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Sammanfattning 
Titel: Är direktägda bostadsfastigheter en bättre investering än aktier? 

Författare: Anders Kaulich och Jonas Larsson 

Handledare: Bo Sjö  

Bakgrund: Investeringar av olika former har alltid legat människan varmt om hjärtat. För de 

vanligaste investeringsalternativen, aktier och obligationer, finns det mängder av data. Historisk data 

gällande risk, avkastning, direktavkastning, samt fundamental data i form av årsredovisningar är lätt 

att finna. Bakgrunden till denna studie är den bristfälliga marknadsinformationen gällande 

bostadsfastigheter som investeringsalternativ. Ett problem som finns för fastigheter som 

investeringsalternativ är att det finns stora brister i informationen vad gäller framförallt riskjusterad 

avkastning, vilket denna studie ämnar reda ut.    

Syftet: Syftet med denna studie är att undersöka vilket investeringsalternativ, direktägda 

bostadfastigheter eller aktier, som genererar högst riskjusterad avkastning. Syftet är också att 

undersöka vilka anledningar det finns till eventuella skillnader i den riskjusterade avkastningen.  

Metod: För att kunna besvara syftet till baseras studien på en blandning av kvantitativ- och 

kvalitativmetod med deduktiv ansats. Finansiellinformation från olika fastighetsföretag samladas in 

för att kunna beräkna totalavkastning, direktavkastning samt värdeutveckling. Intervjuer med 

värderingsmän samt fallföretagen genomförs för att göra lämpliga antaganden och uppskattningar. 

Den finansiella informationen om aktierna hämtas från SIX-indexet.   

Slutsats: Direktägda bostadsfastigheter i tillväxtorter generarar en systematisk riskjusterad 

överavkastning i förhållande till aktier. Direktägda bostadsfastigheter överavkastar aktier både vad 

gäller avkastning i förhållande till marknadsrisk, men också i förhållande till total risk. Det viktigaste 

är emellertid relationen mellan avkastning och marknadsrisk. Orsaken till det är att vår modell för 

marknadsrisk fångar upp likviditetsrisk vilket inte standardavvikelsen gör. Dessutom är markandsrisk 

är den risk som investerare på en effektiv marknad får betalt för att ta på sig. Vi har funnit 

femhuvudorsaker till att bostadsfastigheter överavkastar aktier; höga transaktionskostnader, 

bristfällig marknadsinformation, stora kapitalinsatser, förvaltningskostnader samt den svaga 

likviditeten som finns på marknaden.  

Nyckelord: Fastigheter, Aktier, Avkastning, Risk, Investering, Riskjusterad avkastning, 

Alphaavkastning, Sharpekvot, Investeringsalternativ, Överavkastning, Marknadseffektivitet 
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Abstract 
Title: Are directly-owned residential real estates a better investment than stocks?  

Authors: Anders Kaulich and Jonas Larsson 

Supervisors: Bo Sjö  

Background: Investments in different forms have always been popular to every human being. For the 

most common investments, such as stocks and bonds, there are loads of information to gather for 

the investor. Historical data like risk, return, dividends and fundamental data like annual reports are 

often very easy to find, regarding these kinds of investments.  The background of this thesis is the 

lack of market information in residential real estate investments. A problem with this investment is 

that there is lack of information regarding risk adjusted return for real estates, which this thesis 

intends to present.     

Objective: The objective with this thesis is to study which alternative, directly-owned residential 

estates or stocks, who generates the highest risk adjusted return. The objective is also to investigate 

what reasons there are in the differences between risk adjusted return in estates and stocks. 

Methodology: Regarding to the objective, this thesis is based on a mixed between qualitative and 

quantitative method with a deductive approach. Financial information is gathering from different 

real estate companies to calculate total return, dividend and growth of value. Interviews with real 

estate valuators and managers at companies are to be made, although to make appropriate 

assumptions and estimations of the financial information. The financial data regarding the stocks are 

gathering from the SIX-index.   

Conclusion: Directly-owned residential real estates, in positive growing cities, generate systematic 

risk- adjusted excess return relative stocks. Directly-owned residential estates have an excess returns 

on stocks, both regarding to return on market risk, but also regarding to return on total risk. The 

most important is however the relation between return and market risk. The reason for this is that 

our model for the relation return and market risk captures liquid risk, which not the standard 

deviation. I addition, market risk is the only sort of risk that investors, in an efficient market, get paid 

to take. We have found five main reasons for the abnormal returns in the estate markets; high 

transactions costs, lack of market information, large capital efforts, low illiquidity at the market and 

those residential estates requires some knowledge and commitment.  

Key words: Real Estate, Stocks, Return, Risk, Investment, Risk-adjusted return, Alpha return, Sharpe 

ratio, Alternative for investments, Excess Returns, Market efficiency    
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Investeringar har alltid legat människan varmt om hjärtat. Orsaken är att det alltid funnits individer 

med ett kapitalöverskott, och som varit beredda att avstå från konsumtion idag till fördel för 

konsumtion i framtiden.  Genom att investera till en avkastning som överstiger inflationen kan dessa 

individer, genom att investera sitt kapital, öka sin köpkraft i reala termer. Den avkastning som en 

investerare kan förvänta sig är starkt beroende av investeringens risknivå. Orsaken är att investerare, 

för att ta på sig risk, kräver kompensation i form av en riskpremie. Det gör att marknaden belägger 

riskfyllda placeringar med en riskpremie vars storlek bestäms av risknivån. Aktier är ett exempel på 

en investering med en hög volatilitet, och därmed hög risk1. Raka motsatsen är statsskuldväxlar och 

statsobligationer.  Att investera i statspapper innebär ett lågt risktagande och ses därför som en 

säker investering.  Svenska statspapper, till exempel, är i nominella termer ett riskfritt 

investeringsalternativ.  

Det finns idag ett stort antal tillgångar att välja bland när en portfölj kombineras. De olika 

alternativen har var och en sina respektive för-och nackdelar. Under senare år har intresset för 

fastighetsinvesteringar ökat kraftigt. Det är framför allt institutionella placerare som ökat sin 

exponering mot fastigheter2. Enligt DTZ Research’s3 undersökningar tyder allt på att flera stora 

kapitalförvaltare runt om i Europa kommer att fortsätta öka sin exponering mot just fastigheter.  Det 

som intresserar är framför allt de diversifieringseffekter som fastigheter har på totalportföljen. Det 

som skapar de goda diversifieringseffekterna är den svaga korrelationen med andra vanliga 

tillgångsslag. Ett ökat intresse från institutionella placerare har även gjort att intresset för 

fastighetsinvesteringar blivet större hos mindre investerare. Det ökade intresset gäller såväl direkta 

som indirekta fasatighetsinvesteringar.4   

1.2 Problembeskrivning 

Det finns idag ett stort antal alternativ att välja på när det gäller investeringar. När rationella 

investerare kombinerar sin portfölj väljer de tillgångar som tillsammans genererar högst förväntad 

avkastning givet risk. I dagens informationssamhälle är det relativt lätt att finna relevant information 

rörande många av de vanligaste tillgångsslagen. För exempelvis aktier, fonder och obligationer är 

historisk data, i form av avkastning och risk, i form av volatilitet och betavärde, lättillgänglig. I 

                                                           
1
 Campell, J. Y. & Schiller, R. J., 2001 

2
 Sverrir, T., 2012 

3
 Ibid. 

4
 Brueggeman W., Chen A. & Thibodeau, T., 1984 
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tidningar och på internetsidor presenteras dagligen uppgifter om historiska avkastningar, volatilitet, 

betavärde och korrelation med andra tillgångar. Fundamental data i form av till exempel 

årsredovisningar är också lättillgänglig data för investerare. För andra investeringsalternativ är 

tillgången på marknadsinformation betydligt sämre. Direktägda fastigheter är ett av de tillgångsslag 

där tillgången på marknadsinformation är mycket begränsad. Orsaken till den begränsade 

marknadsinformationen är att fastighetsmarknaden är väldigt heterogen. Att äga fastigheter i 

populära och expansiva regioner har länge ansetts ha låg risk, eftersom risken för att lägenheter eller 

lokaler ska stå tomma är relativt liten. I glesbygdskommuner med negativ befolkningstillväxt kan 

situationen vara det omvända. I dessa områden är risken för vakanser betydligt större.  Att äga 

fastigheter med lokaler skiljer sig starkt från att äga bostadsfastigheter. De största skillnaderna 

mellan att äga fastigheter som innehåller lokaler jämfört med de som innehåller bostäder ligger i 

hyresprissättning och vakanser.5  

På grund av att fastighetsmarknaden är väldigt heterogen är det svårt att dra några generella 

slutsatser om fastighetsinvesteringar som helhet. För att få en representativ bild av historisk 

avkastning, risk och korrelation med andra tillgångar krävs en uppdelning där olika delsegment 

studeras var för sig.  Det innebär att det skulle krävas en lång rad olika index för att beskriva alla olika 

orter och fastighetskategorier. Att det krävs en stor mängd data gör att marknadsinformation 

gällande olika städer och fastighetskategorier är väldigt begränsad.  

Bristfällig tillgång på historisk data gör det svårt för investerare, att på ett tillförlitligt sätt, bestämma 

den historiska riskjusterade avkastningen för fastighetsinvesteringar. Det innebär att det också är 

svårt att avgöra hur fastigheter presterat jämfört med andra investeringar. Att en tillförlitlig historisk 

data saknas gör det svårt att bestämma förväntad avkastning och risk för framtiden. Därmed är det 

också svårt att jämföra förväntad riskjusterad avkastningen för fastigheter med den för andra 

investeringsalternativ. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilket investeringsalternativ, direktägda bostadfastigheter 

eller aktier, som genererar högst riskjusterad avkastning. Syftet är också att undersöka vilka 

anledningar det finns till eventuella skillnader i den riskjusterade avkastningen.  

  

                                                           
5
 Statens lantmäteriverk, 2008 
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1.4 Forskningsfrågor 

- Vilket investeringsalternativ, direktägada bostadsfastigheter eller aktier, genererar högst 

riskjusterad avkastning? 

- Om det finns avvikelser i riskjusterad avkastning, vilka är i så fall anledningarna? 

1.5 Avgränsningar 

Med bakgrund av att marknaden för avkastningsfastigheter är väldigt heterogen har vi valt att endast 

studera städer som ligger i en kommun som under mätperioden haft en positiv 

befolkningsutveckling.  De städer vi valt att undersöka är Borlänge, Falun, Linköping samt Umeå. 

Samtliga regioner är expansiva regioner, som under senare år har haft en positiv befolkningstillväxt. 

Vi anser att dessa städer ger en representativ bild av fastighetsmarknaden i medelstora svenska 

tillväxtstäder. Trots att vi endast undersöker tillväxtstäder är skillnaden mellan olika microlägen stor. 

Det som främst skiljer ett A läge från ett C läge är faktisk vakansgrad, osäkerheten rörande framtida 

vakansgrad samt likviditeten. På grund av att det inte är möjligt att dra några generella slutsatser för 

bostadsfastigheter i en stad som helhet, har vi valt att endast undersöka fastigheter som ligger i A-

lägen.  

Vi har också valt att avgränsa oss till bostadsfastigheter. Orsaken till det är att förutsättningarna 

skiljer sig starkt mellan investeringar i bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter (innehållande 

lokaler). När det gäller bostadsfastigheter är fastighetsägarnas möjligheter att påverka 

hyresprissättningen väldigt begränsade.  Eftersom hyrorna uppstår i förhandling mellan 

hyresgästföreningen och fastighetsägaren, eller representant för denna, kan eventuellt 

efterfrågeöverkott inte utnyttjas. När det gäller lokaler har fastighetsägarna betydligt större 

möjligheter att påverka hyresnivåerna. På denna delmarknad gäller den allmänna teorin om utbud 

och efterfrågan. Det innebär att en stark efterfrågan leder till ökade hyresnivåer, vilket i sin tur kan 

ge en högre avkastning. En annan stor skillnad mellan fastighetstyperna är att bostäder är relativt 

okänslig för konjunktursvängningar.  

För att kunna ge en bild av investeringsalternativen och kunna säkerställa att beståndet är tillräckligt 

stort för att vi ska kunna dra slutsatser om avkastning och risk för tillväxtorter i stort, har vi valt 

fastighetsbolag med stort bestånd. Vi har valt att inte studera stora börsnoterade fastighetsbolag och 

kommunala fastighetsbolag, eftersom dessa inte alltid har samma vinst- och kostnads-tänkande som 

privata bolag har. Vi har dessutom valt att bortse från eventuella räntebidrag. 
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För aktier har vi valt att avgränsa oss till att undersöka de aktier som ingår i SIX Return Index. Indexet 

har valts med hänsyn till att vi vill jämföra investeringar i bostadsfastigheter med investeringar i 

Stockholmsbörsen som helhet.  

När det gäller riskjusteringsmått har vi valt att avgränsa oss till att studera Sharpkvoten och Jensens 

alpha. Orsaken till valet är att vi både vill undersöka avkastning i förhållande till total risk, och 

avkastning i förhållande till marknadsrisk. Sharpkvoten används för att bestämma relationen mellan 

avkastning och total risk. Riskmåttet väljs på grund av att det är tydligt, enkelt och vanligt 

förekommande inom finans. När det gäller relationen mellan avkastning och marknadsrisk väljs 

Jensens alpha. Valet görs på grund av att riskjusteringsmåttet är lätt att justera för den extra 

likviditetsrisk som finns i fastighetsinvesteringar i förhållande till aktier. Vi anser dessutom att 

Jensens alpha är det tydligaste måttet när det gäller att beskriva sambandet mellan avkastning och 

marknadsrisk. 

När det gäller tidsperiod avgränsar vi oss till att undersöka åren 2002-2011. Avgränsningen görs med 

hänsyn till svårigheterna i att samla in äldre data vad gäller intäkter, kostnader och investeringar på 

fastighetsnivå. 

1.6 Förklaringar 

Bostadsfastighet – En fastighet som enbart innehåller bostäder som upplåts med hyresrätt. 

Kommersiell fastighet - En fastighet som endast innehåller butiks-och kontorslokaler. Lokalerna 

upplåts med hyresrätt. 

Vakanser - Outhyrda lägenheter eller lokaler 

Hyresbortfall - Uteblivna intäkter på grund av vakanser 

Hyresvärde - Den maximala hyresintäkten som kan erhållas på en fastighet eller ett 

fastighetsbestånd. Det är därmed den hyresintäkt som erhålls när hyresbortfallet är lika med noll. 

Driftnetto - Den löpande avkastning som en fastighet, eller ett fastighetsbestånd genererar. Det 

beräknas genom att ta hyresvärdet minskat för hyresbortfall samt kostnader för drift-och underhåll. 

A -läge – Ett attraktivt läge med väldigt låga vakanser.  Det attraktiva läget gör att risken för framtida 

vakanser är låg.  Låg vakansrisk gör att marknaden har ett avkastningskrav för fastigheter i A-läge 

jämfört med de som ligger i B eller C-läge. 

 

1.7 Disposition  

Kapitel ett, Inledning, beskriver bakgrund till studien samt förklarar rådande problem inom området. 

Här presenteras också syfte och frågeställningar till studien.  
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Kapitel två, Metod, förklarar hur författarna har gått tillväga för att få fram de data som används i 

studien samt hur data bearbetas. Metod-kapitlet är främst till för att läsaren själv ska kunna följa 

tillvägagångssättet, samt få en uppfattning om varför tillämpade metoder används 

Kapitel tre, Teoretisk Referensram, består av den vetenskapliga teorin som berör ämnet i fråga. Här 

presenteras mer grundläggande teori.  

Kapitel fyra, Förstudie, presenteras information kring de regioner som vi undersöker. 

Kapitel fem, Empiri, avser att beskriva och presentera de resultat som framkommit i studien. Utifrån 

historisk data, intervjuer och annan dokumentation kommer resultatet i studien presenteras här.  

Kapitel sex, Analys, analyseras och diskuteras det framkomna resultatet med utgångspunkt i de 

tidigare presenterade teorierna.  

Kapitel sju, Slutsats, avser att besvara de frågeställningar som ställdes initialt. 

Kapitel åtta, Förslag till fortsatta studier, presterar förslag till fortsatta studier inom området.  
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Investering 

En investering är en initial kapitalsatsning som görs i syfte att skapa ett positivt framtida kassaflöde. 

Genom den initiala investeringen, grundinvesteringen, avstår investeraren från konsumtion idag i 

förmån för att konsumera i framtiden.  Det som ligger bakom beslutet att skjuta upp konsumtionen 

är en förväntan om att den avkastningen som generaras ska kompensera både för pengars tidsvärde 

och för risk.  

Ur ett ekonomiskt perspektiv är en bra investering, en investering som generarar hög avkastning i 

förhållande till risk, d.v.s. en hög riskjusterad avkastning. Det innebär att ju högre riskjusterad 

avkastning en investering generarar desto bättre är den.  Därmed finns det två aspekter som är av 

intresse när en investering utvärderas; avkastning och risk, som måste studeras vid utvärdering av en 

investering. Inom finans finns en rad vanligt förekommande utvärderingssätt, bland annat 

Sharpkvoten, Trynorskvoten och Jensens alpha. 

2.1.1 Sharpekvoten 

Sharpekvoten är ett utvärderingsmått som beskriver sambandet mellan riskpremien och total risk. 

Den investering som visar högst Sharpekvot är den som generarat högst riskjusterad avkastning. Att 

investerare endast får betalt för marknadsrisk innebär att det bättre att använda sig av ett riskmått 

som visar sambandet mellan riskpremien och marknadsrisken. Ekvationen för Sharpekvoten ser ut 

enligt följande: 6 

           
                             

                 
  Ekvation 2.1: Sharpekvot 

2.1.2 Jensens alpha 

Jensens alpha är ett utvärderingsmått som jämför den faktiska avkastningen med den som givet risk 

är marknadsmässig.  Alpha beräknas genom att, från den faktiska avkastningen, substituera bort den 

avkastning som enlig formeln för Security market line är normal. Ett positivt alphavärde innebär att 

den avkastning som genererats varit onormalt hög i förhållande till risk. Det innebär att investeringen 

slagit marknaden och därmed varit bra. Formeln för Jensens alpha ser ut som följer:7 

                       [                        ]   Ekvation 2.2: Jensens alpha 

                 

                                                           
6
 Bodie, Z. & Kane, A. & Marcus, J., 2008 

7
 Ibid. 
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2.2 Avkastning 
Avkastningen på en investering bestäms av storleken på de in- och utgående kassaflöden, samt 

tidpunkten för när dessa inträffar. Kassaflöden som infaller under investeringsperioden kan 

återinvesteras och därigenom öka kapitalbasen. En ökad kapitalbas ger, med en konstant räntabilitet 

på eget kapital, ett ökat kassaflöde. Det uppstår därigenom en så kallad ränta på ränta-effekt vilket 

gör att avkastningen blir högre.8 

Den avkastningen som generaras bestäms av storlek och tidpunkt för: 

 Grundinvestering 

 Kassaflöden under innehavsperioden 

 Restvärde 

Den initiala kapitalsatsningen kallas för grundinvestering. Grundinvesteringen består av samtliga 

utbetalningar som görs i samband med investeringstidpunkten. Utbetalningarna ska vara av 

engångskaraktär. Vid en fastighetsinvestering ingår utgifter för inköp, ändringsarbeten, utredningar, 

värdering och diverse arvoden i grundinvesteringen.  Vid investering i aktier består 

grundinvesteringen av det pris som betalas för aktierna med tillägg för courtage.9 

De kassaflöden som generas under innehavsperioden är skillnaden mellan de löpande in- och 

utbetalningarna. Dessa kan vara positiva eller negativa beroende på typen av investering.  Är 

kassaflödena negativa under kalkylperioden krävs istället en kraftig värdestegring för att göra 

investeringen lönsam. De löpande kassaflöde som fastighetsinvesteringar ger upphov till är det fria 

kassaflöde som finns kvar till ägaren efter att underhåll, investeringar och nyupplåning genomförts 

och bolagsskatt betalats. De löpande kassaflödena som erhålls på aktieinvesteringar utgörs av 

utdelningar samt eventuella aktieåterköp 10 

Restvärdet är det värde som tillgången har vid slutet av kalkylperioden.11 Restvärdet kan såväl över- 

som understiga grundinvesteringen. Fastigheter har över tid en värdestegring givet att underhåll sker 

på en nivå där skick och standard hålls konstant. Orsaken till värdestegringen är ökade driftnetton 

som uppstår på grund av ökade hyresintäkter. Tanken vid hyresbildning är att, givet konstant skick 

                                                           
8
 Ljung, B. & Högberg, O., 1996 

9
 Ibid. 

10
 Ibid. 

11
 Ibid. 
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och standard, ska hyrorna stiga i takt med produktionskostadsökningarna.12 Fastighetsägarnas 

marginaler hålls därmed konstant över tid. Med stigande driftnetton och konstant avkastningskrav 

innebär det att restvärdet är högre än grundinvesteringen13. Värdet på aktier stiger allt annat lika i 

takt med ett högre förväntat kassaflöde. Ett förbättrat kassaflöde kan uppkomma till följd av 

exempelvis höjda priser, ökad såld kvantitet, kostnadssänkningar och lägre investeringar.14  

2.2.1 Finansiell hävstång 

En finansiell hävstång innebär att investeraren genom belåning påverkar avkastningen på eget 

kapital. Det uppstår genom att belåningen ger en hävstångseffekt på förräntningen av det egna 

kapitalet. Storleken på denna hävstång bestäms av skuldsättningsgraden. Genom att finansiera en 

stor del av investeringen med lånat kapital ökar hävstången. Hävstången får effekt åt båda håll, dvs. 

vid både vinst som förlust. Det innebär att en ökad belåningsgrad ger större svängningar i 

avkastningen på eget kapital mellan olika år.  Vid år med belåning blir avkastningen högre än utan 

belåning medan den vid förlustår blir lägre. För att det ska vara lönsamt att låna kapital krävs dock 

att avkastningen på totalt kapital överstiger kostnaden för det lånade kapitalet. Genom att använda 

sig av en finansiell hävstång påverkas inte bara avkastning utan även risken. Hur betavärdet påverkas 

av hävstången går vi igenom under rubriken risk. Hävstångsformeln ser ut enligt följande:15 

       ⌊     ⌋              Ekvation 2.3: Hävstångsformeln 

Re= Avkastning på eget kapital 

Rt = Avkastning på totalt kapital 

Rs= Genomsnittlig låneränta 

S/E = Skuldsättningsgrad (Skulder/Eget kapital) 

T= Skattesats 

2.2.2 Fritt kassaflöde till aktieägarna 

Fritt kassflödet till aktieägarna (FCFE) visar hur mycket pengar företaget har möjlighet att dela ut till 

sina aktieägare.  Det är därmed de pengar företaget har kvar efter att ha mött alla sina finansiella 

åtaganden. Fritt kassaflöde till aktieägarna (FCFE) beräknas enligt följande formel:16 

                                                           
12

 Anderson, K., 1990 
13

 Damodaran, A., 2002 
14

 Ibid.  
15

 Hallgren, Ö., 2006 
16

 Damodaran, A., 2002 
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FCFE= Nettoresultat – Investeringar +Avskrivningar +nedskrivningar - uppskrivningar - Ökning i 

rörelsekapital + nyupplåning – amorteringar 17 

Ekvation 2.4: Free cashflow equity  

Vid beräkning av FCFE används företagets nettoresultat som utgångspunkt. Med nettoresultatet som 

utgångspunkt krävs därefter ett antal justeringar för att komma fram till FCFE. De intäkts- och 

kostnadsposter som påverkar resultatet men som inte påverkar kassaflödet ska exkluderas. Intäkter 

som inte är kassaflödespåverkande, och som därmed ska dras bort från nettoresultatet, är 

uppskrivning av tillgångar. Kostnader som inte påverkar kassaflödet, och som därmed ska adderas till 

nettoresultatet, är avskrivningar och nedskrivningar.18 

Investeringar som görs i verksamheten påverkar inte nettoresultatet, men utgör ett utgående 

kassaflöde för företaget. Det innebär att investeringar ska substitueras bort från nettoresultatet.  

Investeringar läggs upp på avskrivningsplan och hela investeringsutgiften blir därmed inte en 

kostnad. Tillgången skrivs istället av med hänsyn till dess livslängd och den årliga resultatpåverkan 

kan därmed bli liten. Investeringen ger dock upphov till en utbetalning vilket innebär hela 

investeringsutgiften ska substitueras bort nettoresultatet vid den tidpunkt som utbetalningen sker.19 

Förändringar i rörelsekapitalet kan påverka FCFE såväl positiv som negativt. Ett ökat rörelsekapital 

innebär att delar av det kassaflöde som genereras måste behållas i bolaget. Det gör att det 

kassaflöde som är möjligt att dela ut till aktieägarna blir mindre. En ökning i rörelsekapitalet påverkar 

därmed FCFE negativt. Tvärtom så leder ett minskat rörelsekapital till att FCFE blir större.20 

Nyupplåning och amortering påverkar det fria kassaflödet till aktieägarna. Genom att företaget tar 

upp nya lån ökar FCFE. Om företaget istället väljer att amortera på sina skulder minskar det 

kassaflöde som är möjligt att dela ut till aktieägarna. 

2.3 Risk 

Risk är den andra delen som ska betraktas vid utvärdering av en investering. Genom att kvantifiera 

risken blir det möjligt att ställa avkastning i relation till risk och därigenom bestämma den 

riskjusterade avkastningen. 

En investerings totala risk kan delas in i två delar, marknadsrisk och specifik risk. Investerare kan 

genom att öka antalet tillgångar sänka den totala risken i portföljen.  För att diversifieringen ska få 

                                                           
17

 Damodaran, A., 2002 
18

 Ibid. 
19

 Ibid. 
20

 Ibid. 
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effekt krävs dock att de tillgångar som kombineras inte är perfekt korrelerade med varandra. Att två 

tillgångar är perfekt korrelerade innebär att de reagerar identiskt på alla händelser. Det innebär att 

det inte finns några diverifieringsvinster i att kombinera dessa två i en portfölj.  Genom att öka 

antalet tillgångar, sjunker den totala risken till en nivå där endast marknadsrisk återstår. 

Marknadsrisk, eller systematisk risk som den också kallas, är den risk som påverkar alla tillgångar på 

marknaden. Att marknadsrisken påverkar alla tillgångar innebär att den inte är möjlig att diverifiera 

bort.21 

Att den specifika risken är diverifierbar gör att den enda risk som finns kvar i väldiversifierad portfölj 

är marknadsrisk. Väldiversifierade investerare exponeras därmed inte mot specifik risk. Det gör att de 

inte heller kräver något extra riskpremie för denna typ av risk. Givet att marknaden är rationell 

beläggs inte specifik risk med någon riskpremie. Det leder till att inte heller odiversifierade 

investerare får betalt för att ta på sig specifik risk. Odiversifierade investerare tar därmed risker som 

de inte får betalt för, vilket kan betraktas som att onödigt risktagande.22 

2.3.1 Volatilitet 

Den totala risken i en investering bestäms av volatiliteten i avkastningarna. Det mest använda 

volatilitetsmåttet inom finans är standardavvikelsen. Standardavvikelsen är ett statistiskt mått som 

beskriver hur enskilda avkastningar skiljer sig från medelvärdet. Standardavvikelsen beräknas genom 

att summan av de kvadrerade avvikelserna för enskilda avkastningar, för att sedan dividera denna 

med antalet observationer minskat med ett. Vid beräkning av volatilitet används de logaritmerade 

avkastningarna.23   

  √
∑         

   

   
   Ekvation 2.5: Standardavvikelse 

           

                    

                           

Om enskilda avkastningar under investeringsperioden legat både långt över och långt under den 

faktiska avkastningen innebär det att spridningen kring medelvärdet varit stor. Det innebär att 

sannolikheten för att utfallet skulle bli ett annat än det faktiska varit stor och att investeringen varit 

                                                           
21

 Bodie, Z. & Kane, A. & Marcus, J., 2009 
22

 Ibid.  
23

 Lovås, G., 2006 
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riskfylld. Skulle däremot samtliga avkastningar legat nära det faktiska utfallet innebär det att 

investeringen haft låg risk.24 

2.3.2 Betavärde 

Marknadsrisken, eller den systematiska risken som den också kallas, bestäms av tillgångars 

betavärde. Betavärdet visar hur en tillgång, eller portfölj, rört sig i förhållande till 

marknadsportföljen. Exempelvis så innebär ett betavärde på två att tillgången rört sig åt samma håll 

som marknadsportföljen med att svängningarna har varit dubbelt så stora. Det innebär att när 

marknadsportföljen generarat en avkastning på en procent har den enskilda tillgången genererat en 

avkastning om två procent. Betavärdet beräknas genom att dividera kovariansen mellan den enskilda 

och marknadsportföljen med variansen för marknadsportföljen.25 

   
               

    (    )
   Ekvation 2.6: Betavärde 

2.3.3 Likviditetsrisk 

På en effektiv marknad är det vid varje tidpunkt möjligt att sälja tillgångar till dess marknadsvärde.  

Fastigheter är dock ett tillgångsslag som inte omedelbart kan omvandlas till pengar. Orsaken till det 

är att fastighetöverlåtelser är komplexa. På grund av den komplexa överlåtelseprocessen tar det 

vanligtvis några veckor upp till ett par månader att slutföra en affär och att därmed omsätta 

tillgången till pengar.  På svaga marknader kan en överlåtelseprocess sträcka sig över flera år.26 

Att tillgången inte vid varje tidpunkt är möjlig att omvandla till pengar innebär att 

fastighetsinvesterare tar på sig likviditetsrisk. Som kompensation för sitt risktagande kräver rationella 

investerare en extra riskpremie, detta i form av en likviditetspremie. Storleken på likviditetspremien 

beror på tiden det förväntas ta innan fastigheten kan säljas till marknadspris. Den förväntade tiden 

som i sin tur är beroende av marknadens storlek, antal aktörer, fastighetens andel av den totala 

marknaden och fastighetstyp. Likviditetspremien har av Leimdörfer & partnerns skattats uppgå till i 

genomsnitt 0,4 procent för Östermalm, 0,5 procent för Johanneshov och 0,6 procent för Alby27.28 

2.3.4 Belåning påverkar risken 

Genom att skapa en hävstång ökar portföljens exponering mot både specifik risk och marknadsrisk.  

Orsaken till den ökande riskexponeringen är att kapitalbasen blir större än det egna kapitalet. En 

                                                           
24

 Ibid.  
25

 Bodie, Z. & Kane, A. & Marcus, J., 2009 
26

 Wyatt, J & Wood, J, et. Al., 2011 
27

 Leimdörfer, et al., 2:98 
28

 Wyatt, J & Wood, J, et. Al., 2011 
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större kapitalbas innebär att svängningar i kassaflöden, mätt i absoluta tal, blir större. Resultatet av 

ett, i absoluta tal, större kassaflöde blir en högre volatilitet i de procentuella avkastningarna på eget 

kapital. Formeln som beskriver hur betavärdet ökar med belåningsgraden ser ut enligt följande:29 

                   ⌊             ⌋ Ekvation 2.7: Betavärdevid belåning 

        = Betavärde vid belåning 

          = Betavärde utan belåning 

T= Skattesats 

S/E = Skuldsättningsgrad (Skulder/Eget kapital) 

2.4 Effektiva Marknadshypotesen 

Den Effektiva Marknadshypotesen (EMH) antar att finansiella marknader är effektiva. Att en marknad 

är effektiv innebär att priset på samtliga tillgångar, vid varje tidpunkt, återspeglar marknadens analys 

av all tillgänglig information. När ny information, som indikerar på att en tillgång är felprissatt blir 

tillgänglig justeras priset direkt till en nivå som enligt marknaden är det korrekta värdet. Om priset 

vid varje tidpunkt återspeglar marknadens uppfattning om värdet innebär det att endast ny 

information kan skapa prisförändringar. På grund av att vi inte vet någonting om framtida 

information är sannolikheten 50/50 om informationen kommer påverka priset positivt eller negativt. 

Det innebär att priset följer en ”random walk” som inte är möjlig att förutse. Att en marknad är 

effektiv innebär alltså att det inte är möjligt att systematiskt uppnå en riskjusterad överavkastning.30 

Effektiviteten på en marknad kan delas in i tre olika kategorier; svag form, medelstark form och stark 

form. Om en marknad är svagt effektiv är det inte möjligt att systematiskt generera en riskjusterad 

överavkastning genom att studera historisk data (t.ex. genom teknisk analys). På en marknad som är 

medelstarkt effektiv går det inte heller generara en systematisk riskjusterad överavkastning genom 

fundamentalanalys. Om en marknads är stark effektiv är det inte ens med insiderinformation möjligt 

att systematiskt uppnå en riskjusterad överavkastning.31 

                                                           
29

 Damodaran, A., 2002 
30
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2.5 The Capital Asset Pricing Model 

The Capital Asset Pricing Model (CAPM) skapades i mitten av 60-talet av William Sharpe, John Lintner 

och Jan Mossin och är en utveckling av Harry Marowitz modern portfolio theory från 195232. CAPM är 

en jämnviktsmodell som visar sambandet mellan förväntad avkastning och systematisk risk. 

Modellen bygger på en marknad i jämnvikt, d.v.s. en marknad där alla tillgångar är korrekt prissatta 

och har samma förväntade riskjusterade avkastning. Att alla tillgångar har samma riskjusterade 

avkastning innebär att det enda sättet att erhålla en högre förväntad avkastning är att ta på sig mer 

marknadsrisk. Det innebär att det finns ett positivt linjärt samband mellan förväntad avkastning och 

risk när marknaden är i jämnvikt.  Det positiva linjära sambandet beskrivs av lutningen på Security 

Market Line (SML). Ekvationen för SML beskrivs av följande samband: 33 

                       Ekvation 2.8: Security market line 

                 

            

                                                                

                                                  

CAPM används som ett benchmark för att avgöra om enskilda tillgångars förväntade avkastning är 

normal i förhållande till risk. Investerare kan också ta reda på vad en tillgång som ännu inte handlats 

förväntas ge i avkastning34. I de situationer där marknaden inte är i jämnvikt finns det tillgångar som 

är felaktigt prissatta. Det innebär att dessa tillgångar ligger ovanför och under SML och därmed har 

en abnormal förväntad avkastning.35 

För att komma till ett jämnviktsläger behöver en rad antaganden göras. De antaganden som görs i 

modellen är att:36 

 Investerare är rationella och vill maximera den riskjusterade avkastningen. 

 Alla investerare är pristagare och kan därmed inte påverka prisbildningen 

 Alla investerare har samma placeringshorisont 

 Marknaden är effektiv 

 Alla investerare har homogena förväntningar på framtida avkastning, risk och samvariation. 
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 Bodie, Z. & Kane, A. & Marcus, J., 2009 
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 Investerare kan obegränsat låna och låna ut till riskfri ränta. Riskfri ränta har ingen 

standardavvikelse pga. att inflation inte antas existera 

 Det existerar inga transaktionskostnader eller skatter 

 Det finns möjlighet att handla till obegränsat små andelar 

 Det finns möjlighet att inta både långa och korta positioner. 

 

Dessa antaganden leder fram till jämnvikt på marknaden och till att alla investerare håller identiska 

portföljer av riskfyllda tillgångar. Denna portfölj innehåller alla riskfyllda tillgångar i den proportion 

marknadsvärdet står för på den totala marknaden. Investerare kommer beroende på riskavertion 

kombinera marknadsportföljen med olika andel riskfri ränta för att uppnå önskad risknivå.37 

Eftersom marknadsportföljen innehåller alla tillgångar har all unik risk diversifierats bort. Portföljen 

innehåller därmed bara systematisk risk varför den enda risk som är av betydelse är den systematiska 

risken. Relationen mellan marknadsportföljens riskpremie och varians brukar kallas marknadspriset 

på risk. Orsaken till detta är att denna relation beskriver den extra avkastning inverterare kräver för 

att ta på sig marknadsrisk. Den systematiska risken består av faktorer som påverkar alla tillgångar 

och därmed inte är möjlig att diversifiera bort. Exempel på faktorer som påverkar alla företag är 

förändringar i räntor, inflation, skattelagstiftning och konjunkturutveckling.38 

Den specifika risken är däremot specifik för den enskilda tillgången. Det innebär att denna risk går att 

diversifiera bort genom att kombinera tillgångar som inte är perfekt korrelerade med varandra. 

Möjligheten att diversifiera bort den specifika risken gör att investerare inte får betalt för att ta på sig 

denna typ av risk. Marknadsrisken, den risk som inte går att diversifiera bort, beläggs däremot med 

en riskpremie av marknaden. Med anledning av att det endast är marknadsrisken som beläggs med 

en riskpremie är det relationen denna och avkastning som fokus ligger på i CAPM.39 

2.6 Investering i bostadsfastigheter 

2.6.1 Definition på fastighet 

Definitionen på fastighet finns beskriven i Jordabalken 1:1 och lyder; ”Fast egendom är jord, denna är 

indelad i fastigheter”. Till fastigheten hör enligt JB 2:1 fastighetstillbehör i form byggnader, växter 

och ledningar med mera, vilka anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk. En fastighet är 

därmed ett avgränsat markområde. Det kan på fastigheten finnas fastighetstillbehör i form av till 
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exempel byggander. Dessa tillbehör tillhör fastigheten om de är tänkta att stadigvarande tjäna 

denna. Byggnader på ofri grund, det vill säga byggnader som ägs av annan än markägaren räknas inte 

som fastighet eftersom mark och byggnad har olika ägare. 

2.6.2 Marknaden för bostadsfastigheter 

Marknaden för bostadsfastigheter skiljer sig avsevärt mellan olika regioner. I storstadsregionerna, 

med tillägg för ett antal tillväxtregioner, växter befolkningen och arbetsmarknaden är stark. I dessa 

regioner har den växande befolkningen skapat en ökad efterfrågan på hyresbostäder.  Det har lett till 

att det idag råder brist på lediga hyresbostäder i dessa områden.  En stark efterfrågan på 

hyresbostäder innebär minskad vakansrisk för fastighetsägare och därmed sänkta avkastningskrav.  

Att de större aktörerna vill agera på marknader de bedömer har en bra tillväxtpotential har gjort att 

fler spelare agerar, alternativt vill in på dessa delmarknader. Det har gjort att likviditeten i dessa 

områden ökat och att likviditetsrisk därmed sjunkit. Den lägre likviditetsrisken har i sin tur gjort att 

investerare kunnat sänka sina avkastningskrav ytterligare.40   

I landets övriga delar har befolkningstillväxten stannat av, alternativt utvecklats negativt. I dessa 

regioner är situationen på arbetsmarkanden betydligt svagare. På avbefolkningsorter är osäkerheten 

om framtiden stor eftersom vakansrisken på dessa orter är relativt hög. Det innebär att investerare 

kräver en högre avkastning för att kompensera för den högre risken. I dessa områden är antalet 

aktörer få vilket gör att en överlåtelseprocess kan bli väldigt utdragen. Det innebär att 

likviditetsrisken i dessa områden bedöms som relativt hög.41   

Historiskt så har prisutvecklingen på bostadsfastigheter varit mindre volatil jämfört med vad den varit 

för fastigheter innehållande lokaler. Orsaken till den lägre volatiliteten för bostadsfastigheter är en 

stabilare efterfrågan, hyresnivå och vakansgrad.42  

På marknaden för lokaler är konjunkturläget av stor betydelse för hyresutveckling och vakansgrad. 

Det beror på att när företag går bra ökar deras efterfrågan på lokaler och hyrorna pressas upp. När 

det gäller bostäder är känsligheten för konjunktursvängningar betydligt mindre. Orsaken är att 

människor oberoende av konjunkturläge behöver någonstans att bo. Det innebär att efterfrågan och 

vakansgrad är relativt stabil över tid.  Hyrorna för hyresbostäder styrs inte heller av utbud och 

efterfrågan. För hyresbostäder bestäms hyrorna av bruksvärdet på lägenheten, vilket i sin tur uppstår 

i förhandling mellan hyresgästföreningen och fastighetsägare, eller representant för denne. I 

hyresförhandlingen accepterar hyresgästföreningen endast hyreshöjningar som har sin grund i 
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förväntade kostnadsökningar alternativt ökad standard på bostaden.  Att hyresutvecklingen följer 

kostadsutvecklingen innebär att den är relativt stabil över tid. På grund av hyresregleringar har 

fastighetsägare, som agerar på en marknad som vid gällande hyresnivå har ett efterfrågeöverskott, 

inte har möjlighet att höja sina hyresnivåer i den utsträckning som varit möjlig på en fri marknad.43   

2.6.3  Fastighetsvärdering 

Fastighetsvärderingen är en viktig del vid beräkning av den totala avkastningen. Det eftersom alla 

fastigheter är unika och att det därför inte finns någon allmän prisinformation.  

2.6.4 Värdebegreppet 

Om en vara/fastighet ger nytta samtidigt som utbudet är begränsat är individer villiga att betala för 

att få tillgång till denna. När det finns möjlighet att byta varan/fastigheten mot någonting annat, till 

exempel pengar, har ett värde uppstått.  Värdet är dock subjektivt och uppfattningen om det 

korrekta värdet skiljer sig starkt mellan individer. Rent teoretiskt skulle det kunna finnas lika många 

åsikter om värdet som det finns individer. Vid fastighetsvärdering söks det monetära värdet. Det 

innebär att arbetet syftar till att ta reda på vad fastigheten kan säljas för i rena pengar.  Likt alla olika 

typer av värden så skiljer sig uppfattningen om det monetära värdet mellan olika individer. Beroende 

på vad fastigheten ska användas till kan investerare ha olika uppfattningar om vad som är det 

korrekta värdet. De två viktigaste värdebegreppen när det gäller fastigheter är marknadsvärdet och 

individuellt avkastningsvärdet. Marknadsvärdet är kopplat till en överlåtelsesituation och beskriver 

bytesvärdet. Definitionen på marknadsvärdet lyder enligt följande:44 

”Marknadsvärdet är det mest sannolika priset vid försäljning av en fastighet vid en viss angiven 

tidpunkt under normala förhållanden på en fri och öppen marknad, med tillräcklig 

marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång”.45  

Marknadsvärdet är därmed det mest sannolika priset och utgörs av en prognos för en framtida 

händelse. Det i kontrast till priset som är det faktiska resultatet av en händelse. Det pris som blir 

resultatet av en överlåtelse är beroende av en mängd händelser.  Oförutsedda händelser kan därför 

göra att det faktiska priset hamnar över eller under marknadsvärdet.46 
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Det individuella avkastningsvärdet är kopplat till en bestämd individ. Det beskriver vilket värde en 

fastighet betingar givet den aktivitet fastigheten ska använda för. Det individuella avkastningsvärdet 

skiljer sig mellan lika individer och kan både över- och understiga marknadsvärdet.47 

2.6.5 Viktiga begrepp inom fastighetsvärdering 

Inom fastighetsvärdering finns ett antal centrala begrepp som är viktiga att känna till innan 

genomgången av de vanligaste värderingsmodellerna. 

2.6.5.1 Driftnetto/Normaliserat driftnetto 

Fastighetens driftnetto är den löpande avkastning som denna genererar. Driftnetto beräknas genom 

att ta hyresintäkter minskat för fastighetsspecifika kostnader. De kostnader som är 

fastighetsspecifika är kostnader för drift- och underhåll. Som driftkostnader räknas exempelvis 

uppvärmning, vatten, sophämtning, skötsel, renhållning, snöskottning, försäkringar, 

faktureringskostnader och fastighetsskatt. Till kategorin underhållskostnader räknas både löpande 

och periodiskt underhåll. Begreppet löpande underhållet inkluderar mindre underhållsinsatser som 

uppkommer oregelbundet. Exempel på löpande underhåll är utbyte eller lagning av detaljer i 

lägenheten. Periodiskt underhåll innefattar större renoveringsinsatser som återkommer med jämna 

intervall. Exempel på periodiskt underhåll är fasadrenovering, stambyten och omläggning av tak.48  

Det normaliserade driftnettot ska spegla ett, i reala termer, långsiktigt hållbart driftnetto för en 

genomsnittlig investerare. Det innebär att det istället för på faktiska, istället bygger på 

marknadsmässiga hyresintäkter och kostnader. Driftnettot för en fastighet, eller ett helt bestånd, kan 

för enskilda år avvika från en marknadsmässig nivå. Dessa avvikelser kan ha sin förklaring antigen på 

intäkts- eller kostnadssidan.  Det som påverkar intäkterna är hyresnivå, uthyrningsgrad och 

eventuella bidrag.  För att beräkna ett normaliserat driftnetto ska alla intäktskomponenter som 

avviker från det marknadsmässig justeras till vad som är marknadsmässigt. Hyresvärdet ska 

bestämmas utifrån vad andra fastighetsägare tar i likvärdiga områden. Vakansgraden ska bestämmas 

med hänsyn till vad som är normalt givet området attraktivitet.  På kostnadssidan kan stora skillnader 

finnas mellan olika år när det gäller det periodiska underhållet. Framförallt i mindre bolag, eller bolag 

med många fastigheter i samma ålder, kan stora skillnader i underhållskostanden per kvadratmeter 

och år förekomma. Eftersom även drift-och underhållskostnader ska vara marknadsmässiga är det 

kostnaden för normal drift, och ett långsiktigt hållbart underhåll som ska användas. För att 
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bestämma kostnaden för långsiktigt hållbart drift -och underhåll används inom värderarkåren 

schablonbelopp.49 

2.6.5.2 Direktavkastningskrav 

Direktavkastningen på en fastighet bestäms genom att dividera driftnettot med det genomsnittliga 

marknadsvärdet.  Direktavkastningskravet är den direktavkastning som investerare kräver för att 

investera. Avkastningskravet bestäms utifrån den avkastning som kan erhållas på andra 

investeringsalternativ justerat för risknivå och förväntad värdestegring.50 

Nedan följer en tabell över de direktavkastningskrav som marknaden haft på investeringar i 

bostadsfastigheter i A-lägen. Direktavkastningskrav är för respektive stad och år redovisas i ett 

intervall. 

Årsskiftet `01/02  `02/03  `03/04  `04/05  `05/06  `06/07  `07/08  `08/09  `09/10  `10/11  

Falun 7,25–8,25 7,5–8,5 6,5–7,0 6,0–6,5 5,5–5,75 5,0–5,25 5,0–5,25 5,5–6,0 5,5–6,0 5,25–5,75 

Borlänge 7,25–8,0 7,5–8,5 7,0–7,5 6,5–7,25 6,25–6,75 5,75–6,0 5,5–6,0 6,0–6,75 5,75–6,5 5,5–6,0 

Linköping 5,75–6,75 5,75–7,0 5,5–6,25 5,0–5,75 4,25–4,75 4,0–4,25 4,0–4,25 4,5–4,75 4,25–4,75 4,0–4,5 

Umeå 6,0–6,5 6,0–7,0 5,5–6,25 5,25–6,0 4,75–5,5 4,25–5,0 4,0–5,0 4,75–5,5 4,75–5,5 4,5–5,25 

Tabell 2.1: Marknadens direktavkastningskrav
51 

2.6.5.3 Kalkylränta 

Kalkylränta är det avkastningskrav som framtida kassaflöden diskoneras med för att få fram nuvärdet 

av dessa. Kalkylräntan bestäms med hänsyn till direktavkastningskravet och den förväntade framtida 

inflationstakten. Beräkningen av kalkylränta sker genom att multiplicera direktavkastningskravet med 

förväntad inflationstakt.52 

2.6.6 Val av värderingsmetod 

Vid val av värderingsmodell är det sökvärdet och tillgängligheten på information som är avgörande. I 

de fall syftet är att beräkna marknadsvärdet är ortsprismetoden och en marknadsanpassad 

nuvärdesmetod de vanligaste metoderna. När det gäller värdering av bostadsfastigheter är 

nuvärdesmetoden bra för att beräkna marknadsvärdet eftersom det väsentliga är kassaflöden53.54 

2.6.6.1 Ortsprismetoden 

Ortsprismetoden baseras på uppgifter om de priser som betalats för liknande objekt på orten. De 

fastigheter som ingår i jämförelsematerialet ska vara likvärdiga vad gäller egenskaper som 

                                                           
49

 Persson E., 2005 

50
 Lind, H., 2004 

51
 Fastighetsvärlden, utgåvor 2002 tom 2011 

52
 Lantmäteriet och Mäklarsamfundet, 2010:8 

53
 Ibid. 

54
 Ibid. 



 
 

27 
 

exempelvis uthyrningsbar yta, hyresnivå, driftnetto, markareal, byggrätt, byggnadsår, standard, 

fastighetstyp, områdets status, närhet till service. Hur snäva avgränsningarna som görs gällande 

egenskaper, geografiskt läge och tidshorisont är beroende av antalet affärer som genomförs55. I de 

fall det finns objekt som köpts till ett pris som väsentligt avviker från övriga objekt ska dessa rensas 

bort. Orsaken är att dessa objekt inte sålts till ett marknadsmässigt pris och därmed ger en felaktig 

bild vad gäller marknadsvärdet.56 

Köpeskillingen för respektive jämförelseobjekt räknas om med hänsyn till de prisförändringar som 

skett sedan köpet ägde rum. Eftersom alla fastigheter skiljer sig åt är det inte möjligt att jämföra 

köpeskillingen rakt av. Det innebär att köpeskillingen, för att bli jämförbar, behöver normeras. Det 

finns en rad olika normeringsmått, de vanligaste är; köpeskillingskoefficienten 

(köpeskilling/Taxeringsvärde), bruttokapitaliseringsfaktorn (Köpeskilling/Bruttohyra), 

nettokapitaliseringsfaktorn (Köpeskilling/Driftnetto) och pris per kvadratmeter. Den normerade 

köpeskilling som erhålls från jämförelsematerielet appliceras därefter på värderingsobjektet. Med 

vissa justeringar för avvikelser som finns mellan jämförelsematerialet och värderingsobjektet 

beräknas marknadsvärdet fram.57 

2.6.6.2 Kassaflödesvärdering 

Vid en kassaflödesvärdering bestäms värdet med hänsyn till förväntade framtida kassaflöden.  

Kalkylen baseras på kalkylperiodens förväntade driftnetton, d.v.s. differensen mellan de förväntade 

in-och utbetalningar, samt det förväntade restvärdet. Kalkylperioden är vanligtvis på tio år, men kan 

även vara kortare.58 

Driftnetton för respektive år skattas med utgångspunkt i dagens hyresintäkter och kostnader för drift 

och löpande underhåll. Skattningar av respektive års hyresintäkter görs därefter med hänsyn till 

förväntad hyresutveckling och vakansgrad. Skattningar av respektive års kostnadsdrift och löpande 

underhåll görs med hänsyn förväntade kostnadsutvecklingen. Därefter läggs det periodiska underhåll 

som förväntas utföras under kalkylperioden till.59 

Restvärdet bestäms som marknadsvärdet vid kalkylperiodens slut.60 Utgångspunkten vid beräkning 

av restvärdet är det skattade driftnettot för året efter kalkylperiodens slut. Det driftnetto som 

användas vid beräkning av restvärdet ska vara det normaliserade. Orsaken är att driftnettot, i reella 

termer, ska vara representativt för en residualperiod. Marknadsvärdet vid kakylperiodens utgång 
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beräknas genom att evighetskapitalisera det normaliserade driftnettot med ett marknadsmässigt 

direktavkastningskrav.61 

Fastighetens årliga driftnetton och restvärdet diskoneras därefter till nuvärde.62 Nuvärdet av de 

förväntade framtida kassaflödena är marknadsvärdet vid värdetidpunkten.63 Eftersom 

marknadsvärdet söks ska kalkylräntan hämtas från marknaden, vilket görs genom ortsprisstudier.  Att 

ett normaliserat driftnetto, ett marknadsmässigt direktavkastningskrav och en marknadsmässig 

kalkylränta används gör att även kassaflödesvärderingen sägas vara en typ av ortsprismetod. 64 

2.6.6.3 Direktavkastningsmetoden 

Direktavkastningsmetoden är en kalkylmetod som bygger på en evighetskapitalisering av det 

normaliserade driftnettot för år ett.65 Eftersom ett driftnetto ska evighetskapitaliseras är det av 

största vikt att driftnettot i reella termer är långsiktigt hållbart. Det är därför som ett normaliserat, 

istället för ett faktiskt driftnetto används.  Marknadsvärdet beräknas genom att diskontera de det 

normaliserade driftnettot med ett marknadsmässigt direktavkastningskrav. Marknadens 

avkastningskrav bestäms med ledning av på den aktuella marknadens observerade överlåtelser.66 

2.7 Investering i aktier 

2.7.1 Definition på aktie 

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.  Ägarandelen ger aktieägaren rätt att rösta på 

bolagsstämmor och ta del av eventuella utdelningar.  Det finns olika typer av aktier; A, B, C och 

preferensaktier. Alla aktier har samma kvotvärde, men marknadsvärdet skiljer sig åt. Skillnaden 

mellan A och B aktier är att A aktierna betingar fler röster vid bolagsstämmorna, vanligtvis tio gånger 

så många som B aktierna. Preferensaktier skiljer sig från stamaktier i den meningen att de ger 

företrädesrätt vid utdelningar och likvidation. Preferensaktier kan dock i vissa fall sakna rösträtt.67 

2.7.2  Aktiemarknaden 

Aktiemarknaden är den samlingsplats där köpare och säljare möts för att genomföra transaktioner 

med aktier. Samlingsplatsen är numera elektronisk och kallas för aktiebörs. På denna marknadsplats 

kan säljare lägga säljordrar och köpare lägga köpordrarar.  Köp- och säljordrar sammanställs därefter 
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till ett orderdjup som visar hur många aktier som är till salu samt som efterfrågan och till vilka till 

kurser. Köp och säljordrar matchas sedan mot varandra och aktierna byter därefter ägare.68 

Aktiemarknaden har historiskt genererat en hög avkastning till investerare.  Svängningarna i de årliga 

avkastningarna har dock varit väldigt stora. Till följd av stora skillnader i avkastningarna har även 

riskpremien för aktieinvesteringar skiljt sig starkt mellan olika perioder. För perioden 1919-2000 

uppgick den årliga riskpremien till i genomsnitt 7,4 procent, för perioden 1951-2000 uppgick den till 

10,6 procent och för perioden 1976-2000 till 14 procent. Att avvikelserna är stora beroende på val av 

mätperiod och slutsatsen blir att historiska riskpremier endast kan relateras till den aktuella 

tidsperioden. Den slutsats som enligt De Ridder ändå går att dra är att riskpremien, till följd av en 

ökad volatilitet, visar en ökande trend.69 

2.7.3 Index för total avkastning, SIX Return Index 

SIX Return Index (SIXRX) är ett kapitalviktat index vars syfte är att återspegla marknadsutvecklingen 

för aktiebolagen på Stockholmsbörsen. I indexet ingår alla stamaktierna för alla bolag som finns 

registrerade på stockholmsbörsen. För de bolag som har olika typer av aktier, t.ex. A och B aktier, 

används den mest likvida av dem. SIXRX noterades till 100 vid stängning den 29 december 1995. För 

att återspegla marknadsutvecklingen på bästa sätt visar SIXRX den totala avkastningen. Det innebär 

att både värdestegring och utdelningar är inkluderade. Utdelningarna återinvesteras på ex-dagen i 

alla ingående bolag till dess respektive vikt.70  

2.7.4 Index för värdeutveckling, SIX General Index 

SIX General Index (SIXGX) är ett kapitalviktat index som syftar till att visa värdeutvecklingen för 

bolagen på Stockholmsbörsen. Indexet SIXGX är uppbyggt på samma sätt som ovanstående SIXRX. I 

detta index tas ingen hänsyn till utdelningar.71 

2.8  Skillnader mellan fastighetsinvesteringar och aktieinvesteringar 

Fastighetsinvesteringar och aktieinvesteringar skiljer sig åt i en rad avseenden. För att en investering 

ska bli lyckosam är det av största vikt att känna till dess särdrag. Skillnaderna påverkar i olika hög 

grad avkastning och risk och är därför en viktig del av ett investeringsbeslut. Nedan följer en 

beskrivning av de största skillnaderna mellan investeringar i direktägda bostasfastighet och aktier. 
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2.8.1 Varje fastighet är unik 

Trots att många fastigheter är relativt likvärdiga finns det inga identiska objekt. Det innebär att varje 

fastighet är unik och att en individuell bedömning av varje objekt är nödvändig. Skillnaderna mellan 

två objekt kan vara små, men de finns alltid där. En fastighet kan vara unik vad gäller t.ex. tomtens 

area, uthyrningsbar area, byggrättens storlek, läge, skick osv.  Aktier är däremot standardiserade 

finansiella instrument. Det innebär att alla aktier är identiska och att en individuell bedömning inte 

behöver göras. Mellan olika aktieslag som A, B, C och preferensaktier finns skillnader vad gäller 

rösträtt, utdelning och företrädesrätt vid en eventuell likvidation72. Inom samma aktieslag är dock 

alla aktier identiska, vilket innebär att det inte kvävs någon individuell bedömning av varje aktie. 73 

2.8.2  Lägesfaktorn 

Alla fastigheter har sitt fixerade läge vilket innebär att de inte är möjliga att flytta. Rent teoretiskt går 

det flytta på byggnader, det innebär dock stora kapitalinsatser vilket gör att det inte är lönsamt. Att 

fastigheter hart sitt unika läge, fixerade läge, innebär att försändringar i omgivningen kan innebära 

såväl möjligheter som hot. Skulle orten, eller det område som fastigheten finns i, bli attraktivare 

innebär det att efterfrågan på bostäder ökar och att risken för vakanser minskar. Skulle orten 

däremot avbefolkas, eller ett enskilt område tappa i status, innebär det en ökad vakansrisk för 

fastighetsägaren. Stockholmsbörsens aktiebolag är i genomsnitt mindre känsliga för nedgångar i 

enskilda geografiska marknader. Det beror på att företagen har större möjlighet att gå ur de 

geografika marknader som är olönsamma för att istället gå in på nya. Det innebär att risken som är 

kopplad till förändringar på enskilda geografiska marknader bedöms som lägre för aktiebolagen 

jämfört med för fastigheter.74 

2.8.3 Kapitalbehovet 

Att investera i direktägda fastigheter är kapitalkrävande eftersom hela fastigheter måste förvärvas. 

Investerare behöver därmed, för att ha möjlighet att gå in på marknaden, ett stort eget kapital. Det 

innebär att antalet investerare som har möjlighet att investera är begränsat. När det gäller aktier har 

investerare däremot möjlighet att köpa små andelar av bolaget. Det innebär att investerare, för att 

gå in på aktiemarknaden, inte behöver speciellt mycket kapital. Fler investerare har därmed 

möjlighet att gå in på aktiemarknaden. Att har möjlighet att investera har gjort att aktiemarknaden 

har fler aktörer än fastighetsmarknaden.75 
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2.8.4 Prissättning av tillgångar 

Att varje fastighet är unik gör att någon kontinuerlig prissättning av tillgångsslaget som helhet inte är 

möjlig. Det finns dessutom en eftersläpning vad gäller genomförda transaktioner vilket gör att 

värderingen försvåras. Avsaknaden av en kontinuerlig prissättning gör att det alltid finns en 

osäkerhet gällande marknadsvärdet på fastigheter. När det gäller aktier så är de standardiserade och 

likvida vilket gör att de prissätts kontinuerligt. Det innebär att investerare alltid vet vad de kan köpa, 

respektive sälja till för kurs.76 

2.8.5 Bristfällig marknadsinformation 

Tillgången på marknadsinformation är för fastigheter bristfällig. Orsaken till det är att alla fastigheter 

är unika. Historik data gällande avkastning och risk för specifika fastigheter finns därmed inte 

tillgänglig på marknaden. Informationen finns inte heller tillgänglig vad gäller framtidsutsikter för 

specifika fastigheter. Bristen på marknadsinformation gör att investerare själva måste samla in data, 

vilket kostar pengar. För aktier publiceras kursdata i realtid. Det gör att historisk avkastning, risk och 

korrelation med andra tillgångar är lättillgänglig på marknaden. Tillgången på fundamental data i 

form av årsredovisningar och annan företagsinformation också är god liksom rapporter om 

företagets framtidsutsikter.  Att informationen är offentligt publicerad och lättillgänglig innebär att 

den för investerare är kostnadsfri.77 

2.8.6 Transaktionskostnader 

En fastighetsaffär är för köparen förknippade med stora transaktionskostader. Orsaken är att det på 

marknaden råder asymmetrisk information. Med asymmetrisk information menas att parterna i en 

överlåtelsesituation har olika information78. På fastighetsmarknaden har säljaren bättre information 

om tillgången än köparen79. Köparen behöver därmed, för att ha samma information säljaren, 

genomföra en rad olika undersökningar. För att genomföra undersökningarna krävs att externa 

aktörer i form av mäklare, värderare, advokater, bankmän och besiktningsmän anlitas. Den utdragna 

överlåtelseprocessen gör att transaktionskostnaderna blir höga. På aktiemarknaden har köpare och 

säljare samma Information vilket gör att externa aktörer inte behövs i samma utsträckning. För 

många aktieinvesterare är courtage den enda transaktionskostnaden.80 
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2.8.7  Likviditet 

Relativt få antal investerare i kombination med höga transaktionskostnader gör att 

omsättningshastigheten på fastighetsmarknaden är låg jämfört med aktiemarknaden81. 

Omsättningshastigheten på den svenska fastighetsmarknaden uppgår normalt till 3-5 procent per 

år82. Beroende på vilka aktörer som är inblandade i en överlåtelseprocess kan försäljningspriset 

avvika starkt från marknadsvärdet. I vissa transaktioner kan priset hamna långt under, medan det i 

andra kan hamna långt över det beräknade marknadsvärdet. För aktier är priset, vid varje tidpunkt, 

detsamma som marknadsvärdet. Det beror på att aktiemarknaden har ett stort antal aktörer som 

tror sig kunna generera överavkastning. Det skapar stora handelsvolymen och därmed hög 

likviditet.83 

2.8.8 Fastigheter är förvaltningsobjekt  

En fastighetsinvestering innebär att fastigheter förvärvas, förvaltas och avyttras. Fastighter är 

därmed, till skillnad från investering i t.ex. aktier, i behov av att aktivt förvaltas. Att fastigheterna 

behöver förvaltas innebär att det krävs personal samt en organisation kring dessa.  Investeraren 

riskerar därmed att hamna i en situation där denne blir ledare för ett fastighetsbolag, och inte endast 

en investerare. Ägaren måste se till att en bra organisation byggs upp och att övergripande riktlinjer 

för verksamheten skapas. Även om det är andra som utför arbetet så ligger det i ägarens intresse, 

och ansvar att se till att skapa en fungerande organisation. Det kan göras genom att själv sitta med i 

styrelsen, altenativt att lämpliga personer till styrelsen utses. Det innebär att investeringar i 

fastigheter inte är helt passiva, utan att det kräver en viss grad av kunskap och engagemang. När det 

gäller aktieinvesteteringar kan ägaren vara helt passiv i sitt ägande. Det eftersom det finns andra 

aktieägare som är med och utser styrelse och beslutar på bolagsstämman. Det finns även stora 

aktieägare som tar ett större ansvar för företagets utveckling genom att sitta med i företagets 

styrelse.84 

2.8.9 Fastigheternas viktiga roll i samhället  

Fastigheternas viktiga roll i samhället har skapat behov att en bred lagstiftning kring dessa.85 Det 

finns idag ett flertal lagar gällande förvärv, förvaltning och hyror för hyresfastigheter.86  Vid förvärv 

av en fastighet krävs det att ett skriftligt köpekontakt upprättas. Kontraktet ska uppfylla de formkrav 

som finns angivna i Jordabalkens fjärde kapital.  I bostadsförvaltningslagen finns kvalitetskrav för 
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förvaltningen beskrivna. De bostadshyreshus som upplåts med hyresrätt måste uppfylla de krav på 

sundhet, ordning och skick som en hyresgäst har rätt att ställa.87 Om en fastighet inte uppfyller dessa 

krav får hyresnämnden besluta om tvångsförvaltning av fastigheten.88  

När det gäller hyresprissättning finns för fastighetsägaren begränsade möjligheter att påverka dessa. 

Orsaken är att hyresnivån bestäms utifrån lägenhetens bruksvärde. Detta bruksvärde uppstår i 

förhandling mellan fastighetsägare och hyresgästförening. Tanken med bruksvärdet är att det ska 

motsvara den genomsnittlige konsumentens värdering av boendet89. Bruksvärdessystemet 

huvudsyften är att fungera som ett besittningsskydd för de boende, motverka segregation och skapa 

kostnadsneutralitet mellan olika boendeformer90.91 

Hyreslagen har kommit till för att ge stöd åt den svenska bostadspolitikens övergripande mål. Det 

övergripande målet för bostadsförsörjning är att hela befolkningen ska beredas sunda rymliga, 

välplanerade och ändamålsenliga bostäder av bra kvalité till skäliga kostnader. För att uppnå denna 

målsättning infördes bruksvärdessystemet som innebär att hyresnivå bestäms utifrån den enskilda 

lägenhetens bruksvärde.92 

Den breda lagstiftning som finns kring fastighetsförvaltning gör att fastighetsägarnas möjligheter att 

påverka lönsamheten minskar. Att möjligheterna att påverka förvaltningen är begränsade gör 

investeringen relativt förutsägbar.  Det som påverkar lönsamheten är främst lagändringar som kan 

innebär ett hot likväl som en möjlighet. 

2.9 Tidigare forskning inom området 
Carlsson, J.R & Norman, S., Kommersiella fastigheter i Sverige, är det en intressant kapitalplacering i 

jämförelser med aktier?, Högskolan i Gävle, 2011  

Carlsson och Norman har i denna studie som syfte att undersöka och jämföra fastigheters och aktiers 

värdeutveckling, direktavkastning samt totalavkastning. Författarna har undersökt dessa aspekter 

med hänsyn till total risk som de valt att bestämma som standardavvikelse. Vidare har denna studie 

också undersökt huruvida fastigheters avkastning är korrelerade med aktiers avkastning. Under den 

mätperiod som studien valt att titta på, som sträcker sig från 1984-2009, visar det sig att aktier haft 

den högsta totalavkastningen om genomsnitt 19,24 procent per år. Den årliga standardavvikelsen har 

beräknats till i genomsnitt 29,6 procent. En total avkastning om 19,24 i kombination med en riskfri 
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ränta på i genomsnitt 5,22 procent och standardavvikelse på 29,6 ger dem en Sharpkvot för aktier på 

0,47. Den totala avkastningen för bostadsfastigheter Sverige har för perioden uppmätts till 13,77 

procent för bostadsfastigheter i Sverige som helhet. Standardavvikelsen i de årliga avkastningarna 

har de uppmätt till 10,70 procent.  

Studien omfattar alla olika slags fastighetstyper som finns representerade, både kommersiella i form 

av lokaler och kontor, samt bostäder, och har inte tagit hänsyn till någon specifik typ av fastighet. 

Studien bygger på att fastighetsindex av svenska fastigheter, uppdelat mellan olika regioner och 

typer av fastigheter, såsom kontor, industri, bostäder samt lokaler. Dessa index, i grunden 

presenterade av Svenskt Fastighetsindex, har sedermera var för sig jämförts med olika aktieindex, 

baserade på den svenska OMX Nasdaq-börsen.  

Den kritik vi finner till studien är framförallt att ingen hänsyn till belåningsgraden i indexen är tagen. 

Detta medför en missvisande bild av avkastningen med ett lägre risktagande som följd. Även hänsyn 

till nyinvesteringar och overhead-kostnader för fastighetsbolagen utelämnas i studien vilket vi anser 

är en brist. De har dessutom undersökt bostadsfastigheter i Sverige som helhet. Vi anser att det på 

grund av den heterogena marknaden är omöjligt att på ett korrekt sätt dra generalla slutsatser 

gällande avkastning och risk för Sverige som helhet.  

Francis, J.C., and Ibbotson R.G., Contrasting Real Estate with comparable Investments, 1978 to 2008, 

Journal of Portfolio Management, 2009 

I denna studie ämnar författarna att presentera fastigheter som investeringsalternativ, både i fysisk 

mening med direktägda fastigheter, men också indirektägda fastigheter i form av en fond, kallad REIT 

(Real Estate Index Trust). Studien fokuserar enbart på den amerikanska marknaden. Francis och 

Ibbotson har också haft för avsikt att studera privatägda bostadsfastigheter som 

investeringsalternativ och undersökt utveckling av dessa. Dessa har sedermera jämförts med flera 

aktieindex, bland annat S & P 500 samt U.S small stock, på den amerikanska börsen. Även i denna 

studie konstaterar författarna att det finns ett visst samband mellan framförallt S&P 500 och 

fastighetsfonden REIT. 

Författarna sammanfattar studien med att förklara att en investering i aktier under tidsperiden, som 

sträckte sig från 1978 till 2008, genererat en högre avkastning än investeringar i fastigheter. Francis 

och Ibbotson hävdar emellertid att fastighetsinvesteringar ofta är förknippat med belåning vilket 

bidrar till att öka räntabiliteten på eget kapital. Denna form av investering ses också som fördelaktigt 

då ägande av denna är förknippad med skattereducering och andra statliga subventioner. Trots det 
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så anser författarna till studien att, på grund av lågt regressionssamband, denna typ av investering 

kan ses som ett gott komplement till aktiemarknaden. 

Clayton, J., 1998, Further Evidence on Real Estate Market Efficency, Journal of Real Estate Research 

Denna artikel undersöker huruvida fastighetsmarknaden är effektiv eller inte, om det finns utrymme 

att kunna förutsäga prisutvecklingen på marknaden utifrån den information som finns tillgänglig idag. 

Studien konstaterar att marknaden i det område som den undersöker, Vancouver, Kanada, är 

ineffektiv. Forskarna konstarerar också att det finns en felprissättning på marknaden, men hävdar 

samtidigt att det i viss mån går att förutse prisutveckligen på fastigheter, utifrån bland annat dagens 

hyresnivåer och tidigare utveckling på fastighetsmarknaden. 

Falk et al., 2009,93 bekräftar tillskillnad från den tidigare rapporten, att det inte finns någon 

ineffektivitet på den svenska fastighetsmarknaden. Tillföljd av ett högre intresse för denna marknad, 

framförallt på 2000-talet, och alltfler utländska och inhemska investerare gått in på marknaden, har 

risken sjunkit tillföljd av att likviditeten ökat, precis som transperensen. I och med detta hävdar 

författarna till studien att den svenska fastighetsmarknaden har gått från att ha varit relativt 

ineffektiv under 1990-talet till att bli alltmer effektiv, med mindre felprissättningar som följ, och 

uppvisare numera en relativt effektiv marknad.     

Hoesli, M. & Lekander, J., Real estate portfolio strategy and product innovation in Europe, Journal of 

Property Investment and finance, vol. 26 nr. 2, 2008 

Författarna till rapporten ämnar förklara fördelarna med fastigheter som investeringsobjekt 

samtidigt som de förklarar utvecklingen av denna investeringsform. Bland annat framhäver 

författarna att fastigheter ger en högre totalavkastning på grund av bland annat likviditetspremien 

som bidrar till högre avkastning. Även en låg korrelation med aktiemarknaden har gjort denna 

investeringsform intressant för institutionella investerare. Enligt forskarna har den genomsnittliga 

årsavkastningen för åren 1986-2005 uppgått till 10,7 procent för svenska fastigheter. Volatiliteten för 

direktägda fastigheter uppgick enligt Hoesli och Lekander för samma period till 14,7 procent.  För 

aktier har de för samma period beräknat en genomsnittlig avkastning om 20,9 per år och årlig 

standardavvikelse på i genomsnitt 32,8 procent. 

Författarna förklarar också utveckling av fastigheter som investeringsform. Tidigare handlade denna 

investeringsform att direktäga fastigheter, och förvalta dessa. Under senare år har dock denna 

investeringsform blivit mer tillgänglig, och investerare använder sig av olika tredjeparts-ägare eller 
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andra indirekta ägandeformer som onoterade fonder för att investera och diversifiera sin investering. 

På så sätt har det möjliggjort nya möjligheter för investerare menar författarna. Hoesli och Lekander 

menar också att även om direktägda fastigheter hade väldigt låg korrelation med andra finansiella 

tillgångar, och därför är bra ur diversifieringssynpunkt, har det nya alternativen med fastighetsfonder 

eller aktier i noterade fastighetsbolag gjort att transperensen och framförallt likviditeten ökat 

markant. På så sätt kan investerare öka likviditeten i portföljen samtidigt som de drar nytta av 

fastigheter som investeringsalternativ, enligt författarna. De påstår också att i och med dessa 

förändringar som underlättat detta investeringsalternativ varit nyttigt för att öka transparensen i 

investeringen, samtidigt som dessa underlättat investeringar i fastigheter. 
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3 Metod 

3.1 Grundläggande val av metod 

Det finns flera olika undersökningsalternativ att välja mellan och applicera på en studie. Flera 

metoder bygger på hur stor kunskap forskarna har inom området. De metoder som vi har valt att 

beskriva i denna studie är den explorativ-, deskriptiv- samt hypotesprövande metoden. Den 

explorativa metoden bygger på att forskaren har stora kunskapsluckor inom problemområdet som 

denne vill täcka. En deskriptiv metod används när forskaren vill undersöka ett litet delområde inom 

ett huvudområde där det redan finns mycket kunskap. Genom modeller ska forskaren systematisera 

kunskapen inom ämnet. Till sist nämns den hypotesprövande metoden som ett tänkbart alternativ 

att tillämpa vid val av metod. Den förutsätter att det finns mycket kunskap inom området och att 

forskarna istället testar nya antaganden för att komma fram till ett resultat.94   

Den här studien genomförs utifrån ett explorativt angreppsett. Orsaken är att vi ser luckor och brister 

i det område som problembeskrivningen i studiens inledning berör. Som både problembeskrivning 

och bakgrund antydde, är marknadsinformationen kring berört ämne mycket bristfällig, detta 

samtidigt som den för många andra tillgångsslag är väldigt bra.  Med utgångspunkt i syfte och 

problembeskrivning väljer vi metoder för att på ett tillfredställande sätt tillgodose syftet. Det som 

väljs är en deduktiv ansats samt en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. 

3.2 Vetenskapsteoretisk ansats 

3.2.1 Deduktiv ansats 

Det finns i huvudsak två olika metodansatser att välja mellan för att maximera utgången av en 

undersökning95. Deduktiv eller induktiv metodansats är de angreppsätt forskare i huvudsak väljer 

mellan96. I vissa studier kan författaren välja att använda en tredje ansats, kallad abduktiv ansats, 

vilket är har drag av både deduktiv och induktiv ansats97. Deduktiv metodansats bygger på att vi som 

författare redan känner till de teorierna som finns inom området, för att sedan härleda en eller flera 

antaganden genom den empiriska undersökningen98. ”Från teori till empiri” är ett vedertaget 

begrepp som förklarar denna ansats99.  
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I motsats till en deduktiv ansats så har en induktiv ansats sin utgångspunkt i empirin, och efter att 

data är insamlad och empirin är färdigställd formuleras teorier utifrån denna. Den sista ansatsen, den 

abduktiva, är till stor del likt induktivt perspektiv då utgångspunkten ligger i de empiriska fakta, 

samtidigt som den inte bortser från någon teoretisk faktum. Här påvisar ansatsen istället drag av den 

deduktiva ansatsen. På grund av detta, ses denna ansats som ett mellanting mellan de båda 

extremerna.100  

I denna studie tillämpar vi den första metodansatsen, deduktiv ansats. Anledningen till det är att 

problemet redan är känt, och att det redan finns teorier inom området.  Vi utgår därför från dessa 

teorier för att förklara och analysera de resultat vi får fram genom empiriska studier. 

3.2.2 Kvalitativ och kvantitativ ansats 

Det finns i huvudsak två tillvägagångssätt en studie kan anta för att undersöka och förklara det 

problem som föreligger. Den första ansatsen är kvalitativ metod. Den utgår från att forskaren har 

som utgångspunkt att gå djupare in på ämnet, att tolka, skapa förståelse för problemet samt att se 

unika och djupare samband inom berört ämne, samband och fakta som tidigare inte funnits 

tillgänglig. Denna förståelse skapas bland annat genom djupare intervjuer och andra enskilda 

observationer som forskarna gör inom ett specifikt forskningsområde.101  

Det andra tillvägagångssättet som forskare kan välja är kvantitativ metod. En kvantitativ metod syftar 

till att undersöka en stor mängd data, och därigenom kunna förkasta eller bekräfta ett fenomen som 

forskaren har ställt. Genom att studera ett urval i en större population, kan forskaren i en kvantitativ 

ansats generalisera en slutsats som svarar för hela populationen, även om denne endast undersökt 

ett mindre antal ur populationen. Detta skapar en hög validitet. För att åstadkomma en kvantitativ 

ansats kan forskaren exempelvis göra en survey-undersökningen eller göra en datainsamling av ett 

visst slag, exempelvis aktiekur.102  

I kvantitativ ansats krävs beräkningar och antaganden för att få fram relevant data, medan 

bearbetningen av data i en kvalitativ ansats kräver en annan arbetsmetod. Både problembeskrivning 

och syfte påverkar val av metod och tillvägagångssätt, för att erhålla rätt data.103  

Den här studien har en kombination av dessa två tillvägagångssätt, även om allra störst vikt måste 

ligga i ett kvantitativt angreppssätt. Det eftersom vi anser att en kombination av de två 

angreppsätten behövs för att på ett bra sätt kunna besvara forskningsfrågorna. Ett inslag av en 
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kvalitativ ansats behövs för att vi ska kunna tolka, justera, och analysera den data vi erhåller från 

fallföretagen.  

För att kunna genomföra beräkningar av lönsamheten samlas data gällande hyresintäkter, drift-och 

underhållskostnader, overheadkostnader, räntekostnader, soliditet och investeringar för respektive 

fastighet. För att beräkna avkastning och risk för aktier används uteslutande en kvantitativ metod. 

För att uppnå syfte och problemformulering tillämpas således både en kvalitativ och en kvantitativ 

ansats, vilket vi anser är en nödvändighet. 

3.3 Studiens genomförande och datainsamling 

3.3.1 Primär- och sekundärdata 

Datainsamling i en studie sker i huvudsak via två olika tillvägagångssätt, och delas upp mellan primär- 

och sekundärdata. Primärdata har sin utgångspunkt i att forskaren själv samlar in data via egna 

intervjuer och undersökningar. Sekundärdata är istället data som forskaren får från tidigare 

forskning. Det kan vara data från tidigare utgivna rapporter eller befintliga teorier inom området.104  

För att på bästa sätt kunna besvara forskningsfrågorna samlar vi data från båda dessa källor. Tidigare 

forskning och teorier används för att analysera de resultat vi får fram genom våra empiriska studier. 

Forskningen används också för att göra antaganden som vi anser är nödvändiga för att genomföra 

beräkningar. Primärdata samlas in genom intervjuer, intervjuer som är nödvändiga för att bedöma 

tillförlitligheten i och göra justeringar i insamlad data. 

3.3.2 Dokumentstudie  

För att få en tydlig bild av det problem, som i studien ska besvaras, inleds arbetet med att studera 

tidigare forskning inom området.  Efter detta så väljs relevanta ekonomiska teorier ut som sedan 

används för att besvara våra ställda forskningsfrågor.  Dokumentstudien, bestående av både tryckta 

och elektroniska källor, ligger till stor del grund för våra inledande kapitel; inledning, teori samt 

metod. Vi är medvetna om att tidigare publicerade artiklar och forskning kan vara felaktiga och 

subjektiva. Detta tar vi också i beaktning, och väljer bort vissa för att inte skapa förvirring och 

felaktighet i studien. Artiklarna och den tidigare forskningen inom ämnet kring fastigheter och dess 

avkastning, väljer vi ut med omsorg, och endast berör data presenterad av stora och erkända institut.  

3.3.3 Historisk datainsamling 

För att genomföra studien samlas historisk data i form av resultatrapporter på fastighetsnivå in från 

de fyra fallföretag som ingår i studien.  Data gällande företagens soliditet, låneränta och 
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overheadkostnader hämtas från årsredovisningar. Samtliga företag har på grund av att 

informationen ses som extremt känslig valt att vara anonyma. Att vi behandlar informationen som 

konfidentiell är ett villkor för att företagen ska lämna ut data. Att en stor del av erhållen data ska 

behandlas konfidentiellt gör att vi inte kan ange företagsnamn eller fastighetsförteckningar för de 

fastigheter som ingår i studien. I studien används årsdata för perioden 2002-2011, detta för att på ett 

bättre sätt kunna säkerställa resultatet, samtidigt som det blir generaliserbart. Problemet med data 

som sträcker sig över en längre tidsperiod är att denna är svår att få tag på. I vårt fall, då vi samlar in 

data direkt från fastighetsföretagen, finns ingen möjlighet att erhålla data som sträcker sig längre 

tillbaka. Med utgångspunkt i studiens syfte samlas också aktiekurser tio år tillbaka in. Denna 

information har varit lätt att finna, här finns det stor tillgång på data. Data gällande total avkastning 

och värdeutveckling på aktier hämtas från fondföreningen och avser SIX Return Index och SIX General 

Index. Uppgifter om direktavkastningen för aktier finns i avsnittet; bearbetning av data. Trots att vi 

tycker att en längre tidsperiod hade varit mer lämpligt, anser vi trots allt att denna period är relativt 

representativ. Perioden i fråga innehåller både goda tider, med kraftiga börsuppgångar, medan 

samma tidsperiod också innehåller stora börsnedgångar. Det gör att vi anser att denna tidsperiod ger 

en representativ gällande risk och avkastning. 

3.3.4 Intervjuer 

I samband med insamlingen av historisk data genomförs intervjuer med representanter från 

respektive fastighetsbolag. Syftet med intervjuerna är att vi ska skapa oss en djupare förståelse för 

vad som ligger bakom insamlad historisk data. Det vi genom intervjuerna tar reda på är om periodiskt 

underhåll samt investeringar under mätperioden legat på en långsiktigt hållbar nivå under 

mätperioden. Vi tar också reda på vilka fastigheter som under mätperioden genomgått stora 

förändringar. Dessa fastigheter ger inte en representativ bild av lönsamheten och rensas därmed 

bort. 

För att skapa oss en bild av hur fastighetsmarknaden sett ut i respektive stad intervjuar vi två 

värderingsmän. Att känna till hur marknaden utvecklats är en förutsättning för att på ett bra sätt 

kunna genomföra fastighetsvärderingar i efterhand. De fastighetsvärderare vi intervjuar är Hans 

Westin och Erik Sköldeberg. Hans Westin och Erik Sköldeberg arbetar på Forum Fastighetsekonomi 

AB i Norrköping respektive Stockholm. De har god kunskap gällande hur de olika marknaderna 

utvecklats under mätperioden. Under intervjuerna får vi, förutom allmän kunskap om hur marknaden 

utvecklats, även konkreta siffror gällande strukturell vakansgrad och schablonbelopp för drift och 

underhåll. Strukturell vakansgrad och schablonbelopp för drift och underhåll är två ingående 

variabler i värderingsmodellen. 
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3.4 Insamlingsmetod 

3.4.1 Intervju 

Inom kvalitativ forskning är intervjuer det mest representerade och mest vanligt förekommande105. 

För att lämna större utrymme hos vissa respondenter, i vårt fall värderingsmännen, och ge utrymme 

för mer genomtänkt information eftersträvar vi att genomföra intervjuerna med låg grad av 

standardisering i dessa fall. En låg grad av standardisering ger respondenten större utrymme att 

uttrycka sig i egna ord, vilket bidrar till större förståelse och djup i ämnet. Detta har dock på flera 

intervjufrågor inte varit nödvändigt, då de varit raka ja-och nejfrågor, detta gäller framförallt 

intervjuerna med fallföretagen.106 

För att underlätta analysen genomförs intervjuerna i så kallad semistrukturerad form. Detta innebär 

att alla respondenter fått svara på samma frågor. Det för att lämpliga antaganden och tolkningar av 

kvantitativ data ska vara möjliga. Semistrukturerade intervjuer ger oss också möjlighet att ställa 

lämpliga följdfrågor och på så sett få en diskussion kring berört ämne. Denna intervjumetod 

underlättar analysen samtidigt som det förenklar jämförbarheten mellan de olika fastighetsbolagen. 

En annan anledning till valet av intervjumetod är ett vi velat uppmana till egna tankar och 

reflektioner från respondenterna.107 

För att undvika misstolkningar och minimera missförstånd genomförs en så kallad provintervju innan 

huvudintervjuerna. Provintervjuer ökar förståelsen för ämnet och för att kontrollera att svaren till 

frågorna ger relevanta svar. Provintervjuer ger också möjlighet att testa frågornas utformning och 

ordningsföljd, allt för att optimera resultatet från intervjuerna. Tydliga frågor och rätt ordningsföljd 

torde öka kvalitén på intervjumaterialet och underlätta analys av det empiriska materialet. 108 

Provintervjun genomförs på två personer som har viss kunskap inom intervjuområdet samt kunskap 

inom problemområdet. Efter viss kritik, ändrade vi utformning av vissa frågor och tillade andra, dock 

inga större ändringar. Dessa ändringar tror vi bidrog till ett bättre material som är mer lämpligt för 

studien.  

Alla fysiska intervjuer genomförs på den plats respondenten föreslagit. För att minimera risk för 

feltolkning och missförstånd utförs alla intervjuer med båda författarna närvarande. Anledningen till 

det är ett båda författarna ska föra egna anteckningar. Genom att föra egna anteckningar får 

författarna möjlighet att återge sin egen version av intervjun. Med utgångspunkt i författarnas 
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individuella versioner sammanställs intervjun i sin helhet. Att tolka intervjuobjektets svar i egna ord 

är viktigt för att författarna inte själva ska tolka vad som är relevanta svar.109  

Vid några tillfällen finns inte möjligheten att genomföra en fysik intervju, på grund av det långa 

avståndet. I dessa fall genomförs istället en telefonintervju, med efterföljande mailkorrenspondens 

för att ställa frågor och få ytterligare detaljer kring svaren.  

3.4.2 Historisk datainsamling 

Studiens historiska insamling av datamaterialet sker framför allt på två olika sätt. För att besvara 

forskningsfrågorna samlas fastighetsbolagens uppgifter om intäkter och kostnader på fastighetsnivå 

in för mätperiodens respektive år. Även uppgifter gällande investeringar, genomsnittlig låneränta och 

soliditet hämtas in. Fastighetsspecifik data är en del av företagens internredovisning och 

belåningsgrad och låneränta finns i årsredovisningen. Vad gäller aktiekurserna samlas också data för 

tio år in. Dessa data utgör därmed sekundärdata i studien.  

3.5 Analys och bearbetning av det insamlade materialet  

3.5.1 Intervjuer  

De Intervjuer som ligger till grund för tolkning av det insamlade materialet bearbetas och granskas. I 

och med intervjuernas syfte och uppbyggnad är detta en relativt enkel process. Anledningen till det 

är att intervjuerna i synnerhet är direkt informativa, med en majoritet av raka ja och nej-frågor, och 

information kring hur vi ska tolka den data vi erhåller från fastighetsbolagen. Även om vissa frågor 

gav utrymme för andra tankar som intervjuobjekten hade, och då i synnerhet hos värderingsmännen, 

som gavs större utrymme att svara.    

3.5.2 Bearbetning av indata 

3.5.2.1 Enskilda fastigheter och typfastigheter 
Bearbetningen av historisk data inleds med att fastigheter som genomgått stora förändringar under 

mätperioden rensas bort. Med stor förändring menas att fastigheten byggts om från lokaler till 

bostäder, eller tvärt om. Ombyggda fastigheter rensas bort på grund av att de inte anses vara 

representativa för investeringar i bostadsfastigheter som helhet. Orsaken till det är att 

ombyggnationer påverkas investeringar och hyres-och kostadsutveckling på ett sätt som avviker från 

den genomsnittliga bostadsfastigheten.  

De fastigheter som finns kvar efter att de avvikande objekten rensats bort görs om till rena 

bostadsfastigheter. Det görs genom att de intäkter och kostnader som härrör från lokaler exkluderas. 
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Sedan beräknas, för varje enskild fastighet, den genomsnittliga kostnaden för periodiskt underhåll 

som andel av hyresintäkterna.  Det periodiska underhållet fördelas därefter jämnt över mätperioden. 

Orsaken till justeringen är att den verkliga kostnaden uppkommer när fastigheten slits och inte när 

de kostnadsförs i redovisningen. Storleken på investeringar har för olika fastigheter och bolag skiljt 

sig starkt. På grund av svårigheten att bestämma vad som är en marknadsmässig storlek på 

investeringar har vi antagit denna till fem kronor per kvadratmeter för 2002. Investeringarna har 

därefter räknats upp med två procent per år. 

De enskilda fastigheterna sätts samman till en typfastighet per stad. Typfastigheterna viktas så varje 

individuell fastighet som ingår i undersökningen har samma andel av typfastigheten, det oberoende 

av dess storlek. Genom att väga alla fastigheter lika, oberoende av storlek, får stora fastigheter som 

avvikelser från det marknadsmässiga, en begränsad inverkan på typfastigheten. 

3.5.2.2 Värdering av typfastigheter  

Typfastigheterna värderas årligen med direktavkastningsmetoden. Valet av värderingsmetod har 

gjorts med hänsyn till att direktavkastningmetoden endast tittar på driftnettot för nästkommande år.  

Det innebär att vi med denna metod kan använda faktiska istället för skattade värden. Att använda 

faktiska, istället för skattade värden gör att vi slipper göra antaganden kring dessa. Det enda 

antagandet vi därmed behöver göra är att marknaden, vid värderingar under mätperioden, gjorde 

korrekta bedömningar gällande nästa års hyresvärde. Den faktiska hyran för typfastigheten anses 

marknadsmässig eftersom den är ett genomsnitt av ett större antal fastigheter som ligger i likvärdiga 

lägen. Eftersom hyrorna för de fastigheter som ingår i studien uppstår i förhandling mellan 

hyresgästföreningen och fastighetsägare ligger hyran för samtliga lägenheter nära den 

marknadsmässiga. De små avvikelser som finns förväntas ta ut varandra eftersom typfastigheten 

innehåller ett större antal fastigheter. 

Eftersom det är marknadsvärdet som sökts används ett normaliserat driftnetto i kombination med 

ett marknadsmässigt direktavkastningskrav. Hyresintäkterna i ett normaliserat driftnetto bestäms av 

det marknadsmässiga hyresvärdet och det strukturella hyresbortfallet.  För att skatta framtida 

hyresintäkter behöver därför, förutom förväntad hyra, även den förväntade långsiktiga vakansgraden 

skattas. Den strukturella vakansgrad som fastighetsvärderare på respektive ort använt vid sina 

värderingar under mätperioden har varierat mellan de olika städerna. I Linköping och Umeå har 

värderare under mätperioden använt en strukturell vakansgrad om i genomsnitt 0,5 procent vid sina 

värderingar. I Falun och Borlänge har en strukturell vakansgrad på i genomsnitt 0,7 procent använts. 

Vi har som marknadens skattning på strukturell vakansgrad, använt ett genomsnitt av vad Forum 

använt på respektive ort under mätperioden. Orsaken till att vi valde att ta ett genomsnitt för 
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perioden var att skillnaderna mellan olika år är små, samt att vi inte kunnat erhålla uppgifter gällande 

strukturell vakansgrad för enskilda år. 

För att beräkna en marknadsmässig kostnad för drift och underhåll används, istället för faktiska 

kostnader, ett schablonbelopp. Tanken med schablonbeloppet är att det ska spegla kostnaden för en 

marknadsmässig nivå på drift och underhåll.  Orsaken till att vi använder schablonbelopp istället för 

faktiska kostnader är att kostnaden, framförallt för större underhåll, skiljer sig starkt mellan olika år. 

Det innebär att faktiska siffror gör att värdet fluktuerat kraftigt från ett år till ett annat beroende hur 

stort underhållet förväntas vara för ett enskilt år. Det schablonbelopp som används är det som 

Forum Fastighetsekonomi AB använt när de värderat fastigheter under mätperiodens respektive år.   

Direktavkastningskravet för respektive stad och år hämtas från tidsskriften Fastighetsvärlden. 

Avkastningskraven redovisas för A lägen i respektive stad och år i ett intervall. Det avkastningskrav 

som används vid fasttighetsvärderingarna ligger alltid inom detta intervall. Huruvida 

direkavkastningskravet som väljs, ligger högt eller lågt i intervallet, bestäms utifrån om 

typfastighetens läge bedöms som starkt, medel eller svagt A-läge.  Denna tidskrifts ges ut varje år och 

anses som ledande inom branschen, vilken de värderare som vi varit i kontakt med använder. 

Bestämmande av attraktivitet på fastigheternas läge sker i samråd med respektive fastighetsägare, 

där uppdelning av starkt, medel eller svagt A- läge används i studien. Direktavkastningskravet för 

årsskiftet 11/12 finns ännu inte publicerat, det eftersom tidsskriften för 2012 ännu inte är utgiven. 

Som direktavkastningskrav för årsskiftet 11/12 har vi därför valt att använda det som gällde för 

årsskiftet 10/11. Vi anser att marknaden sedan föregående årsskifte endast förändrats marginellt, 

och att avkastningskravet därmed bör ligga i linje med föregående år. 

3.5.2.3 Fritt kassaflöde till aktieägarna och direktavkastning 

Utdelningarna, d.v.s. den summa som återinvesteras i index, bestäms av det fria kassaflödet till 

aktieägarna (FCFE). För att beräkna det fria kassaflödet beräknas först nettoresultatet.  Genom att ta 

hyresintäkter minskat för kostnader för drift-och underhåll beräknas först driftnettot. För att komma 

fram till rörelseresultatet minskas driftnettot med overheadkostnader och justeras för orealiserade 

värdeförändringar. Den orealiserade värdeförändringen utgörs av skillnaden mellan det 

marknadsvärde som beräknats vid årets ingång och det som beräknats vid utgången av året. 

Från rörelseresultatet dras sedan kostnaden för lånat kapital och skatt. Vi använder som kostnad för 

lånat kapital en fast ränta om 4,6 procent. Anledningen till denna fasta ränta på 4,6 procent är att 

den är representativ för hela perioden och stämmer väl överrens med den ränta som fallföretagen i 

studien uppvisar. För åren 2002-2008 dras bolagsskatt om 28 procent och för åren 2009-2011 dras 

26,3 procent. 
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För att komma från nettoresultat till fritt kassaflöde krävs ett par justeringar. Den första är att 

investeringar ska exkluderas från nettoresultatet.  Även icke kassaflödespåverkande poster som 

orealiserade värdeförändringar exkluderas.  Därefter justeras belåningsgraden så att soliditet uppgår 

till 40 procent. Det innebär att nyupplåning de år som fastigheterna ökat i värde och att amortering 

sker när värdenedgång skett. Nyupplåning har en positiv effekt på kassaflödet medan amortering 

påverkar kassaflödet negativt. Givet en räntekostad om i genomsnitt 4,6 procent och att vi 

undersöker medelstora fastighetsbolag anser vi att en soliditet om 40 procent är normal. De 

fastighetsbolag vi undersökt har också legat kring denna nivå. En soliditet om 40 procent anses 

dessutom lämplig med hänsyn till den soliditet som finns i de noterade aktiebolagen. 

Direktavkastningen på eget kapital beräknas genom att dividera FCFE med årets ingående 

marknadsvärde på indexfastigheterna. 

3.5.2.4 Uppbyggnad av bostadsfastighetsindex 

För att mäta avkastning och risk för bostadsfastigheter i tillväxtstädernas A-lägen har två index 

skapas. Båda index är kapitalviktade där varje stad har samma vikt. Det innebär att städerna som 

ingår i studien vardera står för 25 procent av kapitalet i index. 

Det ena visar den totala avkastningen på investeringar Att index visar den totala avkastningen 

innebär att både värdeutveckling och utdelningar inkluderas. Utdelningarna inkluderas genom att de 

återinvesteras i index på utdelningsdagen. För de år som utdelningen är negativ säljs index av med 

motsvarande summa. Utdelningen sker per den 31 december. Indexet viktas om en gång per år, 

detta sker i samband med återinvestering alternativt försäljningar den 31 december. Index viktas vid 

denna tidpunkt om så att varje stad återigen får samma vikt, d.v.s. 25 procent av kapitalet.  Genom 

att utdelningarna återinvesteras, alternativt att tillgångar säljs, visar index den totala avkastning som 

investerare erhållit.  Det andra indexet visar endast värdeutvecklingen för indexfastigheterna. Det 

innebär att ingen hänsyn tas till utdelningar. Detta index används när fastigheternas värdetillväxt 

beräknas. 

Med hjälp av fastighetsindexens utveckling beräknas ett geometriskt medelvärde av periodens årliga 

avkastningar. Vid beräkning av volatilitet, korrelation med marknadsportföljen och betavärde 

används de logaritmerade avkastningarna för respektive år. Volatiliteten bestäms som 

standardavvikelsen i de logaritmerade avkastningarna. Marknadens likviditetspremie antas uppgå till 

0,6 procent för bostadsfastigheterna i fastighetsindex. Antagandet ligger i relation med studie 

genomförd av Leimdörfer et al., 2:98.   
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3.5.2.5 Avkastning på aktier 

För att mäta den totala avkastningen på aktier används indexet SIX Return Index (SIXRX). Detta 

aktieindex visar den totala avkastningen på Stockholmsbörsen när utdelningar återinvesteras. SIXRX 

är det index som används för att beräkna total avkastning för aktier. Den årliga avkastningen på 

aktier bestäms som det genometriska medelvärdet av periodens årliga avkastningar. De 

logaritmerade avkastningarna beräknads för respektive år. Dessa används vid beräkning av volatilitet, 

korrelation med marknadsportföljen och betavärde. Volatiliteten bestäms likt för fastigheterna som 

standardavvikelsen i de årliga logaritmerade avkastningarna. 

För att beräkna värdeutvecklingen för aktier används indexet SIX General Index(SIXGX). Detta index 

har samma fördelning som SIX Return Index, men visar endast värdeutveckling, d.v.s. utan hänsyn till 

utdelningar. Utvecklingen för detta index används för att bestämma värdeutvecklingen för aktier,. 

Den årliga direktavkastningen för aktier beräknas genom att först ta differensen mellan avkastningen 

för SIX Return index och SIX General Index. Resultatet justeras därefter för den ränta på ränta effekt 

som för aktier erhålls på utdelningen under året. Det görs genom att från differensen mellan 

avkastningen på SIXRX och SIXGX dra bort summan av; Avkastningen på SIXGX*7/12* differensen 

mellan avkastningarna på SIXRX och SIXGX. I uträkningen har vi gjort antagandet om att 

värdeutvecklingen varit jämnt spridda över respektive år. Genom denna beräkning så räknas 

direktavkastningen på samma sätt som för bostadsfastigheter, d.v.s. utdelningen dividerat med årets 

ingående marknadsvärde. Det gör att storleken på direktavkastningarna blir jämförbara med 

varandra. Det gör dock inte att tiden för utbetalningarna stämmer överrens med varandra. 

Utdelningen på bostadsfastigheter sker per den sista december, medan den för aktier sker i maj.  

3.5.2.6 Marknadsportföljen 

För att räkna fram marknadsrisk för fastighetsindex och aktieindex sätts en marknadsportfölj 

samman. Marknadsportföljen består av 50 procent fastighetsindex och 50 procent aktieindex och 

viktas om en gång per år per den 31 december. Genomsnittlig avkastning för marknadsportföljen 

bestäms av det genometriska medelvärdet. Volatiliteten bestäms av standardavvikelsen i de 

logaritmerade årsavkastningarna. 

3.5.2.7 Riskfri ränta 

Som riskfri ränta använder vi en för mätperioden genomsnittlig ränta för tioåriga statsobligationer.  

Valet av löptid har gjorts med hänsyn till mätperiodens längd. 
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3.6 Metodkritik 

3.6.1 Kritik mot indata  

Det finns ett par saker som kan kritiseras i vår metod. Det första är att fastighetsbolagen förväntas ha 

samma låneränta oberoende om de äger ett rent bostadsbestånd, eller ett blandbestånd med både 

bostäder och lokaler. Eftersom lokaler i allmänhet är mer konjunkturkänsliga innebär det för 

kreditinstitut ett större risktagande. Detta bör allt annat lika innebära att kreditinstituten kräver en 

högre default spread för att låna ut pengar till investeringar fastigheter som innehåller lokaler.  Det 

innebär att fastighetsbolagens låneränta blir högre om de har ett blandbestånd jämfört med ett 

bestånd som endast består av bostadsfastigheter. 

Kritik kan också riktas mot att utdelningarna i SIXRX återinvesteras den dag som börsbolagen har sina 

utdelningar. Det innebär att utdelningarna på detta börsindex återinvesteras i mars-maj, i 

fastighetsindex sker återinvestering i den sista december. Det innebär att aktieindex har en ränta på 

ränta- effekt redan under utdelningsåret, vilket inte bostadsfastighetsindex har. En tidigare utdelning 

har, vid år med en positiv värdeutveckling andra halvåret, en positiv effekt på avkastningen. Effekten 

blir dock den omvända om börsen skulle gå ned under andra halvåret. Eftersom det under 

undersökningsperioden sker en värdestegring på tillgångarna leder den tidigare utdelningen till att 

avkastningen för aktier stärks något i förhållande till bostadsfastigheter. Den utdelningen som sker 

på aktier härrör sig dock från kassaflöden som genereras ett år tidigare än den för 

bostadsfastigheter. Det innebär att kassaflödet, allt annat lika, till följd av inflation ligger något under 

den som genereras under innevarande år. Det ger en moteffekt på den tidigare nämnda ränta på 

ränta-effekt som uppstår. Detta gör sammantaget att vi bedömer effekten av den tidigare 

utdelningen som marginell. 

3.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, syftar till att resultatet i studien blir densamma, givet samma metod 

och tillvägagångssätt, om studien skulle genomföras vid ett senare tillfälle. Reliabilitetens syfte är att 

försöka undvika slumpmässiga och tillfälliga störningar, som medför att avvikelser i resultatet över 

tid blir skilda.110 

Reliabiliteten i vår studie uppfattas som relativt stor, även om det inte är helt säkert att ett 

genomförande av samma metod och tillvägagångssätt medför exakt samma resultat som vi fått fram. 

Den största anledningen till det är den kvalitativa aspekten som genomsyrar studien. Det är inte helt 

säkert att, även om samma frågor ställs till respondenterna, svaren kommer bli samma och därmed 
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samma antaganden kan göras. Det kan bero på att kunskap och preferenser ändrar sig över tid. 

Emellertid grundar sig studiens resultat till stor del på beräkningar av faktiska data som finns hos 

företagen, som borde vara samma oavsett när i tiden denna tidsperiod undersöks. Inte så mycket vikt 

har lags på de antaganden och tolkningar som gjorts utifrån intervjuerna. Således är tillförlitligheten i 

studien relativt stor, om metoden och tillvägagångssättet efterföljs. För att ytterligare öka 

reliabiliteten i studien har vi valt att lägga stor vikt i att försöka generalisera intervjufrågorna, och 

genom provintervju provat frågornas relevans och upplägg. Detta för att försöka öka tillförlitligheten 

och undvika att resultatet från intervjuerna blir alltför subjektiva. Vidare har utformning av frågor 

gjort att egna värderingar och annan irrelevant information som skulle kunna framkommit vid 

intervjuerna i större mån undvikits. Även ledande frågor har eliminerats, för att öka reliabiliteten.  

Förklaringen av tillvägagångssätt har också gjorts för att försöka upprätthålla god reliabilitet i 

rapporten, liksom annan information som varit till grund för de antaganden och beräkningar. Det har 

varit viktigt för oss att redovisa allt detta för att läsaren till studien ska på ett enkelt sätt kunna följa 

arbetets gång.    

3.6.3 Validitet 

Validitet i en studie syftar till att studien verkligen mäter det den verkligen är ämnad att mäta, och 

att resultatet av studien kan tolkas och utnyttjas av andra intressenter i sammanhanget111. En 

uppdelning mellan intern och extern validitet kan göras.  

Den inre validiteten handlar om att rätt frågor ställs till rätt personer, och att studien verkligen mäter 

det den avser att mäta112. Det är viktigt att författarna till studien har den teoretiska referensramen i 

åtanke då de formulerar frågorna till intervjuerna, detta för att behålla kopplingen med empirin. I 

denna studie har vi haft detta i åtanke, och vi har valt att formulera frågorna utifrån teorin. Genom 

att utforma frågorna utifrån detta, samt att vi har valt att vända oss till initierade intervjupersoner 

med hög kunskapsnivå anser vi att hög grad av inre validitet genomsyrar studien.   

Extern validitet å andra sidan syftar till om studiens resultat kan generaliseras till ett större 

perspektiv.113 Då författaren använder sig av ett renodlat kvantitativt angreppsätt kommer den 

externa validiteten i studien att bli hög, då ett stort urval kan generalisera resultatet väl, vilket kan 

vara svårare i en kvalitativ studie114. Även inom detta ämne diskuteras ofta överförbarhet. För att en 
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studie ska anses ha hög överförbarhet, krävs det att det studerade urvalet är representativt för det 

sammanhang som författaren sedermera vill överföra resultatet till.115  

Till studien har företag, med relativt stort och välskött fastighetsbestånd i geografiskt spridda 

tillväxtstäder valts. Vi har tagit kontakt och intervjuat personer med stort inflytande och stora 

kunskaper i branschen, vilket vi anser har ökat vår validitet, framförallt den interna. Att studien är 

generaliserbar, och att resultatet som framkommit kan representera ett större sammanhang är något 

som vi anser är lite svårare. Att säga att de utvalda fastighetsföretagen motsvarar och representerar 

hela fastighetsbranschen i Sverige är fel, tycker vi. Många faktorer spelar in, och 

fastighetsmarknaden ser helt olika ut beroende på vad som studeras. I vårt fall då vi avser att studera 

fastighetsföretag på goda marknader, med hög befolkningstillväxt och låg vakansgrad kan resultatet 

mycket väl generaliseras. Dock ska sägas att vi har varit i kontakt med relativt få företag, som har 

varit små eller medelstora, och vårt resultat grundar sig på dessa. Större fastighetsbolag, 

fastighetsbolag i mindre orter med negativ befolkningstillväxt eller fastighetsbolag nischade att hyra 

ut i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, skiljer sig markant från de fallföretag som 

belyses i denna studie. 
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4 Förstudie 
I tabellen nedan visas befolkningsutvecklingen i de kommuner som våra undersökta tillväxtstäder 

tillhör.  

Kommun 
Ingången av 
2002 

Utgången av 
2011 

Årlig 
befolkningstillväxt 

Falun 54 601 56 124 0,28 % 

Borlänge 46 962 49 323 0,49 % 

Linköping 135 066 147 334 0,87 % 

Umeå 105 006 116 465 1,04 % 

Totalt 341 635 369 246 0,67 % 

Tabell 4.1: Befolkningstillväxt i undersökta städer
116 

I kolumn fyra återfinns det genomsnittliga befolkningstillväxten för respektive stad och år. Som synes 

i tabellen har Falun haft den lägsta årliga befolkningstillväxten motsvarande 0,28 procent per år, 

detta medan Umeå haft den största procentuella befolkningstillväxten med i genomsnitt 1,04 

procent per år. Gemensamt för samtliga städer där våra undersökningsbolag hyr ut bostäder är att 

de haft en genomsnittlig positiv befolkningstillväxt över tidsperioden. Detta är av största intresse för 

oss och ligger i linje med vårt syfte, att undersöka tillväxtorter.  Den genomsnittliga 

befolkningstillväxten för de undersökta städerna är 0,67 procent per år. 

Städerna Borlänge och Falun är båda belägna i Dalarna, och har haft positiv befolkningstillväxt de 

senaste tio åren. Båda dessa orter, vars utveckling påminner mycket om varandra, har haft en relativt 

låg, konstant arbetslöshet och en nedåtgående vakansgrad på sina hyresbostäder. Vakansgraden för 

hyreslägenheter i Borlänge har utvecklats från 3,5 procent ner till 2,0 procent för 2010, och än lägre 

för de A-lägen som vi valt att undersöka. I Falun har vakansgraden sjunkit från drygt fyra procent ner 

till under två procent. Här har också vakansgraden varit lägre i de specifika områden vi har 

undersökt. Anledningen till den positiva befolkningstillväxten och den nedåtgående vakansgraden i 

dessa städer tros hänga samman med att alltfler invånare flyttar från mindre orter i Dalarna till dessa 

två. Utveckling och vakansgraden, samt den stabila arbetslösheten som resultat av en stark industri 

med många arbetsplatser har gjort dessa städer till goda undersökningsobjekt, och uppfyller de krav 

vi ställt för tillväxtort.  

Linköping är också en stad med positiv befolkningsökning, och med anledning till det haft en mycket 

låg vakansgrad de senaste åren. Under den tidsperioden vi valt att undersöka, 2002-2011 har 

vakanserna i princip varit noll procent, för hyresbostäder i A-lägen. Den vakansgraden som funnit har 

berott på omflyttningar och byte av lägenheter. Den starka tillväxten i staden beror framförallt att 
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studenterna i staden har ökat kraftigt under senare år, och med ett större universitet krävs fler 

bostäder åt studenterna.  

Den sista marknaden som studerades var Umeå. Även här har stor inflyttning skett under den 

studerade tidsperioden. Mycket låg vakansgrad återfinns även i denna stad, precis som i Linköping.  
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5 Empiri 

5.1 Riskfri ränta 

Den tioåriga statsobligationen SE GVB 10 Y har under mätperioden genererat en genomsnittlig 

årsränta om 3,82 procent117.  

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

SE GVB 10Y 5,30 % 4,64 % 4,42 % 3,38 % 3,70 % 4,17 % 3,90 % 3,25 % 2,88 % 2,59 % 

Tabell 5.1: Riskfri ränta 

5.2 Fastigheter 

5.2.1 Total avkastning 

Bostadsfastigheter har under mätperioden genererat en total avkastning om 233,00 procent. Det 

innebär att den årliga totalavkastningen uppgått till i genomsnitt 12,78 procent. Den högsta 

avkastning uppgick till 33,26 procent, och noterades 2004. Periodens lägsta avkastning uppgick till 

minus 22,42 procent och erhölls 2009. 

Årsskiftet `01/02 `02/03 `03/04 `04/05 `05/06 `06/07 `07/08 `08/09 `09/10 `10/11 `11/12 

Antal KVM 1,00 1,08 1,16 1,34 1,48 1,66 1,85 1,95 1,70 1,86 2,07 

Värde eget kapital per m2 2 929 2 996 3 051 3 503 3 732 4 173 4 655 4 838 4 326 4 437 4 714 

Värde på eget kapital 2 929 3 226 3 528 4 702 5 511 6 920 8 600 9 453 7 334 8 231 9 754 

Index 100,0 110,2 120,5 160,5 188,2 236,3 293,6 322,8 250,4 281,1 333,0 

Året totalavkastning   10,16% 9,35% 33,26% 17,20% 25,59% 24,26% 9,93% -22,42% 12,24% 18,49% 

Tabell 5.2: Total avkastning för bostadsfastigheter 

5.2.2 Värdering av typfastigheter i respektive stad 

5.2.2.1 Falun 

Det normaliserade driftnettot har under perioden 2002 till 2011 stigit från 477 kr/m2 till 571 kr/m2. 

Det innebär en total uppgång om totalt 19,61 procent, eller i genomsnittlig 1,81 procent per år. 

Marknadens direktavkastningskrav under mätperioden sänkts från 7,75 procent vid årsskiftet 01/02 

till 5,5 procent vid årsskiftet 11/12. Det innebär att direktavkastningskravet sänkt med 2,25 

procentenheter. 
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Årsskiftet `01/02 `02/03 `03/04 `04/05 `05/06 `06/07 `07/08 `08/09 `09/10 `10/11 `11/12 

Normaliserat driftnetto 477 487 502 527 519 517 534 552 551 563 571 

Direktavkastningskrav 7,75% 7,75% 8,00% 6,75% 6,25% 5,60% 5,10% 5,10% 5,75% 5,75% 5,50% 

Marknadsvärde 6 155 6 278 6 278 7 811 8 296 9 238 10 473 10 816 9 587 9 800 10 373 

Värdeförändring   2,00% 0,00% 24,42% 6,22% 11,35% 13,36% 3,27% -11,36% 2,22% 5,85% 

Tabell 5.3: Värdering av typfastigheten i Falun 

Stigande driftnetton, i kombination med sänkta direktavkastningskrav, har skapat en god 

värdeutveckling för fastigheterna. Under mätperioden har marknadsvärdet per kvadratmeter stigit 

från 6 155 kr/m2 till 10 373 kr/m2, vilket innebär en uppgång om totalt 68,54 procent. En total 

värdestegring om 68,54 procent på tio år, innebär en genomsnittlig värdeökning om 5,36 procent per 

år. Den största värdeuppgången skedde 2004 och uppgick till 24,42 procent. Den största 

värdenedgång noterade 2009 när värdet sjönk med 11,36 procent 

5.2.2.2 Borlänge 

Det normaliserade driftnettot för Borlänge, har med undantag för 2006, stigit i takt med högre 

hyresnivåer. Driftnettot per kvadratmeter har ökat från 452 SEK, 2002, till 520 SEK, 2012. Det innebär 

en ökning om totalt 15,05 procent eller 1,41 procent per år.  Marknadens direktavkastningskrav har 

för typfastigheten i Borlänge sjunkit från 7,25 vid årsskiftet 01/02 till 5,50 vid årsskiftet 11/12. Det 

innebär att marknadens direktavkastningskrav, under mätperioden, sjunkit med 1,75 

procentenheter. 

Årsskiftet `01/02 `02/03 `03/04 `04/05 `05/06 `06/07 `07/08 `08/09 `09/10 `10/11 `10/12 

Normaliserat driftnetto 452 463 487 504 502 510 521 526 526 514 520 

Direktavkastningskrav 7,25% 7,25% 7,50% 7,00% 6,50% 6,25% 5,75% 5,50% 6,00% 5,75% 5,50% 

Marknadsvärde 6 236 6 393 6 496 7 200 7 728 8 156 9 060 9 562 8 764 8 941 9 457 

Värdeförändring   2,52% 1,62% 10,83% 7,33% 5,55% 11,08% 5,54% -8,35% 2,02% 5,77% 

Tabell 5.4: Värdering av typfastigheten i Borlänge 

Marknadens sänkta direktavkastningskrav, har i kombination med ökade driftnetton gjort att 

värdeutvecklingen i Borlänge varit stark. Marknadsvärdet per kvadratmeter har under mätperioden 

gått från 6 236 till 9 457 SEK. Det innebär en total värdestegring om 51,66 procent, vilket motsvarar i 

ett genomsnitt på 4,25 procent per år. Den största värdeuppgången skedde 2007 och uppgick till 

11,08 procent. Den största värdenedgång inträffade 2009 och uppgick till 8,35 procent. 

5.2.2.3 Linköping 

I Linköping har det normaliserade driftnettot under mätperioden gått från 546 till 637 kronor per 

kvadratmeter. Det innebär en total uppgång med 16,70 procent, eller 1,56 procent per år. Driftnettot 
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har ökat alla år med undantag för 2006 när vi såg en liten nedgång till följd av svag hyresutveckling. 

Marknadens direktavkastningskrav har under mätperioden sjunkit från 6,25 procent vid årsskiftet 

01/02 till 4,25 procent vid årsskiftet 11/12. Det innebär en sänkning med två procentenheter. 

Årsskiftet `01/02 `02/03 `03/04 `04/05 `05/06 `06/07 `07/08 `08/09 `09/10 `10/11 `11/12 

Normaliserat driftnetto 546 559 592 602 599 599 609 613 618 629 637 

Direktavkastningskrav 6,25% 6,25% 6,35% 5,88% 5,38% 4,50% 4,13% 4,13% 4,63% 4,50% 4,25% 

Marknadsvärde 8 738 8 947 9 323 10 254 11 145 13 320 14 753 14 866 13 365 13 978 14 996 

Värdeförändring   2,40% 4,20% 9,98% 8,69% 19,52% 10,75% 0,77% -10,10% 4,59% 7,28% 

Tabell 5.5: Värdering av typfastigheten i Linköping 

I likhet med Falun och Borlänge, har kombinationen mellan ökade driftnetton och sänkta 

direktavkastningskrav skapat en bra värdetillväxt. Fastigheternas marknadsvärde har under perioden, 

gått från 8 738 kr/kvm till 14 996 kr/kvm. Det innebär en total uppgång på 71,62 procent, eller i 

genomsnitt 5,55 procent per år. Den största värdeuppgången skedde 2006 och uppgick till 19,52 

procent. Den största värdenedgång inträffade 2009 när värdet rasade med 10,10 procent. 

5.2.2.4 Umeå 

För typfastigheten i Umeå har det normaliserade driftnettot, under perioden 2002-2012, gått från 

564 till 666 kronor per kvadratmeter. Det innebär att driftnettot under de tio åren ökat med 18,07 

procent, vilket motsvarar en ökning med i genomsnitt 1,67 procent per år. Marknadens 

direktavkastningskrav har sjunkit från 6,15 procent vid årsskiftet 01/02 till 4,75 procent årsskiftet 

11/12. Det innebär en sänkning med 1,4 procentenheter. 

Årsskiftet `01/02 `02/03 `03/04 `04/05 `05/06 `06/07 `07/08 `08/09 `09/10 `10/11 `11/12 

Normaliserat driftnetto 564 577 600 626 622 628 628 640 652 661 666 

Direktavkastningskrav 6,15% 6,15% 6,30% 5,75% 5,50% 5,00% 4,50% 4,30% 5,00% 5,00% 4,75% 

Marknadsvärde 9 171 9 377 9 529 10 880 11 312 12 557 13 954 14 881 13 031 13 216 14 020 

Värdeförändring   2,24% 1,62% 14,19% 3,96% 11,01% 11,13% 6,64% -12,43% 1,42% 6,08% 

Tabell 5.6: Värdering av typfastigheten i Umeå 

Ett ökande driftnetto har i kombination med ett sänkt direktavkastningskrav gjort att fastigheternas 

värde ökat. Marknadsvärdet på typfastigheten har gått från 9 171 kr/m2 vid årsskiftet 01/02 till 

14 020 tid årsskiftet 11/12. Det ger en värdestegring om totalt 52,86 procent, eller i genomsnitt 4,34 

procent per år. Det största värdeuppgången hittar vi 2004, den uppgick till 14,19 procent. Den största 

värdenedgången noterades 2009 och uppgick till 12,43 procent. 
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5.2.2.5 Genomsnittlig värdeutveckling  

Den genomsnittliga värdeutvecklingen för indexfastigheterna ser ut enligt följande: 

Årsskiftet `01/02 `02/03 `03/04 `04/05 `05/06 `06/07 `07/08 `08/09 `09/10 `10/11 `11/12 

Marknadsvärde 7 322 7 489 7 628 8 756 9 330 10 433 11 636 12 096 10 815 11 093 11 785 

Värde på eget kapital 2 929 2 996 3 051 3 503 3 732 4 173 4 655 4 838 4 326 4 437 4 714 

Värdeutveckling   2,29% 1,84% 14,80% 6,55% 11,82% 11,54% 3,95% -10,58% 2,57% 6,23% 

Tabell 5.7: Värdeutveckling för indexfastigheter 

Marknadsvärdet på indexfastigheterna har, till följd av en god värdeutveckling för samtliga 

typfastigheter, utvecklats starkt. Under mätperioden har marknadsvärdet per kvadratmeter gått från 

7 322 till 11 785 kronor.  Det innebär en värdeuppgång på totalt 60,96 procent, vilket ger en 

genomsnittlig värdetillväxt om 4,87 procent per år. Den största värdeuppgången skedde 2004 och 

uppgick till 14,80 procent. Orsaken till denna kraftiga uppgång var rejält sänkt direktavkastningskrav 

på alla orter. Den störta värdenegången skedde 2009 och hade sin grund i marknadens höjda 

direktavkastningskrav. Fastigheternas marknadsvärde sjönk under 2009 med 10,58 procent. 

Med en konstant belåningsgrad förändras värdet på eget kapital i samma procentuella takt som 

förändringen i fastigheternas marknadsvärde. Det eftersom skulderna, vid varje årsskifte, justeras så 

att soliditeten uppgår till 40 procent. Det innebär att värdet på det egna kapitalet vid varje årsskifte 

uppgår till 40 procent av fastigheternas marknadsvärde.   

 



 
 

56 
 

5.2.3 Kassaflödet per kvadratmeter 

Indexfastigheternas genomsnittliga kassaflöden bestäms av kassaflödet per kvadratmeter samt av 

antalet kvadratmeter uthyrningsbar yta som ingår. De årliga kassaflödena per kvadratmeter ser för 

respektive år ut enligt följande: 

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hyresintäkter 832 849 878 899 905 915 939 967 986 1 008 

D & U kostnader 358 366 359 365 403 402 408 410 410 446 

Driftnetto 474 483 520 534 502 513 531 557 577 562 

Overheadkostader 19 19 20 20 21 21 21 22 22 23 

Orealiserad värdeförändring 168 139 1127 572 1110 1210 461 -1282 280 695 

Rörelseresultat 622 603 1 627 1 086 1 591 1 702 971 -746 834 1 234 

Räntekostnader 202 207 211 242 257 288 321 334 299 306 

Resultat före skatt 420 396 1 417 844 1 334 1 414 650 -1 080 536 928 

Skatt 118 111 397 236 373 396 182 0 0 101 

Resultat efter skatt 303 285 1 020 608 960 1 018 468 -1 080 536 827 

                      

Justeringar för att få fram fritt kassaflöde till aktieägarna   

(-)Investeringar 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 

(+ -)Orealiserade värdef. 168 139 1127 572 1110 1210 461 -1282 280 695 

(+)Nyupplåning 101 84 676 343 666 726 277 0 168 417 

(-)Amortering               769     

Årets kassaflöde 231 224 564 374 511 529 278 -573 418 543 

Tabell 5.8: Fritt Kassaflöde per kvadratmeter 

Kassaflödet per kvadratmeter varierar starkt från ett år till ett annat. Hyresintäkterna och 

kostnaderna för drift och underhåll följer varandra relativt bra under mätperioden. Det gör att 

driftnettot ökar ganska stabilt över perioden.  Det som skapar de stora svängningarna i kassaflöden 

är värdeutvecklingen på fastigheterna. I takt med värdeutvecklingen justeras belåningen för att 

soliditeten ska hållas konstant. Det innebär att nyupplåning alternativt amortering sker vid varje års 

utgång för att justera denna. Eftersom kapitalbasen är stor får små värdeförändringar stora effekter 

på både resultatet efter skatt och kassaflödet.  

Starkast kassaflöde per kvadratmeter uppmättas 2004 och uppgick till 564 SEK. Orsaken till det starka 

kassaflödet var en stark värdeuppgång som uppgick till 1127 SEK. Den starka värdeuppgången 

innebar att nyupplåning om 676 SEK per kvadratmeter kunde ske. Det svagaste kassaflödet 

genererades 2009 och uppgick till minus 573 SEK per kvadratmeter. Orsaken till det svaga kassaflödet 

var värdenedgången som uppmättes till 1 282 SEK per kvadratmeter. På grund av värdenedgången 

behövdes 769 sek per kvadratmeter amorteras för att soliditeten om 40 procent skulle hållas 

konstant. 
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5.2.4 Direktavkastning 

Direktavkastningen har under mätperioden uppgått till i genomsnitt 8,69 procent per år. Den högsta 

direktavkastningen uppgick till 18,48 procent och generarades 2004. Lägst var direktavkastningen 

2009 när den uppgick till minus 11,84 procent.  

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

FCFE 231 242 652 502 755 877 513 -1119 708 1007 

Värde på eget kapital 2 929 3 226 3 528 4 702 5 511 6 920 8 600 9 453 7 334 8 231 

Direktavkastning 7,87% 7,49% 18,48% 10,67% 13,69% 12,67% 5,97% -11,84% 9,66% 12,23% 

Tabell 5.9: Direktavkastning för indexfastigheter 

5.2.5 Återinvestering av årliga kassaflöden 

Genom att återinvestera positiva kassaflöden, och sälja vid negativa ökar den totala uthyrningsbara 

ytan under mätperioden. Vi har indexerat hur den uthyrningsbara arean i fastighetsindex, till följd av 

återinvesterade utdelningar, utvecklats över mätperioden. 

Årsskiftet `01/02 `02/03 `03/04 `04/05 `05/06 `06/07 `07/08 `08/09 `09/10 `10/11 `11/12 

Återinvesterat kassaflöde 

 
231 242 652 502 755 877 513 -1 119 708 1 007 

Uthyrningsbar area 1,00 1,08 1,16 1,34 1,48 1,66 1,85 1,95 1,70 1,86 2,07 

Förändring i area   7,70% 7,37% 16,08% 10,00% 12,31% 11,41% 5,76% -13,24% 9,43% 11,54% 

Tabell 5.10: Förändring i uthyrningsbar area pga. återinvesterade kassaflöden  

Vi har för ingången av 2002 valt att använda indexvärdet ett. Detta indexvärde har, till följd av 

återinvesterade kassaflöden, ökat till 2,07 vid utgången av 2011. Att index gått från 1 till 2,07 innebär 

att antalet kvadratmeter i indexfastigheten, på tio år, ökat med 107,00 procent. Det ger en 

genomsnittlig ökning om 7,54 procent per år.  

5.2.6 Volatilitet 

Volatiliteten för bostadsfastigheter har uppgått till i genomsnitt 14,72 procent per år.  

5.2.7 Kovarians med marknadsportföljen 

Kovariansen mellan marknadsportföljen och bostadsfastighetsindex uppgår till 0,0131. Genom att 

dividera kovariansen med variansen för marknadsportföljen beräknas korrelationen till 0,6353 

5.2.8 Betavärde 

Betavärdet har för mätperioden uppgått till 0,67. 

5.2.9 Marknadsmässig avkastning 

En normal avkastning för bostadsfastigheter beräknats med hjälp av ekvationen för Security Market 

Line. För att kompensera för den likviditetsrisk som fastighetsinvesteringar ger upphov till har 



 
 

58 
 

ekvationen kompletterats med en likviditetspremie. Ekvationen ser efter justeringen ut enligt 

följande: 

          [       ] + LIKVITETSPREMIE       Ekvation 5.1: Alphaavkastning fastigheter 

8,17 % = 3,82 % + 0,67   (9,87 % - 3,82 %)+ 0,30 % 

En riskfri ränta på 3,82 procent, ett betavärde på 0,67, en avkastning för marknadsportföljen om 9,87 

procent samt en likviditetspremie på 0,30 procent, ger oss en marknadsmässig avkastning på 8,17 

procent. Det innebär att den som investerat i bostadfastigheter under mätperioden, utöver riskfri 

ränta, ska erhålla en riskpremie på 4,35 procent som kompensation för sitt risktagande.  Av den 

totala riskpremien utgör 0,6 procentenheter likviditetspremie och 3,75 procentenheter 

marknadspremie. 

5.2.10 Riskjusterad avkastning 

Med en faktisk avkastning om 12,78 procent och en marknadsmässig avkastning på 8,17, kan det 

konstateras att fastigheter under mätperioden genererat en alphaavkastning om 4,61 

procentenheter per år. Det innebär att fastigheter, givet risk, överavkastat marknaden. 

Fastigheter har under mätperioden genererat en genomsnittlig riskpremie om 8,96 procent per år, till 

en volatilitet på 14,72 procent. Relationen mellan riskpremien och standardavvikelsen ger en 

Sharpkvot på 0,61.  Det innebär att fastigheter genererat en riskpremie, utöver riskfri ränta, om 0,61 

procent per enhet standardavvikelse. 

5.3 Aktier 

5.3.1 Total avkastning 

SIX Return Index har under mätperioden stigit från 100 till 179,8. Detta innebär en total avkastning 

om 79,80 procent för perioden, eller en genomsnittlig uppgång om 6,04 procent per år. Den högsta 

avkastningen erhölls 2009 och uppgick till 52,51 procent.  Den lägsta avkastning uppgick till minus 

39,05 procent och uppmättes 2008. 

Årsskiftet `01/02 `02/03 `03/04 `04/05 `05/06 `06/07 `07/08 `08/09 `09/10 `10/11 `11/12 

Index 100  64,1  86,0  103,8  141,5  181,3  176,6  107,6  164,1  207,9  179,8  

Utveckling   -35,90% 34,15% 20,75% 36,32% 28,06% -2,60% -39,05% 52,51% 26,70% -13,51% 

Tabell 5.12: Total avkastning för aktier 

5.3.2 Värdeutveckling  

Värdeutvecklingen för SIX General Index, som visar aktiers värdeutveckling, har under mätperioden 

uppgått till totalt 27,69 procent. Det ger en genomsnittlig värdeuppgång om 2,47 procent per år. 
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Värdeutvecklingen för aktieindex har under mätperioden varit väldigt volatil. Den största 

värdeuppgången skedde 2009 och uppgick till 46,88 procent. Denna stora uppgång var en 

återhämtning efter periodens största nedgång som noterades 2008, och som uppgick till 41,81 

procent. I tabellen ser ni aktiernas värdeutveckling för respektive år. 

Årsskiftet `01/02 `02/03 `03/04 `04/05 `05/06 `06/07 `07/08 `08/09 `09/10 `10/11 `11/12 

Index 100 62,8 81,3 95,6 125,8 156,3 145,4 84,6 124,3 153,2 127,7 

Utveckling   -37,22% 29,57% 17,49% 31,63% 24,25% -6,97% -41,81% 46,88% 23,25% -16,64% 
Tabell 5.13: Värdeutveckling aktier 

5.3.3 Direktavkastning 

Direktavkastningen för bolagen om ingår i aktieindex har varit relativt stabil under mätperioden. Den 

genomsnittliga direktavkastningen uppgick till 3,30 procent per år. Den högsta direktavkastningen 

erhölls 2007, denna uppgick till 4,44 procent. Den lägsta direktavkastningen generarades 2002 och 

uppgick till 1,60 procent. Direktavkastningen för respektive år ser ut enligt följande: 

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Direktavkastning 1,60% 3,67% 2,87% 3,70% 3,19% 4,44% 3,39% 3,91% 2,91% 3,38% 

Tabell 5.14: Direktavkastning aktier 

5.3.4 Volatilitet 

Den årliga volatiliteten uppgick för mätperioden till i genomsnitt 32,38 procent per år.  

5.3.5 Kovarians mellan fastighetsindex och marknadsportföljen 

Kovariansen mellan marknadsportföljen och aktieindex uppgick till 0,0345. Aktiernas korrelation med 

marknadsportföljen uppgick till 0,758 

5.3.6 Betavärde 

Betavärdet för aktieindex uppgick under mätperioden till 1,75 

5.3.7 Marknadsmässig avkastning 

En normal avkastning för aktierna har beräknats med hjälp av ekvationen för Security Market Line. 

För att kompensera för den likviditetsrisk som fastighetsinvesteringar ger upphov till har ekvationen 

kompletterats med en negativ likviditetspremie.  

          [       ] – LIKVITETSPREMIE         Ekvation 5.1: Alphaavkastning aktier 

14,11 % = 3,82 % + 1,75   (9,87 % - 3,82 %) – 0,30 
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En riskfri ränta på 3,82 procent, ett betavärde på 1,75, en avkastning för marknadsportföljen om 9,87 

procent samt en negativ likviditetspremie på 0,30 procent, ger oss en marknadsmässig avkastning på 

14,11 procent.  Det innebär att investerare, förutom riskfri ränta, ska ha erhållit en riskpremie om 

14,11 procent per år. 

5.3.8 Riskjusterad avkastning 

Aktier genererar under mätperioden en avkastning om i genomsnitt 6,04 procent per år. En 

marknadsmässig avkastning givet risk hade varit 14,11 procent per år. Det innebär att aktier 

genererat en negativ alphaavkastning om 8,07 procentenheter per år. Aktier har därmed, givet risk, 

underavkastat marknaden. 

Aktier har under mätperioden genererat en riskpremie om 2,22 procent till en standardavvikelse på 

32,38 procent. Denna relation ger en Sharpkvot på 0,069.  Det innebär att fastigheter genererat en 

riskpremie, utöver riskfri ränta, om 0,069 procent per enhet standardavvikelse. 

5.4 Marknadsportföljen  

5.4.1 Total avkastning 

Marknadsportföljen har under mätperioden genererat av total avkastning om 156,40 procent. Det 

innebär en genomsnittlig avkastning om 9,87 procent per år.  Den hösta avkastningen noterades 

2004 och uppgick till 28,5 procent. Den lägsta avkastningen noterades 2002 och uppgick till minus 

12,87 procent. 

Årsskiftet `01/02 `02/03 `03/04 `04/05 `05/06 `06/07 `07/08 `08/09 `09/10 `10/11 `11/12 

Index 100,0 87,1 103,2 132,2 164,9 208,8 235,1 215,2 207,3 244,5 256,4 

Utveckling   -12,87% 18,47% 28,05% 24,71% 26,65% 12,60% -8,46% -3,69% 17,97% 4,88% 

Tabell 5.16: Total avkastning för marknadsportföljen 

5.4.2 Värdeutveckling 

Marknadsportföljen har under mätperioden haft en värdeuppgång om 44,30 procent. Det ger en 

genomsnittlig värdeuppgång om 3,74 procent per år. Den största värdestegringen ägde rum 2006 

och uppgick till 17,99 procent. Den största värdenedgången skedde år 2008 och uppgick till 17,92 

procent. 

Årsskiftet `01/02 `02/03 `03/04 `04/05 `05/06 `06/07 `07/08 `08/09 `09/10 `10/11 `11/12 

Index 100,0 82,5 92,8 107,6 126,6 149,4 152,2 124,9 136,0 152,3 144,3 

Värdeutveckling   -17,46% 12,39% 15,98% 17,69% 17,99% 1,86% -17,92% 8,88% 12,02% -5,27% 

Tabell 5.17: Värdeutveckling för marknadsportföljen 
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5.4.3 Direktavkastning 

Marknadsportföljen har generarat en direktavkastning om i genomsnitt 6,00 procent per år. Den 

högsta direktavkastning erhölls 2004 och uppgick till 10,67 procent. Lägst var direktavkastningen 

2009 då den uppgick till minus 3,97 procent. 

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Direktavkastning 4,73% 5,58% 10,67% 7,18% 8,44% 8,55% 4,67% -3,97% 6,28% 7,80% 

Tabell 5.18: Direktavkastning för marknadsportföljen 

5.4.4 Varians och Volatilitet 

Variansen för marknadsportföljen har under mätperioden uppgått till i genomsnitt 0,0197. Den årliga 

volatiliteten har under mätperioden uppgått till i genomsnitt 14,05 procent.  
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6 Analys 

6.1 Fastigheter 

6.1.1 Avkastning 

Fastighetsinvesteringar har under mätperioden genererat en total avkastning om i genomsnitt 12,78 

procent per år. En total avkastning om 12,78 procent, ger i kombination med en riskfri ränta på 3,82 

procent, en genomsnittlig riskpremie om 8,96 procent per år. Jämfört med den totala avkastning 

13,77 procent som Carlsson et al., 2010 presenterade i sin studie, är vårt framräknade resultat något 

lägre. Med den för mätperioden gällande riskfria räntan, på 5,22 procent, beräknades riskpremien till 

8,55 procent.  Författarna till den studien undersökte emellertid avkastningen på obelånade 

bostadsfastigheter i hela Sverige för perioden 1984-2009, vilket innebär att det bör finns skillnader 

mellan resultaten. Att Carlsson et al., 2010, undersökte avkastningen på obelånade fastigheter 

innebär dock att avkastningen vid belåning hade legat än högre. Genom att belåna fastigheterna ökar 

den totala kapitalbasen.  Givet att avkastningen på totalt kapital överstiger kostnaden för lånat 

kapital har belåningen en positiv effekt på avkastningen på eget kapital. Att deras studie gällde hela 

Sverige kan ha påverkat avkastningen såväl positivt som negativt. Högre risk innebär att marknaden 

kräver högre avkastning för att investera, vilket i sin tur ger högre avkastning på marknaden. Den 

högre avkastningen kan därmed vara en effekt av att risknivån var högre under den tidsperiod som 

Carlsson et al., 2010, undersökte.  Vidare visar Hoesli och Lekander, 2006, att den genomsnittliga 

årsavkastningen för perioden 1986-2005 uppgått till 10,7 procent för den svenska 

fastighetsmarknaden som helhet. Deras undersökning gällde dock hyresfastigheter som helhet och 

inte endast bostadsfastigheter, vilket vi valt att avgränsa oss till. Även i denna studie har de bortsett 

från belåning. Det innebär att avkastningen ligger lägre jämfört med om fastigheterna varit belånade, 

vilket vi i vår studie tagit hänsyn till.  

Den totala avkastningen är resultatet av fastigheternas värdestegring samt de kassaflöden som 

återinvesteras. Värdestegringen har för mätperioden uppgått till i genomsnitt 4,88 procent per år. 

Det som skapat den goda värdeutvecklingen är kombinationen av; ökade driftnetton och 

marknadens sänkta direktavkastningskrav. Det ökande driftnettot är en följd av de hyreshöjningar 

som genomförts för att kompensera för ökade för drift -och underhållskostnader. Marknadens 

direktavkastningskrav har under mätperioden sänkts med i genomsnitt med 1,85 procentenheter. 

Det som ligger bakom de sänkta avkastningskraven är en kombination av lägre räntor, en positiv syn 

på framtida driftnettoutveckling och en minskad risk för vakanser. 
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Fastigheter har genererat en direktavkastning på eget kapital om i genomsnitt 8,69 procent per år. 

Det är högre än de 5,34 procent som Carlsson et.al, 2010, beräknat för bostadsfastigheter för 

perioden 1984-2009. En av förklaringarn till att vår studie visar en högre direktavkastning är den 

hävstång skapat genom skuldsättning.  I denna rapport har inte heller hänsyn tagits till storleken eller 

tillväxten av städerna som de undersökt, utan har studerat fastighetsmarknaden som helhet. Detta 

påverkar, som flera tidigare studier också bekräftar, utfallet av studien och det är svårt att säkerställa 

resultatet då marknaderna skiljer sig mycket mellan olika regioner. Genom att de årliga kassaflödena 

återinvesteras till sin helhet ökar den uthyrningsbara arean under mätperioden med 78 procent. De 

återinvesterade kassaflödena skapar därmed en ränta på ränta effekt som bidrar till en högre total 

avkastning. 

6.1.2 Risk 

Volatiliteten för bostadsfastigheter har under mätperioden uppgått till i genomsnitt 14,72 procent 

per år. Den uppmätta volatiliteten ligger i linje med de 14,7 procent som Hoesli & Lekander, 2006, 

beräknat för perioden 1986-2005. Carlsson et al. 2010, har beräknat volatiliteten för perioden 1984-

2009 till i genomsnitt 10,70 procent per år. 

Den finansiella hävstång som vi tagit hänsyn till i vår studie påverkar inte bara avkastningen på eget 

kapital, utan även risknivån i en investering. Genom att finansiera en investering med både lånat 

kapital och eget kapital blir den totala kapitalbasensen större än det egna kapitalet. Det gör att 

svängningarna i kassaflödena i absoluta tal blir större, vilket i sin tur ger större procentuella 

svängningarna i det fria kassaflödet till aktieägarna.  Det innebär att en undersökning som görs med 

belånade fastigheter ger en volatilitet som ligger över den för obelånade fastigheter.  

Volatiliteten skiljer sig även beroende på vilket typ av fastighet som undersökt. Fastigheter som 

innehåller lokaler visar generellt högre volatilitet än bostadsfastigheter. Orsaken till att 

avkastningarna på bostadsfastigheter är mindre volatila är att vakansgraden mer konstant samt att 

hyresjusteringarna är jämnare mellan olika år. Den jämnare vakansgraden för bostäder kan förklaras 

av att bostäder till skillnad från lokaler inte är speciellt konjunkturkänsliga.  

Förklaringen till att hyresjusteringarna för bostäder är jämnare över tid beror på att dessa uppstår i 

förhandling mellan fastighetsägare och hyresgästföreingen.   I denna förhandling accepterar 

hyresgästföreningen, givet att standard och skick är konstant, endast en hyresjustering som 

motsvarar de förväntade kostnadsökningarna i fastighetsbolaget.  När det gäller hyresjusteringar för 

lokaler styrs de, likt allmän ekonomisk teori, av utbud och efterfrågan. Det innebär att 

fastighetsägare, beroende på efterfrågan, justerar hyresnivån för sina lokaler. Det gör att 

hyresutvecklingen för lokaler är betydligt mer volatil än den för bostäder. En större variation i 
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vakanser och hyresutveckling gör att det fritt kassaflöde till aktieägarna blir mer volatilt för 

fastigheter som innehåller lokaler. 

Betavärdet för perioden har beräknats till 0,67. Det innebär att avkastningen på bostadsfastigheter 

är betydligt mindre känslig för marknadshändelser än marknadsportföljen. Till följ av den lägre 

marknadsrisken ska bostadsfastigheter generera en avkastning som ligger under den för 

marknadsportföljen.  

6.2 Aktier 

6.2.1 Avkastning 

Aktieinvesteringar har under mätperioden 2002-2011 genererat en total avkastning om i genomsnitt 

6,04 procent per år.  En totalavkastning om 6,04 procent per år ger med en riskfri ränta på 3,82 

procent en genomsnittlig riskpremie för mätperioden om 2,22 procent per år. Avkastningen för 

perioden ligger långt under de 19,24 procent per år som Carlsson et al., 2010, fått fram för perioden 

1984-2009. Den riskfria räntan uppgick under deras undersökningsperiod till i genomsnitt 5,22 

procent vilket ger en riskpremie på 14,02 procent. Hoesli och Lekanders undersökning för perioden 

1986-2005 visade en total avkastning på i genomsnitt 20,9 per år. Det innebär att avkastningen för 

perioden 2002-2011 ligger långt under den för 1986-2005 och 1984-2009. Enligt De Ridder har 

riskpremien för aktieinvesteringar skiljt sig starkt mellan olika perioder. För perioden 1919-2000 har 

riskpremien uppgått till 7,4 procent, för 1951-2000 till 10,6 procent och för 1976-2000 till 14 procent. 

Avvikelserna är stora beroende på val av mätperiod och slutsatsen blir att historiska riskpremier 

endast kan relateras till den aktuella tidsperioden. Den slutsats som enligt De Ridder ändå går att dra 

är att riskpremien, till följd av en ökad volatilitet, visar en ökande trend.  

Orsaken till den låga totalavkastningen är den svaga värdestegringen på aktiemarknaden. Börsvärdet 

har under mätperioden stigit med totalt 27,69 procent, eller i genomsnitt 2,47 procent per år. 

Orsaken till den svaga värdeutvecklingen är en kombination av svaga framtidsutsikter och en stor 

osäkerhet. Svaga tillväxtutsikter för bolagen har gjort att marknadens förväntningar på framtida 

utdelningar påverkats negativt. En stor osäkerhet rörande framtida kassaflöden gör att marknaden 

höjer sina avkastningskrav vilket har en negativ effekt på aktievärdet. 

Direktavkastningen på aktier har under mätperioden uppgått till 3,30 procent. Direktavkastningen 

om 3,30 procent ligger i linje med de 3,34 procent som Carlsson et al. 2010, beräknat för perioden 

1984-2009. De årliga utdelningarna har återinvesterats i index vilket skapat en ränta på ränta effekt 

eftersom aktiernas värdeutveckling varit positiv. Den ränta på ränta effekt som de återinvesterade 

utdelningarna skapat har bidragit till att öka den totala avkastningen. år. 
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6.2.2 Risk 

Aktiernas volatilitet har för mätperioden uppgått till i genomsnitt 32,38 procent per år.  Hoesli & 

Lekander, 2003, visar för perioden 1986-2005, en standardavvikelse om i genomsnitt 32,8 procent. 

Carlsson et al., 2010, har i sin studie för perioden 1984-2009 kommit fram till en genomsnittlig 

standardavvikelse på 29,6 procent. De två tidigare studierna visar därmed på relativ likvärdiga 

resultat när det gäller volatiliteten i de årliga avkastningarna för aktier.  

Vi har beräknat betavärdet för mätperioden 2002-2011 till 1,75. Det innebär aktieindex under 

perioden varit mer känsligt för marknadshändelser än marknadsportföljen. Aktieindex ska därmed, 

till följd av en positiv utveckling för marknadsportföljen ha genererat en högre avkastning än denna. 

6.3 Jämförelse mellan fastigheter och aktier 

I den sista delen av analysen görs en jämförelse mellan de två investeringsalternativen; fastigheter 

och aktier. Nedan finner ni en sammanställning där fastigheter och aktier ställs mot varandra vad 

gäller en rad viktiga parametrar. 

Mått Fastigheter Aktier 

Avkastning 12,78 % 6,04 % 

Riskpremie 8,96 % 2,22 % 

Direktavkastning 8,69 % 3,30 % 

Volatilitet 14,72 % 32,38 % 

Betavärde 0,67 1,75 

Likviditetspremie 0,60 % 0,00 % 

Marknadsmässig avkastning 8,17 % 14,11 % 

Avvikelse 4,61 % -8,07 % 
Tabell 6.1: Sammanfattande jämförelsetabell 

6.3.1 Avkastning 

Fastigheter har under mätperioden genererat en total årsavkastning som ligger 6,74 procentenheter 

över den för aktier. Orsaken till att fastigheter generat en högre avkastning är att både 

värdeutvecklingen och direktavkastningen varit högre. Fastigheterna har haft en genomsnittlig 

värdestegring om 4,88 procent per år, medan aktievärdet stigit med i genomsnitt 2,47 procent per år. 

Direktavkastningen har för fastigheter uppgått till i genomsnitt 8,69 procent per år, för aktier har den 

uppgått till i genomsnitt 3,30 procent per år.  

6.3.2 Risk 

Volatiliteten för bostadsfastigheter har under mätperioden uppgått till i genomsnitt 14,72 procent 

per år. Det är betydligt lägre än den volatilitet på 32,38 procent per år som är resultatet för aktier.  
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Att volatiliteten är betydligt lägre för bostadsfastigheter beror på att de genererar ett jämnare 

resultat mellan olika år, utan stora upp- och nedgångar över tid.  

Betavärdet har för fastigheter beräknats till 0,67 och för aktier till 1,75. Det innebär att 

marknadsrisken är betydligt lägre för en fastighetsinvestering jämfört med en aktieinvestering. Att 

fastighetsinvesteringar är mindre riskfyllda innebär att avkastningen för dessa ska ligga en bit under 

den för aktier. Förutom marknadsrisken finns i fastighetsinvesteringar ytterligare en risk som 

rationella investerare kräver kompensation för att ta på sig. Denna risk kallas likviditetsrisk och 

definieras som risken för att en tillgång inte kan säljas till ett marknadsmässigt pris när så önskas. 

Likviditetspremien för fastighetsindex har för perioden antagits till 0,6 procentenheter. 

6.3.3 Riskjusterad avkastning 

Vi har för bostadsfastigheter uppmätt en Sharpekvot om 0,61. Denna Sharpekvot ligger därmed 

under de 0,80 som Carlsson et al., 2010, beräknat fram för perioden 1984-2009. För aktier har vi 

beräknat Sharpekvoten till 0,069. Denna ligger långt under de 0,47 som Carlsson et al., 2010 beräknat 

fram för perioden 1984-2009. Eftersom både avkastning och risk, för alla typer av tillgångar, skiljer sig 

starkt mellan olika tidsperioder går det inte dra några slutsatser gällande storleken på den 

riskjusterade avkastningen. Vissa tidsperioder är starka medan andra är betydligt svagare. Det är 

dock intressant att studera är tidigare forskningsresultat gällande hur den riskjusterade avkastningen 

skiljt sig mellan bostadsfastigheter och aktier. Den slutsats vi kan dra genom att jämföra våra 

empiriska studier med tidigare forskning är att bostadsfastigheter i hela Sverige överavkastat aktier 

under perioden 1984-2009, att avkastningsfastigheter som helhet överkastat aktier under perioden 

1986-2005, och att bostadsfastigheter i tillväxtstäder överavkastat aktier under perioden 2002-2011. 

Den höga riskjusterade avkastningen på fastigheter kan enligt Hoesli & Lekander, 2003, till viss del 

förklaras av den likviditetspremie som finns på marknaden.  Eftersom likviditetsrisk finns i alla 

fastighetsinvesteringar innebär det att denna risk inte är möjlig att diversifiera bort.  Risk som inte 

går att diversifiera bort kräver rationella investerare kompensation för i form av en riskpremie. Det 

innebär att marknaden ålägger fastigheter med en riskpremie för att kompenserara för 

marknadsrisk. Enligt Leimdörfer et al., 2:98, bör en likviditetspremie för marknader med relativt hög 

aktivitet ligga på mellan 0,4 och 0,6 procentenheter.  

Eftersom likviditetspremien inte fångas upp i standardavvikelsen är relationen mellan avkastning och 

marknadsrisk den bäst lämpade vid en jämförelse av den riskjusterade avkastningen för 

bostadsfastigheter och aktier.  För att jämföra den riskjusterade avkastningen för bostadsfastigheter 

och aktier med hänsyn till marknadsrisk används ekvationerna 5.1 och 5.2. Beräkningar visar att en 

för mätperioden marknadsmässig avkastning investeringar i bostadsfastigheter uppgår till 8,17 
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procent. Den faktiska avkastningen om 12,78 procent innebär därmed att fastigheter genererat en 

alphaavkastning om i genomsnitt 4,61 procentenheter per år.  För aktier är en för mätperioden 

marknadsmässig avkastning 14,11 procent per år. Med en faktisk avkastning om 6,04 procent 

innebär det att aktier underavkastat marknaden med i genomsnitt 8,07 procentenheter per år. Att 

bostadsfastigheter överavkastat marknaden med i genomsnitt 4,61 procentenheter per år, samtidigt 

som aktier underavkastat denna med 8,07 procentenheter, innebär att bostadsfastigheter 

överavkastat aktier med i genomsnitt 12,68 procentenheter per år. 

6.3.4 Orsaker till att bostadsfastigheter överavkastar aktier 

Vi har funnit fem huvudorsaker till att marknaden för bostadsfastigheter överavkastar 

aktiemarknaden. Dessa anledningar är; höga transaktionskostnader, bristfällig marknadsinformation, 

svag likviditet, att det krävs ett stort eget kapital för att gå in på marknaden samt att det krävs större 

kunskap och engagemang. 

Fastighetsöverlåtelser är ofta en utdragen process där många olika parter är inblandade. Orsaken till 

det är att det råder asymmetrisk information på marknaden. Med asymmetrisk information menas 

att parterna i överlåtelsesituation har olika information om tillgången.  I detta fall har säljaren en 

större kunskap än köparen. Det innebär att köparen behöver göra ett antal undersökningar för att ta 

reda på om avtalsvillkoren är marknadsmässiga.  Beroende på köparens egen kompetens krävs ett 

antal externa parter i form av exempelvis fastighetsvärderare, mäklare, advokater och 

besiktningsmän.  Ett stort antal inblandade parter gör att transaktionskostnaderna vid 

fastighetsförvärv ofta blir höga. De höga transaktionskostnaderna gör att investerare, trots att 

marknaden systematiskt överavkastar, väljer andra investeringsalternativ.  Orsaken är det är att den 

förväntade överavkastningen inte överstiger de transaktionskostnaderna. Att investerare, trots 

överavkastning, inte väljer att gå in på marknaden gör att den kan fortsätta överavkasta. 

På fastighetsmarknaden är tillgången på marknadsinformation mycket bristfällig. På grund av att alla 

fastigheter är unika finns, för enskilda fastigheter, ingen information gällande historisk avkastning, 

risk och korrelation med andra tillgångar. Inte heller information gällande framtidsutsikter och 

fundamental data i form av årsredovisningar finns offentligt publicerade för enskilda fastigheter.  Det 

innebär att investerare själva måste samla in data vilket kostar pengar.  Bristen på 

marknadsinformation gör det svårt för investerare att på ett enkelt och billigt sätt jämföra 

bostadsfastigheter med aktier. Till följd av att historisk data inte på ett enkelt sätt kunnat erhållas har 

investerare inte fått vetskap om att bostadsfastigheter systematiskt överavkastar aktier. Det gör att 

antalet investerare som väljer att gå in på marknaden är färre jämfört med om fullständig 
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information skulle råda. Därmed hålls priserna på bostadsfastigheter nere, vilket gör att marknaden 

kan fortsätta överavkasta. 

Bristfällig livkiditet innebär en risk i form av likviditetsrisk. Denna risk utgör en marknadsrisk eftersom 

den inte går att diverifiera bort. Det gör att marknaden kräver en extra riskpremie i form av en 

likviditetspremie för att ta på sig denna risk. Därmed åläggs denna risk med en ytterligare riskpremie 

utöver marknadspremien. Alla investerare är dock, trots en ytterligare riskpremie, inte villiga att ta 

på sig likviditetsrisk. Orsaken kan vara ett de har behov av att snabbt kunna omvandla tillgången till 

pengar. Det gör att samtliga investerare, trots överavkastning inte är villiga att investera. Det gör att 

konkurrenser på marknaden inte är perfekt och att aktörerna på marknaden därmed kan erhålla en 

överavkastning. 

Att det krävs ett stort eget kapital för att gå in på marknaden gör alla individer inte har möjlighet att 

gå in på marknaden. När det gäller aktiemarknaden så finns det möjlighet att köpa små andelar vilket 

gör att antagandet kan anses som uppfyllt. När det däremot gäller fastighetsmarknaden krävs det 

betydligt större kapital för att ta sig in på marknaden. En fastighet är inte delbar och det gör att det 

krävs flera miljoner för att ta sig in på marknaden.  Att det finns inträdesbarriärer, i form av ett stort 

kapitalbehov, gör att antalet investerare som har möjlighet att gå in på fastighetsmarknaden är färre 

än vad som har möjlighet att gå in på aktiemarknaden.  Det gör att fastighetsmarknaden är mindre 

konkurrensutsatt än vad en marknad utan inträdesbarriärer, t.ex. aktiemarknaden är.  Svag 

konkurrens gör att befintliga aktörer kan erhålla en avkastning som ligger över det som är normalt i 

förhållande till risk.  

Bostadsfastigheter är till skillnad från aktier ett förvaltningsobjekt som det krävs personal och en 

organisation kring.  På grund av att en organisation ska byggas upp krävs ett större engagemang och 

ansvar från investeraren jämfört med en passiv aktieägare. Brist på kunskap och en önskan om att 

endast ha en passiv investering gör därför att antalet potentiella investerare blir färre. Det innebär 

att konkurrensen blir svagare och att antalet felprissättningar blir större. Därmed kan de som redan 

agerar på, samt de som väljer att gå in på marknaden erhålla en överavkastning på sin investering. 
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7 Slutsats 

Slutsatsen är att direktägda bostadsfastigheter, i medelstora tillväxtstäder, generarar en systematisk 

riskjusterad överavkastning i förhållande till aktier. Direktägda bostadsfastigheter överavkastar aktier 

både när det gäller avkastning i förhållande till marknadsrisk och avkastning i förhållande till total 

risk. Vi anser dock att det är relationen mellan avkastning och marknadsrisk som är den viktigaste. 

Orsaken till det är att modellen för alphaavkastning fångar upp marknadsrisken i 

fastighetsinvesteringar, vilket inte Sharpkvoten gör. Dessutom är marknadsrisk är den enda risk som 

investerare på en effektiv marknad får betalt för att ta på sig.  

Vi har identifierat fem huvudorsaker till att marknaden för bostadsfastigheter överavkastar 

aktiemarknaden. Den första orsaken är de höga transaktionskostnaderna på 

bostadsfastighetsmarknaden som uppstår då en investerare vill gå in i positionen. Dessa kostnader 

gör att flera investerare väljer andra alternativ än fastigheter, med lägre transaktionskostnader. 

Orsaken till att investerare väljer andra alternativ är att den förväntade överavkastningen på 

fastigheter inte överstiger transaktionskostnaderna. Att investerare, trots överavkastning, inte väljer 

att gå in på marknaden på grund av transaktionskostnaderna gör att den kan fortsätta att utklassa 

aktiemarknaden. 

En annan förklaring till den observerade överavkastningen är bristen på marknadsinformation. Brist 

på historisk data gällande avkastning, risk och korrelation med andra tillgångar gör det svårt för 

investerare bestämma hur bostadsfastigheter historiskt presterat jämfört med andra 

investeringsalternativ. Detta medför bland annat att investerare inte har vetskap om att 

bostadsfastigheter i synnerhet systematiskt överavkastar aktier. Det gör att antalet investerare som 

väljer att gå in på marknaden är färre jämfört med om fullständig information skulle råda. Därmed 

hålls priserna på bostadsfastigheter i viss mån nere, vilket ger högre avkastning som följd.  

På den marknaden vi har valt att undersöka, tillväxtstäder, är marknadsinformation än mer bristfällig, 

med färre aktörer, än exempelvis storstäderna, där utbudet av intressenter är större. Detta kan också 

ses som en anledning till att denna marknad överavkastar aktier. Färre aktörer gör att antalet 

felprissatta objekt ökar, och avkastningen av den anledningen ökar. 

För att kunna äntra marknaden, och investera i fastigheter, krävs det stort eget kapital. Detta 

problem gör att antalet investerare som har möjlighet att investera på marknaden är begränsat. Det 

gör marknaden mindre konkurrensutsatt jämfört med aktiemarknaden. Det begränsade antalet 

investerare medför att priserna på bostadsfastigheter hålls nere, vilket i sin tur gör att marknaden för 

bostadsfastigheter kan fortsätta överavkasta aktiemarknaden.  
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Den fjärde anledningen till att marknaden överavkastar är att bostadsfastigheter till skillnad från 

aktier är ett förvaltningsobjekt. Det krävs därmed att det byggs upp en organisation med utrustning 

och anställda kring dessa för att det ska vara möjligt att förvalta investeringen. Investeraren får 

därmed ett större ansvar och det krävs större engagemang och kunskap jämfört med aktier, där det 

räcker med att vara en passiv aktieägare. Ett större ansvar och behov av kunskap och engagemang 

gör att antalet investerare som är intresserade av att investera i direktägda fastigheter är färre. Det 

innebär att efterfrågan på fastigheter blir mindre och att avkastningen kan hållas över den normala, 

givet risk. 

Den sista anledningen som konstateras är den svaga likviditeten på fastighetsmarknaden. Bristfällig 

livkiditet gör att investerare, för att snabbt kunna omsätta tillgången till pengar, tvingas sälja till ett 

pris som understiger marknadsvärdet. En svag likviditet innebär därmed att investeraren utsätts för 

likviditetsrisk. Denna risk är på bostadsfastighetsmarknaden inte möjlig att diverifiera bort, vilket 

innebär att den utgör en marknadsrisk, med högre avkastning som följd. Det gör att marknaden 

kräver en extra riskpremie i form av en likviditetspremie för att ta på sig denna risk. Därmed åläggs 

denna risk med en ytterligare riskpremie utöver marknadspremien. Alla investerare är dock, trots en 

ytterligare riskpremie, inte villiga att ta på sig likviditetsrisk. Orsaken kan vara ett de har behov av att 

snabbt kunna omvandla tillgången till pengar. Det gör att samtliga investerare, trots 

överavkastningen som uppstår, inte är villiga att investera i fastigheter. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att bostadsfastigheter i tillväxtstäder, till följd av svag 

konkurrens, genererar en systematisk riskjusterad överavkastning i förhållande till aktier. Vi har 

identifierat fem huvudorsaker till den svaga konkurrensen; höga transaktionskostnader, bristfällig 

marknadsinformation, ett stort kapitalbehov, låg likviditet och att bostadsfastigheter kräver större 

engagemang och kunskap. Den svaga konkurrensen gör att avkastningen på marknaden kan hållas 

över den nivå som givet risk är marknadsmässig. Det innebär att befintliga aktörer, och de som väljer 

att gå in på marknaden, erhåller en systematisk riskjusterad överavkastning i förhållande till aktier. 
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8 Förslag till fortsatta studier 
Eftersom fler aktörer är intresserade av fastigheter i attraktiva lägen finns det anledning att tro att 

prissättningen är mer effektiviten i städernas A lägen. Vi finner det därför intressant, att i de städer vi 

undersökt, studera om effektiviteten skiljer sig mellan A, B och C lägen. 

Vi finner det även intressant att jämföra den riskjusterade avkastningen för tillväxtorter med den för 

orter som har en stagnerad eller negativ befolkningstillväxt. 
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10 Bilagor  

10. 1 Bilaga 1: Beräkning av normaliserat driftnetto 

Falun 

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Hyresvärde 813 829 852 885 885 893 923 954 968 995 1 015 

Hyresbortfall 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 

Hyresintäkt 807 823 846 879 879 887 917 948 961 988 1 008 

Schablon D & U 330 337 343 352 361 370 383 396 410 425 438 

Normaliserat driftnetto 477 487 502 527 519 517 534 552 551 563 571 

 

Borlänge 

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Hyresvärde 788 806 836 862 869 886 910 928 942 946 965 

Hyresbortfall 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 

Hyresintäkt 782 800 831 856 863 879 904 922 936 939 958 

Schablon D & U 330 337 343 352 361 370 383 396 410 425 438 

Normaliserat driftnetto 452 463 487 504 502 510 521 526 526 514 520 

 

Linköping 

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Hyresvärde 881 900 940 959 965 974 996 1 014 1 033 1 059 1 080 

Hyresbortfall 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Hyresintäkt 876 896 935 954 960 969 991 1 009 1 028 1 054 1 075 

Schablon D & U 330 337 343 352 361 370 383 396 410 425 438 

Normaliserat driftnetto 546 559 592 602 599 599 609 613 618 629 637 

 

Umeå 

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Hyresvärde 899 918 948 982 988 1 003 1 016 1 041 1 067 1 091 1 109 

Hyresbortfall 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 

Hyresintäkt 894 913 944 978 983 998 1 011 1 036 1 061 1 086 1 104 

Schablon D & U 330 337 343 352 361 370 383 396 410 425 438 

Normaliserat driftnetto 564 577 600 626 622 628 628 640 652 661 666 
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10.2 Bilaga 2: Intervjufrågor 
För fastighetsbolagen: 

1. Är de investeringar ni gjort under perioden 2002-2011 långsiktigt hållbara? 

2. Har periodiskt underhållet under perioden skett på en långsiktigt hållbar nivå? 

- Hur stor har avvikelsen från en långsiktigt hållbar nivå varit? 

3. Är det någon av fastigheterna som genomgått större förändringar? 

4. Hur attraktivt är läget är på respektive fastighet? Starkt, medel eller svagt A? 

5. Vad har respektive fastighet för adress? 

För värderingsmännen: 

1. Hur ser den lokala marknaden ut? 

2. Hur har marknaden utvecklats under perioden 2002-2011? 

3. Hur har vakansgraden förändrats under perioden 2002-2011? 

4. Vad har ni för respektive år använt för strukturell vakansgrad vid värderingar? 

5. Vad har ni använt för schablonkostnad för drift- och underhåll för respektive år? 

6. Hur stor del av schablonkostnaden för drift och underhåll utgör drift, respektive underhåll? 

7. Av underhållskostnaden, hur ser fördelningen mellan löpande och periodiskt underhåll ut? 

8. Hur skulle ni uppskatta kostnadsutvecklingen kontra hyreshöjningarna? 
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10.3 Bilaga 3: Sammanfattning av på intervjuer med fastighetsbolag 
 

Periodiskt underhåll 

De fastighetsbolag som ingår i studien har i genomsnitt en långsiktigt hållbar nivå på sitt periodiska 

underhåll. Det innebär att den kostnad som redovisat för periodiskt underhåll motsvarar kostnaden 

för slitage. Nivån på det periodiska underhållet skiljer sig dock starkt mellan olika fastigheter inom 

respektive bolag. Orsaken är att stora underhåll som exempelvis; fasadrenovering, stambyten, 

dränering och takbyten återkommer med jämna intervall.  Det innebär att den kostnad som företaget 

haft för enskilda fastigheter är beroende av när respektive underhåll senast genomfördes. I 

genomsnitt anser sig de fastighetsbolag vi undersökt under mätperioden hållit en marknadsmässig 

nivå på sitt periodiska underhåll. 

Investeringar 

Storleken på investeringarna skiljer sig mellan olika år, samt mellan de olika fastighetsbolagen. Det 

som kan sägas är att de årliga investeringarna i genomsnitt är väldigt små. Orsaken är att det endast 

är insatser som förändrar fastighetens egenskaper som ska läggas upp som investering, allt annat ska 

kostnadsföras direkt. Ett exempel på en investering är när fläktar installeras i lägenheter som tidigare 

inte haft några. Denna typ av förändringar sker för bostadsfastigheter väldigt sällan och 

oregelbundet. Det innebär att det är svårt att avgöra om de investeringar som skett under 

mätperioden är långsiktigt hållbara. Det som kan sägas är att investeringarna per kvadratmeter i 

genomsnitt endast uppgår till några kronor per kvadratmeter.  
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10.4 Bilaga 4: Sammanfattning av intervjuer med fastighetsvärderare 
 

Marknadernas utveckling under mätperioden 

Vakansgraden ligger vid utgången av mätperioden i linje med den som gällde vid mätperiodens 

ingång. Det innebär att de tillväxtstäder som undersökts redan vid mätperiodens ingång var stabila 

marknader med ett efterfrågeöverskott. Efterfrågeöverskottet har dock ökat under mätperioden 

vilket fått effekt på marknaden direktavkastningskrav. Ett större efterfrågeöverskott har gjort att 

risken för att vakansgraden blir högre än förväntat blivit lägre. Det har gjort att risken i 

fastighetsinvesteringarna sjunkit, vilket är en av orsakerna till att markandens avkastningskrav 

sjunkit. 

Strukturell vakansgrad 

Den strukturella vakansgraden för fastigheter i A läge skiljer sig något mellan de olika städerna som 

ingår i studien. Samtliga städer har ett efterfrågeöverskott för hyreslägenheter i A läge, vilket ger en 

väldigt låg vakansgrad. Det innebär att det går snabbt att hitta en ny hyresgäst när någon av de 

boende väljer att säga upp sin lägenhet. Hyresbortfall uppstår därmed i stort sett bara till följd av att 

lägenheter ibland behöver renoveras mellan två hyresgäster. För Linköping och Umeå, som är de 

starkaste marknaderna, har renoveringar mellan hyresgäster förväntats vara den enda orsaken till 

hyresbortfall.  Den strukturella vakansgrad som använts vid värderingar av bostadsfastigheter i A 

lägen, har för Linköping och Umeå, under mätperioden uppgått till 0,5 procent. För Falun och 

Borlänge ligger den strukturella vakansgraden något högre än för Linköping och Umeå. Dessa städer 

har under perioden 2002-2012 förväntats ha kortare vakanser till följd av svårigheter att hitta nya 

hyresgäster vi uppsägningar. Vakanserna till följd av svårigheter att hitta hyresgäster har dock 

förväntats vara väldigt låga. Den strukturella vakansgraden som under mätperioden använts vid 

värdering av bostadsfastigheter i A lägen i Falun och Borlänge är 0,7 procent. Nivån på den 

förväntade strukturella vakansgraden uppges för samtliga orter ha legat konstant under hela 

mätperioden.  

Schablonkostnad för drift och underhåll 

Vid fastighetsvärdering används ofta schablonbelopp istället för den faktiska drifts-och 

underhållskostanden. Orsaken till det är att kostnaden för drift och underhåll, i reala termer, ska vara 

långsiktigt hållbar. Det innebär att schablonbeloppet ska spegla kostnaden för en fastighetsägare 

som håller en långsiktigt hållbar nivå på drift och underhåll. Det schablonbelopp som används gäller 

för bostadsfastigheter i hela landet. Beloppet uppgick till 330 kronor vid mätperiodens ingång 2002 
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och har ökat till 425 kronor 2011. Det totala schablonbeloppet utgörs 2011 av 100 kronor för 

periodiskt underhåll och 325 kronor för drift och löpnade underhåll. Schablonbeloppet för drifts-och 

underhållskostnader har utvecklats enligt följande: 

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Schablonbelopp 330 337 343 352 361 370 383 396 410 425 438 
Tabell 10:1 Schablonbelopp för drifts-och underhållskostnad 


