder 

Marknaden för bostäder i Sverige skiljer sig från övriga fastighetstyper på flera punkter. Dels 

är marknaden reglerad genom bruksvärdessystemet, som säkerställer att liknande 

lägenheter i liknande läge inte har olika hyror. Vidare råder det bostadsbrist i Sverige, 

speciellt i storstadsområdena vilket illustreras av figur 2.3 över bostadsbristen i 

Storstockholm. Sedan 2009 har bostadskön Bostadsförmedlingen i Stockholm i princip 

fördubblats. Samtidigt visar estimat från Stockholms Läns Landsting (2017) att behovet av 

bostäder kontinuerligt understiger den faktiska nyproduktionen. För investerare i 

bostadsfastigheter får detta effekten att vakansgraden för bostäder blir mycket låg eller 

nästintill obefintlig och risken för att kassaflödena ska sjunka på grund av vakanser 

försvinner. Således är bostäder i lägen där det finns bostadsbrist en av de säkrare tillgångarna 

på fastighetsmarknaden, samtidigt som uppsidan i form av kassaflöden är begränsad på 

grund av en hyresreglerad marknad.  

 
Figur 2.2 (egen konstruktion utifrån SCB (2018b), Bostadsförmedlingen i Stockholm (2019) 

och Stockholms Läns Landsting (2017)) 

 

Även bostadsmarknaden har haft en stark positiv utveckling under de senare åren, delvis en 

effekt av sjunkande räntor och det efterfrågeöverskott som råder. Ett exempel på 

utvecklingen är att medelpriset på bostadsrätter i Storstockholm området har ökat med cirka 

83 procent mellan 2009 och 2017 (SCB, 2018c). 

 

2.6.3 Handel 

Marknaden för handelsfastigheter har på senare tid blivit mer avvaktande och efterfrågan på 

handelsytor blir allt mer selektiv (JLL, 2019). Vidare menar JLL att efterfrågan på 

handelsytor i de bästa lägena fortfarande är stark men att handelsytor i sämre lägen påverkas 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

0

10000

20000

30000

40000

50000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

En bild av bostadsbristen i Storstockholm

Befolkningstillväxt Nyproduktion av bostäder
Estimerat behov av nyproducerade bostäder Antal i bostadskö



 
 
 

15 
 

i högre grad vilket illustreras av den jämförbara hyresutvecklingen. Anledningen till denna 

utvecklingen är den digitala strukturomvandling som pågår i branschen, där e-handeln tar 

allt mer andelar från tillväxten i sällanköpsvaruhandeln (HUI Research, 2018). Den snabba 

utvecklingen visas utifrån nedanstående figur 2.4, där e-handeln år 2015 stod för 23 procent 

av tillväxten inom sällanköpshandel till att år 2018 stå för mer än 100 procent, då den fysiska 

sällanköpshandeln upplevde negativ tillväxt (HUI Research, 2018). E-handelns påverkan 

skiljer sig dock mellan de olika delbranscherna, exempelvis står e-handeln endast för 1,9 

procent av livsmedelshandeln medan den står för 32 respektive 18 procent för hemelektronik 

och kläder/skor (HUI Research, 2018). Efterfrågan på handelsyta kan därmed antas variera 

beroende på vilken typ av handel som fastigheten är anpassad för. Är den anpassad för 

sällanköpshandel i ett mindre centralt läge kan e-handelsutvecklingen öka risken för 

fastighetstypen medan om den är anpassad för livsmedelshandel har effekten nog inte varit 

lika stor ännu. Värt att nämna är dock att tillväxten för livsmedelshandeln online är högst av 

alla delsegment (HUI Research, 2018). 

 
Figur 2.3 (egen konstruktion utifrån HUI Research, 2018) 

2.6.4 Logistik 

Medan e-handeln påverkar handelsfastigheter negativt har det motsatt effekt för 

logistikmarknaden, där efterfrågan på yta ökar i takt med e-handelsutvecklingen vilket fått 

investerare att flockas till fastighetstypen (JLL, 2019). Även när det gäller logistikfastigheter 

är geografisk placering viktig och det är i de mest attraktiva lägena som hyrorna utvecklats 

mest positivt och även där vakansgraderna sjunkit till rekordlåga nivåer (JLL, 2019). Ett 

tecken på investerares ökade efterfrågan på logistikfastigheter visas av figur 2.5 där 

investerares avkastningskrav, definierat som yield (direktavkastning), varit i sjunkande 

trend sedan 2009. 
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Figur 2.4 (egen konstruktion utifrån JLL Nordic Outlook 2018 och 2019)  
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3. Referensram 

3.1 Effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen (nedan EMH) är en hypotes i vilken en effektiv marknad 

innebär att priset på en tillgång hela tiden speglas av all tillgänglig information på marknaden 

(Fama, 1970).  EMH förutsätter även att alla inblandade parter på marknaden agerar 

rationellt. Enligt Fama (1970) skulle därmed en effektiv marknad innebära att varje tillgång 

oavsett slag vid alla tidpunkter är korrekt prissatt och att det inte finns felprissättningar på 

marknaden. I och med att samtliga tillgångar på marknaden enligt teoremet är korrekt 

prissatta blir innebörden att det skulle vara teoretiskt omöjligt att göra vinst oavsett 

investeringsstrategi och kunskap. Fortsättningsvis framhäver EMH att det finns ett fast 

samband mellan avkastning och risk, där den enda möjligheten att öka avkastningen från ett 

visst tillstånd är att ta upp tillgångar med högre risk än innan (Fama, 1970). 

 

Vidare finns en bred forskning som pekar på att EMH inte håller där EMHs fundamentala 

princip som säger att alla på marknaden agerar rationellt är ifrågasatt. Nofsinger (2018) 

visade istället att rationellt agerande mer eller mindre ej existerar på den finansiella 

marknaden, speciellt under krissituationer. Bland de starkare bevisen som Nofsinger (2018) 

lägger fram kopplas agerande på den finansiella marknaden till Behavioural finance som 

kommer diskuteras senare i studien. Vidare visar Bondt och Thaler (1985) att ny information 

på marknaden leder till överreaktioner åt respektive håll, vilket även det ifrågasätter Famas 

bild om att ny information omedelbart prisas in i den aktuella tillgången. Ytterligare visar 

Kahneman och Tversky (1974) att investerare och andra aktörer på finansmarknaden till stor 

grad påverkas av bias i olika former, vilket ifrågasätter rationellt beteende och i sin tur EMH. 

 

3.1.1 Transaktionsprocessen för fastigheter relaterad till EMH 

Transaktionsprocessen för kommersiella fastigheter är som tidigare diskuterat relativt 

komplicerad och tidskrävande (Ahlberg et al., 2015). Till att börja med är en transaktion ofta 

omfattad av sekretess, där endast utvalda köpare får tillgång till nödvändig information för 

att analysera fastigheten/fastighetsbolaget i fråga (Ahlberg et al., 2015). Redan här kan det 

konstateras att fastighetsmarknaden inte är särskilt effektiv och det slutgiltiga priset kan 

därmed ej konstateras som ett marknadspris bedömt utifrån marknadens alla investerare, 

utan endast de som är inbjudna till transaktionen. Enligt Famas (1970) tolkning av EMH bör 

en sådan ineffektivitet som råder på fastighetsmarknaden därmed skapa möjlighet till 

överavkastning för den med rätt information.  

 

Som tidigare nämnt konstaterar Adams och Venmore-Rowland (1990) att substansvärdet är 

den viktigaste faktorn vid värdering av noterade fastighetsbolag. Då substansvärdet baseras 
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på en tillgång vars transaktionsmarknad kan beskrivas som ineffektiv får detta en indirekt 

effekt på värderingen av fastighetsbolagens aktier. Vid analys av sambandet mellan 

fastighetsbeståndens fastighetstyper och geografiska placering med aktiemarknadens 

värdering är detta sammanhang viktigt att förstå. Enligt EMH bör informationen gällande 

innehav i de olika fastighetstyperna och dess geografiska placering reflekteras av aktiepriset. 

Däremot är det inte säkert att den reflekteras i substansvärdet som möjligtvis är påverkat av 

en ineffektiv marknad. Detta får följdeffekter i och med att substansvärdet enligt Adams och 

Venmore-Rowland (1990) är den viktigaste faktorn som bestämmer priset på ett noterat 

fastighetsbolag. 

 

3.2 Herding och Mental Accounting  

Behavioural finance är ett brett område som behandlar en lång rad begrepp med teorem och 

hypoteser som försöker förklara hur människor agerar på den finansiella marknaden samt 

varför de agerar på detta sätt (Sewell, 2007). I studien används två begrepp för att diskutera 

och analysera studiens syfte; Herding och Mental accounting. Herding och Mental 

accounting är engelska begrepp som översätts till flockbeteende och mental kontering. På 

grund av att begreppen är välkända enligt deras engelska beteckningar kommer 

flockbeteende samt mentala konteringar fortsättningsvis betecknas som Herding samt 

Mental accounting. 

 

3.2.1 Herding 

Herding är ett begrepp inom behavioural finance som beskriver hur människor tenderar att 

följa varandra på den finansiella marknaden (Nofsinger, 2018). Enligt teoremet baserar 

människor sina investeringsbeslut på hur den stora mängden agerar istället för att följa 

diverse tekniker eller investeringsmetoder som egentligen har bättre grund och potentiellt 

leder till bättre resultat. Till exempel tenderar många investerare bevaka sina finansiella 

innehav varje dag, och när marknaden eller flocken pekar eller drar åt ett håll följer denne 

tätt efter. Detta skulle kunna bero på att investerare är rädda för att ta felaktiga beslut vilket 

i sin tur skulle leda till lägre eller negativ avkastning (Nofsinger, 2018).  Herding är ett av 

flera begrepp som beskriver psykologiska bias, vilket ämnar förklara och styrka investerares 

svårigheter att agera rationellt på marknaden. 

 

Teoremet används i studien för att diskutera och analysera resultatet av studien. Även om 

resultatet visar på att det skulle finnas samband mellan fastighetstyp, geografisk placering 

och aktiemarknadensprissättning, är det inte säkert att detta alltid reflekteras av marknaden.  
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3.2.2 Mental accounting 

Mental accounting är ett ytterligare begrepp inom behavioural finance som förklarar hur 

människor tenderar att värdera sina tillgångar på subjektiva sätt, och därmed vara inkapabla 

till att ta rationella beslut. Till exempel beskriver Nofsinger (2018) hur människor lägger 

olika vikt vid olika finansiella tillgångar på grund av personliga skäl, vilket hämmar 

sannolikheten för rationella beslut. Vidare beskriver Mental accounting konsekvenserna av 

principen att människor kopplar vinster till glädje och förluster till ånger (Nofsinger, 2018). 

Konsekvenserna leder till att investerare behåller finansiella tillgångar som visar förlust för 

länge för att undvika ånger, samtidigt som tillgångar som visar vinst säljs av för tidigt för att 

uppnå känslan av glädje. 

 

Mental accounting används i studien för att diskutera samt eventuellt förklara den 

felmarginal som skulle kunna uppstå mellan studiens resultat och vad den finansiella 

marknaden visar. På samma sätt som tidigare begrepp kan Mental accounting utnyttjas för 

att diskutera en diskrepans mellan ett eventuellt samband mellan fastighetstyp, geografisk 

placering kontra aktiemarknadsprissättningen. 

 

Sammanfattningsvis kommer både Herding och Mental accounting inom behavioural 

finance i denna studie användas som kritik eller motstånd till de analyser eller förklaringar 

till fastighetstyp samt geografiska placeringars påverkan på fastighetsföretagens värde på 

aktiemarknaden. Med andra ord kommer begreppen förklara eller åtminstone bredda 

diskussionen kring varför den analys som utförts inte helt återspeglar verkligheten. Utan att 

gå in på en djupare analys skulle exempelvis fastighetstyp och geografiska placeringar i 

företagens innehav i teorin spegla eller torde spegla deras värdering, men inte göra det i 

praktiken på grund av olika psykologiska effekter som behavioural finance förklarar.  

 

3.3 Aktiemarknadsrisk 

Risk är någonting som i mer allmänna termer ofta upplevs som negativt. Damodaran (2012) 

menar att begreppet risk är bredare och annorlunda inom finansiell ekonomi. I finansiella 

termer definieras risk som sannolikheten att förväntad avkastning ej uppnås. Den 

definitionen innebär att det både finns uppsida och nedsida med risk, vilket innebär att 

avvikelse från förväntad avkastning kan vara såväl positiv som negativ. Damodaran (2012) 

beskriver detta genom det kinesiska tecknet för risk, som illustrerar två symboler i form av 

fara och möjlighet. För att förstå aktiemarknadens värdering av tillgångar som noterade 

fastighetsbolag krävs en förståelse för risk och dess påverkan på investerare. 

Aktiemarknadens värdering av de noterade fastighetsbolagen kan med ovanstående 

förklaring av risk och tidigare diskussion kring värderingen av noterade fastighetsbolag 

grundas i risker kopplade till substansvärdet. Exempelvis risken att substansvärdet kommer 
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sjunka eller risken i att substansvärdet är felaktigt. Även fastighetstyper och geografisk 

placering har koppling till risken i fastigheter som tillgång (Persson (2015). Ett noterat 

fastighetsbolags värdering bör rimligen bedömas utifrån fastighetsbeståndets aggregerade 

risk, vilken är beroende av fastighetstyp och dess geografiska placering. 

 

Damodaran (2012) argumenterar för att risk ska ses utifrån ett investerarperspektiv då det 

är investerare som köper och säljer tillgångarna på aktiemarknaden. Som prissättare är det 

investerare som bedömer risken i varje enskilt bolag. Ett problem skapas i och med att det 

vanligtvis finns tusentals investerare och därmed prissättare för större börsnoterade företag. 

Damodaran (2012) menar därmed att det är marginalinvesteraren, definierad som den 

investerare som med högst sannolikhet kommer att handla i tillgången vid vilken som helst 

given tidpunkt, som sätter priset. Anser marginalinvesteraren att risken för ett sjunkande 

substansvärde är låg för ett fastighetsbolag med en stor del kontor i centrala lägen kommer 

det att reflekteras av aktiepriset. På samma sätt bör det reflekteras av aktiepriset om 

marginalinvesteraren tycker risken för sjunkande substansvärden är högre för ett 

fastighetsbolag med en stor andel handelsfastigheter i mindre centrala lägen. För att koppla 

det till den generella värderingen av kassaflödena, tror marginalinvesteraren att de framtida 

kassaflödena från handelsfastigheter är mer riskfyllda än för bostäder. I det fallet värderar 

marginalinvesteraren kassaflödet från bostäder högre än det från handelsfastigheter. 

Förståelse för marginalinvesterarens påverkan på aktiepriset genom riskbedömning av 

fastigheternas användningsområde och geografiska placering blir således central i analysen 

av huruvida nyss nämnda variabler påverkar aktiemarknadens värdering av de noterade 

fastighetsbolagen. 

 

3.4 Redovisningsregler för noterade fastighetsbolag 

IAS 40 Investment Properties reglerar hur förvaltningsfastigheter ska hanteras i 

redovisningen för de företag som valt att efterfölja IFRS. I studiens urval följer samtliga 

noterade fastighetsbolag dessa regler. IAS 40 definierar Investment Properties som 

fastigheter som innehas för att hyras ut, och därigenom få avkastning från såväl hyror som 

potentiell värdestegring. Detta stämmer väl överens med affärsidéerna för vårt urval av 

fastighetsföretag och IAS 40 är därför en viktig del att förstå för kommande analys. IFRS 13 

Fair value measurement belyser vidare vad fair value innebär och hur det ska beaktas i den 

finansiella rapporteringen. 

 

Enligt IAS 40 får ett företag välja mellan att värdera sitt fastighetsinnehav enligt fair value 

model eller cost model. När ett företag valt en metod måste metoden användas konsekvent 

och för samtliga fastighetsinnehav. IAS 40 konstaterar att en eventuell förändring till en 

annan värderingsmodell endast får ske om förändringen resulterar i mer precis information 
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med högre reliabilitet. Vidare fastslår IFRS i IAS 40 att det är högst osannolikt att en 

förändring från fair value till cost model resulterar i en mer tillförlitligt/relevant 

representation av värdet. 

 

3.4.1 Fair Value enligt IFRS 13 

Kortfattat definieras Fair Value som värdet på en tillgång om den skulle säljas samma dag 

värdet sätts i en ordnad transaktion mellan marknadsparter. 

 

“A fair value measurement is for a particular asset or liability. Therefore, 

when measuring fair value an entity shall take into account the 

characteristics of the asset or liability (…) Such characteristics include, for 

example, the following:  

 

(a) the condition and location of the asset; and 

(b) restrictions, if any, on the sale or use of the asset.”  (IFRS 13:11, 2011) 

 

Enligt IFRS 13 bör således geografisk placering och fastighetens användningsområde 

reflekteras i värderingsmetoden och därmed i den finansiella rapporteringen.  

 

IFRS 13 publicerar värderingsinputs för att bedöma Fair Value i tre nivåer, där nivå 1 ges 

högst prioritet. De olika värderingsmetodernas kategorisering representeras i nedanstående 

tabell. 

  

IFRS 13 fair value nivåer 

 
Tabell 3.1 (egen konstruktion utifrån IFRS 13: 72–90 (2011)) 

 

Nivå 1 innebär att tillgången värderas utifrån dagspriset på en identisk tillgång på en aktiv 

marknad. Denna information finns ofta för marknadsnoterade finansiella tillgångar där det 

blir viktigt att bedöma huvudmarknaden för tillgången samt om likviditeten för tillgången 

möjliggör att företaget kan sälja hela innehavet på värderingsdagen. Denna värderingsmetod 

konstateras vara det mest precisa och korrekta värdet för tillgången för tillfället (IFRS 13:76–

78). 

 

Nivå 2 förutsätter att det ej finns tillgängliga data för att värdera tillgången enligt nivå 1. 

Istället ska tillgången värderas utifrån andra observerbara priser, direkta eller indirekta. 

Värderingsinput Exempel
Nivå 1 Kvoterat pris på en aktiv marknad. Noterad tillgång med aktiv handel.
Nivå 2 Observerbara indirekta eller direkta marknadspriser. Kvoterat pris för liknande tillgång.
Nivå 3 Ej observerbara priser. Diskonterad kassaflödesmetod.
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Exempel på detta kan vara dagspriset för en liknande tillgång på en aktiv marknad eller 

dagspriset för en identisk tillgång men ej på en aktiv marknad (IFRS 13:81–82). Ett relevant 

exempel för fastighetsbranschen på nivå 2 värderingsinput ges i IFRS 13 stycke B35:g där det 

fastslås att observerbart kvadratmeterpris i en transaktion omfattande en liknande byggnad 

i liknande geografisk placering kan kvalificeras som nivå 2. Det bör ifrågasättas om det 

möjligen finns tillräckligt liknande fastigheter för att genomföra en tillförlitlig värdering på 

detta vis.  

 

Nivå 3 förutsätter att det ej finns tillgänglig information för att värdera tillgången enligt nivå 

2. En värdering enligt nivå 3 bör göras utifrån marknadsmått och för att komma fram till ett 

försäljningspris för dagen. Värderingen ska genomföras på det vis marknadsaktörer gör med 

hänsyn till risk (IFRS 13:86–88). Ett exempel på en nivå 3 input är prognostiserade 

kassaflöden, således skulle en nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden vara av nivå 3 

karaktär (IFRS 13: B36:e). Lind och Bellman (2018) visar i sin undersökning om 

värderingsstandarder och metoder att svenska värderare prioriterar DCF- modellen. I och 

med att en nivå 3 värderingsinput är mest populär i Sverige, bör det redovisade värdet i den 

finansiella rapporteringen ifrågasättas?  

 

En värdering utifrån nivå 2 (nivå 1 förutsätter en effektiv marknad) är dock inte utan problem 

utifrån EMH. Tidigare diskussion visar på att den kommersiella fastighetsmarknaden är 

ineffektiv. Referensvärdet vid värdering enligt nivå 1 eller 2 skulle därmed också kunna 

ifrågasättas. Sammanfattningsvis kan värderingen av fastighetsbeståndet i rapporteringen 

konstateras osäkert. Denna iakttagelse bör beaktas vid uppsatsens analys mellan 

fastighetsbolagets bestånd och eventuella substanspremier/-rabatter. En alternativ 

förklaring till diskrepansen mellan aktiemarknadens värdering av aktien och dess 

substansvärde skulle således kunna vara en misstro till det bedömda substansvärdet. 

 

3.4.2 Fair value model enligt IAS 40 

IAS 40 ställer krav på att förvaltningsfastigheter värderas till marknadsvärde (fair value). 

Själva värderingen rekommenderas ske av en oberoende värderare med tillförlitliga 

kvalifikationer för objektet gällande fastighetens användningsområde och geografisk 

placering. Viktigt att påpeka är att detta endast är en rekommendation och inget krav. 

 

Fair value modellen innebär att ett företag kontinuerligt marknadsvärderar sitt bestånd i 

samband med finansiell rapportering. Eventuella orealiserade värdeförluster eller vinster 

redovisas över resultaträkning, med efterföljande effekt på balansräkning.  
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“If an entity has previously measured an investment property at fair value, it shall continue 

to measure the property at fair value until disposal (…) even if comparable market 

transactions become less frequent or market prices become less readily available.”  

(IAS 40:55, 2001) 

 

3.5 Diskrepansen mellan aktiens marknadspris och substansvärdet 

För att undersöka hur fastigheternas användningsområde och geografisk placering påverkar 

aktiemarknadens värdering av fastighetsbolag krävs kunskap om huruvida börsen värderar 

noterade fastighetsbolag. Adams och Venmore-Rowland (1990) skriver om hur 

fastighetsbolags aktier värderas i en noterad miljö. De konstaterar att fastighetsbolag 

generellt består av stora tillgångsmassor och att de därför värderas i förhållande till 

substansvärdet. Substansvärdet definieras som marknadsvärdet av ett företags tillgångar 

subtraherat med företagets skulder. Vidare finns det diverse faktorer som påverkar huruvida 

aktiemarknaden värderar fastighetsbolaget till substansvärdet eller till en premie/rabatt. 

 

Observera att Adams och Venmore-Rowlands (1990) undersökning är gjord innan EPRA tog 

fram sina rekommendationer. Problematiken kring diskrepansen mellan aktiens 

marknadspris och substansvärdet kvarstår och är ännu inte förklarad enligt Monson et al. 

(2018). I och med det är Adams och Venore-Rowlands (1990) argumentation fortfarande 

relevant trots att EPRA förbättrat en hel del för branschen när det kommer till kvalitéten i 

redovisningen samt relevansen och jämförbarheten för ledande värdemått. 

 

3.5.1 Ledning 

En kompetent och aktiv ledning kan påverka hur börsen bedömer fastighetsbolagets värde. 

Exempel på ledningens värdepåverkande är rykte, erfarenhet, specialistkunskaper och 

kostnadskontroll (Adams och Venmore-Rowland, 1990). Tillgångsmässigt lika, är det logiskt 

att investerare betalar mer för ett företag med bättre ledning än vice versa. I denna uppsats 

undersöker vi hur fastigheternas användningsområde och geografisk placering påverkar 

aktiemarknadens värdering, enligt ovanstående skulle även ledningen i bolaget ha en 

inverkan som en för denna undersökning utomstående variabel. Värt att tillägga är däremot 

att i princip inget av de bolagen som är aktuella i undersökningen är tillgångsmässigt lika, 

varpå den faktiska värdeeffekten till följd av en kompetent ledning blir svår att urskilja. 

 

3.5.2 Likviditet 

Adams och Venmore-Rowland (1990) menar att noterade fastighetsbolagsaktier tenderar, 

till skillnad från direkta fastighetsinvesteringar, att kunna omsättas fort via börsen. Vidare 

visar de att storleken på företaget och likviditeten i aktien kan påverka huruvida investerare 
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värderar bolaget. Investerare skyggar ifrån mindre bolags aktier då de ej kan handla 

tillräckligt stor volym medan de premierar större bolag med högre omsättning vilket medför 

att de snabbare kan köpa/sälja större positioner. Större fastighetsbolag brukar således 

värderas till en premie kontra mindre fastighetsbolag med en lägre omsättning i aktien 

(Adams och Venmore-Rowland, 1990). En mindre likvid aktie medföljs av högre risk då det 

blir svårare att eventuellt sälja innehavet vid behov (Adams och Venmore-Rowland, 1990). 

Teorin att större bolag handlas till premie motbevisas dock i studien av Adams och Venmore-

Rowland (1990). Detta föreslås möjligen bero på att värdepåverkan från ledning är större 

alternativt att de större fastighetsbolagen i urvalet endast har ett fåtal aktier som handlas 

över börsen på grund av större majoritetsägare. 

 

3.5.3 Risk och fastighetsaktier 

För att förstå på vilket sätt geografisk placering och fastighetstyp(er) förklarar en eventuell 

substanspremie eller rabatt krävs en viss förståelse av risk kopplat till de ovannämnda. Det 

finns diverse bolagsspecifika riskfaktorer som påverkar huruvida ett noterat 

fastighetsföretag handlas till substansrabatt eller premie. Exempel från Adams och 

Venmore-Rowland (1990) är diversifiering, kapitalstruktur och osäkerhet i bedömt 

marknadsvärde. Diversifiering innefattar huruvida fastighetsbolaget äger en varierad 

portfölj över olika fastighetstyper, geografiska placeringar och hyresgästexponeringen. 

Exempelvis tenderar ett fastighetsbolag med många olika fastigheter och hyresgäster att ha 

lägre risk jämfört med ett fastighetsbolag som endast äger en enda fastighet med en 

hyresgäst. Den lägre risken motiverar ett högre värde kontra substansvärdet och således bör 

ett diversifierat fastighetsbolag vara högre värderat kontra substansvärdet jämfört med ett 

enfastighetsbolag med endast en hyresgäst. Ytterligare en faktor att ta med i beräkningen är 

alternativet att köpa en fastighet direkt kontra att köpa aktier i ett fastighetsbolag. Att handla 

aktier i större noterade fastighetsbolag är ett mer effektivt sätt att sprida risken på än att köpa 

enskilda fastigheter vilket motiverar substanspremievärdering. 

 

Kapitalstrukturen i ett bolag påverkar den bedömda risken enligt Adams och Venmore-

Rowland (1990). Fastigheter med dess generellt bestående karaktär och i vissa fall långa 

hyreskontrakt, utgör samtidigt en bra grund för lånefinansiering (Adams och Venmore-

Rowland, 1990). Finansiell hävstångseffekt för att öka avkastningen är därmed lockande för 

aktörer och beroende av riskbenägenhet varierar vilken grad av finansiell hävstång som 

används. I samband med lånefinansiering uppstår ränterisk, om räntenivån på lånen i 

framtiden överstiger avkastningen på fastigheterna får finansieringen en negativ effekt på 

bolagets värde. Större andel lån i förhållande till tillgångar innebär en större och snabbare 

effekt. Således innebär högre skuldsättning en högre risk i bolaget vilket påverkar 

värderingen. Samtidigt kan viss riskvillighet uppskattas av aktiemarknaden då 
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fastighetsbolagets avkastning ökar till följd hävstångseffekten. Därmed kan samma 

kapitalstruktur i ett fastighetsbolag påverka värderingen både positivt och negativt beroende 

av det rådande marknadsläget (Adams och Venmore-Rowland, 1990). En identifierbar 

diskussionspunkt är för denna studie hur kapitalstrukturen kan påverka eventuella 

förändringar i substansvärdet. En mer aggressiv kapitalstruktur med högre andel lån innebär 

en högre risk då eventuella förändringar i fastighetsvärdet får större påverkan på 

substansvärdet i fastighetsbolaget. Vid analys om en eventuell substanspremie/-rabatt beror 

på fastigheternas användningsområde och geografisk placering behövs förståelse för att 

kapitalstrukturen även kan påverka. Ett substansvärde utsatt för mer risk värderas rimligen 

lägre än samma substansvärde fast utsatt för mindre bedömd risk. 

 

Givet en viss osäkerhet och felmarginal i fastighetsvärderingar går det ifrågasätta de 

redovisade marknadsvärderingar i fastighetsbolagens finansiella rapportering. Adams och 

Venmore-Rowland (1990) menar att osäkerheten i det underliggande värdet får investerare 

att vara försiktigare i sin bedömning av värdet på fastighetsbolaget. Således resulterar 

osäkerheten i att tillgångarna värderas med rabatt av aktiemarknaden. Denna effekt bör 

rimligen ha minskat med åren i och med EPRAs införande av branschrekommendationer och 

nyckeltal. Med ökad jämförbarhet och relevans i den finansiella rapporteringen bör 

värderingarna få högre reliabilitet. Visserligen kvarstår problemet i själva värderingen av 

bestånden och effekten av osäkerhet är därför inte helt borta. 

 

3.5.4 Storleksfördelar 

Ett större fastighetsbolag har möjlighet att effektivisera förvaltningen genom en lägre 

förvaltningskostnad per kvadratmeter ägd yta (Adams och Venmore-Rowland, 1990). 

Dessutom ger ett större fastighetsbolag investerare tillgång till exponering mot ett 

diversifierat bestånd som de troligtvis ej kunnat köpa själva direkt (Adams och Venmore-

Rowland, 1990). Då det finns färre köpare på större och dyrare fastigheter menar Adams och 

Venmore-Rowland (1990) att avkastningskraven är högre än på mindre fastigheter där det 

finns större efterfrågan. Visserligen är denna undersökning nu relativt gammal och antalet 

köpare på marknaden för större fastighetsbestånd har ökat men logiken håller fortfarande. 

Avkastningskraven tenderar att variera över tid beroende av rådande marknadstrender, 

exempelvis är större kontorsfastigheter i centrala lägen populärt i det rådande marknadsläget 

(Catella, 2019). Bortsett från användningsområde och geografisk placering kan således 

storleksfördelar vara en faktor till att ett fastighetsbolag handlas till substanspremie eller 

rabatt.  
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3.5.5 Specialiserade fastighetsportföjer 

Adams och Venmore-Rowland (1990) menar att sammansättningen av en portfölj utifrån 

användning, geografiskt läge, skick et cetera påverkar huruvida ett noterat fastighetsbolags 

aktie handlas till premie eller rabatt i förhållande till substansvärdet. Detta blir extra tydligt 

i noterade fastighetsbolag med fokuserade innehav då Adams och Venmore-Rowland (1990) 

diskuterar att investerartrender påverkar huruvida vissa fastighetstyper och geografiska 

lägen är populära investeringsobjekt eller ej. Som exempel menar de att handelsfastigheter 

var populära under ett tag medan industrifastigheter var populära under en annan 

tidsperiod. Investerartrender kan därmed påverka huruvida vissa fastighetsbolag handlas 

med premie eller rabatt under olika perioder. Skulle det visa sig att det råder samband mellan 

noterade fastighetsbolags värderingar och fastighetstyper och geografiska placeringar går det 

möjligen härleda detta till investerartrender.  

 

3.5.6 Ineffektiv prissättning av aktiemarknaden 

En ytterligare anledning till substanspremie/-rabatter är ineffektiv prissättning av specifika 

fastighetsaktier (Adams och Venmore-Rowland, 1990). Även om den aggregerade 

marknaden för noterade fastighetsaktier är effektiv kan det förekomma fel prissättning i 

förhållande till substansvärdet (Adams och Venmore-Rowland, 1990). Vidare menar Adams 

och Venmore-Rowland (1990) att sannolikheten för att substansvärdet är korrekt beräknat 

för samtliga noterade fastighetsbolag är begränsad, vilket ökar problematiken. Visserligen 

genomfördes deras studie under en tid då det ej fanns branschstandarder som EPRA NAV, 

vilket förbättrat jämförbarhet och minskat risken för felaktiga bedömningar. Som tidigare 

diskuterat är dock den direkta fastighetsmarknaden tämligen ineffektiv, vilket försvårar 

möjligheterna för den noterade aktiemarknaden att bidra med effektiv prissättning.  

Effekterna av detta kommer att tas i beaktning och analyseras som en påverkande faktor till 

studiens resultat. 

 

3.6 EV / EBITDA – multipel 

Som underlag för att bedöma huruvida fastighetstyp och geografisk placering påverkat 

aktiemarknadens värdering av de noterade fastighetsbolagen har multipeln EV / EBITDA 

analyserats. EV4 beräknas i studien enligt Damodaran (2012) som marknadsvärdet av alla 

utestående aktier, inklusive preferensaktier, adderat med nettoskulden. EBITDA5 beräknas 

som driftnettot subtraherat med kostnader för central administration. Genom att analysera 

EV / EBITDA multipeln hos de olika fastighetsbolagen i urvalet avser studien besvara om 

                                                           
4 Enterprise Value. 
5 Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. 
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fastighetstyp och geografisk placering påverkar multipelvärderingen av de noterade 

fastighetsbolagen.  

 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ä𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑀𝑀 + 𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑁𝑁𝑀𝑀𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁𝑀𝑀
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

=  
𝐸𝐸𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝐸𝐸𝑀𝑀𝑎𝑎𝑀𝑀𝑟𝑟 𝑉𝑉𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
 

 

Det finns flera andra typer av värderingsmultiplar som skulle kunna användas för studiens 

undersökning, exempelvis EV / Sales, P / E et cetera. Den främsta anledningen till att studien 

använde EV / EBITDA var att studien ej behövde ta hänsyn till de olika bolagens 

kapitalstruktur. Dessutom är några av nyckeltalets underliggande drivare, förväntad tillväxt 

på EBITDA och avkastningskrav (Damodaran, 2012), intressanta analyspunkter där 

investerares syn på förväntad tillväxt och risk möjligen kan härledas till fastighetstyper och 

geografiska lägen. Visserligen förloras möjligheten att urskilja skillnaden i rörelsemarginal 

som även påverkar EV / Sales, men den effekten är möjligtvis svårare att analysera då det 

även förutsätter ett samband mellan rörelsemarginalen och fastighetstyp samt geografisk 

placering. Viktigt att påpeka är att det rimligen bör finnas ett samband då exempelvis olika 

fastighetstyper som bostäder och logistik medför olika kostnads- och underhållsbehov. 

Huruvida multipeln skulle påverkas av investerares förväntningar på fastighetsbolagets 

tillgångar eller som en följdeffekt av rörelsemarginal skillnader blir svår att urskilja och EV / 

Sales- multipeln medför således komplexitet. I studien fokuserades istället därför på EV / 

EBITDA då analys av investerares bedömning av framtida kassaflöden för olika 

fastighetstyper och geografiska placeringar utgjorde ett intressantare och mer direkt 

underlag för analys.  

 

3.7 Substansvärdespremie/-rabatt 

För att analysera ett fastighetsbolags värde i förhållande till substansvärdet kommer 

substansvärdet i studien definieras enligt redovisat EPRA NAV, justerat för eventuella 

preferensaktier. Detta värde ställs sedan i förhållande till marknadsvärdet för 

fastighetsbolagets samtliga aktier, förutom preferensaktier som redan justerats för i EPRA 

NAV.  

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ä𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑀𝑀
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑁𝑁𝐸𝐸𝑉𝑉

= 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝑀𝑀𝑟𝑟𝑆𝑆𝑎𝑎𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟𝑀𝑀 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟 

 

Förhållandet indikerar om fastighetsbolaget handlas till substanspremie (kvoten är >1) eller 

substansrabatt (kvoten är <1). Att marknadsvärdet överstiger det redovisade substansvärdet 

går att tolka som att marginalinvesteraren värderar fastighetsbeståndet samt eventuella 

andra tillgångar i bolaget högre än vad de som värderat fastigheterna gör och vice versa. 

Studien kommer undersöka huruvida detta kan bero på innehav i olika fastighetstyper och 

geografiska placeringar. Teoretiskt sett skulle det kunna finnas samband då Adams- och 



 
 
 

28 
 

Venmore-Rowland (1990) menar att det finns ett förhållande mellan 

substansvärdespremie/-rabatt och den bedömda risken för fastighetsbolaget. Olika 

fastighetstyper och geografiska lägen medför olika typer av risker och frågan är om dessa 

återspeglas av marknadsvärdet på börsen. 
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4. Metod 

4.1 Val av metod       

För att utreda och analysera hur marknadens värdering av de noterade 

fastighetsbolagen påverkas av fastighetsbeståndens sammansättning av fastighetstyper och 

deras geografiska lägen användes en kvantitativ forskningsmetod, vilket är en 

forskningsmetod som lutar åt kvantifiering snarare än detaljerat djup (Bryman och Bell, 

2011).  Enligt studiens syfte var målet att skapa ett generaliserbart resultat där resultatet 

skulle kunna tillämpas på alla noterade fastighetsbolag.  Då den data som används inom 

studiens syfte nästan uteslutande är av numerisk natur motiveras en kvantitativ metod 

ytterligare.  Med hjälp av en kvantitativ metod ges även utrymme till att omfatta större del 

av populationen jämfört med en kvalitativ metod (Bryman och Bell, 2011).  

 

Vidare bygger metoden på en deduktiv ansats vilket innebär att studien utgår från ett antal 

premisser som sedan undersöks för att bevisa eller förkasta ett samband (Bryman och Bell, 

2011). I studiens fall antas ett samband mellan fastighetstyp och geografiska placering mot 

respektive fastighetsföretags värde, eller åtminstone en hypotes om att det finns. Vidare 

bygger studien på att utreda om detta samband existerar och i sådana fall hur starka bevis 

eller underlag det finns för detta samband. Studiens genomförande utgår även till viss del 

från teoretiska grunder gällande både befintliga värderingstekniker samt standarder vilket 

ytterligare motiverar en deduktiv ansats. Motsatsen till en deduktiv ansats är en induktiv 

ansats som snarare bygger på nytt utforskande där inga antaganden om vad författarna tror 

om resultatet finns (Bryman och Bell, 2011).  

 

Till sist kommer valet av forskningsdesign. Då studien bygger på en analys av förändringar, 

där förändringen av innehav i fastighetstyper och dess geografiska placering analyseras mot 

värderingen av respektive bolag blir valet av forskningsdesign relativt enkelt. En 

longitudinell forskningsdesign innebär att data hämtas in för flera tidpunkter, för att 

analysera förändringen i det som mäts (Bryman och Bell, 2011). Vidare delas en longitudinell 

forskningsdesign upp i två typer av studier; Panelstudie och Kohortstudie. Skillnaden på de 

två är att den första avser fokusera på ett urval som ofta representerar hela populationen av 

vad som mäts, medan den andra fokuserar på en grupp av människor som har gemensamma 

drag som exempelvis omfattar när de är födda eller att samtliga i urvalet varit arbetslösa 

under samma tid (Bryman och Bell, 2011). Då studien avser analysera ett urval som skall 

representera hela populationen samt att mätningar sker mot organisationer och inte 

människor motiveras valet av en panelstudie. 
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4.2 Urval 

Då uppsatsens avsikt är att analysera om det finns ett samband mellan de noterade 

fastighetsbolagens värde på aktiemarknaden och innehav i olika fastighetstyper och 

geografiska lägen krävs ett urval av företag som återspeglar och omfattar data som kan 

användas för att analyseras och ledas till ett resultat.  Först och främst behöver begreppet 

population diskuteras, vilket enligt Bryman och Bell (2011) innebär en omfattning av 

samtliga enheter från var urvalet sker. Ju större del av populationen som urvalet omfattar 

desto större generaliserbarhet kan tillämpas för hela området.  Då syftet med studien avser 

analysera hur de noterade fastighetsbolagens värdering speglas av fastighetstyper och dess 

geografiska placering på marknaden i Sverige anses populationen avse endast noterade 

fastighetsbolag i Sverige. Däremot har studien behövt ta hänsyn till att en mindre del av 

innehaven hos de noterade fastighetsbolagen är belägna utomlands.  

 

 Urvalet av företag har bestämts efter ett antal kriterier enligt följande: 

- Det finns tillgängliga data som sträcker sig över en tidsperiod om minst fem år 

- Företagen måste vara renodlande fastighetsföretag med huvudfokus på ägande och 

förvaltning av fastigheter 

- Företagen måste vara börsnoterade i Sverige 

- Företagen måste ha sitt säte och vara registrerade i Sverige 

- Ett fastighetsinnehav vid studiens genomförande om minst 5 miljarder SEK 

 

Det slutgiltiga valet av företag presenteras nedan. Se även tabell 4.1 för sammanfattande data. 

Tabell 4.1 är konstruerad för att ge läsaren en översikt av studiens urval av företag. 

Fastighetstyper är angivna som huvudsakliga innehav och innehav i andra fastighetstyper än 

de som anges förekommer. Det samma gäller den geografiska indelningen. Fastighetsvärden, 

EBITDA och EPRA NAV är utifrån 2018 års årsredovisningar medan EV och 

marknadsvärden på aktierna är beräknade enligt studiens metod, vilken förklaras vidare i 

stycke 4.3.7. 
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   Geografisk Fastighetsvärde EV  Marknadsvärde 
  Grundat Fastighetstyper indelning (miljarder SEK) EBITDA   EPRA NAV 
Atrium 
Ljungberg 2007 Kontor Storstockholm 44 26,03   0,88 

Balder 2005 Mix 
Sverige, 
Utomlands 118 25,03   0,99 

Castellum 1990 
Kontor, Industri, 
Logistik 

Sverige, 
Utomlands 89,2 22,54   0,99 

Catena ~1960 Logistik Sverige 14,7 20,24   1,42 
Corem 2007 Industri, Logistik Sverige 13,5 17,34   0,78 

Diös 1921 
Kontor, 
Bostäder, Handel Norra Sverige 20,8 17,82   0,88 

Fabege 2005 Kontor Storstockholm 67,6 36,77   1,01 
FastPartner 1987 Kontor, Industri Storstockholm 22,3 24,39   1,15 
Heba 1952 Bostäder Storstockholm 9,7 40,06   0,93 

Hufvudstaden 1915 Kontor 
Stockholm 
innerstad 44,1 27,83   0,84 

Klövern 2002 
Kontor, Industri, 
Logistik 

Sverige, 
Utomlands 52,7 23,25   0,69 

Platzer 1969 Kontor Storgöteborg 18,4 22,71   0,90 

Wallenstam 1944 Kontor, Bostäder 
Storgöteborg, 
Storstockholm 46 39,71   1,11 

Wihlborgs 1924 Kontor 
Skåne, 
Danmark 42 20,75   0,90 

 
Tabell 4.1 (egen bearbetning utifrån respektive bolags årsredovisning 2018, Nasdaq, Sedis) 

 
Atrium Ljungberg 

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg bildades år 2007 då Atrium Fastigheter och 

Ljungbergsgruppen slog ihop sina verksamheter. Företaget var däremot börsnoterat redan 

1994 under namnet Ljungbergsgruppen. Atrium Ljungberg omsatte cirka 2,63 miljarder SEK 

år 2018, och äger fastigheter till ett värde om cirka 44 miljarder SEK (Atrium Ljungberg, 

2019). 

 

Balder 

Fastighets AB Balder bildades år 2005 ur det tidigare börsnoterade bolaget Enlight AB. I 

dagsläget har företaget ett geografiskt diversifierat innehav med fastigheter i främst Sverige 

och Finland, men även mindre innehav i Tyskland, Norge och Danmark. Sedan start har 

bolaget haft en starkt tillväxt i kombination med flertalet förvärv genom både uppköp av 

bolag och stora förvärv av andra fastighetsaktörer. Balder leds av VD Erik Selin som år 2018 

redovisade en omsättning om 6,7 miljarder, med ett totalt fastighetsinnehav om nästan 118 

miljarder SEK (Balder, 2019). Företaget har ett varierat innehav med huvudfokus på 
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bostäder även om övriga fastighetstyper som kontor och handel et cetera utgör en stor del av 

portföljen (Balder, 2019). 

 

Castellum 

Efter den svenska fastighetskrisen år 1990 hade statens pantvårdsföretag ett stort antal 

övertagna fastighetstillgångar som behövde säljas (Castellum, 2019). Detta blev startskottet 

för fastighetsbolaget Castellum som sedan dess har utvecklats till ett av Sveriges största 

fastighetsbolag. Castellum äger främst fastigheter i Sverige, men har även innehav i Finland 

och Danmark. Företaget leds av VD Henrik Saxborn, och redovisade för 2018 en omsättning 

om 5,6 miljarder SEK och ett totalt fastighetsinnehav om 89 miljarder SEK (Castellum, 

2019). 

 

Catena 

Catena ABs verksamhet startade på 60-talet i Sverige som ett gemensamt ägande av 

återförsäljare till AB Volvo (Catena, 2018). Företaget gick från privat till publikt ägande år 

1984 för att noteras som ett enskilt företag på den svenska börsen. Catena återgrundades år 

2006 då företaget delades upp i två delar, där bilförsäljardelen gick sin egen väg och Catena 

blev ett renodlat fastighetsbolag. Företaget fokuserar i huvudsak inom logistiksegmentet som 

utgör Catenas största innehav.  Catena leds av VD Benny Thögersen, som år 2018 redovisade 

en omsättning om 1,1 miljarder med ett totalt innehav om 14,7 miljarder SEK (Catena, 2019). 

 

Corem 

Corem grundades i slutet av 2007 ur det dåvarande noterade bolaget Biolight International 

AB (Corem, 2019). Corem har främst fastighetsinnehav i Sverige, men har även en del 

fastigheter i Danmark. Företagets fokus är inom Lager och Industri som omfattar 74 procent 

av verksamheten (Corem, 2019). För år 2018 redovisade företaget en omsättning om 965 

miljoner SEK med ett totalt fastighetsinnehav om 13,5 miljarder SEK.  

 

Diös 

Diös Fastigheter AB härstammar från Anders Diös AB som grundades år 1921 (Diös, 2019). 

Företaget har haft både fastighets och byggnadsrelaterade segment men verksamheten 

sadlades om till renodlad fastighetsverksamhet år 1980. Vid millennieskiftet köptes Diös ut 

från börsen, för att sedan återskapas och återgå som noterat fastighetsföretag år 2005. Diös 

har geografiskt fokus på norra Sverige, där de agerar största fastighetsförvaltare på 

marknaden. Företaget leds av VD Knut Rost, som för år 2018 redovisade en omsättning om 

1,8 miljarder SEK och ett totalt fastighetsinnehav om 20,8 miljarder SEK (Diös, 2019). 
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Fabege 

Fabege grundades år 2005 som resultat efter ett antal fastighet och bolagsaffärer (Fabege, 

2019). Företaget härstammar från en annan fastighetskonkurrent på marknaden; Wihlborgs 

Fastigheter. Fabeges huvudfokus är kontorsfastigheter och har endast innehav i 

Storstockholmsområdet. Stefan Dahlbo är VD för företaget som för år 2018 redovisade en 

omsättning om 2,5 miljarder SEK och ett totalt innehav om 67,6 miljarder SEK (Fabege, 

2019). 

 

Fastpartner 

Fastpartner AB grundades år 1987 genom ett samarbete mellan bland annat ICA, Skandia 

och Skanska (Fastpartner, u.å.). I starten hette bolaget Fastighetspartner NF AB vilket följde 

fram bolaget till millennieskiftet då man valde att byta namn till Fastpartner (Fastpartner, 

u.å.). Företaget var privatägt fram till 1994 då bolaget tog steget till börsnotering på Nasdaq 

OMX.  Från att äga fastigheter främst runt Gävle äger bolaget idag huvudsakligen fastigheter 

i Storstockholmsområdet men har även vissa innehav i Gävle, Norrköping, Göteborg och 

Malmö. Fastpartner har en relativt bred segmentsspridning där majoritetsinnehaven är emot 

industri, lager och kontor. En mindre andel butiksfastigheter samt bostäder återfinns även i 

bolagets innehav (Fastpartner, 2018). Bolaget leds av VD Sven-Olof Johansson. År 2018 

redovisade en omsättning om 1,45 miljarder SEK med ett totalt innehav om 22,3 miljarder 

SEK (Fastpartner, 2019). 

 

HEBA 

HEBA Fastighets AB grundades i slutet på 1952 av Folke Ericsson och Karl Holmberg, vilka 

tillsammans utgör namnet på företaget som står för Holmberg-Ericson Byggnadsaktiebolag 

(HEBA, 2018). I början var Heba både ett förvaltande och ett byggande fastighetsföretag, 

men sedan start har företaget växt kraftigt samt skiftat över hela sitt fokus mot 

fastighetsförvaltning. Bolagets huvudsakliga innehav omfattar bostadsfastigheter samt 

samhällsfastigheter i Storstockholmsområdet. Heba leds av VD Lennart Karlsson som för år 

2018 redovisade en omsättning om 380 miljoner SEK, med ett totalt innehav om 9,65 

miljarder SEK (HEBA, 2019). 

 

Hufvudstaden 

Hufvudstaden AB grundades av Ivar Kreuger år 1915 vilket gör företaget till ett av Sveriges 

äldsta stora fastighetsföretag (Hufvudstaden, 2019). Företaget är välkänt inom branschen för 

att inte bara ha sitt överhängande innehav i Stockholm, utan även för att de äger en stor andel 

fastigheter i Stockholms exklusiva områden; Stureplan och Norrmalm. Utöver Stockholm har 

bolaget även en mindre andel i centrala Göteborg. Företagets är fokuserat på att främst äga 

kontorsfastigheter (Hufvudstaden, 2018).  Idag leds företaget av VD Ivo Stopner. År 2018 
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redovisade Hufvudstaden en omsättning om 1,8 miljarder SEK med ett totalt innehav om 

44,1 miljarder SEK (Hufvudstaden, 2019). 

  

Klövern 

Klövern AB grundades år 2002 som en avknoppning av det dåvarande IT-bolaget Adcore för 

att sedan noteras på börsen året därpå (Klövern, 2015). Sedan dess har företaget haft en 

stadig tillväxt varje år både vad gäller omsättning och totalt innehav av fastigheter. Klöverns 

segmentsfokus ligger främst inom kontorslokaler vilket utgör ca 80 procent av det totala 

innehavet (Klövern, 2019). Resterade innehav är fördelat relativt jämnt mellan lager/logistik 

samt handel. För år 2018 rapporterade nuvarande VD Rutger Arnhult en omsättning om 3,25 

miljarder med ett totalt innehav om 53 miljarder SEK (Klövern, 2019). 

 

Platzer 

Platzer Fastigheter grundades år 1969 genom en sammanslagning av tre olika mindre 

fastighetsaktörer som respektive hade innehav i västra, norra samt östra Sverige (Platzer, 

2019). Sedan start har Platzer både noterats, köpts upp för att sedan noteras igen på börsen 

år 2013. Platzers geografiska fokus är att endast äga fastigheter i Göteborg med omnejd. 

Företagets främsta innehav är inom kontorsfastigheter men har även innehav inom industri 

samt lager (Platzer, 2018). Platzer leds av Per-Gunnar Persson som för år 2018 redovisade 

en omsättning om 1,05 miljarder SEK med ett totalt fastighetsinnehav om 18,4 miljarder SEK 

(Platzer, 2019). 

 

Wallenstam 

År 1944 grundade vännerna Lennart Wallenstam och Karl Olsson sitt första fastighetsbolag 

under namnet Olsson och Wallenstam Byggnadsfirma (Wallenstam, 2019). Först senare 

skulle företaget byta namn till Wallenstam. Företaget äger främst bostadsfastigheter i 

Göteborg och Stockholm men har även innehav i Helsingborg (Wallenstam, 2019). Nu för 

tiden leds bolaget av Hans Wallenstam, son till Lennart Wallenstam som var med och 

grundade företaget. För år 2018 redovisades en omsättning om 1,9 miljarder SEK med ett 

totalt fastighetsinnehav om 46 miljarder SEK (Wallenstam, 2019). 

 

Wihlborgs 

Wihlborgs grundades som ett byggnadsbolag av O.P. Wihlborg i Malmö år 1924 (Wihlborgs, 

2018). Bolaget var främst privat ägt fram till 2005 när ledningen valde att notera Wihlborgs 

på Stockholmsbörsen (Wihlborgs, 2018). Nu för tiden äger företaget främst fastigheter i 

Öresundsregionen vilket både täcker delar av Sverige samt delar av Danmark. Wihlborgs 

särskiljer sig även från mängden genom att både förvalta fastigheter samt ha en stor del 

projekt där företaget utvecklar fastigheter, vilket för år 2017 uppgick till cirka 25 procent av 
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resultatet (Wihlborgs, 2018). Företaget leds av VD Ulrika Hallengren, som för år 2018 

redovisade en omsättning om 2,7 miljarder och ett totalt fastighetsinnehav om drygt 42 

miljarder SEK (Wihlborgs, 2019). 

 

4.3 Genomförande av studien 

4.3.1 Operationalisering 

Operationaliseringen avser hur studien ska genomföras för att uppfylla dess syfte (Bryman 

och Bell, 2011). För att uppfylla studiens syfte krävs mätinstrument som någorlunda 

tillförlitligt kan illustrera det som studien avser undersöka, det vill säga om det finns 

eventuella samband mellan aktiemarknadens värdering av fastighetsbolag och 

fastighetsbolagens ägande i olika fastighetstyper och dess geografiska placeringar. I studien 

avsågs detta samband undersökas genom att använda paneldataregressioner, där sambandet 

mellan variabler beroende av fastighetstyp och geografisk placering jämförs mot hur 

företagen värderas över tid.  

 

Först och främst skapades en kartläggning för respektive företag, där samtliga fastigheter 

kategoriserades och delades upp i respektive fastighetstyp och geografisk placering. Då 

studien avser mäta förändringen i företagens innehav mot förändringen i värderingen täcker 

kategoriseringen samtliga fastigheter över en tidsperiod om 10 år. Då flertalet av de företag 

som är med i studien redan har en viss uppdelning redovisad blev en egen kategorisering av 

fastigheterna mer kongruent och jämförbar då alla företag då kategoriseras på samma sätt. 

 

Vidare krävdes ett värderingsmått som kunde användas i jämförelse med variablerna 

beroende av fastighetstyp och geografisk placering. Valet föll på att både använda 

EV/EBITDA, som är en av de vanligaste och mest täckande värderingsmultiplarna att 

använda i jämförelse mellan bolag. Ytterligare användes ett mått som visas hur respektive 

företag värderas i förhållande till respektive företags substansvärde. 

 

Sammanfattningsvis antogs ovan tillvägagångsätt ge goda möjligheter att besvara studiens 

syfte, då väl grundande underlag för att undersöka jämförelsen mellan värderingen och 

innehaven skapats. Därmed har studiens syfte och frågeställningar omvandlats till mätbara 

variabler. 

 

4.3.2 Datainsamling 

Tidsperioden för data i studien sträcker sig över en period om tio år. Data i studien är främst 

hämtad från respektive företags årsredovisningar, bokslutskommunikéer och dylika 

finansiella rapporter utgivna av respektive företag. Insamlingen har skett genom att 
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observera dessa dokument för att sedan föra in dessa i diverse Excelfiler. Ytterligare 

behandlas en del data som är inhämtad från Nasdaq, Datscha och Sedis. 

 

Inledningsvis listades urvalets fastighetsförteckningar i Excel för att ge en överblick över 

vilka och hur många fastigheter det handlade om. Fastighetsförteckningarna inhämtades i 

samband med att årsredovisningar för 2018 publicerades och därmed tillkom en uppdaterad 

lista från senast tillgängliga informationskälla. I och med fastighetsförteckningarnas 

uppbyggnad, tar studien ej hänsyn till eventuella förändringar i fastighetsförteckningarna 

efter årsskiftet 2018/19. Eventuella köpta/sålda men ännu ej tillträdda/frånträdda 

fastigheter inkluderas ej då fastighetsförteckningen illustrerar vilka fastigheter som ägs på 

den sista dagen för året den gäller. 

 

Följande information inhämtades per fastighet från de noterade fastighetsbolagens 

fastighetsförteckningar: 

 

- Fastighetsbeteckning 

- Adress 

- Kommun 

- Total uthyrningsbar area 

- Uthyrningsbar area indelad utefter den specifika fastighetens användningsområden 

- Taxeringsvärde (om det fanns redovisat) 

- Hyresvärde (om det fanns redovisat) 

 

Utöver ovanstående inhämtades även sporadisk redovisad information som kunde komma 

att underlätta kategorisering, exempelvis angavs i vissa fall signifikanta hyresgäster för den 

specifika fastigheten. Fastighetsbeteckningarna användes för att identifiera varje fastighet 

var för sig. Adress och kommun behövdes för att genomföra kategoriseringen, främst för 

analys av den geografiska placeringen. Användningen av areauppgifterna förklaras vidare i 

nästkommande avsnitt som förklarar kategoriseringen av data. 

 

4.3.3 Kategorisering av data 

En stor del av studien har varit att sammanställa all data samt kategorisera den för att kunna 

utföra paneldataregressionerna för att sedan analysera och dra nödvändiga slutsatser. 

Kategoriseringen av de noterade fastighetsbolagen innehav har genomförts i två steg.  

 

Steg 1 

I det första steget genomförs en enkel analys av varje fastighet för att sätta en övergripande 

kategori. Detta steg medför endast en kategorisering utifrån fastighetens 
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användningsområde och ej geografisk placering, dessutom utgår den från fastighetsbolagens 

redovisade ytor. Den första delen av kategoriseringen består av att bedöma en huvudkategori 

för varje fastighet utifrån redovisade ytor per användningsområde av de noterade 

fastighetsbolagen. Se nedan lista på de olika indelningarna av olika användningsområden 

som redovisats av företagen i studiens urval: 

 

- Bostäder 

- Kontor 

- Handel / Butik 

- Hotell 

- Restaurang 

- Industri 

- Lager 

- Utbildning 

- Vård / omsorg 

- Övrigt 

 

Ovanstående representerar därmed en lista över vad varje fastighet kunde kategoriseras som 

i kategoriseringens första steg. Vidare ökar komplexiteten av kategoriseringen genom att 

flertalet fastigheter har olika användningsområden, det vill säga att fastigheter kan innehålla 

både bostäder, handelsytor samt övriga utrymmen. Frågan huruvida detta skulle behandlas 

diskuterades med en professionell aktör i fastighetsbranschen. Det finns olika sätt att gå 

tillväga, exempelvis skulle det gå att dela upp varje fastighet och kategorisera varje separat 

del eller låta den del som motsvarar den största delen av hyresintäkten vara huvudkategorin. 

För att studien skulle vara genomförbar under angiven tidsperiod krävdes däremot en 

tidseffektiv men av branschen accepterad metod. Därmed utmynnade det i att det 

användningsområde som motsvarade störst area av fastigheten blev huvudkategori i det 

första steget av kategoriseringen/klassificeringen. Detta tillvägagångssätt används ofta i 

samband med årsredovisningar i de fall fastighetsbolagen även redovisar fastighetstyper och 

dess indelning i bolagets fastighetsbestånd.  

 

Steg 2 

Det andra steget innebär en mer detaljerad analys som utmynnar i en mer precis kategori 

utifrån fastighetens användningsområde och geografiska placering. Efter att ha genomfört 

den inledande klassificering gick studien djupare för att uppnå en slutgiltig klassificering som 

tar hänsyn till geografisk placering och fastighetens användningsområde. De olika 

klassificeringarna togs fram i samråd med en professionell aktör i branschen. Med hänsyn 

till den tid studien hade till förfogande behövde vissa generaliseringar genomföras, främst på 
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geografisk nivå. Metoden utgick ifrån två delkategorier, en representerade geografisk 

placering och den andra fastighetens användningsområde, vilka sedan gemensamt 

utmynnade i den faktiska kategorin på fastigheten. Se nedanstående lista över delkategorier 

samt slutgiltig kategori som användes i studien. 

 
Tabell 4.2 (egen konstruktion) 

 

Varje kategorisering utsätts för risk i och med att det finns en viss subjektivbedömning. För 

att säkerställa en relativt korrekt och allmän accepterad bedömning har kategoriseringen 

diskuterats och i viss mån kontrollerats av en professionell aktör i branschen. Kategorierna 

förklaras mer ingående var för sig i studiens Appendix. 

 

Kontor 

I studien finns fyra olika kategorier av kontor för att kunna få med skillnaderna av 

delmarknaderna i Storstockholm; Kontor CBD, Kontor innerstad, Kontor närförort, Kontor 

övrig. Klassificeringen tar vidare från steg 1 där det först och främst bestäms om det är en 

Geografisk placering Fastighetens användningsområde Slutgiltiga klassificeringar
Storstockholm Kontor CBD Storstockholm Kontor CBD
Storgöteborg Kontor innerstad Storstockholm Kontor innerstad
Stormalmö Kontor närförort Storstockholm Kontor närförort
Regionstäder Kontor övrig Storstockholm Kontor övrig
Mindre städer Handel cityhandel A-läge Storgöteborg Kontor innerstad
Riket Handel cityhandel B-läge Stormalmö Kontor innerstad
Utland Handel köpcentrum Regionstäder Kontor innerstad

Handel dagligvaruhandel Mindre städer Kontor innerstad
Handel big-box A-läge Handel cityhandel A-läge
Handel big-box B-läge Handel köpcentrum
Logistik A-läge Handel cityhandel B-läge
Logistik B-läge Handel big-box A-läge
Industri A-läge Handel big-box B-läge
Industri B-läge Handel dagligvaruhandel
Bostäder innerstad Logistik A-läge
Bostäder närförort Logistik B-läge
Bostäder övrig Industri A-läge
Vård, omsorg och äldreboende Industri B-läge
Skola och utbildning Storstockholm Bostäder innerstad
Stat/rättsväsendet Storstockholm Bostäder närförort
Mark, byggrätt och projekt Storstockholm Bostäder övrig
Hotell Storgöteborg Bostäder innerstad
Bostäder Stormalmö Bostäder innerstad
Kontor Regionstäder Bostäder innerstad
Logistik Mindre städer Bostäder innerstad
Handel Vård, omsorg och äldreboende
Övrigt Skola och utbildning

Stat/rättsväsendet
Utland Bostäder
Utland Kontor
Utland Logistik
Utland Handel
Utland Övrigt
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kontorsfastighet eller ej. Hyresnivåerna och värdena skiljer markant beroende på var i 

Stockholm kontorsfastigheter befinner sig, vilket är anledningen till att det finns flera olika 

klassificeringar för kontor i Storstockholmsområdet. Delmarknadseffekten finns även inom 

de andra geografiska områdena men den totala skillnaden blir mindre i och med att 

marknaderna är mindre. Den främsta anledningen till att övriga geografiska områden inte är 

uppdelade i flera olika kontorsklassificeringar utan endast har en mer generaliserad kategori 

för kontor, ”Kontor innerstad”, är att studien skulle vara genomförbar över den tidsperiod 

som fanns till förfogande. 

 

Bostäder 

Studien har tre olika klassificeringar för bostadsfastigheter; Bostäder innerstad, Bostäder 

närförort och Bostäder övrig. Fastigheter klassificerade som bostäder i steg 1 delas in i olika 

kategorier beroende av geografisk placering. I Storstockholm gör studien mer detaljerad 

skillnad på var i Storstockholm bostadsfastigheten befinner sig för att urskilja skillnader 

inom Storstockholm. Precis som för kontor tar studien endast hänsyn till delmarknaderna 

inom Storstockholm med hänsyn till materialitets och tidsskäl. Bostadsfastigheter utanför 

Storstockholmsområdet behandlas mer aggregerat som ”Bostäder innerstad” vilket innebär 

att det inte görs skillnad på bostadsfastighetens lokala läge inom den geografiska 

klassificeringen.  

 

Handel 

Handelsfastigheter består generellt av fastigheter där olika typer av försäljning sker. Då 

efterfrågan på vad som säljs i butikerna är varierande använder studien ett antal olika 

handelskategorier; Handel köpcentrum, Handel cityhandel, Handel big-box och Handel 

dagligvaruhandel. Vid konsultation med en professionell aktör i branschen framgick det att 

delmarknadseffekten, det vill säga den geografiska placeringen på området i fråga, har en 

stor inverkan för handelsfastigheters attraktivitet och därmed värde. Således bedöms det om 

cityhandel- och big-boxfastigheter har ett A- eller B- läge. Ett A-läge innebär ett för 

fastighetstypen väldigt fördelaktigt område medan ett B- läge inte är lika fördelaktigt. Denna 

klassificering blir i viss mån subjektiv, men för att klassificeras som ett A- läge krävs höga 

krav på fastighetens placering och tydliga fördelar med platsen ska framgå. Bedömning av 

ett eventuellt A- läge har i stor utsträckning gjorts tillsammans med en professionell aktör. 

Då bedömning av fastigheten som A- eller B-läge samt de olika typer av 

handelsfastighetskategorier som studien använder anses vara tillräcklig för att reflektera 

fastighetens egenskaper är samtliga handelskategorier klassificerade som ”Riket”. 
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Logistik 

Logistikfastigheter definieras av studien som att en majoritet av den uthyrningsbara arean i 

fastigheten består av lager eller är till för logistikändamål. Efter konsultation med en 

professionell aktör i branschen beror logistikfastigheters värdering på den geografiska 

placeringens strategiska signifikans ur ett logistiskt perspektiv. Således bedöms 

logistikfastigheter någorlunda liknande oavsett vart i landet den befinner sig, där 

attraktiviteten är beroende av efterfrågan på logistikverksamhet i det lokala området. För att 

reflektera detta bedöms varje logistikfastighet bedöms med ett A- eller B-läge. 

 

Industri 

Industrifastigheter innefattar fastigheter i Sverige som till större delen av den uthyrningsbara 

arean består av industri och / eller produktionsytor. Efter diskussioner med en professionell 

aktör i branschen framgick det att, liknande logistikfastigheter, bedöms industrifastigheter 

utifrån den faktiska platsens efterfrågan på just industrifastigheter. Således bedöms 

industrifastigheter över landet liknande men där ett A- eller B-läge justerar den aktuella 

fastighetens attraktivitet sett till geografisk placering. 

 

Vård, omsorg och äldreboende 

Vård-, omsorg- och äldreboendefastigheter får en egen klassificering till följd av dess ofta 

statliga/kommunala hyresgäster vilket generellt innebär långa hyreskontrakt. Med 

annorlunda egenskaper är det intressant för studien att se om denna typ av fastighet bedömts 

annorlunda av aktiemarknaden. Likt logistik- och industrifastigheter kom studien fram i 

samråd med en professionell aktör fram till att dessa fastigheter, ofta benämnda som 

samhällsfastigheter, inte är särskilt beroende av var i Sverige de är placerade. Självklart har 

placeringen en påverkan men en professionell bedömning genomförs utifrån fastighetens 

faktiska kontrakt, livslängd och efterfrågan på denna typ av fastighet i den lokala orten. Då 

studien, med hänsyn tagen till tidsresurser, inte har möjlighet att gå ner på den detaljnivån 

bedöms samtliga vård-, omsorg- och äldreboendefastigheter i studiens urval belägna i 

Sverige som Riket Vård, omsorg och äldreboende. 

 

Skola och utbildning 

Fastigheter där majoriteten av ytan är uthyrd till hyresgäst(er) som bedriver skol- och 

utbildningsverksamhet klassificeras som Riket Skola och utbildning. Med samma motivering 

som för vård-, omsorg- och äldreboendefastigheter bedöms inte det faktiska läget för 

fastigheten i fråga. 
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Stat/rättsväsendet 

Fastigheter klassificerade som Riket Stat/rättsväsendet utgör fastigheter i Sverige där 

myndigheter som exempelvis Polisen eller Försvaret utgör stamhyresgäst. Med samma 

motivering som för vård-, omsorg och äldreboendefastigheter samt skol- och 

utbildningsfastigheter bedöms ej det faktiska läget för fastigheten i fråga.  

 

Hotell 

Fastigheter som till en majoritet består av yta uthyrd till hotellverksamhet klassificeras som 

Riket Hotell. Det strategiska läget på hotellet är av signifikans då det påverkar efterfrågan av 

hotellboende, däremot behöver det inte vara kopplat till något av studiens valda geografiska 

klassificeringar varpå samtliga hotellfastigheter klassificeras liknande. Valet att bortse från 

läge för hotellfastigheter faller på studiens tidsresurser samt det faktum att mängden 

hotellfastigheter i urvalets bestånd är begränsat. 

 

Mark, byggrätt och projekt 

Fastigheter som endast mark alternativt som har byggrätter eller omfattande befintligt 

projekt bedöms som Riket Mark, byggrätt och projekt. Självklart är den geografiska 

placeringen av dessa typer av stor vikt men på grund av tidsresurser samt det faktum att 

signifikansen av denna typ av fastighet försvinner i viktningsmetoden, mer om det i senare 

kapitel, gör att studien ej skiljer på var i Sverige dessa befinner sig. Dessutom är studien 

fokuserad på förvaltningsbolag där majoriteten av intjäning härstammar från att förvalta och 

äga fastigheter, även om viss projekt- och utvecklingsverksamhet finns i de flesta 

fastighetsbolagen i studiens urval. 

 

Utlandet 

I studiens urval av fastighetsbolag ingår en mindre skara fastigheter belägna utomlands. På 

grund av resurser som tillgängligheten av tid och möjligheten att göra tillförlitliga 

bedömningar på fastigheter utomlands generaliserar studien dessa och benämner de som 

antingen: 

• Utland Kontor 

• Utland Bostäder 

• Utland Logistik 

• Utland Handel 

• Utland Övrigt 

 

Generaliseringen försvaras vidare av att denna typ av fastighet är i mindre omfattning där 

endast ett fåtal fastighetsbolag i urvalet äger en signifikant andel fastigheter utomlands. 
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4.3.4 Viktning av klassificeringar 

För att illustrera fastighetsbeståndens uppdelning i de olika klassificeringarna för varje 

fastighetsbolag behövdes en standardiserad metod för att vikta varje fastighet på ett 

representativt sätt. Inledningsvis avsågs taxeringsvärde eller hyresvärdet per fastighet 

användas för detta ändamål men denna information redovisas ej konsekvent per fastighet av 

urvalets fastighetsbolag. Dessutom finns det nackdelar med båda mått, där taxeringsvärden 

inte finns på fastigheter som inte är taxebundna, exempelvis samhällsfastigheter 

klassificerade som Riket Vård-, omsorg- och äldreboende och Riket Skola och utbildning. 

Hyresvärdet existerar inte heller konsekvent och är svårt att bedöma representativt för 

fastigheter i klassificeringen Riket Mark, byggrätt och projekt. Vidare finns ytterligare 

problem om studien skulle förlita sig på redovisade siffror. Hyresvärden har en tendens att 

beräknas på olika vis aktörer emellan, även om skillnaderna är små skulle det minska 

jämförelsebarheten i studien. För uppfylla studiens krav om en standardiserad metod där 

fastigheter viktas representativt har därför marknadshyresvärdet per kvadratmeter för varje 

klassificering uppskattats med hjälp av en professionell aktör. Således bedöms varje 

klassificering liknande oavsett bolag vilket förbättrar jämförbarheten mellan 

fastighetsbolagen i studiens urval. Dock kvarstår problemet med bedömning av hyresvärde 

för Riket Mark, byggrätt och projekt som i denna studie därmed ej inkluderas. I och med att 

studien är genomförd över tid har i verkligheten även hyresvärden förändrats. På grund av 

tidsbegränsning och felmarginalen i att bedöma hyresvärden för varje år, valdes det att för 

viktningen använda 2018 års uppskattade hyresvärden per klassificeringen även bakåt i 

tiden. Se Appendix för uppskattade hyresvärden per klassificering.  

 

Viktningen av fastigheterna utifrån klassificering utmynnar i att varje fastighetsbolag får en 

viss andel av sitt fastighetsbestånd i varje klassificering som existerar i bolagets bestånd. 

Storleken på andelen bestäms således av studiens uppskattade hyresvärden per 

kvadratmeter multiplicerat med varje fastighets kvadratmeterarea. Således är vikten av varje 

klassificering beroende av fastigheternas andel av intjäningen. En följdeffekt av 

generaliseringen i steg 1 är att all area inte motsvarar den klassificering som studien gett 

vilket innebär att en viss felmarginal existerar. Se nedan tabell 4.3 för ett exempel på hur 

viktningen ser ut för 2018 för ett urval av studiens bolag. Denna uppställning har genomförts 

för varje bolag och för varje år under studiens period. 
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Exempel på hur viktningarna per klassificering ser ut 

% av innehav år 2018 AL BALD CAST CATE CORE DIÖS FABG 
Storstockholm Kontor CBD 5% 2% 1% 0% 0% 0% 12% 
Storstockholm Kontor innerstad 17% 5% 5% 0% 0% 0% 32% 
Storstockholm Kontor närförort 18% 7% 7% 0% 0% 0% 54% 
Storstockholm Kontor övrig 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Storgöteborg Kontor innerstad 6% 9% 12% 0% 0% 0% 0% 
Stormalmö Kontor innerstad 1% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 
Regionstäder Kontor innerstad 0% 2% 27% 0% 0% 36% 0% 
Mindre städer Kontor innerstad 0% 1% 0% 0% 0% 12% 0% 
Riket Handel cityhandel A-läge 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 
Riket Handel köpcentrum 46% 4% 4% 0% 0% 6% 0% 
Riket Handel cityhandel B-läge 2% 2% 5% 0% 0% 22% 0% 
Riket Handel big-box A-läge 0% 1% 3% 0% 0% 0% 0% 
Riket Handel big-box B-läge 0% 5% 2% 0% 0% 2% 0% 
Riket Handel dagligvaruhandel 0% 1% 0% 0% 0% 5% 0% 
Riket Logistik A-läge 0% 0% 17% 70% 15% 3% 0% 
Riket Logistik B-läge 0% 1% 3% 30% 0% 5% 0% 
Riket Industri A-läge 0% 0% 2% 0% 51% 0% 0% 
Riket Industri B-läge 0% 0% 1% 0% 30% 0% 0% 
Storstockholm Bostäder innerstad 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 
Storstockholm Bostäder närförort 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 
Storstockholm Bostäder övrig 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Storgöteborg Bostäder innerstad 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 
Stormalmö Bostäder innerstad 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Regionstäder Bostäder innerstad 1% 6% 0% 0% 0% 5% 0% 
Mindre städer Bostäder innerstad 0% 3% 0% 0% 0% 1% 0% 
Riket Vård, omsorg och äldreboende 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 
Riket Skola och utbildning 0% 1% 0% 0% 2% 2% 0% 
Riket Stat/rättsväsendet 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Riket Mark, byggrätt och projekt 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Riket Hotell 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 
Utland Bostäder 0% 35% 0% 0% 0% 0% 0% 
Utland Kontor 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 
Utland Logistik 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 
Utland Handel 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 
Utland Övrigt 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tabell 4.3 (egen konstruktion) 

 

4.3.5 Metod för listning av fastigheter 

Då studien efterfrågar klassificeringar av fastighetsbolagens innehav över tid krävdes en 

metod för att lista och klassificera samtliga fastighetsinnehav vid olika tidpunkter. För att 

vara tidseffektiva, inleddes studien med att klassificera samtliga fastighetsinnehav för 2018 

indelat per fastighetsbolag. Sedan arbetades innehaven baklänges till och med 2009 års 
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innehav. Genom att kopiera listorna bakåt och justera för köpta och sålda fastigheter 

uppnåddes en konsekvent process där samma fastighet inte klassificerades på nytt över tid, 

såvida den inte var under projektering eller liknande över en viss period. 

 

4.3.6 Kontroll av korrekthet 

För att kontrollera att fastighetslistorna stämde gjordes avstämningar mot det redovisade 

antalet kvadratmeter i årsredovisningarna och fastighetslistans totala kvadratmeter. Då 

fastigheter kontinuerligt mäts om påverkar det de redovisade kvadratmeterna och samma 

fastighet kan redovisas med olika kvadratmeter trots att inga ombyggnationer skett. I studien 

har vi utgått från 2018 års redovisade storlek och endast justerat för ombyggnationer samt 

projektutveckling, vilket innebär att en viss differens kan uppstå i kontrollen. Generellt har 

en felmarginal om maximalt 5 procent i antalet kvadratmeter tillåtits, även om denna i de 

flesta fall varit betydligt mindre. 

 

4.3.7 Beräkning av EV / EBITDA och substansvärdespremie/-rabatt 

Studiens två olika beroendevariabler, EV / EBITDA och substansvärdespremie/-rabatt, har 

ett antal beräkningsmoment som bör definieras. Som tidigare definierat enligt Damodaran 

(2012), innehåller EV / EBITDA- multipeln en beräkning av marknadsvärdet av alla 

utestående aktier adderat med nettoskulden. I studien genomfördes beräkning som ett 

genomsnitt av marknadsvärdet för januari månad året därpå, detta för att på ett bra sätt 

reflektera marknadsvärdet hänförligt till fastighetsförteckning den sista december varje år. 

Det vill säga att 2018 års klassificering kommer ställas mot EV / EBITDA och 

substansvärdespremie/-rabatt beräknade utifrån det genomsnittliga marknadsvärdet på 

aktierna under januari 2019. Ett annat alternativ hade varit att endast ta marknadsvärdet 

sista dagen på året, det vill säga samma dag som fastighetsförteckningen för varje företag är 

aktuell. Det skulle däremot öka risken för att börsens kortsiktiga fluktuationer och andra 

kortsiktiga nyheter påverkar det beräknade marknadsvärdet.  

 

Nettoskulden beräknades genom att minska finansiella skulder med kassa och finansiella 

anläggningstillgångar. EBITDA beräknades utifrån varje årsredovisning som driftnetto 

subtraherat med kostnader för administration och EPRA NAV hämtades från Sedis, 

värdejusterat för eventuella preferensaktier. 
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4.4 Analysmetod 

4.4.1 Paneldataanalys 

För att analysera samt utreda hur fastighetsbolagens innehav har påverkat dess värdering 

krävdes en analysmetod som både tog hänsyn till förändring i tid samt förändring i 

innehaven över tiden för flera olika fastighetsbolag. Vidare är studien både intresserad av hur 

innehaven påverkar värderingen samt vilka variabler som påverkar mer än andra, för att 

eventuellt nå ett resultat där en specifik geografisk plats eller en specifik fastighetstyp kan ha 

påverkat mer än ett annat. 

 

En paneldataanalys är en statistisk modell som mäter hur olika oberoende variabler påverkar 

en specifik beroende variabel på ett flerdimensionellt sätt över tid. Fördelen med en 

paneldataanalys jämfört med en vanlig tidsserie eller en tvärsnittsanalys är att den både 

sammankopplar hur variablerna påverkar över tid men även ger större utrymme för att 

förklara respektive variabel var för sig (Verbeek, 2004). Med andra ord går det med hjälp av 

en paneldataanalys att både studera hur företagens innehav påverkar värderingen över tid, 

men även hur mycket respektive variabel påverkar.  

 

För att säkerställa legitimiteten i de statistiska modeller som har använts i studien används 

ett flertal statistiska tester av modellerna. Testerna används för att testa hur modellerna 

påverkas av korrelation, autokorrelation samt andra mått som bidrar till eller försämrar 

antagandet av att den statistiska modellen är tillämpar. Utöver testerna har övriga 

justeringar utförts vilket förklaras vidare i nästa stycke. I studien prioriterades även en 

balanserad paneldatamodell vilket innebar att tre stycken företag; Heba, Platzer och Catena 

ej inkluderades i regressionerna. Detta på grund av att information gällande deras 

fastighetsförteckningar ej fanns tillgänglig under hela studiens valda period. 

 

4.4.1.1 Korrelation 

Samtliga oberoende variabler i alla tester som har utförts i studien har först genomgått ett 

test för att se hur de korrelerar med varandra. Test för korrelation visar hur en variabel agerar 

beroende på en annan (Verbeek, 2004). En för hög korrelation mellan två eller fler variabler 

skulle kunna innebära att modellen försämras av multikollinearitet. Detta skulle innebära att 

modellen inte skulle kunna visa hur värderingen förändras beroende på en variabel; allt 

annat lika. För att förhindra multikollinearitet i modellen sattes ett gränsvärde till 0,7, där 

variabler med högre korrelation än 0,7 eller lägre korrelation än -0,7 togs bort från modellen. 

Gränsvärdet om 0,7 användes då det är ett generellt gränsvärde som är lämpligt vid 

användning av statistiska modeller (Verbeek, 2004). 
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4.4.1.2 Durbin-Watson analys 

Durbin-Watson analyser har utförts på samtliga modeller för att kontrollera om positiv eller 

negativ autokorrelation föreligger i modellerna. Autokorrelation innebär att feltermerna 

korrelerar vilket skulle kunna indikera att modellen saknar förklarande variabler (Verbeek, 

2014). Analysens resultat ligger alltid mellan 0–4, där ett värde under 2 innebär risk för 

positiv autokorrelation samt ett värde över 2 innebär risk för negativ autokorrelation 

(Verbeek, 2004). Resultatet av Durbin-Watson analyserna används för att diskutera 

rimligheten samt tillämpbarheten av modellerna. Gränsvärdet för vad som antas för högt 

eller för lågt diskuteras för respektive modell senare i studien.  

 

4.4.1.3 Signifikansnivåer 

För att avgöra hur väl värderingen kan förklaras av diverse variabler används olika 

signifikansnivåer som utvärderar med hur stor säkerhet variabeln verkar förklara 

värderingen. Respektive förklarande variabel har en egen signifikansnivå, som hädanefter 

kallas för p-värde. Variablerna anses vara signifikanta på olika nivåer med gränsvärden vid 

0.1 (*), 0,05 (**), 0,01 (***). Hur signifikansnivåer tolkas beror på modell till modell, men 

den generella regeln säger att ett p-värde under 0,1 antas vara signifikant där ju lägre p-värde 

innebär ett mått med högre signifikans (Verbeek, 2004). 

 

På grund av att studien omfattar modeller som försöker förklara värderingsmultiplar med 

hjälp av ett stort antal oberoende variabler föreligger risk för att många variabler ej visar sig 

vara signifikanta sett ur ett statistiskt perspektiv. Även fast modellerna omfattar flertal 

variabler som ej är signifikanta kommer dessa ändå diskuteras, vilket framgår vidare i 

analysavsnittet. 

 

4.4.1.4 VIF-test 

Vidare utfördes ytterligare ett test för att undersöka om multikollinearitet förelåg i någon av 

modellerna. Ett VIF-test undersöker för multikollinearitet genom att se till variansen i 

variablerna och om de påverkar modellen baserat på multikollinearitet (Gujarati, 2004). För 

att kontrollera för multikollinearitet genom VIF-test sätts ett gränsvärde för hur högt VIF-

värdet får vara för respektive variabel. Vad som antas vara ett för högt VIF-värde varierar där 

under tio är godkänt men under 5 ännu bättre (Gujarati, 2004). I modellerna togs vissa 

variabler bort på grund av för höga VIF-värden, för att minska problematiken med 

multikollinearitet. I de fullständiga modellerna finns däremot ett par undantag där flertalet 

variabler med högre VIF- värden än 10 har inkluderats. Detta berodde på att en del av 

variablerna som hade för höga VIF-värden fick nya VIF-värden som låg under gränsvärdet 

efter inkludering av kontrollvariabeln. Undantagen gav även möjlighet till att jämföra 
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modellerna sinsemellan med exakt samma variabler, både inklusive samt exklusive 

kontrollvariabeln.  

 

4.4.2 EV / EBITDA regressioner 

Totalt ingick 110 observationer i regressionsanalyserna. Samtliga regressioner genomfördes 

med logaritmerade hyresvärden som grund och ej de procentuella vikter som skapats för 

varje företag. Detta för att undvika problem vid analys och underlätta tolkning av resultaten. 

 

Vidare används en referensränta i respektive modell. Valet av referensränta landade på 

räntan för en svensk 10-årig statsobligation som inhämtades från Sveriges Riksbanks 

hemsida (Sveriges Riksbank, 2019). Räntan inhämtades som ett genomsnitt för januari varje 

år för hela tidsperioden. Precis som för marknadsvärdesberäkningarna användes 

genomsnittet för januari 2019 som data för klassificeringarna år 2018. Anledningen till att 

en svensk 10-årig statsobligation används som referensränta beror på att den väl speglar 

ränteutvecklingen i Sverige, och på grund av en längre tidsperiod är det fördelaktigt för 

modellen med en mer stabil ränta som ej är lika påverkad av kortsiktiga fluktuationer.  

 

4.4.3 Substansvärdespremie/-rabatt regressioner 

Vidare förklaras metoden för de regressioner som genomförts för att analysera ett eventuellt 

samband mellan marknadsvärdet i förhållande till EPRA NAV och innehav i studiens 

definierade klassificeringar. Den beroende variabeln i regressionen är substansvärdet, 

definierat som EPRA NAV, i förhållande till marknadsvärdet på aktierna beräknat enligt 

studiens metod. Denna kvot är sedan subtraherad med 1 för att enklare kunna analysera och 

dra slutsatser ifrån regressionens koefficienter. Totalt ingick 110 observationer i alla 

regressionsanalyser. Samtliga regressioner har genomförts med och utan kontrollvariabel 

som varit OMXS30-index. Anledning till att inte räntan används är att den allmänna 

räntenivån påverkar såväl substansvärdet enligt EPRA NAV samt marknadsvärdet, det vill 

säga både nämnaren och täljaren i ekvationen. OMXS30-index kontrollerar för att effekten 

av indexutvecklingen urskiljs i modellen, exempelvis går det att tänka sig att om index visar 

på en positiv trend, kan investerare bli mer positiva och värdera EPRA NAV högre än om 

index visar på en mer negativ utveckling. Teorin om herding är någonting som förstärker 

denna effekt. Genom att inkludera denna kontrollvariabel säkerställs att denna effekt urskiljs 

från effekten av de oberoende variablerna som studien avser undersöka.  
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4.5 Studiens kvalitet 

4.5.1 Reliabilitet 

Termen reliabilitet förklarar och utvärderar mätningarnas och måttens följdriktighet samt 

pålitlighet i studien (Bryman och Bell, 2011). Reliabilitet kan enligt Bryman och Bell (2011) 

därefter delas upp i flera underfaktorer i form av stabilitet, intern reliabilitet samt 

interbedömarreliabilitet. Utan att i detalj gå in på respektive faktors betydelse omfattar de 

tre sammanfattningsvis ett mått på att studiens mått och mätningar inte fluktuerar baserat 

på mätningstidpunkt, att mätningarna har liknande resultat om de underliggande faktorerna 

i respektive mått är liknande samt att observatörerna kan utföra mätningarna på ett objektivt 

sätt oavsett observation.  

 

Studiens mätningar har renderat i den data som används senare i analysen, vilket består av 

diverse numeriska mått som till exempel, uthyrningsbar kvadratmeter, taxeringsvärden, 

hyresvärden samt själva klassificeringen. Samtliga mått har inhämtats från antingen 

årsredovisningar, bokslutskommunikéer eller tredjepartsdatabaser som till exempel Datscha 

och Sedis. Då mätningarna i studien främst består av observationer från årsredovisningar 

samt bokslutskommunikéer över en tidsperiod på tio år anses stabiliteten för de flesta måtten 

vara hög. Detta motiveras av att oavsett om observationerna av mätningar sker idag eller 

framåt i tiden kommer respektive årsredovisning och bokslutskommuniké från 2017 och 

bakåt i tiden ha samma numeriska mått. Däremot kan stabiliteten vara lite lägre på 

respektive bokslutskommunikés senaste utgåva, då det händer att värden i dessa rapporter 

justeras vid samma års årsredovisning. Dessa skillnader tenderar däremot till att vara små 

att det ej bör påverka resultatet och i sin tur reliabiliteten av mätningarna i sin helhet. Vidare 

anses interbedömarreliabiliteten vara hög vilket även här motiveras av att det är numeriska 

data som behandlas, vilket inte lämnar något utrymme för att bedömningen skall vara 

subjektiv. 

 

Ovan gäller för samtliga mått exklusive klassificeringen som antas ha lägre stabilitet än 

resterande mått. Detta beror på att metoden för klassificeringen är utsatt för en viss 

subjektivbedömning. Även om mallen för hur dessa klassificeringar sätts är bred och går att 

följa lämnas ändå rum för subjektivitet i klassificeringen, framförallt vid bedömande av A-

/B-lägen för vissa av fastighetstyperna. Detta innebär att interbedömarreliabiliteten i just 

detta mått och i studien i sin helhet minskar, då en annan person som skulle utföra samma 

undersökning eventuellt skulle skilja från hur våra klassificeringar ser ut. 
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4.5.2 Validitet 

Validitet beskrivs i sin helhet som ett mått på hur de begrepp som mäts i studien verkligen 

mäter begreppet i fråga. Vidare delas validitet upp i olika slag som egentligen mäter samma 

sorts validitet men via olika tillvägagångssätt (Bryman och Bell, 2011). Studiens validitet 

uppnås genom att säkerställa ytvaliditet, vilket innebär att man intuitivt anser att de valda 

mätinstrumenten uppnår hög validitet för att sedan säkerställa eller bekräfta genom samtal 

med kunniga eller experter inom området. Processen för studien blev således att först 

intuitivt bestämma vilka mätinstrument eller variabler som var lämpliga för att mäta 

fastighetstyp och geografiska variabler och dess påverkan på aktiemarknadens värdering. För 

att mäta de första två kategoriserades och kartlades urvalsföretagens innehav för att 

klassificeras utifrån fastighetstyp och geografisk placering. Sedan presenterades 

mätinstrumenten och variablerna för en professionell aktör. Då aktören i fråga är ledande 

inom research och rådgivning inom fastighetsbranschen ansågs deras instämmande om 

mätinstrumenten och variablernas validitet ett säkerställande gällande validiteten i studien.   

 

4.5.3 Metodkritik  

Studiens metod för att besvara forskningsfrågorna kan och bör ställas till svars. Nedan 

diskuteras några av de uppmärksammade problemen. 

 

4.5.3.1 Subjektivitet 

Exempelvis förlitar sig en stor del av datainsamlingen och bearbetningen på subjektiva 

bedömningar vilket indikerar att om andra forskare genomfört studien hade dataresultatet 

sett annorlunda ut. Visserligen uppbackas metoden av ytvaliditet men trots denna kvarstår 

problem med subjektivitet. Vidare skulle detta kunna påverka resultatet i och med att om 

marknaden bedömer / klassificerar fastigheterna annorlunda och värderar tillgångarna 

därefter, varpå undersökningen inte kommer fram till eller mäter det som avses mätas. 

 

4.5.3.2 Omitted variable bias 

Omitted variable bias innebär risk för att andra variabler som ej finns med som 

förklarandevariabler påverkar den beroende variabeln (Gujarati, 2004). I studien finns det 

risk för att en del ej specificerade variabler påverkar de beroende variablerna EV / EBITDA 

och substansvärdespremie/-rabatt. Studien innehåller endast en räntevariabel och en 

indexvariabel, som agerar kontrollvariabel i var sitt test, och sedan förväntas resterande 

variabler förklara de beroende variablerna. Sannolikt är det flertalet ytterligare variabler som 

påverkar EV / EBITDA eller substansvärdespremien/-rabatten. Vidare representerar urvalet 

heller inte samtliga noterade fastighetsbolag och om det även fanns möjlighet att inkludera 
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resterande skulle resultatet möjligen se annorlunda ut. I och med att paneldataanalysen är 

balanserad försvinner även effekterna som tre av urvalets företag hade haft. 

 

4.5.3.3 Antalet observationer och studiens tidsomfattning 

För att ge en mer rättvisande bild av hur innehav i diverse fastighetstyper och var dessa är 

placerade skulle det vara fördelaktigt med fler observationer och en längre tidsperiod med 

data. Exempelvis innehåller tidsperioden ej några omfattande fluktuationer som finanskriser 

eller dylikt. Utvecklingen under studiens val av period kan därmed kritiseras för att inte vara 

representativt varav resultatet blir svårt att dra nytta av i framtiden. 

 

4.5.4 Litteraturkritik 

För att kunna säkerställa god legitimitet i studien har respektive källa granskats noga genom 

att både utvärdera det bevis som respektive författare framför, men även genom att betrakta 

respektive källas utgivare. Exempelvis är respektive journal som används i studien från 

välkända utgivare, där bland annat Journal of Finance, Journal of Real Estate Finance and 

Economics, Journal of European Real Estate Research samt Journal of Valuation återfinns. 

Currie och Pandher (2011) genomförde en studie om hur aktiva akademiker uppfattar 83 

stycken finansjournaler utifrån kvalitét och påverkan (awareness). Samtliga journalers 

kvalitet klassificeras på en skala mellan 1–5, där fem är hög och ett är låg.  Journal of Finance 

rankas i Currie och Pandher (2011) högst av alla med 4,839 i kvalitet vilket får ses som en 

styrka för de källor publicerade där. Journal of European Real Estate Finance and 

Economics rankas 3,107 i kvalitét (Currie och Pandher, 2011). Således inte lika stark som 

Journal of Finance men kan ändå anses hålla en viss kvalitét. Övriga nämnda journaler finns 

ej med i studien av Currie och Pandher men som publicerade forskningsartiklar får de ändå 

anses hålla relativt hög kvalitét. 

 

Ett antal av studiens valda litteratur kan anses vara något föråldrad och inte aktuell längre. 

Som tydligt exempel på detta finns Adams och Venmore-Rowland som är daterad till år 1990, 

nästan 30 år gammal vid studiens genomförande. Författarna anser dock fortfarande att 

studien är relevant och bristen på väletablerade liknande undersökningar i nutida 

sammanhang gör att det finns få andra relevanta teorival. Vissa brister med denna är att 

forskningen är baserad på en tid med mindre likviditet och ej lika liberala handelsmöjligheter 

och system. Digitaliseringen har revolutionerat handeln med finansiella system och 

tillgängligheten för investerare har ökat markant sedan studiens ursprung vilket gör att en 

liknande studie i nutida sammanhang möjligtvis fått annorlunda resultat. 

 

Vid egna beräkningar i studiens metod har vissa data inhämtats från Sedis, exempelvis 

redovisade EPRA NAV. Denna data kunde ha hämtats manuellt från respektive 
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årsredovisning, men då det ej fanns tid för denna bearbetning inom studiens tidsram och 

hämtades EPRA NAV via Sedis för varje företag. Hämtade EPRA NAV via Sedis är justerade 

för eventuella preferensaktier, vilket kan kritiseras i och med att Sedis genomför denna 

beräkning enligt en egen metod. Korrektheten kontrollerades genom att författarna 

kontrollberäknade ett slumpmässigt urval av substanspremier/-rabatter för några av 

företagen manuellt utifrån årsredovisning och vald metod för beräkning av marknadsvärden. 

 

4.5.5 Forskningsetik 

För att uppnå god forskningsetik följer studien vetenskapsrådets riktlinjer för 

forskningsetiska principer. Vetenskapsrådets (u. å.) riktlinjer renderar ut i fyra huvudkrav 

som tillsammans eller var för sig bidrar till god forskningsetik. Dessa fyra huvudkrav kallas 

för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, u. å.). 

 

Informationskravet innebär att författarna skall underrätta de parter som studien berör 

(Vetenskapsrådet, u. å.). Hur informationskravet skall behandlas anpassas från fall till fall 

där utsträckningen av respektive parts delaktighet avgör (Vetenskapsrådet, u.å.). I studien 

behandlas diverse fastighetsbolag där både deras namn samt numeriska mått förekommer. 

Däremot har inget av företagen medverkat aktivt. Med anledning av att studiens effekt på 

företagen antas vara försumbar kombinerat med att respektive företags deltagande är av 

passiv form avses ingen information angående företagens deltagande i studien att skickas ut. 

 

Samtyckeskravet innebär att respektive deltagare i studien har sin egen rätt att bestämma 

om denne vill medverka eller inte (Vetenskapsrådet, u. å.). Hur samtyckeskravet appliceras 

på studien beror likt informationskravet på studiens karaktär samt om respektive deltagande 

är av passiv eller aktiv natur. Med anledning av att informationen i studien bygger på allmänt 

tillgänglig information och att respektive företag deltar passivt i studien finns varken krav 

eller anledning till inhämtande av samtycke (Vetenskapsrådet, u. å.). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att samtliga personer som deltar i studien avger information 

skall behandlas med största möjliga konfidentialitet samt att deras personuppgifter skall 

förvaras på ett säkert sätt (Vetenskapsrådet, u. å.). Med hänvisning till att studien varken 

behandlar annat än allmän information eller deltagares personuppgifter antas 

konfidentialitetskravet ej applicerbart på studien. 

 

Nyttjandekravet innebär att den information och annan diverse data som inhämtas för 

forskningsändamål i vissa fall inte får användas för andra ändamål än studien själv 

(Vetenskapsrådet, u. å.). Exempelvis rör kravet personuppgifter eller annan personlig 
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information som i fel händer kan användas både på fel sätt eller i kommersiella sammanhang. 

Återigen appliceras kravet beroende på fall till fall, och med avseende på studiens natur som 

inte behandlar känslig information eller annan data antas kravet ej vara applicerbart på 

studien. 

 

Sammanfattningsvis följs vetenskapsrådets (u. å.) riktlinjer för forskningsetiska principer. 

Däremot tillämpas de fyra huvudkraven inte i någon större utsträckning på grund av att de 

ej är applicerbara i studien. 
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5. Resultat och analys 

5.1 EV / EBITDA 

Inledningsvis presenteras resultaten av regressionsanalyser där studiens klassificeringar är 

sammanställda till ett mindre antal oberoende variabler. Syftet med detta är att visa 

resultatet från en enklare statistisk modell för att sedan bygga vidare på en modell som 

innehåller en större del av studiens klassificeringar som oberoende variabler. 

 

5.1.1 Klustrade regressioner indelad i fastighetstyper 

För att skapa en enklare statistisk modell sammanfattades studiens samtliga klassificeringar 

till fem stycken variabler; Kontor, Handel, Bostäder, Industri / Logistik och Övrigt. I varje 

variabel summerades hyresvärdena för respektive typ av fastighet, vilket innebar att 

hyresvärden för alla kontorsrelaterade klassificeringar oavsett geografisk placering samlades 

under kontor et cetera. Sedan genomfördes en regression med EV / EBITDA- multiplarna 

som beroendevariabel. Regressionen genomfördes först med och sedan utan den tioåriga 

statsobligationsräntan för Sverige som kontrollvariabel. 

 

Regression utan kontrollvariabel 

Kluster - Fastighetstyper mot EV / EBITDA Koefficient 
Kontor 0,028456* 
Handel -0,00294 
Bostäder -0,113227** 
Industri / Logistik 0,217204*** 
Övrigt -0,005551 
Justerad R2 0,604197 
Standardfel 0,170747 
Durbin- Watson 0,98339 
Antal observationer 110 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Tabell 5.1 

 

I regressionen som illustreras i tabell 5.1 finns inte kontrollvariabeln inkluderad. Det som går 

att utläsa är att regressionen har en förhållandevis hög förklaringsgrad på kring 60 procent 

vilket får ses som positivt. Vidare är variablerna Kontor, Bostäder och Industri / Logistik 

signifikanta för denna modell. Koefficienterna för de signifikanta variablerna tolkas som 

förändringen i EV / EBITDA- multipeln vid en 1-procentig förändring i hyresvärde för den 

signifikanta variabeln. Regressionen ovan indikerar att innehav i Kontor och Industri / 

Logistik har en positivpåverkan på värderingen utifrån EV / EBITDA medan Bostäder har en 

negativ. Analyseras detta utifrån ett teoretiskt perspektiv innebär detta att investerare, under 
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perioden för studien, värderar kassaflödet (EBITDA) från Bostäder lägre än det från Kontor 

och Industri / Logistik. Kopplas detta till Damodaran (2012) diskussion om risk och 

marginalinvesteraren, går det att tolka det som att marginalinvesteraren ser Bostäder som 

mer riskfyllt. Detta kan låta osannolikt i och med den rådande bristen på bostäder i Sverige, 

men det gäller att ha i åtanke att detta är utifrån den tidsperiod som studien tar vid samt den 

datainsamling och de brister som möjligtvis kan finnas i den. Samtidigt är detta relativt, då 

en annan förklaring till varför det ser ut som det gör är att marknaden under denna period 

förväntar sig högre framtida kassaflöden från Kontor och Industri / Logistik jämfört med 

från Bostäder. En eventuell effekt av att bostadshyrorna är reglerade och att investerare 

förväntar sig att de fortsatt kommer vara det under överskådlig framtid. Industri / Logistik 

förväntas möjligen få en bra utveckling till följd av digitalisering och en ökad efterfrågan på 

logistikytor från den snabbt växande e-handeln. Kontor kan i sin tur reflekteras av den starka 

tillväxten i hyror i Storstäderna som varit under studiens tidsperiod. Innan slutsatser dras 

bör nämnas att det finns en hel del varningstecken i ovanstående regression, vilka kommer 

analyseras mer i detalj senare i kapitlet. 

 

Regressionen visar även att det inte finns statistisk signifikans i data och modell för att 

Handel och Övrigt påverkar EV / EBITDA- multipeln. Detta kan möjligen bero på att Handel 

innehåller många olika typer av handelsfastigheter som riktar sig till olika konsumenter. Som 

tidigare diskuterat kan e-handelns framfart ha påverkat synen på handelsfastigheter där 

varorna som säljs i allt större grad handlas online. Hyresgästerna till handelsytorna får 

därmed svagare ställning och framtida hyresutvecklingen blir lidande medan risken för 

vakanser ökar. Däremot finns det även typer av handelsfastigheter som inte påverkats i lika 

stor grad av de rådande trenderna, exempelvis livsmedelshandeln och cityhandel i bra 

geografiska lägen. Effekten vid kluster av alla handelsfastigheter blir således blandad och 

möjligen är det därför Handel variabeln ej är signifikant. Att även Övrigt variabeln inte är 

signifikant skulle kunna förklaras av ett liknande problem. I och med att Övrigt blir en 

restvariabel, där alla övriga klassificeringar som ej går in i de första fyra hamnar. Inom den 

finns det olika fastighetstyper med olika karaktärsdrag vilket gör att variabelns beståndsdelar 

inte nödvändigtvis har en enhetlig påverkan på EV / EBITDA. Som tidigare nämnt finns det 

dock en hel del problem med den statistiska modellen, några identifierade analyseras nedan. 

 

Till att börja med finns det ej någon kontrollvariabel i ovanstående regression och effekterna 

av en tillagd svensk tioårigobligation kommer presenteras nedan. Undersökes regressionen 

utifrån de tester som beskrivits i metodkapitlet, går det även tydligt se ett varningstecken i 

Durbin-Watson analysen som inte alls ligger på en tillfredställande nivå. Analysen indikerar 

att modellen är belastad med autokorrelation vilket innebär att feltermerna korrelerar. 
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Därmed går det att ifrågasätta fullständigheten i modellen, men möjligen kan en 

kontrollvariabel förbättra modellen. 

Regression med kontrollvariabel 

Kluster - Fastighetstyper mot EV / EBITDA Koefficient 
Kontor 0,009834 
Handel -0,001515 
Bostäder 0,0000747 
Industri / Logistik -0,055527 
Övrigt -0,004049 
Svensk 10-årig statsobligation -10,8577*** 
Justerad R2 0,818594 
Standardfel 0,14027 
Durbin- Watson 1,901957 
Antal observationer 110 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Tabell 5.2 

 

Inkluderas den svenska 10-åriga statsobligationen som förklaringsvariabel, i form av en 

kontrollvariabel, får det en stor inverkan på modellen. Modellen får en ännu högre 

förklaringsgrad men tidigare förklaringsvariabler är ej längre signifikanta. Utifrån Durbin-

Watson analysen verkar även en stor del av autokorrelationen försvinna och feltermen i 

föregående regression kan därför möjligen härledas till räntan. Analys av regressionen med 

räntan inkluderad visar att de tidigare variablerna ej längre har statistiskt signifikant 

inverkan på förändringen i EV / EBITDA för studiens period och indata. En annan förklaring 

skulle kunna vara att de variabler som använts i regressionen ovan är signifikanta och kan 

förklara beroendevariabeln, men på grund av att deras inverkan är såpass liten jämfört med 

hur mycket räntan påverkar kan inte modellen i sig agera underlag för en sådan slutsats. Det 

intressanta är istället magnituden av räntans inverkan på aktiemarknadens värdering av 

fastighetsbolagen, utifrån EV / EBITDA. Detta förefaller dock logiskt då räntan kan härledas 

till flera aspekter i värdering av fastighetsbolagen. Dels har det en stor inverkan på redovisade 

EPRA NAV utifrån kalkylbaserade metoder förklarade enligt Persson (2015), vidare påverkar 

det även nuvärdet av det framtida kassaflödet (EBITDA) som teoretiskt bör öka i samband 

med att räntan sjunker och diskontering får mindre effekt. EPRA NAV effekten på EV / 

EBITDA kan möjligen härledas genom Adams och Venmore-Rowland (1990) som påstod att 

marknadsvärdet följer substansvärdet. Således påverkas EV hos noterade fastighetsbolag 

indirekt av ränteförändringars påverkan på EPRA NAV samt genom påverkan på värdet av 

framtida kassaflöden. Detta resulterar i att EV / EBITDA- multipeln borde öka i samband 

med att räntan sjunker vilket regressionen bevisar med en stark negativ koefficient för den 

tioåriga svenska statsobligationen.  
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5.1.2 Klustrade regressioner med geografisk indelning 

För att skapa en enkel statistisk modell för att undersöka de geografiska klassificeringarna 

klustrades studiens data till fyra olika geografiska variabler; Storstäder, Regionstäder, 

Mindre städer och Utland. I denna modell bortsågs från samtliga Riket variabler som fanns 

med i den mer övergripande klassificeringen. Således ingår endast hyresvärdena per innehav 

i de klassificeringarna med geografisk delklassificering. Efter detta genomfördes en 

regression med dessa ovanstående oberoende variabler och EV / EBITDA som 

beroendevariabel. Även denna regression genomfördes med och utan den tioåriga 

statsobligationsräntan för Sverige som kontrollvariabel. 

 

Regression utan kontrollvariabel 

Kluster – Geografisk placering mot EV / EBITDA Koefficient 
Storstäder -0,011804 
Regionstäder 0,02188*** 
Mindre städer 0,090123** 
Utland 0,023911*** 
Justerad R2 0,620937 
Standardfel 0,16522 
Durbin- Watson 1,498305 
Antal observationer 110 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Tabell 5.3 

 

Regressionsanalysen visar på ett samband mellan de geografiska variablerna och EV / 

EBITDA med en relativt bra förklaringsgrad på strax över 62 procent. Durbin-Watson 

analysen tyder dock på att modellen innehåller autokorrelation, som möjligen kan bero på 

avsaknaden av kontrollvariabeln likt modellen med fastighetstyper. 

 

Analyseras signifikansnivåerna går det urskilja att samtliga variabler utom Storstäder är 

signifikant. Att Storstäder inte är signifikant skulle kunna vara en följdeffekt av att 

Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö skiljer sig för mycket mellan varandra. Ett 

signifikant samband blir därmed svårt att härleda då beståndsdelarna i variabeln pekar åt 

olika håll och den aggregerade effekten blir inte representativ.  Frågan är vad de signifikanta 

variablerna indikerar. En intressant iakttagelse är att innehav i alla tre signifikanta variabler 

har en positiv påverkan på EV / EBITDA- multipeln. Utifrån denna statistiska modell med 

studiens data och tidsperiod har det relativt sett inneburit högre EV / EBITDA- multiplar för 

fastighetsbolag med innehav i Regionstäder, Mindre städer och Utland. Medan Regionstäder 

torde gynnas av urbanisering, förväntas Mindre städer påverkas tvärtom. Att Regionstäder 

därmed påverkar EV / EBITDA positivt kan bland annat förklaras av urbanisering och 
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förväntan på framtida utvecklingen i orten. Intressant nog har ändå Mindre städer den 

högsta koefficienten. Detta kan visserligen vara en effekt från missvisande data, bland annat 

då antalet observationer för Mindre städer är ett fåtal vilket ger rum för avvikelser. Vidare 

ges det ännu större utrymme i och med att Riket variablerna är borttagna, i bolag som 

exempelvis Diös som har en för urvalet större mängd innehav i Mindre städer får det ett 

större samband mellan värdering och variabel när några av de andra innehaven ej inkluderas. 

Själva storleken på koefficienterna bör däremot ifrågasättas i och med risk för brister i 

underliggande data samt vissa statistiska varningar med regressionen som exempelvis 

autokorrelation. 

 

Innehav i Utlandet visar enligt regressionen på en positiv påverkan på EV / EBITDA- 

multipeln. Det bör nämnas att i urvalet av fastighetsbolag är det ganska få som äger 

fastigheter i utlandet vilket påverkar resultatet genom att resultatet endast är representativt 

utifrån ett fåtal observationer och företag. Resultatet kan visserligen ses som logiskt då 

innehav i Utlandet medför geografisk diversifiering och därmed ett möjligen mer 

diversifierat och mindre riskfyllt fastighetsinnehav. Det samma kan även sägas om innehav i 

Regionstäder och Mindre städer, som investerare möjligen bedömer som riskspridare istället 

för att koncentrera innehaven till Storstäder. Adams och Venmore-Rowland (1990) menade 

att diversifiering gav upphov till en minskad aggregerad risk för fastighetsbeståndet. Effekten 

av diversifiering kan således vara en anledning till att innehav i Utlandet, Regionstäder och 

Mindre städer premieras med en högre EV / EBITDA- multipel. 

 

Innan slutsatser dras behöver modellen mer underlag för att ta itu med tidigare nämnda 

varningstecken. Likt regressionen med fastighetstyper prövas samma regression igen fast 

med kontrollvariabeln den 1o-åriga svenska statsobligationsräntan. 

 

Regression med kontrollvariabel 

Kluster – Geografisk placering mot EV / EBITDA Koefficient 
Storstäder 0,005536 
Regionstäder 0,005725 
Mindre städer -0,03885 
Utland 0,004832 
Svensk 10-årig statsobligation -9,442516*** 
Justerad R2 0,814325 
Standardfel 0,137724 
Durbin- Watson 1,941171 
Antal observationer 110 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Tabell 5.4 
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Liknande föregående modell med fastighetstyper, blir samtliga variabler förutom 

kontrollvariabeln ej signifikanta. Även här visar regressionen på ett starkt negativt samband 

mellan räntenivå och EV / EBITDA- multiplar vilket förefaller som logiskt. Samtidigt 

försvinner även större delen av autokorrelationen i och med att Durbin-Watson analysen 

börjar närma sig 2.  Räntans påverkan på modellen innebär dock att samtliga oberoende 

variabler inte blir signifikanta och modellen kan därför ej tillförlitligt visa på att det råder ett 

samband mellan geografiska variabler och EV / EBITDA- multiplar under studiens 

tidsperiod och data. I och med att geografisk placering ofta anses vara det viktigaste vid 

värdering av fastigheter enligt Persson (2015) är detta anmärkningsvärt. Varför har då inte 

geografin på fastighetsbestånden större genomslag i aktiemarknadens värdering av noterade 

fastighetsbolag? En möjlig förklaring är att studien undersöker förändringen av EV / 

EBITDA- multipeln mot de oberoende variablerna. Medan den svenska 10-åriga 

statsobligationen haft en tydlig nedåtgående trend i samband med att EV / EBITDA- 

multiplarna ökat har innehaven utifrån ett geografiskt perspektiv inte ändrats nämnvärt. De 

flesta noterade fastighetsbolagen har en uttalad geografisk strategi som de sällan frångår, 

dock kan de självklart utöka och gå in i nya marknader. Exempelvis har Klövern börjat 

investera i fastigheter utomlands och Castellum fick ett större fastighetsbestånd i Norra 

Sverige i samband med Norrporten förvärvet. Studiens underlag i form av förändringar i 

fastighetsbestånd är dock inte tillräckligt för att kunna visa på signifikanta samband mellan 

EV / EBITDA- multipeln och de geografiska oberoende variablerna. 

 

5.1.3 Fullständig modell 

Efter att ha utfört separerade regressionsanalyser på variabler baserade på både 

fastighetstyper samt geografiska lägen utfördes ett test som omfattade samtliga variabler. 

Generellt sett är det fördelaktigt att i en regressionsmodell ha ett mindre antal variabler som 

kan förklara den beroende variabeln. Nackdelen blir att respektive variabel med flera 

undervariabler klustrade till en innehåller både signifikanta samt ej signifikanta 

undervariabler. I och med att tidigare modeller har variabler som inte är signifikanta, tyder 

det på att just detta är fallet. Därav genomfördes ett test med näst intill alla variabler, justerat 

för korrelationstest och VIF-test, för att se hur sambanden mellan fastighetstyp samt 

geografisk placering ser ut på en mer detaljerad nivå.  Följande variabler togs bort från 

modellen efter korrelationstestet: Regionstäder Kontor innerstad, Utland Bostäder och 

Storstockholm Kontor närförort. Även Riket Stat/rättsväsendet togs bort då det fanns för få 

observationer i studiens datasamling. Vidare genomfördes ett VIF-test med gränsvärde 10 

vilket resulterade i att Handel big-box A-läge, Storstockholm Bostäder närförort, Handel 

köpcentrum, Riket Logistik B-läge och Riket Skola och utbildning togs bort från modellen. 

Anledningen till att dessa variabler inte gavs undantag var för att de hade för höga VIF-

värden både inklusive samt exklusive kontrollvariabeln. 
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Regression utan kontrollvariabel 

Fullständig modell utan ränta Koefficient 
Mindre städer Bostäder innerstad 0,00366 
Mindre städer Kontor innerstad 0,019122 
Regionstäder Bostäder innerstad 0,002669 
Riket Handel big-box B-läge 0,008552*** 
Riket Handel cityhandel A-läge -0,002568 
Riket Handel cityhandel B-läge -0,01081* 
Riket Handel dagligvaruhandel -0,007778 
Riket Hotell -0,010105** 
Riket Industri A-läge 0,002082 
Riket Industri B-läge 0,003027 
Riket Logistik A-läge -0,011 
Riket vård, omsorg och äldreboende 0,004836 
Storgöteborg Bostäder innerstad 0,252863*** 
Störgöteborg Kontor innerstad -0,00319 
Stormalmö Bostäder innerstad -0,004256 
Stormalmö Kontor innerstad 0,007227* 
Storstockholm Bostäder innerstad -0,010285 
Storstockholm Bostäder övrig -0,020463*** 
Storstockholm Kontor CBD 0,020146*** 
Storstockholm Kontor innerstad -0,005648 
Storstockholm Kontor övrig -0,007797 
Utland Handel -0,00011 
Utland Kontor 0,00388 
Utland Logistik 0,00575 
Utland Övrig -0,002597 
Justerad R2 0,727665 
Standardfel 0,152006 
Durbin- Watson 1,862549 
Antal observationer 110 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Tabell 5.5 

 

Resultatet från regressionen visar att förklaringsgraden och Durbin-Watson analysen blir 

relativt bra, även om viss autokorrelation förekommer. Den justerade förklaringsgraden är 

72,7 procent och Durbin-Watson analysen visar ett värde om 1,86, vilket indikerar på en 

mindre autokorrelation. Sett till variablerna i regressionen är en del av variablerna i modellen 

signifikanta men desto fler är det inte. Med anledning av att modellen innehåller väldigt 

många oberoende variabler med relativt få observationer i modellen är det svårt att undvika 

variabler som ej är signifikanta. Även fast många variabler ej är signifikanta går det att tolka 

de variabler som är signifikanta på ett relativt men försiktigt sätt. Modellen visar exempelvis 

att Storstockholm Kontor CBD, Riket Handel big-box B-läge samt Storgöteborg Bostäder 
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innerstad är signifikanta variabler med p-värden under 0,01, och påverkar multipeln positivt. 

Innehav i dessa variabler har således haft en positiv påverkan på EV / EBITDA- multipeln 

bland studiens urval av företag under studiens period. Detta kan tolkas som att 

marginalinvesteraren sett innehav i dessa klassificeringar som mindre riskfyllda, alternativt 

med en förväntad bättre intäktsutveckling framöver. Samtidigt finns Riket Hotell samt 

Storstockholm Bostäder övrig som påverkar multipeln negativt och kan således konstateras 

ha haft motsatt effekt på EV / EBITDA- multipeln för studiens urval av företag och tidsperiod. 

Investerare kan således ha sett innehav i dessa klassificeringar som mer riskfyllda alternativt 

med en förväntad sämre intäktsutveckling. Hotell kanske ses som mer konjunkturberoende 

med svajiga beläggningsgrader beroende av efterfrågan från affärsresenärer och 

fritidsresenärer. Bostadsfastigheter utanför Stockholms innerstad och närförorter kanske 

inte ses som lika intressanta och med begränsad framtida utveckling då inte lika många 

människor antas vilja bo där i framtiden. Alternativt förväntar sig investerare att den 

framtida utvecklingen för kassaflödena från fastigheter i dessa klassificeringarna är relativt 

sämre. Även fast dessa variabler per definition är signifikanta bör slutsatser dras med 

försiktighet då varje variabel i modellen inte är signifikant. Storstockholm Kontor CBD består 

av Sveriges i särklass dyraste samt mest attraktiva områden sett till kontor. Anledningen till 

att denna variabel är signifikant och påverkar multipeln positivt skulle kunna bero på 

fastighetsbolaget Hufvudstaden som nästan uteslutande har hela sitt innehav i detta 

segment. I och med att Hufvudstaden har presterat väl under mätperioden, till följd av en 

under studiens tidsperiod stark hyresmarknad för kontor i Stockholms innerstad, faller det 

sig naturligt att denna variabel därmed påverkar positivt. Möjligen skulle det hjälpa 

undersökningens resultat om fler företag hade tydligare och mer fokuserade innehav. 

 

Ett ytterligare problem är att vissa av regressionens variabler har alldeles för höga VIF-

värden vilket indikerar multikollinearitet. Exempelvis ligger Storstockholm Kontor CBD 

långt över Gujaratis (2004) gränsvärde på 10. Således är Storstockholm Kontor CBD 

korrelerade med andra oberoende variabler, och effekten den får på EV / EBITDA är 

beroende av de andra variablerna i testet. Det blir därför svårt att dra paralleller från detta 

testresultat då de oberoende variablerna påverkar varandra. Förekomsten av 

multikollineraritet skulle kunna härledas till att kombinerade innehav i olika klassificeringar 

är logiska. Exempelvis finns det stor chans att ett fastighetsbolag som har Storstockholm 

Kontor CBD även har Storstockholm Kontor innerstad eller andra närliggande 

klassificeringar. Alternativt kan det även finnas fastighetsbolag som riktat in sig på 

Storgöteborg och då har både Storgöteborg Bostäder innerstad samt Storgöteborg Kontor 

innerstad. Att klassificeringar korrelerar kan därför antas vara logiskt till viss del då innehav 

i dem påverkas av fastighetsbolagens affärsplaner, sett till geografi och fastighetstyp. Logiken 

bakom kan härledas till att det underlättar den operativa förvaltningen att äga liknande 
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fastighetstyper i närliggande områden, vilket i sin tur förväntas ha en marginalhöjande 

effekt. Därav får ett ökat innehav i exempelvis Storstockholm Kontor CBD annorlunda effekt 

beroende på vad respektive företags innehav redan består utav. Vid analys av de uppdelade 

klassificeringarna blir det därför svårt att undvika multikollinearitet. Följdeffekten blir att 

utvecklingen inte går att härleda med säkerhet till den oberoende variabel det är som 

påverkar. 

 

Regression med kontrollvariabel 

Fullständig modell med ränta Koefficient 
Mindre städer Bostäder innerstad -0,009077 
Mindre städer Kontor innerstad -0,004052 
Regionstäder Bostäder innerstad 0,001908 
Riket Handel big-box B-läge 0,00664 
Riket Handel cityhandel A-läge 0,012257 
Riket Handel cityhandel B-läge -0,002426 
Riket Handel dagligvaruhandel -0,00793 
Riket Hotell 0,00159 
Riket Industri A-läge 0,015607** 
Riket Industri B-läge -0,006231 
Riket Logistik A-läge -0,093 
Riket vård, omsorg och äldreboende -0,006716 
Storgöteborg Bostäder innerstad 0,111497 
Störgöteborg Kontor innerstad -0,005412 
Stormalmö Bostäder innerstad 0,0001 
Stormalmö Kontor innerstad 0,00594 
Storstockholm Bostäder innerstad 0,010524 
Storstockholm Bostäder övrig -0,005685 
Storstockholm Kontor CBD 0,015974*** 
Storstockholm Kontor innerstad -0,009197 
Storstockholm Kontor övrig -0,000516 
Utland Handel 0,004971 
Utland Kontor 0,000576 
Utland Logistik -0,007132* 
Utland Övrig -0,009213 
Svensk 10-årig statsobligation -10,23550*** 
Justerad R2 0,807776 
Standardfel 0,141604 
Durbin- Watson 2,081617 
Antal observationer 110 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Tabell 5.6 
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När samma modell körs med räntan inkluderad kan en tydlig förändring urskiljas för 

samtliga variabler, förutom Storstockholm Kontor CBD. Respektive klassificering får lägre 

signifikans än modellen som exkluderat räntan, bortsett från Storstockholm Kontor CBD, 

Riket Industri A-läge och Utland Logistik. I resultatet av modellen urskiljs även att Durbin-

Watson analysen har fått ett bättre värde, vilket indikerar på en lägre grad av autokorrelation 

än tidigare. Vidare förstärks även förklaringsgraden som numera förklarar 80 procent av den 

beroende variabeln. Likt tidigare modeller går modellen från att ha en del signifikanta 

variabler till att samtliga variabler ej längre är signifikanta förutom just Storstockholm 

Kontor CBD och kontrollvariabeln. Att respektive variabel får antingen sämre signifikans 

eller går från att vara signifikant till att ej längre vara det skulle kunna bero på att räntan 

påverkar EV / EBITDA multipeln i större utsträckning än vad resterande variabler gör. En 

förklaring till detta som tidigare diskuterats är möjligen att paneldataanalysen är påverkad 

av förändringarna i de oberoende variablerna kontra EV / EBITDA- multiplarna. Medan 

innehaven i fastighetsbestånden inte förändrats i större utsträckning bortsett från några 

större enskilda förvärv som Castellums förvärv av Norrporten, har den tioåriga 

statsobligationen haft en tydlig negativ trend medan EV / EBITDA- multiplarna haft en 

relativt tydlig positiv trend. Räntevariabeln har genomgående en som förväntat negativ 

koefficient mot EV / EBITDA i samtliga modeller och påverkar dessutom modellerna genom 

att flertalet av studiens valda variabler inte blir signifikanta. Däremot står den oberoende 

variabeln Storstockholm Kontor CBD ut från mängden, där variabeln fortfarande har positivt 

samband mot den beroende variabeln, och även fast signifikansen försämras något är det 

marginellt. Den positiva koefficienten kan tolkas som att investerare har bedömt innehav i 

Stockholm Kontor CBD som relativt sett låg risk och/eller med god framtida 

intjäningspotential.  I och med att Storstockholm Kontor CBD har signifikant påverkan både 

i modellen med och utan ränta torde det stärka underlaget för att variabeln har en viktig 

påverkan mot multipeln. Varför just Storstockholm Kontor CBD är signifikant skulle kunna 

vara en effekt av att Hufvudstaden med nästan enbart innehav i kontorsfastigheter i centrala 

Stockholm utgör bra underlag för studiens undersökning.  

 

I och med att samtliga modeller framhäver hur tydligt sambandet mellan värderingen och 

räntan är, samt hur majoriteten av resterande variabler verkar få eller har lägre påverkan när 

räntan tas med i modellen utfördes ett test där räntan testas som enskild oberoende variabel 

mot EV/EBITDA multipeln. 

 

5.1.4 Regressionsanalys med endast kontrollvariabel 

En regression på den svenska tioåriga statsobligationsräntan med EV / EBITDA- multipeln 

som beroendevariabel genomfördes även för att mer utförligt undersöka kontrollvariabelns 

påverkan. 
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EV/EBITDA mot ränta Koefficient 
Svensk 10-årig statsobligation -10,27*** 
Justerad R2 0,84 
Standardfel 0,138 
Durbin- Watson 1,79 
Antal observationer 110 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Tabell 5.7 

 

Resultatet visar ett starkt samband mellan multipeln och räntan. Förklaringsgraden om 84 

procent får betraktas som ett högt värde vilket stärker argumentet för att räntan enskilt har 

stark påverkan på hur värderingen för företagen har förändrats över tidsperioden. Vidare 

visar resultatet ett relativt bra värde för Durbin-Watson analysen vilket indikerar på låg grad 

av autokorrelation. Vad som är mest intressant är att koefficienten för räntan som visar i 

vilken utsträckning som den påverkar värderingen är -10,27. Detta värde visar hur en 1-

procentig ökning av räntan skulle innebära en värderingsförändring av EV/EBITDA-

multipeln med -10 procent. Modellen ovan består endast av en beroende och en oberoende 

variabel, vilket kan ses som en relativt tunn modell som ej kan användas ensam för att dra en 

slutsats. Däremot anses grunden för att räntan har ett starkt samband med värderingen 

relativt stark då samtliga modeller som redovisats pekar åt samma håll, där räntan har en 

genomgående snarlik koefficient med ett signifikant p-värde i samtliga modeller.  

 

5.1.5 Sammanfattande analys 

Om studiens olika klassificeringar påverkar aktiemarknadensvärdering av de noterade 

fastighetsbolagen behöver marknaden som de handlas på vara effektiv. Frågan är huruvida 

EMH uppfylls då är en förutsättning för att marknaden ska kunna hantera information om 

fastighetsbestånden på detaljnivå. En stor del av fastighetsbolagen som är med i studien har 

flera hundra olika fastigheter i sina bestånd och effekten av varje fastighet, i form av 

fastighetstyp och dess geografiska placering, blir liten och svår att urskilja. Sannolikheten att 

marknaden uppfattar fastighetsbestånden i den detalj som studien genomförts i är liten vilket 

har en effekt på studiens resultat. Vidare är en intressant aspekt att även om aktiemarknaden 

skulle antas vara effektiv, går det se tydliga tecken på att transaktionsmarknaden för 

fastighetsobjekt inte är det. Möjligen kan detta vara ett svar på varför modellernas resultat 

inte blir signifikant vid addering av en kontrollvariabel som har en tydligare koppling till 

värdet på börsen. EV / EBITDA- multiplarna skiljer sig dock bolagen emellan vilket borde 

vara en effekt av varje bolags individuella sammansättning av fastigheter men även andra 

variabler som ledning och stordriftsfördelar kan påverka. Adderas även Herding och Mental 

accounting till diskussionen fås ytterligare belägg för att mindre förändringar i 

fastighetsbeståndens indelning ej får större effekt på värdet. Detta då informationen av att 
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förändringar i fastighetsbestånden hos de noterade fastighetsbolagen ej anammas 

värderiktigt. Sanningen är att för de flesta bolagen i studien har inte fastighetsbeståndens 

karaktär ändrats drastiskt, bortsett från några enstaka större strukturaffärer som när 

Castellum köpte Norrporten. Underlaget för att kunna se huruvida fastighetstyp och 

geografisk placering påverkat EV / EBITDA är därför marginell och sannolikt försumbar i 

jämförelse med räntans påverkan, vilket visas av resultatet från regressionsanalyserna. 
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5.2 Substansvärdespremie/-rabatt 

Analys av substansvärdespremie/-rabatt har skett på ett liknande upplägg som för EV / 

EBITDA- multipeln. Inledningsvis analyseras enklare klustrade regressionsmodeller för att 

sedan även visa exempel på en fullständig modell utifrån studiens klassificeringar. Som 

kontrollvariabel har inte en räntevariabel använts på grund av att räntenivån påverkar såväl 

nämnaren som täljaren vid kalkylering av substansvärdet i förhållande till marknadsvärdet. 

Vidare finns det en hel del andra variabler som påverkar enligt Adams och Venmore-Rowland 

(1990). Flertalet av dessa är dock svåra att inkludera som kontrollvariabler, exempelvis är 

det nästintill omöjligt att kvantifiera hur bra en ledning är jämfört med en annan. Således 

kan det vid regressionskörningarna finnas viss problematik med omitted variables bias, 

vilket innebär att relevanta variabler kan saknas i modellen. Detta bör has i åtanke vid läsning 

av nedanstående analys. 

 

5.2.1 Klustrad regression med fastighetstyper 

I syfte att skapa en enklare statistisk modell sammanfattades studiens samtliga 

klassificeringar till fem stycken variabler; Kontor, Handel, Bostäder, Industri / Logistik och 

Övrigt. I varje variabel adderades hyresvärdena för respektive typ av fastighet, vilket innebar 

att alla kontorsrelaterade klassificeringar samlades under kontor et cetera. Sedan 

genomfördes en regression mot substansvärdespremien/-rabatten som beroendevariabel. 

Regressionen genomfördes först med och sedan utan OMXS30-index som kontrollvariabel. 

 

Regression utan kontrollvariabel 

Kluster - Fastighetstyper mot substansvärdespremie/-rabatt Koefficient 
Kontor 0,018412* 
Bostäder -0,1029*** 
Handel 0,007265 
Industri / Logistik 0,048506 
Övrigt -0,017256 
Justerad R2 0,25971 
Standardfel 0,178733 
Durbin- Watson 1,540167 
Antal observationer 110 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Tabell 5.8 

 

Vid första anblick ser det inte direkt ut som att fastighetstyper, definierade enligt studiens 

klassificeringar och under studiens tidsram, haft någon större effekt på huruvida ett noterat 

fastighetsbolag värderas med premie eller rabatt i förhållande till substansvärdet. En 

förklaringsgrad på kring 26 procent är inte särskilt övertygande, och dessutom är endast 



 
 
 

66 
 

Kontor och Bostäder signifikanta i modellen. Utifrån denna modell kan det tolkas som att 

innehav i Kontor haft en positiv effekt på marknadsvärdet jämfört med substansvärdet 

medan innehav i Bostäder haft en motsatt effekt. Bostäder har dessutom haft en starkare 

negativ effekt då den absoluta koefficienten är större än den för Kontor. Varför har då 

marknaden värderat innehav i Bostäder jämfört med det faktiska redovisade EPRA NAV på 

detta vis? Det svaret går ej med säkerhet att urskilja utifrån modellen, men utifrån befintlig 

teori skulle det möjligen kunna bero på att investerare förväntar sig relativt sjunkande värden 

eller minskande kassaflöden från fastighetstypen. En annan förklaring skulle kunna vara att 

marginalinvesteraren ser problem med att marknaden för Bostäder i Sverige är hyresreglerad 

och således finns det mindre uppsida i form av ökade hyror jämfört med exempelvis 

kontorsfastigheter som inte är hyresreglerade. Visserligen råder det ett stort 

bostadsunderskott, framförallt i de större städerna och regionstäderna, och 

marginalinvesteraren bedömer nog kassaflödet som tämligen säkert. Jämfört med de andra 

fastighetstyperna kanske det dock inte räcker, då det även råder brist på kontorsplatser på 

sina håll. Risken i fastighetstyperna är inte densamma, men marginalinvesteraren kan ha 

prioriterat utvecklingspotential och framtida värdeutveckling under perioden, vilket denne 

kunnat se tydligare i Kontor. Således har investerare värderat Kontor högre i förhållande till 

redovisat EPRA NAV jämfört med motsvarande för Bostäder. Andra förklaringar utifrån teori 

från Adams och Venmore-Rowland (1990) på området kan vara att kontorsfastigheter ägs av 

noterade fastighetsbolag med bättre bedömd ledning än motsvarande för bostadsfastigheter. 

Adams och Venmore-Rowland (1990) menar även att det kan bero på att den noterade aktien 

är mer likvid eller att fastighetsbolaget kan utnyttja storleksfördelar. Det förefaller dock 

osannolikt att det skulle bero på ovanstående då studien inkluderar fastighetsbolag i olika 

storlekar som äger båda fastighetstyper samt har god likviditet i de noterade aktierna. 

 

Viktigt att påpeka är att regressionsanalysen resulterar i en låg förklaringsgrad och effekterna 

från de signifikanta koefficienterna är därmed begränsad och inte tillräcklig för att härleda 

konkreta slutsatser då de klustrade fastighetstyperna inte påverkat marknadsvärdet i 

förhållande till substansvärdet i särskilt hög grad. Signifikansen av det som diskuteras i 

ovanstående analys får därför tas med försiktighet. Vidare går det at urskilja att testet även 

innehåller en viss positiv autokorrelation med en Durbin-Watson analys som visar ett värde 

om 1,54. Förekomsten av positiv autokorrelation i testet indikerar avsaknaden av 

förklaringsvariabler samt medför risk för att p-värdena är felaktiga. För att se om det gick att 

förbättra modellen med en kontrollvariabel testades även samma regression med OMXS30-

index som kontrollvariabel. 
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Regression med kontrollvariabel 

Kluster - Fastighetstyper mot substansvärdespremie/-rabatt Koefficient 
Kontor -0,000463 
Bostäder 0,018338 
Handel 0,012343*** 
Industri / Logistik -0,114268* 
Övrigt -0,00041 
OMXS30 0,342758*** 
Justerad R2 0,454122 
Standardfel 0,16384 
Durbin- Watson 1,409675 
Antal observationer 110 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Tabell 5.9 

 

Att inkludera OMXS30-index som ytterligare förklaringsvariabel ser ut att förbättra 

modellen vid första anblick då det går att urskilja en ökad förklaringsgrad. Variabeln i sig är 

även signifikant i högsta grad med en positiv koefficient. En positiv utveckling av OMXS30-

index har således haft en positiv påverkan på marknadsvärdet av fastighetsbolagens aktier 

förhållandevis deras redovisade EPRA NAV. En annan iakttagelse är att Handel och Industri 

/ Logistik som tidigare inte var signifikanta, nu är signifikanta i modellen med OMXS30- 

index inkluderad. Att koefficienterna och signifikansgraden för dessa variabler verkar vara 

beroende av andra variabler går att tolka som att det finns en hel del felaktigheter med 

modellen och det går inte dra statistiskt tillförlitliga slutsatser bara för att de är signifikanta 

i denna modell. Enligt Durbin-Watson analysen går det att se att det finns mer positiv 

autokorrelation i feltermerna för detta test jämfört med regressionen utan OMXS30-index. 

Att autokorrelationen i regressionen ökar kan vara en effekt av testets tidsperiod som 

generellt visar på en stark uppgång i såväl index som marknadsvärderingar. Oavsett går det 

att tolka ovanstående modell som att det saknas statistiskt signifikanta förklaringsvariabler. 

De klustrade fastighetstyperna har under studiens tidsperiod och med studiens 

klassificeringar inte haft bevisad effekt på marknadsvärdet i förhållande till redovisade EPRA 

NAV. 

 

5.2.2 Klustrad regression med geografisk indelning 

För att skapa en enkel statistisk modell och undersöka de geografiska klassificeringarna 

klustrades studiens data till fyra olika geografiska variabler; Storstäder, Regionstäder, 

Mindre städer och Utland. I denna modell inkluderades inte Riket variablerna som ingick i 

den mer övergripande klassificeringen. Således ingår endast hyresvärdena per innehav i de 
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klassificeringarna med geografisk delklassificering. Efter detta genomfördes 

regressionsanalys med dessa ovanstående oberoende variabler och 

substansvärdespremien/-rabatten som beroendevariabel. Även denna regression 

genomfördes med och utan OMXS30-index som kontrollvariabel. 

 

Regression utan kontrollvariabel 

Kluster – Geografisk placering mot substansvärdespremie/-rabatt Koefficient 
Storstäder 0,002539 
Regionstäder -0,012667*** 
Mindre städer 0,059705 
Utland 0,010752 
Justerad R2 0,235535 
Standardfel 0,174317 
Durbin- Watson 1,59005 
Antal observationer 110 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Tabell 5.10 

 

Ovanstående regression med geografiskt indelade förklaringsvariabler visar på en relativt låg 

förklaringsgrad om 23,5 procent. Den enda signifikanta variabeln i testet är Regionstäder 

som enligt testet har haft en negativ påverkan på marknadsvärdet av de noterade aktierna i 

förhållande till redovisat EPRA NAV. Innehav i Regionstäder har således inte belönats till 

fullo relativt sett för testets tidsperiod och data, och investerare har därmed bedömt 

Regionstäder som mindre attraktivt för perioden alternativt mera riskfyllt. Ett svar på detta 

kan möjligen härledas till Adams och Venmore-Rowland (1990) som menade att värderingen 

påverkas av stordriftsfördelar. Då inget företag i studien är fokuserat på endast en regionstad 

innebär innehav i Regionstäder ett spretigare och mindre fokuserat innehav vilket skulle 

kunna leda till ökade förvaltningskostnader. Visserligen innebär ett spretigare innehav ett 

mer diversifierat fastighetsbestånd, vilket Adams och Venmore-Rowland (1990) menar har 

en positiv påverkan på marknadsvärdet genom diversifieringens påverkan på den 

aggregerade risken för fastighetsbeståndet. Utifrån teori finns det således motsägelsefulla 

förklaringar till att testet visar som det gör. Det går däremot att kritisera modellen på flera 

punkter. Till att börja med finns det relativt stark autokorrelation då Durbin-Watson 

analysen visar ett värde om 1,59. Vidare är även modellen beroende av utvecklingen under 

studiens period vilken möjligen inte är representativ. Ytterligare är det viktigt att komma 

ihåg är att Riket variabler ej är inkluderade i denna regression och således ingår endast de 

olika bostads- och kontorsklassificeringarna vilket påverkar resultatet och tolkningen. För 

att vidare se vad som händer med resultatet testades även samma modell fast med OMXS30-

index inkluderad som kontrollvariabel. 



 
 
 

69 
 

Regression med kontrollvariabel 

Kluster – Geografisk placering mot substansvärdespremie/-rabatt Koefficient 
Storstäder 0,016062* 
Regionstäder -0,020953*** 
Mindre städer -0,000287 
Utland -0,000653 
OMXS30 0,309558*** 
Justerad R2 0,400387 
Standardfel 0,161128 
Durbin- Watson 1,344911 
Antal observationer 110 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Tabell 5.11 

 

Vid första anblick går det att urskilja en högre förklaringsgrad när OMXS30-index inkluderas 

i modellen. Den är däremot fortfarande relativt låg på kring 40 procent. Även Durbin-Watson 

analysen visar att det förändrats till det sämre och modellen innehåller således mer positiv 

autokorrelation i feltermerna med OMXS30-index inkluderad. Således kan det konstateras 

att modellen saknar ytterligare förklaringsvariabler och de specificerade variablerna i 

modellen representerar långt ifrån de variabler som påverkar marknadsvärdet i förhållande 

till substansvärdet definierat som EPRA NAV. Analyseras regressionen närmare går det se 

att Storstäder nu är en signifikant variabel till skillnad från regressionen utan 

kontrollvariabel. Denna är dock endast signifikant beroende av att kontrollvariabeln 

OMXS30-index är inkluderad vilket gör att det ej går att dra några slutsatser utifrån 

resultatet av den variabeln. Intressant är att Regionstäder återigen är signifikant med en 

negativ koefficient. I och med testets utsatthet för positiv autokorrelation finns det dock risk 

för att p-värdena är felaktiga och det finns risk för att eventuella slutsatser blir felaktiga. Den 

positiva autokorrelationen visar på att det saknas förklaringsvariabler i modellen som 

studien ej kunnat härleda. 

 

5.2.3 Fullständig modell 

Efter att ha utfört regressioner på både klustrade fastighetstyper samt geografiska variabler 

utfördes ett test som omfattade samtliga variabler. Generellt sett är det fördelaktigt att i en 

regressionsmodell ha ett mindre antal variabler som kan förklara den beroende variabeln. 

Nackdelen blir att respektive variabel med flera undervariabler klustrade till en innehåller 

både signifikanta samt ej signifikanta undervariabler. I och med att den klustrade såväl som 

modellen med geografiska variabler har variabler som ej är signifikanta, tyder det på att just 

detta är fallet. Därav genomfördes ett test med näst intill alla variabler, justerat för 

korrelationstestet, för att se hur sambanden mellan fastighetstyp samt geografisk plats ser ut 
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på en mer detaljerad nivå.  Följande variabler togs bort från modellen efter korrelationstestet: 

Regionstäder Kontor innerstad, Utland Bostäder och Storstockholm Kontor närförort. Även 

Riket Stat/rättsväsendet togs bort då det fanns för få observationer i studiens datasamling. 

Vidare genomfördes ett VIF-test med gränsvärde 10 vilket resulterade i att Handel big-box 

A-läge, Storstockholm Bostäder närförort, Handel köpcentrum, Riket Logistik B-läge och 

Riket Skola och utbildning togs bort från modellen. Anledningen till att dessa variabler inte 

gavs undantag var för att de hade för höga VIF-värden både inklusive samt exklusive 

kontrollvariabeln. 

 

Regression utan kontrollvariabel 

Fullständig modell mot substansvärdespremie/-rabatt Koefficient 
Mindre städer Bostäder innerstad 0,021942 
Mindre städer Kontor innerstad -0,084081* 
Regionstäder Bostäder innerstad 0,012289 
Riket Handel big-box B-läge -0,007469 
Riket Handel cityhandel A-läge 0,008168 
Riket Handel cityhandel B-läge -0,002091 
Riket Handel dagligvaruhandel 0,015734 
Riket Hotell 0,010194 
Riket Industri A-läge 0,015875 
Riket Industri B-läge 0,002882 
Riket Logistik A-läge -0,042965 
Riket vård, omsorg och äldreboende 0,005605 
Storgöteborg Bostäder innerstad 0,201702 
Störgöteborg Kontor innerstad -0,011211** 
Stormalmö Bostäder innerstad -0,017709** 
Stormalmö Kontor innerstad 0,015453** 
Storstockholm Bostäder innerstad -0,171177 
Storstockholm Bostäder övrig -0,01325 
Storstockholm Kontor CBD 0,005951 
Storstockholm Kontor innerstad -0,011266 
Storstockholm Kontor övrig 0,012418 
Utland Handel 0,027001*** 
Utland Kontor -0,015936** 
Utland Logistik 0,014189* 
Utland Övrig -0,003528 
Justerad R2 0,354256 
Standardfel 0,155324 
Durbin- Watson 1,814803 
Antal observationer 110 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Tabell 5.12 
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Den fullständiga modellen visar att studiens fastighetsklassificeringar inte har haft en 

särskilt hög förklaringsgrad mot förhållandet mellan marknadsvärdet på börsen och 

redovisade EPRA NAV under studiens tidsperiod. Endast ett fåtal av variablerna är 

signifikanta och med en låg förklaringsgrad går det ej dra relevanta slutsatser utifrån 

koefficienterna förutom att studiens klassificeringar inte har haft påverkan på den beroende 

variabeln. De signifikanta variablerna består av Stormalmö Kontor innerstad, Utland Handel 

och Utland Logistik med positiva koefficienter samt Mindre städer Kontor innerstad, 

Storgöteborg Kontor innerstad, Stormalmö Bostäder innerstad och Utland Kontor med 

negativa koefficienter. Bortses från vissa statistiska problem med modellen vilka diskuteras 

nedan, går det att tolka regressionen som att innehav i de signifikanta variablerna med 

positiva koefficienter har värderats högre i förhållande till EPRA NAV än vad de med negativ 

koefficient har under studiens tidsperiod. Att Mindre städer Kontor innerstad har en negativ 

koefficient kan förklaras av urbaniseringstrenden, där i takt med att människor flyttar från 

mindre städer kan företag antas följa efter. Detta blir dock motsägelsefullt då exempelvis 

Storgöteborg Kontor innerstad också har en negativ koefficient. Det finns många olika 

möjliga förklaringar till detta, exempelvis kan investerare under tiden ha bedömt 

kontorsmarknaden i Göteborg som relativt sett mer riskfylld men som tidigare nämnt går det 

inte dra några pricksäkra slutsatser utifrån detta testresultat och därför kommer ej resultatet 

analyseras mer djupgående.  

 

Vid inkluderande av denna mängd variabler som dessutom är ganska liknande i många fall 

finns det även multikollinearitets problem med modellen likt det som diskuterades om den 

fullständiga modellen för EV / EBITDA regressionen. Problemen indikeras av VIF-testerna 

som för vissa variabler är över gränsvärdet 10. Durbin-Watson analysen visar även på att 

testet är utsatt för viss positiv autokorrelation, dock betydligt mindre än vad de klustrade 

regressionerna visade. Detta beror med största sannolikhet på att den fullständiga modellen 

innehåller fler förklaringsvariabler, som dock inte verkar påverka förklaringsgraden 

nämnvärt. För att se om modellen kan förbättras undersöks den även med OMXS30-index 

som kontrollvariabel. 
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Regression med kontrollvariabel 

Fullständig modell mot substansvärdespremie/-rabatt Koefficient 
Mindre städer Bostäder innerstad 0,017267 
Mindre städer Kontor innerstad -0,055904 
Regionstäder Bostäder innerstad 0,002801 
Riket Handel big-box B-läge -0,006324 
Riket Handel cityhandel A-läge 0,017446** 
Riket Handel cityhandel B-läge 0,00857* 
Riket Handel dagligvaruhandel 0,006818 
Riket Hotell 0,019501** 
Riket Industri A-läge 0,018311 
Riket Industri B-läge -0,002446 
Riket Logistik A-läge -0,050227* 
Riket vård, omsorg och äldreboende 0,009316 
Storgöteborg Bostäder innerstad 0,140789 
Störgöteborg Kontor innerstad -0,010837* 
Stormalmö Bostäder innerstad -0,001939 
Stormalmö Kontor innerstad 0,01103* 
Storstockholm Bostäder innerstad -0,135696 
Storstockholm Bostäder övrig 0,000377 
Storstockholm Kontor CBD -0,002668 
Storstockholm Kontor innerstad -0,002687 
Storstockholm Kontor övrig 0,010114 
Utland Handel 0,025906*** 
Utland Kontor -0,014159** 
Utland Logistik 0,007093 
Utland Övrig 0,004091 
OMXS30 0,410734*** 
Justerad R2 0,48016 
Standardfel 0,142118 
Durbin- Watson 1,705117 
Antal observationer 110 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Tabell 5.13 

 

Modellens förklaringsgrad förbättras till kring 48 procent med OMXS30-indexet inkluderad 

som kontroll variabel. Andra förändringar som går att urskilja är att några variabler som 

tidigare inte var signifikanta har blivit det medan Storgöteborg Kontor innerstad, Stormalmö 

Kontor innerstad, Utland Handel och Utland Kontor fortsatt signifikanta även om 

signifikansen har minskat för de första två. Det kvarstår dock problem med 

multikollinearitet, framför allt för Utland Handel och Utland Kontor som har VIF-värden 

över 10. Intressant nog visar Durbin-Watson analysen även i den fullständiga modellen att 

modellen blir utsatt för mer positiv autokorrelation med OMXS30-index inkluderat. Återigen 
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går det konstatera att modellen saknar förklaringsvariabler och den slutsats som går att dra 

utifrån modellen är att innehav i studiens klassificeringar ej påverkar huruvida 

fastighetsbolag värderas på börsen i förhållande till EPRA NAV. 

 

5.2.4 Sammanfattande analys 

En genomgående trend vid modellerna för analys av huruvida studiens klassificeringar 

påverkat marknadsvärdet på de noterade aktierna jämfört med redovisade EPRA NAV är 

avsaknaden av förklaringsvariabler, vilket indikeras av positiv autokorrelation. Samtidigt är 

det tydligt att fastighetsbolag värderas olika i förhållande till deras substansvärde. Om det 

inte är fastighetstyp och geografisk placering som påverkar detta indirekt genom effekten på 

risk och avkastning skulle det kunna vara en bieffekt av att den underliggande 

fastighetsmarknaden där EPRA NAV bedöms är mindre effektiv än den marknad där 

aktiepriset sätts. Möjligen är därmed den onoterade fastighetsmarknaden mer fel prissatt än 

vad aktiemarknaden är, förutsatt att aktiemarknaden är mer effektiv. Detta är i linje med den 

problematik Adams och Venmore-Rowland (1990) menar åsamkas av ineffektiv prissättning. 

Ytterligare en alternativ förklaring är att marknaden klassificerar tillgångarna och tolkar dem 

på ett annat sätt än vad studien gjort. Vidare finns även teori som säger emot den effektiva 

marknaden vilket ytterligare försvårar bedömningen av och möjligheten att undersöka 

huruvida marknaden reagerar på studiens förklarande variabler. I och med att modellerna i 

studien undersöker direkta samband mellan innehavsförändringar och hur respektive 

företag värderas antar modellen att en förändring i innehav skulle få direkt påverkan på 

värderingen. Med andra ord skulle ett sådant antagande innebära att marknaden är helt 

effektiv, vilket förutsätter att investerare är rationella samt att all ny information direkt 

återspeglas i värderingen. Studien avser inte att utreda huruvida den effektiva 

marknadshypotesen håller eller ej, men på grund av att den effektiva marknadshypotesen är 

ifrågasatt av flertalet studier försvåras arbetet för att hitta en modell som direkt förklarar 

värderingen av fastighetsbolagen beroende av deras innehav. Verkligheten är komplex och 

denna studies metod och data lyckades ej härleda ett statistiskt säkerställt samband mellan 

de definierade klassificeringarna och marknadsvärdet på aktierna i förhållande till redovisat 

EPRA NAV. 

 

En annan förklaring till varför regressionsanalysen inte resulterat i ett signifikant resultat är 

att medan substansvärdespremier-/rabatter har fluktuerat under studiens period har de 

noterade bolagens innehav i olika fastighetstyper och geografiska placeringar inte ändrats 

markant. Även om det skulle finnas ett samband, finns ytterligare problematik med att 

investerares riskbedömning av de olika fastighetstyperna och geografiska lägena förändras 

över tid. Exempelvis som Adams och Venmore-Rowland (1990) menade kan 

investerartrender påverka huruvida fastighetsbolag handlas till substanspremie eller rabatt. 
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Dessa tenderar att variera över tid och således kan investerartrender ge olika utslag på 

samma fastighetstyp eller geografisk placering under studiens tidsperiod vilket försvårar 

möjligheten att hitta statistiskt signifikanta samband. Vidare försvåras detta ytterligare om 

existensen av kortsiktiga investerartrender för den generella fastighetsmarknaden tas i 

beaktning. Rimligen är investerarintresset för fastigheter som tillgångsslag varierande över 

tid, ej beroende av specifika fastighetstyper eller de geografiska lägena utan snarare av 

bredare ekonomiska mått som konjunkturutveckling, arbetslöshet och ränteläget. Även om 

fastighetstyper och geografiska lägen skiljer sig emellan, får dessa faktorer en generell 

påverkan på den aggregerade fastighetsmarknaden vilket försvårar möjligheten att finna 

statistiskt signifikanta samband. 
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6. Slutsats 
 

Syftet med denna studie var att undersöka och analysera huruvida fastighetsbolagens 

innehav i olika typer av fastigheter och deras geografiska placering har påverkat värderingen 

på aktiemarknaden. Syftet avsågs uppnås genom att besvara tre utställda forskningsfrågor. 

 

Utifrån studiens metod har förhållandet mellan de noterade fastighetsbolagens innehav och 

EV / EBITDA-multipeln, som proxy för bolagens värdering, undersökts. Studien har 

klassificerat varje fastighet som bolagen äger utifrån angivna klassificeringar som tar hänsyn 

till geografisk placering samt vilken typ av fastighet utifrån användningsområde det handlar 

om. Dessa variabler har sedan viktats utifrån hyresvärden för att möjliggöra 

regressionsanalys mellan klassificeringarna som oberoende variabler och EV / EBITDA- 

multiplarna för fastighetsbolagen som beroende variabel. Resultatet av 

regressionsanalyserna blev att det inte går att härleda ett statistiskt säkerställt samband 

mellan studiens klassificeringar och aktiemarknadens värdering av de noterade 

fastighetsbolagen utifrån EV / EBITDA- multipeln. Utifrån studiens metod och data blir 

därför slutsatsen att innehav i olika fastighetstyper och diverse geografiska placeringar inte 

har påverkat aktiemarknadensvärdering av de noterade fastighetsbolagen. Istället visar 

regressionerna att det är utvecklingen av räntan som drivit större delen av 

värdeförändringarna under studiens tidsperiod. 

 

Vidare var även en av forskningsfrågorna att undersöka om innehav i olika fastighetstyper 

och geografiska områden kan ha ett samband med fastighetsbolagens värdering till 

substansvärdespremie/-rabatt. Detta undersöktes genom regressionsanalyser med studiens 

klassificeringar som förklaringsvariabler och marknadsvärdet på aktierna delat med 

redovisade EPRA NAV som beroende variabel. Dessa tester utmynnade i en ganska 

inkomplett statistisk modell där det verkades sakna flertalet förklaringsvariabler. Även här 

blir således slutsatsen att studiens klassificeringar, vilka representerar fastighetstyper och 

geografiska placeringar, inte har haft någon statistisk signifikant påverkan på huruvida de 

noterade fastighetsbolagen i studien värderats till substansvärdespremie/-rabatt. 

 

Regressionsanalyserna som genomfördes i studien indikerar dock på att det kan finnas vissa 

samband som möjligtvis skulle gå att urskilja med en annan forskningsmetod och utökade 

dataobservationer. Det som uppkommit under studiens gång var framförallt magnituden av 

räntans påverkan på börsens värdering av de noterade fastighetsbolagen, vilken lämnar litet 

utrymme till övriga förklaringsvariabler. Även om studien inte kommit fram till ett statistiskt 

säkerställt resultat som visar på att det finns samband, har en värdefull databas i form av 

fastighetsklassificeringar skapats vilken kan ligga grund för flertalet nya analysmöjligheter.  
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7. Förslag på vidare studier 
 

För att vidare undersöka och analysera huruvida fastighetstyper och geografisk placering 

påverkar aktiemarknadens värdering av noterade fastighetsbolag föreslås en annan metod 

samt utökat dataunderlag. Under studien har det framkommit att förändringarna i innehav 

varit för små för att agera bra underlag som återger statistiskt signifikanta samband. Det 

finns därför utrymme för att forska vidare på detta område men med andra analysmetoder. 

Ett annat tillvägagångssätt är även att inkludera en längre tidsperiod samt utöka omfånget 

till fler fastighetsbolag, både inom Sverige och eventuellt utomlands. Således finns det 

möjlighet att förbättra och utöka dataunderlaget. Ett tips är dock att förenkla 

klassificeringsarbetet och möjligen antalet klassificeringar. Detta då arbetet med att 

klassificera varje innehav är tidskrävande och effekterna vid analys av samband blir svåra att 

härleda till specifika variabler.  
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9. Appendix 

9.1 Beskrivningar av fastighetsklassificeringar 

Storstockholm Kontor CBD 

Kontor CBD (Central Business District) representerar kontorsfastigheter som befinner sig 

inom ett definierat område mellan central stationen i Stockholm och Östermalm. Detta 

område representerar de mest attraktiva fastigheterna i Stockholm för kontors ändamål. 

 

Storstockholm Kontor innerstad 

Storstockholm Kontor innerstad innebär de kontorsfastigheter som är belägna inom tullarna 

i Stockholm men inte inom CBD- området. 

 

Storstockholm Kontor närförort 

Kontorsfastigheter inom Storstockholm i etablerade kontorsområden men utanför tullarna. 

Exempelvis Kista, Liljeholmen, Sollentuna et cetera. 

 

Storstockholm Kontor övrig 

Storstockholm Kontor övrig innefattar de kontorsfastigheter som befinner sig i 

Storstockholm men utanför tullarna och ej i etablerade kontorsområden. 

 

Storgöteborg Kontor innerstad 

Fastigheter klassificerade som kontor inom området Storgöteborg. För Storgöteborg har 

studien ej tagit hänsyn för eventuella skillnader i delmarknader inom området för kontor på 

grund av tidsbrist och materialitetsskäl.  

 

Stormalmö Kontor innerstad 

Kontorsfastigheter inom området Stormalmö. Likt Storgöteborg har studien ej tagit hänsyn 

till eventuella skillnader i delmarknader inom området. 

 

Regionstäder Kontor innerstad 

Kontorsfastigheter belägna i regioners huvudstäder i Sverige men inte i Storstockholm, 

Storgöteborg eller Stormalmö. Se lista på städer definierade som regionstäder i Appendix 

9.2. 

 

Mindre städer Kontor innerstad 

Kontorsfastigheter belägna i områden som ej är definierade som regionstäder, 

Storstockholm, Storgöteborg eller Stormalmö. 

 



 
 
 

 

 

Storstockholm Bostäder innerstad 

Storstockholm Bostäder innerstad omfattar bostadsfastigheter belägna inom tullarna i 

Stockholm. 

 

Storstockholm Bostäder närförort 

Storstockholm Bostäder närförort omfattar bostadsfastigheter belägna i Storstockholm 

området i närförorter till Stockholm innerstad men inte inom tullarna. 

 

Storstockholm Bostäder övrig 

Bostadsfastigheter i Storstockholmsområdet som ej anses tillhöra närförort till Stockholm 

men ändå innefattas av Storstockholm området. 

 

Storgöteborg Bostäder innerstad 

Samtliga fastigheter klassificerade som bostadsfastigheter enligt steg 1 inom Storgöteborg 

området. 

 

Stormalmö Bostäder innerstad 

Samtliga fastigheter klassificerade som bostadsfastigheter enligt steg 1 inom Stormalmö 

området. 

 

Regionstäder Bostäder innerstad 

Samtliga fastigheter klassificerade som bostadsfastigheter enligt steg 1 som är belägna i 

svenska regionstäder, se Appendix 9.2 för lista på av studien definierade svenska 

regionstäder. 

 

Mindre städer Bostäder innerstad 

Samtliga fastigheter klassificerade som bostadsfastigheter enligt steg 1 belägna i Sverige men 

som ej uppfyller kraven för några av de andra klassificeringarna.  

 

Riket Handel cityhandel A- / B- läge 

Riket Handel cityhandel innefattar fastigheter i Sverige som är klassificerade som 

handelsfastigheter i steg 1 samt befinner sig i stadskärnan för området de är belägna i. I stort 

sett de ända fastigheterna som uppnår kraven för ett A- läge befinner sig i stadskärnan av 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Övriga cityhandelsfastigheter klassificeras som B- lägen. 

 

 

 



 
 
 

 

 

Riket Handel big-box A- / B- läge 

Riket Handel big-box omfattar handelsfastigheter i Sverige som är belägna i 

handelsområden, ofta uppförda som fyrkantiga boxar för optimalt platsutnyttjande. Exempel 

på sådana områden är Tornby, Linköping eller Boländerna, Uppsala. Är fastigheten beläget i 

väl etablerat handelsområde som Tornby eller Boländerna finns det möjlighet att det 

klassificeras som ett A- läge för fastighetstypen. Övriga big-boxfastigheter som ej befinner 

sig inom väl etablerade handelsområden klassificeras som B- lägen. 

 

Riket Handel köpcentrum 

Riket Handel köpcentrum innefattar samtliga handelsfastigheter i Sverige som anses vara 

köpcentrum, det vill säga en fastighet med flertalet och varierande butikshyresgäster. De 

köpcentrum som klassificerats i studien som Riket Handel köpcentrum har ofta strategiska 

lägen i närheten av större orter, exempelvis Emporia i Malmö. 

 

Riket Handel dagligvaruhandel 

Riket Handel dagligvaruhandel omfattar samtliga handelsfastigheter i Sverige där 

majoriteten av uthyrningsbar yta består av hyresgäst(er) som bedriver dagligvaruhandel, 

exempelvis ICA eller Coop. Dagligvaruhandel särskiljs från annan sällanköpshandel på grund 

av varierande konsumtionsmönster hos hyresgästernas kunder. 

 

Riket Logistik A- / B-läge 

Riket Logistik A- eller B-läge innefattar logistikfastigheter i Sverige där ett A- eller B- läge 

bedöms utifrån den geografiska placeringens strategiska signifikans ur ett logistiskt 

perspektiv. Denna bedömning kan anmärkas för att vara något subjektiv men är gjord med 

tillförsikt tillsammans med en professionell aktör i branschen. Dessutom går det generellt 

bedöma tydliga A-lägen då logistiknav ofta upprättas på dessa platser. Exempel på 

logistiknav är platser kring Jönköping. 

 

Riket Industri A- / B-läge 

Klassificeringen Riket Industri A- / B-läge innefattar samtliga industrifastigheter i Sverige 

som ingår i studiens urval. Ett A- eller B-läge bedöms utifrån den aktuella fastighetens 

placering beroende av efterfrågan på den typ av fastigheter. Generellt sett brukar A-lägen 

vara relativt tydliga, då det brukar samlas flertalet industrifastigheter som utgör 

industriområden. Attraktiviteten på dessa industriområden kan dock variera varpå en viss 

del av klassificeringen utgör subjektiv bedömning som genomförts i samråd med en 

professionell aktör i branschen. 

 



 
 
 

 

9.2 Lista på Regionstäder 

 
Figur 9.1 (egna definitioner) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län Definition Stad
Gävleborgs län Regionstäder Gävle
Hallands län Regionstäder Halmstad
Jämtlands län Regionstäder Östersund
Jönköpings län Regionstäder Jönköping
Kalmar län Regionstäder Kalmar
Kronobergs län Regionstäder Växjö
Norrbottens län Regionstäder Luleå
Skåne län Regionstäder Helsingborg
Skåne län Regionstäder Lund
Uppsala län Regionstäder Uppsala
Värmlands län Regionstäder Karlstad
Västerbottens län Regionstäder Umeå
Västernorrlands län Regionstäder Sundsvall
Västmanlands län Regionstäder Västerås
Västra Götalands län Regionstäder Borås
Örebro län Regionstäder Örebro
Östergötlands län Regionstäder Linköping
Östergötlands län Regionstäder Norrköping



 
 
 

 

9.3 Estimerade Hyresvärden per kvadratmeter per klassificering 

 
Figur 9.2 (egna uppskattningar med hjälp av professionell aktör) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori Hyra per kvm
Storstockholm Kontor CBD 5000
Storstockholm Kontor innerstad 2600
Storstockholm Kontor närförort 1900
Storstockholm Kontor övrig 1000
Storgöteborg Kontor innerstad 2000
Stormalmö Kontor innerstad 1700
Regionstäder Kontor innerstad 1000
Mindre städer Kontor innerstad 900
Handel cityhandel A-läge 13200
Handel köpcentrum 3900
Handel cityhandel B-läge 2500
Handel big-box A-läge 1900
Handel big-box B-läge 900
Handel dagligvaruhandel 1400
Logistik A-läge 800
Logistik B-läge 600
Industri A-läge 500
Industri B-läge 400
Storstockholm Bostäder innerstad 1200
Storstockholm Bostäder närförort 1300
Storstockholm Bostäder övrig 1000
Storgöteborg Bostäder innerstad 1200
Stormalmö Bostäder innerstad 1300
Regionstäder Bostäder innerstad 1100
Mindre städer Bostäder innerstad 800
Vård, omsorg och äldreboende 1900
Skola och utbildning 1700
Stat/rättsväsendet 1700



 
 
 

 

9.4 VIF-värden för regressionsmodeller 

 

VIF för EV/EBITDA-modeller 
VIF för substansvärdespremie/-rabatt 

modeller 
     

Kluster - Fastighetstyper utan ränta VIF  Kluster - Fastighetstyper utan OMXS30 VIF 
Kontor 1,97  Kontor 1,73 
Handel 1,41  Bostäder 1,59 
Bostäder 2,23  Handel 1,52 
Industri / Logistik 1,24  Industri / Logistik 1,53 
Övrigt 1,08  Övrigt 1,21 

     
     
Kluster - Fastighetstyper med ränta VIF  Kluster - Fastighetstyper med OMXS30 VIF 
Kontor 1,37  Kontor 2,42 
Handel 1,27  Bostäder 4,29 
Bostäder 2,37  Handel 2,01 
Industri / Logistik 2,04  Industri / Logistik 3,27 
Övrigt 1,04  Övrigt 1,15 
Svensk 10-årig statsobligation 1,33  OMXS30 2,45 

     
Kluster - Geografi utan ränta VIF  Kluster - Geografi utan OMXS30 VIF 
Storstäder 1,23  Storstäder 1,02 
Regionstäder 1,33  Regionstäder 1,01 
Mindre städer 1,84  Mindre städer 1,09 
Utland 1,64  Utland 1,10 

     
Kluster - Geografi med ränta VIF  Kluster - Geografi med OMXS30 VIF 
Storstäder 1,09  Storstäder 1,14 
Regionstäder 1,23  Regionstäder 1,21 
Mindre städer 2,69  Mindre städer 1,19 
Utland 3,04  Utland 1,41 
Svensk 10-årig statsobligation 1,37  OMXS30 1,50 

     
     
Fullständig modell utan ränta VIF  Fullständig modell utan OMXS30 VIF 
Mindre städer Bostäder innerstad 19,00  Mindre städer Bostäder innerstad 1,69 
Mindre städer Kontor innerstad 3,48  Mindre städer Kontor innerstad 1,81 
Regionstäder Bostäder innerstad 5,87  Regionstäder Bostäder innerstad 13,39 
Riket Handel big-box B-läge 7,29  Riket Handel big-box B-läge 3,05 
Riket Handel cityhandel A-läge 1,62  Riket Handel cityhandel A-läge 1,32 
Riket Handel cityhandel B-läge 3,41  Riket Handel cityhandel B-läge 2,59 
Riket Handel dagligvaruhandel 5,63  Riket Handel dagligvaruhandel 14,13 
Riket Hotell 14,60  Riket Hotell 1,37 
Riket Industri A-läge 5,62  Riket Industri A-läge 1,86 
Riket Industri B-läge 2,27  Riket Industri B-läge 1,81 



 
 
 

 

Riket Logistik A-läge 4,14  Riket Logistik A-läge 1,40 
Riket vård, omsorg och äldreboende 73,77  Riket vård, omsorg och äldreboende 1,97 
Storgöteborg Bostäder innerstad 2,43  Storgöteborg Bostäder innerstad 7,68 
Störgöteborg Kontor innerstad 18,33  Störgöteborg Kontor innerstad 2,20 
Stormalmö Bostäder innerstad 2,95  Stormalmö Bostäder innerstad 8,84 
Stormalmö Kontor innerstad 19,46  Stormalmö Kontor innerstad 2,70 
Storstockholm Bostäder innerstad 3,19  Storstockholm Bostäder innerstad 2,38 
Storstockholm Bostäder övrig 34,65  Storstockholm Bostäder övrig 1,10 
Storstockholm Kontor CBD 4,74  Storstockholm Kontor CBD 3,73 
Storstockholm Kontor innerstad 6,67  Storstockholm Kontor innerstad 3,51 
Storstockholm Kontor övrig 4,47  Storstockholm Kontor övrig 3,32 
Utland Handel 2,82  Utland Handel 8,89 
Utland Kontor 5,16  Utland Kontor 13,15 
Utland Logistik 3,56  Utland Logistik 16,81 
Utland Övrig 3,91  Utland Övrig 5,79 

     
     
Fullständig modell med ränta VIF  Fullständig modell med OMXS30 VIF 
Mindre städer Bostäder innerstad 6,14  Mindre städer Bostäder innerstad 1,56 
Mindre städer Kontor innerstad 3,43  Mindre städer Kontor innerstad 2,37 
Regionstäder Bostäder innerstad 5,92  Regionstäder Bostäder innerstad 18,67 
Riket Handel big-box B-läge 3,67  Riket Handel big-box B-läge 3,94 
Riket Handel cityhandel A-läge 2,23  Riket Handel cityhandel A-läge 5,08 
Riket Handel cityhandel B-läge 3,02  Riket Handel cityhandel B-läge 2,41 
Riket Handel dagligvaruhandel 9,53  Riket Handel dagligvaruhandel 18,90 
Riket Hotell 2,32  Riket Hotell 1,47 
Riket Industri A-läge 3,66  Riket Industri A-läge 2,10 
Riket Industri B-läge 2,45  Riket Industri B-läge 2,02 
Riket Logistik A-läge 1,50  Riket Logistik A-läge 2,79 
Riket vård, omsorg och äldreboende 3,02  Riket vård, omsorg och äldreboende 1,63 
Storgöteborg Bostäder innerstad 2,10  Storgöteborg Bostäder innerstad 6,23 
Störgöteborg Kontor innerstad 5,82  Störgöteborg Kontor innerstad 3,01 
Stormalmö Bostäder innerstad 3,34  Stormalmö Bostäder innerstad 10,34 
Stormalmö Kontor innerstad 4,08  Stormalmö Kontor innerstad 2,72 
Storstockholm Bostäder innerstad 1,54  Storstockholm Bostäder innerstad 1,96 
Storstockholm Bostäder övrig 1,99  Storstockholm Bostäder övrig 1,34 
Storstockholm Kontor CBD 5,38  Storstockholm Kontor CBD 4,54 
Storstockholm Kontor innerstad 2,06  Storstockholm Kontor innerstad 8,59 
Storstockholm Kontor övrig 5,95  Storstockholm Kontor övrig 4,58 
Utland Handel 2,74  Utland Handel 13,20 
Utland Kontor 4,63  Utland Kontor 12,68 
Utland Logistik 3,68  Utland Logistik 22,23 
Utland Övrig 1,99  Utland Övrig 5,13 
Svensk 10-årig statsobligation 7,30  OMXS30 9,79 
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