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Sammanfattning 

Fastighetsbolag har egenskaper som är speciella för just denna bransch och det finns många 

åsikter om dem som investeringsobjekt. Syftet med detta examensarbete är att hitta faktorer 

som påverkar avkastningen på publika noterade fastighetsbolag. Arbetet ska svara på två 

frågeställningar: 

1. Går det att urskilja faktorer som påverkar avkastningen på svenska publika 

fastighetsaktiebolag?  

2. Är avkastningen på publika fastighetsaktiebolag högre eller lägre än genomsnittet av 

aktiebolagen på en marknad. 

Metoden som används i denna undersökning är multipel linjär regressionsanalys. Fem av de 

största fatighetsbolagen på Stockholm OMX har studerats. Undersökningen begränsade sig till 

att studera fyra faktorer som anses påverka avkastningen; β-värde enligt CAPM, räntan på 

statsobligationer, förvaltningsresultat och loan-to-value. Regressionerna visar att av de fyra 

oberoende variablerna är det endast β-värdet som har en påverkan på avkastningen i de 

undersökta fastighetsbolagen. Regressionen visar även att β-värdet inte ensamt kan förklara 

förändringen i avkastningen. Det finns därmed andra faktorer, som inte inkluderats i denna 

undersökning, som påverkar avkastningen. Fyra av de fem bolagen har ett β-värde under 1,0. 

De har därmed en lägre risk än den totala aktiemarknaden. Detta resultat stödjer åsikten om 

att fastighetsbolag över tid är en säker investeringsform men som riskerar att ge an lägre 

avkastning än alternativa investeringsformer. För det femte bolaget gäller det motsatta, det har 

ett β-värde över 1,0 och har därmed en högre risk än den totala aktiemarknaden. Anledningen 

till det avvikande resultatet för det femte bolaget kan vara att de har en mer riskabel strategi 

vad gäller fastighetsbeståndets geografi. Att regressionen visade att tre av de fyra faktorerna 

inte har någon påverkan på fastighetsbolagens avkastning var överraskande för 

rapportförfattaren.  Det kan dock vara så att dessa faktorer ändock påverkar avkastningen trots 

att regressionen visade något annat. Metodfel i undersökningen kan vara orsaken till detta. 

Det finns till exempel endast data från 31 olika tidpunkter, vilket kan vara för få för att det ska 

gå att hitta ett matematiskt samband. Ett annat möjligt metodfel är att undersökningen gjordes 

mellan år 2009-2017. Denna period kännetecknas av en positiv utveckling på den svenska 

fastighetsmarknaden. Resultatet skulle vara tillförlitligare om det även fanns perioder med 

negativ utveckling. Nödvändig data saknades dock för att inkludera tidsperioder innan år 

2009.  
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Summary 

Real estate companies have characteristics that are specific to this particular industry and 

there are many opinions about them as investment objects. The purpose of this thesis is to find 

factors that affect the return on publicly listed real estate companies. The study will answer 

two questions: 

1. Is it possible to distinguish factors that affect the return on Swedish public real estate 

companies? 

2. 2. Is the return on public real estate equity companies higher or lower than the average 

of companies in the stock market. 

The method used in this study is multiple linear regression analysis. Five of the largest 

companies in the Stockholm stock exchange have been studied. The investigation was limited 

to studying four factors that are considered to affect the return on these companies; β-value 

(according to CAPM), interest rate on government bonds, profit from property managment 

and loan-to-value. The regression shows that of the four independent variables, only the β-

value has an effect on the return on the real estate companies surveyed. The regression also 

shows that the β-value can not explain the change in return alone. There are other factors, that 

are not included in this study, which affect the return. Four of the five companies have a β-

value below 1.0. Their risk is lower than the avarage for the total stock market. This result 

supports the view that real estate companies over time are a secure investment form but 

risking a lower return than alternative investment forms. The opposite is true for the fifth 

comapny, it has a β-value above 1.0 and thus the risk is higher than total stock market. The 

reason for the deviating result for the fifth company may be that their strategy regarding the 

geographic locations of the properties are more risky. The regression showed that three of the 

four factors did not affect the return on real estate companies, this was unexpected to the 

report writer. However, these factors may affect the return even though the regression showed 

something else. Method errors in the survey may be the reason for this. For example, there are 

only data from 31 different times. Which may be too few to find a mathematical relation. 

Another possible methodological error is that the survey was made between 2009-2017. This 

period is characterized by a positive trend in the Swedish real estate market. The result would 

be more reliable if there were periods of negative returns. However, necessary data was 

missing to include periods prior to 2009. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

I Sverige finns det ett ökande antal fastighetsbolag som är publika aktiebolag. Fastighetsbolag 

har egenskaper som är speciella för just denna bransch och det finns många åsikter om dem 

som investeringsobjekt. Att de är mycket kapitalkrävande och därmed påverkas av den 

aktuella låneräntan är något som är utmärkande för branschen. Att fastigheter betingar stort 

värde är ett annat. Detta värde kan snabbt ändras med konjuktur- och ränteförändringar. Det 

finns även många direkta och indirekta sätt att investera i fastigheter, varav aktier i 

fastighetsbolag är ett av dem. Beroende på vilken typ av fastighetsobjekt som ett bolag 

fokuserar på är de olika känsliga för konjunktursvängningar. Bostadsbolag anses vara mindre 

känsliga för konjunktursvängningar jämfört med exempelvis bolag som äger fastigheter för 

logistik och handel. Bland annat på grund av den höga efterfrågan på bostäder samt den 

svenska hyresregleringen. Sammantaget är det därför intressant att förstå om det finns några 

nyckeltal eller andra parametrar som påverkar avkastningen på en investering i fastigheter. 

Fördelen med att studera publika aktiebolag är att de dels har en aktiekurs, vilket gör det lätt 

att studera avkastningen, samt att det finns mycket publik information om dem.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att försöka hitta faktorer som påverkar avkastningen i 

fastighetsbolag. Detta för att underlätta investeringsbeslut samt att skapa en allmän förståelse 

hur man kan identifiera ett välmående fastighetsbolag med förutsättningar för god avkastning. 

En följd av detta blir att undersöka fastighetsbolag avkastning i jämförelse med övriga aktier 

på Stockholmsbörsen (index Stockholm OMX S PI).  

 

Frågeställningar: 

1. Går det att urskilja faktorer som påverkar avkastningen på svenska publika 

fastighetsaktiebolag? 

2. Är avkastningen på publika fastighetsaktiebolag högre eller lägre än genomsnittet av 

aktiebolagen på en marknad. 

 

1.3 Avgränsningar 

När en uppsats eller forskningsrapport genomförs finns det många saker som studenten vill 

undersöka men vilket inte blir möjligt med tanke på den tid som finns tillgänglig. Så är även 
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fallet med denna kandidatuppsats. Att direkt inhämta och beräkna information för de faktorer 

som undersöks i denna rapport skulle vara mycket tidskrävande för det antal observationer 

som krävs. Därför inhämtas informationen för några av faktorerna som 

andrahandsinformation från företaget Sedis AB. Sedis affärsidé är att erbjuda ett 

benchmarkverktyg för fastighetsbolag. Sedis informationsinsamling sträcker sig från år 2009 

till 2017, vilket begränsar analysen till denna tidsperiod. 

 

I denna uppsats studeras fyra faktorer som författaren anser bör kunna påverka avkastningen 

på fastighetsbolag. Det finns så klart en mängd faktorer som kan tänkas påverka avkastningen 

men datainsamling är en tidskrävande uppgift som i detta fall har begränsat undersökningen 

till fyra faktorer. Det finns även faktorer som är svåra att kvantifiera, vilka därmed inte lämpar 

sig för denna undersökning. 

 

Det finns även andra typer av faktorer som begränsar undersökningens omfattning. Till 

exempel skulle det vara intressant att undersöka vad som påverkar avkastningen i 

fastighetsbolag som inte är publika aktiebolag. Detta är dock problematiskt att göra eftersom 

avkastningen på dessa bolag inte kan utvärderas med en aktiekurs samt att det är svårt att få 

tag på erforderlig information om dem. Därför kommer endast fastighetsbolag som är publika 

aktiebolag att studeras.  

 

Till sist finns det en mängd olika test man kan göra på modellen och indatan i en 

regressionsanalys. Syftet med dessa tester är att bedöma om det går att lita på resultatet eller 

om det finns matematiska felaktigheter som inte framträder genom själva regressionsanalysen. 

Några av dessa tester kommer genomföras i denna undersökning men på grund av 

tidsbegränsningen finns det inte utrymme att genomföra dem alla. 
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2. Litteraturstudie 

2.1 Linjär regression och Minsta kvadratmetoden 

En definition på regressionsanalys är att det är ett sätt att förklara och utvärdera sambandet 

mellan en beroende variabel och en eller flera förklarande variabler. Mer precist så beskriver 

det rörelsen i den beroende variabel i förhållande till rörelse i en eller flera förklarande 

variabler. Om man endast har en förklarande variabel kallas ofta den beroende variabeln för Y 

och den förklarande variabeln för X. 

 

Korrelation mellan variabler mäter storleken på det linjära sambandet mellan dem. Om det är 

bevisat att det finns korrelation mellan några variabler betyder det inte att en förändring i en 

av variablerna orsakar förändring i de andra variablerna. Korrelation konstaterar endast att det 

finns ett samband mellan värdena för observationerna och att förändringar i variablerna kan 

beskrivas med en korrelationskoefficient. I regressionsanalys hanteras den beroende variabeln 

Y och den förklarande (oberoende )variabeln X annorlunda. Y-variabeln anses vara stokastisk 

och värdet på Y kan därför bedömas med hjälp av en statistisk fördelningsfunktion. X-

variablerna däremot anses vara bestämda och det anses därmed inte finnas någon slump 

inblandad i dess värden. Dessa egenskaper gör regressionsanalysen till ett kraftfullare verktyg 

jämfört med korrelation. 

 

En vanlig typ av linjär regression genomförs med den så kallade minsta kvadrat metoden. Den 

antar att det finns ett linjärt samband mellan den beroende variabel Y och den förklarande 

variabeln X. Detta samband kan beskrivas via räta linjens ekvation. 

 

𝑌 = 𝑘 ∗ 𝑋 + 𝑚   eller med annan notation   𝑌 = 𝛼 +  𝛽 ∗ 𝑋     

  

Regressionsanalysen består då i att finna de värden på koefficienterna α och β som bäst 

beskriver det linjära sambandet mellan X och Y. Ekvationerna ovan ger dock en perfekt 

beskrivning av hur värdet på Y kan beskrivas med värdet på X. För regressionsanalyser och 

dess tillhörande observationer av X och Y är detta inte rimligt, därför behövs det adderas en 

felterm (benämns 𝑢𝑡)  till ovanstående ekvation. 

 

 𝑌𝑡 =  α +  β ∗ X𝑡 + 𝑢𝑡      

Där t (=1, 2, 3, …) står för tidpunkten när de olika observationerna görs. 
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Kvadraten på residualen mellan de faktiska observationerna och den linjära regressionen 

deriveras. När denna funktion sätts till noll får man en linje som representerar det bästa 

möjliga linjära sambandet mellan variabel X och Y. (Brooks, 2014, ss. 73-80) 

  

Figur 1 visar kvadrat för residualen, vilken används för att hitta den bästa linjen som kan representera 

sambandet mellan X och Y. (Brooks, 2014, s. 79) 

 

Ovan beskrevs en enkel linjär regression där variabeln Y endast anses vara beroende av en 

förklarande variabel (Variabel X). Dock kan det vara intressant att studera fenomen när 

variabeln Y är beroende av flera förklarande variabler. Det går enkelt att utöka ovanstående 

ekvation så att den inkluderar flera förklarande variabler, se exemplet nedan. 

 

𝑌𝑡 =  α +  β1 ∗ X1𝑡 +  β2 ∗ 𝑋2𝑡 + ⋯ + β𝑘𝑋𝑘𝑡 + 𝑢𝑡      

där  

t (=1, 2, 3, …) står för tidpunkterna för observationerna i regressionen 

 X1𝑡, 𝑋2𝑡, … och 𝑋𝑘𝑡 är de förklarande variablerna.  

 

När minsta kvadratmetoden används för multipel linjär regressionsanalys får man en bästa 

skattning på koefficienterna  B1, 𝐵2, … , och 𝐵𝑘 genom att beräkning av varje koeffecient 

görs separat och genom att värdet på övriga koefficienter hålls konstant. De matematiska 

operationer som då utförs består av matrismultiplikationer som inte kommer beskrivas 

närmare här. (Brooks, 2014, ss. 134-138)  

 

2.2 Statistisk signifikans vid regressionsanalys 

En linjär regressionsanalys är en modell av verkligheten där man söker den linje som bäst 

passar de observationer som finns för variablerna. Generellt gäller att resultatet blir mer 

tillförlitligt ju fler observationer som görs, men tillförlitligheten och precisionen på 

koefficientskattningen beror även på den samlade bilden av observationerna. Man bör därför 

analysera resultatet av en linjär regression för att dels undersöka om skattningen av 

koefficienterna är relevanta samt om precisionen på skattningen är hög eller låg. Figur 2-4 
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visar hur observationerna tillsammans påverkar tillförlitligheten och precisionen på 

koefficientskattningen.  

 

 

Figur 2 visar en situation där observationerna bildar ett mönster som gör att 

koefficientskattningen blir tillförlitlighet och med hög precision. (Brooks, 2014, s. 84) 

 

 

Figur 3 visar en situation där observationerna bildar ett mönster som gör att tillförlitligheten 

och precision i koefficientskattningen blir mycket låg. (Brooks, 2014, s. 193) 

 

 

Figur 4 visar ytterligare en situation där observationerna bildar ett mönster som kan leda till en 

helt felaktig uppskattning av koefficienterna. På grund av den avvikande observationen kan 

den streckade linjen bli den som bäst representerar observationerna enligt minsta 

kvadratmetoden. (Brooks, 2014, s. 213) 
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2.2.1 Undersökning om koefficientskattningen är statistiskt relevant  

Utkomsten från en linjär regression innehåller alltid en skattning av koefficienterna. Som 

tidigare nämnts kan dock indatan (observationerna) ha en gemensam karaktär som gör 

resultatet av koefficintskattningen irrelevant. Därför behövs det ett statistiskt test för att 

undersöka om skattningen är relevant. Detta görs genom ett hypotestest där det med hjälp av 

sannolikhetsfördelningen för F-fördelning går att avgöra om koefficientskattningen med stor 

sannolikhet är relevant eller ej. Vanligtvis utformar man testet så att man med 95% 

sannolikhet kan säga att koefficienterna är irrelevant eller ej för värdena på den beroende 

variabeln. (Demarzo & Berk, 2016, ss. 98-105)  

Om en regression utförs i Microsoft Excel kallas värdet för detta test för p-värde. Om P-

värdet är över 0,05 är det med 95% sannolikhet säkert att koefficienten är irrelevant för värdet 

på den beroende variabeln. 

 

2.2.2 𝑅2- Undersökning av precisionen på koefficientskattningen 

En annan viktig analys av utkomsten från en linjär regression är att undersöka hur pass stor 

påverkan koefficienterna har på den oberoende variabeln. Det statistiska test som nämndes i 

stycke 2.1.3.1 kan visa om en koefficient är relevant för värdet på den oberoende variabeln. 

Men det kan inte visa hur stor påverkan koefficienten har på den oberoende variabeln.  Detta 

kan däremot visas med det så kallade 𝑅2-värdet. 𝑅2-värdet kan förklaras som 

korrelationskoefficienten mellan de observerade värden för den oberoende variabeln och de 

uppskattade värdena längs den räta linjen för samma variabel. Värdet på en 

korrelationskoefficient måste ligga mellan ±1. Eftersom 𝑅2 är kvadraten av en 

korrelationskoefficient ligger dess värde mellan 0 och +1. Där ett värde nära noll visar att 

koefficienten har en liten påverkan på utfallet för den beroende variabeln. Ett värde nära +1 

visar tvärtom att koefficienten har en stor påverkan på utfallet för den beroende variabeln. 

 

Ett matematiskt problem uppstår med 𝑅2-värdet om det finns fler än en oberoende variabel i 

regressionen. Problemet består i att 𝑅2-värdet ökar om ytterligare oberoende variabler adderas 

till regressionen. Detta fenomen ger en för positiv bild. En existerande oberoende variabels 

påverkan på den beroende variabeln ska inte påverkas av att ytterligare en oberoende variabel 

adderas till regressionen. I dessa situationer är det bättre att undersöka det anpassade 𝑅2-

värdet (adjusted 𝑅2 på engelska). De matematiska operationerna för det anpassade 𝑅2-värdet 

tar hänsyn till att fler oberoende variabler adderas till regressionen. Därför är det anpassade 

𝑅2-värdet bättre att använda vid multipel linjär regression. (Brooks, 2014, ss. 151-156) 
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2.2.3 Sammanfattning statistisk signifikans vid regressionsanalys 

Som nämnts ovan finns det två värden som är viktiga att undersöka för att få en uppfattning 

över signifikansen och precisionen på koefficientskattningen nämligen p-värdet och det 

anpassade 𝑅2-värdet. Detta leder till att det finns fyra olika scenarier som kan uppstå. 

 

 Anpassat 𝑅2 P-värde 

Scenario 1 Nära 1 Under 0,05 

Scenario 2 Nära 1 Över 0,05 

Scenario 3 Nära 0 Under 0,05 

Scenario 4 Nära 0 Över 0,05 

 

• Beskrivning av scenario 1: Innebär att modellen förklarar en stor del av variationen i 

den beroende variabeln och att resultatet av koefficientskattningen är signifikant. Detta 

är det mest önskvärda scenariot. 

• Beskrivning av scenario 2: Innebär att modellen förklarar en stor del av variationen i 

den beroende variabeln men att resultatet av koefficientskattningen inte är signifikant. 

Resultatet är därmed obrukbart i detta scenario. 

• Beskrivning av scenario 3: Innebär att modellen är dålig på att förklarar variationen i 

den beroende variabeln men att resultatet av koefficientskattningen är signifikant. 

Detta scenario beskriver inte mycket om variationen i den beroende variabeln men är 

bättre än att inte ha någon förklaringsmodell alls. 

• Beskrivning av scenario 4: Innebär att modellen är dålig på att förklarar variationen i 

den beroende variabeln och att resultatet av koefficientskattningen inte är signifikant. 

Detta är det sämsta scenariot som inte kan förklara någonting om variationen i den 

beroende variabeln. 

 

2.3 Multicollinearity samt hur det kan testas 

När en multipel linjär regression genomförs förutsätter man att det inte finns någon 

korrelation mellan de oberoende variablerna. De sägs då vara ortogonala mot varandra. Om så 

är fallet så ändras inte koefficientskattningen för en oberoende variabel om en annan 

oberoende variabel läggs till eller tas bort från regressionen. Det motsatta förhållandet gäller 

också. Det vill säga att om variablerna inte är ortogonala motvarandra så påverkas 

koefficientskattningen för en variabel om andra variabler läggs till eller tas bort från 
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regressionen. Denna situation kallas för multicollinearity. De oberoende variablerna kommer 

dock i verkligheten aldrig att vara hundraprocentigt ortogonala mot varandra. De kommer 

alltid påverka varandra, frågan är dock om deras påverkan är obetydligt för resultatet eller 

inte.  

Om det finns multicollinearity mellan två variabler måste man se upp med vilka slutsatser 

man drar från regressionen. Följande felaktigheter kan då uppstå: 

• Regressionen ger höga 𝑅2-värden men dessa värden riskerar att inte vara statistiskt 

signifikanta.  

• Om en oberoende variabel läggs till eller tas bort från regressionen kan det leda till 

felaktiga förändringar på övriga variablers koefficientskattningar eller avgörandet om 

de är statistiskt signifikanta (dess p-värden). 

Det finns ett antal möjliga åtgärder att genomföra om det visar sig finnas multicollinearity 

mellan variablerna i regressionen. En av dessa åtgärder är att ta bort en av de variablerna som 

det uppstår multicollinearity för. En annan är att helt enkelt att ignorera att det uppstår 

multicollinearity. Om multicollinearity uppstår är det på grund av indatans karaktär snarare än 

den matematiska modellen. (Brooks, 2014, ss. 217-219) 

 

2.4 Autokorrelation 

Värdet på en oberoende variabel vid en viss tidpunkt kan även påverka den beroende 

variabeln vid efterkommande tidpunkter. För att undersöka om detta uppstår beräknar man 

variansen mellan den beroende variabelns värde vid olika tidpunkter (t= 0, t=0+1, t=0+2,….). 

För att få en enhet som går att relatera till och jämföra med andra värden så omvandlar man 

variansen till korrelation. Därmed så får man autokorrelationen vilken kan ta värden mellan 

±1, där 0 innebär att det inte finns något som helst samband mellan den beroende variabelns 

värde mellan de tidpunkter som jämförs. Autokorrelation är därmed ett mått på om de 

oberoende variablerna i regressionen påverkar värdet på den beroende variabeln i 

efterkommande tidsperioder. (Brooks, 2014, s. 253) 

 

2.5 CAPM och β-värde 

Uttrycket riskfri ränta används ofta i samband med investeringar och i den finansiella världen. 

Den riskfria räntan är den som en investerare kan få på en investering som inte innebär någon 
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typ av risk att förlora det satsade kapitalet. Räntan på statsobligationer brukar symbolisera den 

riskfria räntan. Om en investerare utsätter sin investering för risk så vill de ha större 

avkastning på investeringen jämfört med den riskfriaräntan, detta kallas för riskpremie.  

 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 = 𝐸[𝑅𝑀𝑘𝑡] − 𝑟𝑓 

𝑑ä𝑟 

𝐸[𝑅𝑀𝑘𝑡] = Den genomsnittliga avkastningen på marknaden 

𝑟𝑓 = Den riskfria räntan 

 

Ett sätt att avgöra risken i avkastningen på en särskild aktie är att jämföra aktiens individuella 

avkastning mot marknadens riskpremie. Risken kan då beskrivas i form av en β-koefficient.               

β-koefficient motsvarar skillnaden i risk för den specifika aktien i jämförelse mot 

aktiemarknaden. Enligt logiken för Lagen om ett pris (Law of one price på engelska) så 

motsvarar även β-koefficient den förväntade skillnaden i avkastningen mellan marknaden och 

den specifika aktien. Detta innebär att en aktie som har β-värdet 2 även förväntas ha dubbel så 

hög avkastning jämfört med marknaden.  

 

Sammanfattningsvis kan nedanstående formel användas för att beskriva sambandet mellan 

den avkastning en investerare får med hänsyn till pengars tidsvärde (riskfria räntan) och den 

systematiska risken i den enskilda aktien (β-värdet). Denna formel kallas för Capital Asset 

Pricing Model (CAPM). (Demarzo & Berk, 2016, ss. 340-341) 

 

Formeln för CAPM 

𝑟𝐼 = 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖𝑎 𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛 +  𝛽𝐼 ∗ 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 

där 

𝑟𝐼 = avkastning på enskild aktie 

𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 = 𝐸[𝑅𝑀𝑘𝑡] − 𝑟𝑓 

 

Ovanstående innebär att β-värdet beskriver hur pass känslig en akties avkastning är för 

marknadsrisker. Ett β-värde som är högre än 1 innebär att en aktie är mer känslig för 

marknadsrisk än genomsnittet av aktierna på marknaden. Därmed innebär det även att en aktie 

som har Β-värde högre än 1 har bättre avkastning än marknaden under en så kallad bull 
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market och sämre av kastning än marknaden under en så kallad bear market. (Demarzo & 

Berk, 2016, s. 338) 

 

2.5.1 β-skattning i CAPM 

Förutsatt att man har historiska värden på aktiens avkastning, den riskfria räntan och 

marknadens riskpremium kan man via regressionsanalys skatta en akties β-värde. Detta värde 

använder man för att förutsäga en akties framtida utveckling. Detta tillvägagångssätt kan 

endast anses riktigt om en akties β-värde är relativt stabilt över tiden, vilket det har visat sig 

vara för de flesta bolag. Det är brukligt att använda data från 2-5 år och då antingen använda 

veckovisa eller månatliga mätpunkter. Detta ger som lägst 24 och högst 260 observationer. 

För att skatta β-värdet använder man sig av linjär regression. Formeln ser då ut på följande 

sätt. 

 

(𝑅𝑖 − 𝑟𝑓) =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 ∗ (𝑅𝑀𝑘𝑡 − 𝑟𝑓) + 𝜀𝑖 

där 

𝛼𝑖 = Konstant som anger skärningspunkten mellan den räta linjen och Y-axeln. 

𝛽𝑖 ∗ (𝑅𝑀𝑘𝑡 − 𝑟𝑓) + 𝜀𝑖 = Aktiens känslighet för marknadsrisk. 

𝜀𝑖 = Feltermen (även kallad residualen), som representerar skillnaden mellan den bästa 

uppskattningen av den räta linjen samt de observerade värdena vid varje tidpunkt.  

(Demarzo & Berk, 2016, ss. 407-410) 

 

En sammanställning av Corgel och Djoganopoulos över forskningsresultat gällande CAPM på 

fastighetsbolag i USA visar att 𝑅2-värden för dessa regressioner är mycket låga, mellan 0,03 

och 0,07 beroende på undersökning. Detta innebär att β-värdena för CAPM-regressioner på 

fastighetsbolag är en otillräcklig förklaring till avkastningen på amerikanska fastighetsbolag. 

Det finns därmed andra parametrar än β-värde som starkt påverkar avkastningen. En 

förklaring som ges är att det i USA går att investera fastighetsbolag via värdepapper som heter 

REITs (Real estate investment trust). Dessa värdepapper är till för att allokera kapital till 

fastighetsbranschen och ger skattefördelar men begränsar även utdelningspolicyn i dessa 

bolag.  Det går att handla med REITs på den öppna marknaden vilket enligt denna 

forskningssammanställning anses vara en förklaring till de låga 𝑅2-värdena. Därmed anses β-

värden för REITs vara intressanta att studera trots låga 𝑅2-värden. (Corgel & Djoganopoulos, 

2000) 
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2.6 Ytterligare faktorer som kan påverka avkastningen i fastighetsbolag 

Ovan har det konstaterats att en akties β-värde påverkar dess avkastning i förhållande till hela 

aktiemarknaden. Nedan ges exempel på tre ytterligare faktorer som kan påverka avkastningen 

i ett aktiebolag. 

 

Räntan på statsobligationer 

Det finns goda skäl att tro att centralbankernas kvantitativa lättnader från år 2009 och framåt 

har lett till låga räntor och därmed stark avkastning på fastigheter. Marknaden förväntar sig att 

avkastningen på fastigheter ska följa de 10-åriga statsobligationerna. Det finns dock tekniska 

analyser som har visat att korrelationen mellan statsobligationer och värdeförändringen i 

fastighetsbolag är svag. Orsaken tros vara att det finns fler faktorer som påverkar 

avkastningen samt att det finns autokorrelation. Det vill säga att räntan på statsobligationer en 

viss period fortsätter att påverka avkastningen även under efterkommande perioder.   (The 

Connection Between Interest Rates and Capitalization Rates, 2017) 

 

Förvaltningsresultatet 

Det är vanligt att dela in ett fastighetsbolags resultat i två delar. Den första delen är 

bokföringsmässiga poster som till exempel värdeförändringen på fastighetsbeståndet och 

räntederivat. Den andra delen utgörs av förvaltningsresultatet vilket består av resultatet från 

förvaltningsverksamheten. Detta resultatmått exkluderar därmed värdeförändringen på 

fastighetskapitalet och kan därmed anses vara ett mått på utvecklingen för den löpande 

verksamheten. (http://fastighetsnytt.se, 2017) 

 

Loan-to-Value 

Loan-to-Value är ett nyckeltal som visar hur stor andel av värdet på fastighetsbeståndet som 

är lånat kapital. Detta nyckeltal kan användas som en indikation på om ett fastighetsbolag 

måste ställa in sina räntebetalningar till långivarna. Det är därmed ett mått på bolagets 

finansiella risk. (Kau, Keenan, & Yildirim, 2008) 
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3. Metod 
3.1 Ekvation för multipel linjär regression 

Syftet med den här studien är att undersöka om det går att påvisa ett samband mellan 

avkastningen på aktier i svenska fastighetsbolag och ett antal typiska faktorer (oberoende 

variabler) som anses påverka resultatet i fastighetsbolag. Nedanstående fyra oberoende 

variabler och beroende variabel kommer analyseras genom multipel linjär regression i 

Microsoft Excel.  

 

Oberoende variabel 1: Marknadens riskpremium 

I litteraturstudien diskuterades CAPM, β-skattning och marknadens riskpremium. Den första 

faktor som används som en oberoende variabel i regressionen är därför marknadens 

riskpremium. Detta för att undersöka fastighetsbolags avkastning i relation till den totala 

aktiemarknaden. I denna undersökning definieras marknadens riskpremium som avkastningen 

på indexet Stockholm OMX S PI minus den riskfria räntan. Som representant för den riskfria 

räntan valdes statsskuldväxlar med kort löptid (1 månad). Detta eftersom tiden mellan 

observationerna också är kort (kvartalsvis). Information om utvecklingen på index Stockholm 

OMX S PI är hämtad från http://www.nasdaqomxnordic.com/. Information om räntan på 

statsskuldväxlar är hämtad från http://www.riksbank.se/. 

 

Oberoende variabel 2: Räntan på 10-årig statsobligation 

En stor del av fastighetsbolagens kostnader består i ränteutgifter för belåningen på deras 

fastigheter. Räntan på dessa lån får därför en stor effekt på deras resultat och är därför 

inkluderad i denna analys. För att avgränsa tidsåtgången för datainsamling inhämtas inte 

information för varje enskilt bolags specifika låneräntor vid olika tidsperioder. Istället får den 

10-årig räntan på statsobligationer under dessa perioder representera bolagens ränteutgifter. 

Information om räntan på statsobligationer är hämtad från http://www.riksbank.se/ 

 

Oberoende variabel 3: Belåningsgrad (Loan to Value) 

Atrium Ljungberg definierar belåningsgraden inom ett fastighetsbolag som kvoten mellan 

räntebärande skulder och fastigheternas verkliga värde. Detta nyckeltal används för att belysa 

den finansiella risken. (www.al.se, 2017) Soliditet är också ett populärt nyckeltal som 

beskriver den finansiella risken i ett bolag. Uppskjuten skatt ingår dock inte i soliditetsmåttet 

vilket är orsaken till att detta nyckeltal inte används i studien. Information om belåningsgrad 

är andrahandsinformation som är levererad från Sedis AB.  

http://www.riksbank.se/
http://www.riksbank.se/
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Oberoende variabel 4: Förvaltningsresultat per uthyrningsbar area 

Heba AB definierar förvaltningsresultatet som ”resultatet för skatt med återläggning av 

realiserade och orealiserade värdeförändring”. (www.hebafast.se, 2017) Uttryckt på ett annat 

sätt så exkluderar detta nyckeltal den bokföringsmässiga vinsten/förlusten som ett 

fastighetsbolag gör på grund av värdeförändring i fastighetsbeståndet. Därmed kan det anses 

visa hur pass bra ett fastighetsbolag är på att generera vinst på förvaltningen av sina 

fastigheter. Information om förvaltningsresultat och uthyrbar area är andrahandsinformation 

som är levererad från Sedis AB. 

 

Beroende variabel: Avkastning på enskilt fastighetsbolags aktie minus den riskfria räntan 

Anledningen till att den riskfria räntan tas med i definitionen av den beroende variabeln är för 

att regressionen ska kunna göra en skattning av β-koefficienten i en CAPM-analys. Även här 

valdes statsskuldväxlar med kort löptid (1 månad) som representant för den riskfria räntan. 

Information om fastighetsbolagens aktieutveckling är hämtad från 

http://www.nasdaqomxnordic.com/. Information om räntan på statsskuldväxlar är hämtad från 

http://www.riksbank.se/ 

 

Ekvation för den multipla linjära regressionen 

(𝑅𝑖 − 𝑟𝑓) =  𝛼𝑖 + 𝛽1 ∗ (𝑂𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 1) + 𝛽2 ∗ (𝑂𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 2) + 

 𝛽3 ∗ (𝑂𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 3) +  𝛽4 ∗ (𝑂𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 4) +  𝜀𝑖 

 

där 

Oberoende variabel 1= Marknadens riskpremium (𝐸[𝑅𝑀𝑘𝑡] − 𝑟𝑓) 

Oberoende variabel 2= Ränta på 10-årig statsobligation 

Oberoende variabel 3= Enskilt fastighetsbolags belåningsgrad 

Oberoende variabel 4= Enskilt fastighetsbolags förvaltningsresultat per uthyrningsbar area 

 

3.2 Tidsperiod och periodicitet för regressionsanalysen 

Ju större tidsperiod, och därmed fler observationer, som görs desto tillförlitligare blir 

resultatet av regressionen. Informationen som är levererad av Sedis finns att tillgå från 2009-

09-30 till 2017-03-31 och observationerna är kvartalsvis. Detta ger 31 observationer. 

Undantaget är Diös där observationen för Q4 2011 är exkluderad. Detta eftersom Diös gjorde 
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ett stort fastighetsförvärv som ger en obalans i faktorn förvaltningsresultat per uthyrningsbar 

area för just denna observation. 

 

Värt att nämn är att OMX Stockholmsbörsen samt de fem fastighetsbolag som undersöks har 

haft en positiv kursutveckling mellan år 2009-2107. Detta innebär att resultatet från 

regressionen endast bör appliceras på tidsperioder med positiv avkastning och en positiv 

konjunkturutveckling. Detta eftersom resultatet av regressionen hade kunnat blivit annorlunda 

om även tidsperioder med konjunkturnedgångar hade inkluderats i undersökningen. 

 

3.3 Undersökning multicollinearity 

Som det nämndes i teoridelen så kan multicollinearity ge ett felaktigt resultat för den linjära 

regressionen. I denna undersökning används en variant av multipel linjär regression för att 

undersöka om det finns multicollinearity mellan de oberoende variablerna. Denna variant 

består av att den beroende variabeln tas bort från testet och att fyra nya regressioner görs för 

vart och ett av företagen. De oberoende variablerna används istället som den beroende 

variabeln och om det justerade 𝑅2-värdet är högt och p-värdet är lågt (under 0,05) så finns det 

multicollinearity mellan de två oberoende variablerna. 

 

3.4 Val av fastighetsbolag att studera 

Fem svenska fastighetsaktiebolag ska ingå i analysen. De ska tillsammans utgöra en bra mix 

gällande: 

•  Typ av fastigheter: bostäder eller kommersiella. 

•  Geografi. 

•  Strategi och stabilitet. 

 

De fem bolagen som inkluderats i analysen är: 

•  Atrium Ljungberg: Främst köpcentrum men även kontor i storstäder. 

•  Castellum: Kontor i tillväxtregioner. 

•  Corem Lager, logsitik, industri och handel. 

•  Diös: Kontor i norra delen av Sverige. 

•  Heba: Hyresbostäder i Stockholm. 
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3.4.1 Beskrivning Atrium Ljungberg AB 

Atrium Ljungberg är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Bolaget 

inriktar sig främst på kontors och handelsfastigheter men innehar även ett fåtal fastigheter 

inom bostäder, service och lärande. En del av affärsidén är att äga, utveckla och förvalta 

fastigheter själva.  Huvudkontoret ligger i Nacka. Totalt har bolaget 50 fastighetskluster 

fördelade enligt: 

•  Stockholm: 38 st 

•  Uppsala: 5 st 

•  Malmö: 5 st 

•  Göteborg: 2 st 

 

Nyckeltal Atrium Ljungberg 

• Börsvärde: 18 333 miljoner kronor 

• Eget kapital: 16 176 miljoner kronor 

• Verkligt värde fastighetsbeståndet: 36 054 miljoner kronor 

• Kontrakterad årshyra: 2 200 miljoner kronor 

• Soliditet: 43,7 % 

• Belåningsgrad: 41,9 % 

• Genomsnittlig löptid räntebindning: 3,9 år 

• Genomsnittlig ränta räntebärande skulder: 2,3 % 

• Uthyrbar area (tusentals kvm): 1 124 

• Medarbetare: 281 st 

(www.al.se, 2017) 
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Figur 5 visar kursutvecklingen för Atrium Ljungbergs B-aktie för tidsperioden som undersökningen 

genomförs (2008-12-30 till 2017-03-31). Från inledningen till slutet på 2015 har aktiekursen gått 

sämre än OMX Stockholm 30, därefter gick aktien bättre än index. Aktien visar inga tecken på 

volatilitet jämfört med indexet. Värdeökningen under denna tidsperiod var 110 %. Det lägsta värdet 

var 52,00 och det högsta 138,00 kronor.  (https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/5374/atrium-

ljungberg-b, 2017) 

 

3.4.2  Beskrivning Castellum AB 

Även Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade bolag. De har 665 fastigheter för 

näringsliv och samhällsservice fördelade på 17 tillväxtmarknader. Under 2016 skedde det 

omstruktureringar i fastighetsbeståndet (både köp och sälj) vilket har gett ett mer centralt 

bestånd med högre kvalité. Bland annat förvärvades Norrporten för 13,5 miljarder kronor 

vilket var 2016 år största fastighetsaffär. 

Castellum fokuserar på tillväxt i kassaflöde. Detta ska uppnås med ett väl diversifierat 

fastighetsbestånd vad gäller region, stad, hyresgäster och lokalanvändning. Det geografiska 

fokuset är tillväxtorter i Sverige och Danmark. Kontor, butik, lager och logistik är de 

huvudsakliga fastighetskategorierna. Huvudkontoret ligger i Göteborg. 

 

Nyckeltal Castellum 

• Börsvärde: 34 123 miljoner kronor 

• Eget kapital: 14 205 miljoner kronor 

• Verkligt värde fastighetsbeståndet: 70 757 miljoner kronor 

• Kontrakterad årshyra: 4 533 miljoner kronor 

• Soliditet: anges ej i årsredovisningen 

• Belåningsgrad: 50 % 

• Genomsnittlig löptid räntebindning: 2,4 år 

• Genomsnittlig ränta räntebärande skulder: 2,6 % 

• Uthyrbar area (tusentals kvm): 4 292 

• Medarbetare: 400 st  

(www.castellum.se, 2017) 
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Figur 6 visar kursutvecklingen för Castellums aktie för den tidsperiod som undersökningen genomförs 

(2008-12-30 till 2017-03-31). Under denna tidsperiod har Castellum nästintill alltid legat under OMlX 

Stockholm 30 men tappade betydligt mot index under Q1 2017. Aktien visar inga tecken på volatilitet 

jämfört med indexet. Värdeökningen under denna tidsperiod var 81 %. Det lägsta värdet var 42,80 och 

det högsta 144,50 kronor.  (https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/5353/castellum, 2017) 

 

3.4.3 Beskrivning Corem Property Group AB 

Corem är något mindre  än Castellum och Atrium Ljungberg med till exempel en fjärdedel så 

många anställda som Castellum och en tredjedel av Atrium Ljungbergs hyresintäkter. Corems 

affärsidé är både transaktions- och förvaltningsdriven. Transaktioner och nybyggnation ska 

förädla beståndet i fastighetsportföljen och egen förvaltning och långsiktiga relationer ska 

ytterligare förbättra lönsamheten i Corems affärer.  Corem har 165 fastigheter i mellersta och 

södra Sverige samt i Danmark. Dessa fastigheter är indelade i fem administrativa enheter. 

Fastighetstyperna är lager, logistik och handel. Huvudkontoret ligger i Stockholm. 

  

Nyckeltal Corem  

• Börsvärde: 3 831 miljoner kronor 

• Eget kapital: 3 671 miljoner kronor 

• Verkligt värde fastighetsbeståndet: 10 667 miljoner kronor 

• Kontrakterad årshyra: 723 miljoner kronor 

• Soliditet: 30 % 

• Belåningsgrad: 58 % 

• Genomsnittlig löptid räntebindning: 3,2 år 

• Genomsnittlig ränta räntebärande skulder: 3,7 % 

• Uthyrbar area (tusentals kvm): 1 260 

• Medarbetare: 47 st  (www.corem.se, 2017) 
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Figur 7 visar kursutvecklingen för Corems aktie för den tidsperiod som undersökningen genomförs 

(2008-12-30 till 2017-03-31). Fram till 2016 följer kursutvecklingen OMX Stockholm 30 men därefter 

har Corem ökat betydligt bättre än index. Värdeökningen under denna tidsperiod var 216 %. Det lägsta 

värdet var 11,96 och det högsta 41,10 kronor. (https://www.avanza.se/aktier/om-

aktien.html/181790/corem-property-group, 2017) 

 

3.4.4  Beskrivning Diös 

Diös är ett fastighetsbolag av ungefär samma storlek som Corem. Diös har dock en 

annorlunda affärsidé som baseras på deras tydlig lokala förankring till mellersta och norra 

Sverige, detta innebär att de håller sig borta från storstadsregionerna. Dock är det en positiv 

befolkningstillväxt på alla orter de verkar på. Enligt Diös så ger denna strategi mindre volatila 

fastighetsvärden och samtidigt attraktiv direktavkastning. Under 2016 förvärvade Diös bla 32 

fastigheter från Castellum, därmed hade de 314 fastigheter i Dalarna, Gävleborg, 

Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Målet är att via lokal förankring, 

projektutveckling och långsiktigt agerande bli det bästa fastighetsbolaget i norra Sverige. 

Kommersiella fastigheter står för 90 % av hyresvärdet medan bostäder endast står för 6 %. 

Huvudkontoret ligger i Östersund. 

 

Nyckeltal Diös 

• Börsvärde: 4 484 miljoner kronor 

• Eget kapital: 4 313 miljoner kronor  

• Verkligt värde fastighetsbeståndet: 13 683 miljoner kronor 

• Kontrakterad årshyra: 1 323 miljoner kronor 

• Soliditet: 31 % 
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• Belåningsgrad: 58,6 % 

• Genomsnittlig löptid räntebindning: 0,9 år 

• Genomsnittlig ränta räntebärande skulder: 2,0 % 

• Uthyrbar area (tusentals kvm): 1 354 

• Medarbetare: 148 st 

(www.dios.se, 2017) 

 

 

Figur 8 visar kursutvecklingen för Diös aktie för tidsperioden som undersökningen genomförs (2008-

12-30 till 2017-03-31). Kursutvecklingen var något högre än OMX Stockholm 30 men visar större 

tecken på volatilitet, speciellt från 2014 och framåt. Värdeökningen under tidsperioden var 178 %. Det 

lägsta värdet var 16,11 och det högsta 75,25 kronor. (https://www.avanza.se/aktier/om-

aktien.html/43267/dios-fastigheter, 2017) 

 

3.4.5 Beskrivning Heba 

Heba är det minsta av fastighetsbolagen i denna undersökning. De har till exempel endast 34 

st medarbetare och 221 000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Detta kan jämföras med Diös 

som har 148 medarbetare och 1 354 221 000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Trots detta är 

Hebas börsvärde större än Diös. Heba innehar 64 fastigheter varav 61 är bostäder och 3 är 

samhällsfastigheter. Samtliga fastigheter är belägna i Storstockholm. Hebas affärsidé är att via 

långsiktigt ägande, egen fastighetsförvaltning och en aktiv fastighetsutveckling få trogna 

hyresgäster. I nuläget siktar Heba på tillväxt genom både nyförvärv och nyproduktion. Den 

höga soliditeten ger möjlighet att få nya lån till låg ränta. Huvudkontoret ligger i Stockholm. 
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Nyckeltal Heba 

• Börsvärde: 4 696 miljoner kronor 

• Eget kapital: 3 991 miljoner kronor 

• Verkligt värde fastighetsbeståndet: 7 525 miljoner kronor 

• Kontrakterad årshyra: 295 miljoner kronor 

• Soliditet: 52,6 % 

• Belåningsgrad: 32,0 % 

• Genomsnittlig löptid räntebindning: 2,8 år 

• Genomsnittlig ränta räntebärande skulder: 2,0 % 

• Uthyrbar area (tusentals kvm): 221 

• Medarbetare: 34 st 

(www.hebafast.se, 2017) 

 

 

Figur 9 visar kursutvecklingen för Hebas B-aktie för den tidsperiod (2008-12-30 till 2017-03-31) som 

denna undersökning genomförs. Kursutvecklingen följer till stora delar OMX Stockholm 30 och visar 

låga tendenser på volatilitet. Värdeökningen under denna tidsperiod var 123,5 %. Det lägsta värdet var 

42,30 och det högsta 124,57 kronor. (https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/5363/heba-b, 2017) 
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4 Resultat 

4.1 Resultat undersökning multicollinearity 

För att undersöka om det finns multicollinearity så görs regressionsanalyser så som beskrevs i 

kapitel 3.3. 

 

Eftersom de justerade 𝑅2-värdena är låga (≤ 0,09) bedöms det inte finnas någon 

multicollinearity mellan de oberoende variablerna i regressionen för Atrium Ljungberg. 

 

 

Eftersom de justerade 𝑅2-värdena är låga (≤ 0,18) bedöms det inte finnas någon 

multicollinearity mellan de oberoende variablerna i regressionen för Castellum. 

 

 

Eftersom de justerade 𝑅2-värdena är låga (≤ 0,25) bedöms det inte finnas någon 

multicollinearity mellan de oberoende variablerna i regressionen för Corem. 

Regression mellan oberoende variabler Atrium Ljungberg

Justerad R-kvadrat: -

0,09

Justerad R-kvadrat: 

0,05

Justerad R-kvadrat: 

0,03

Justerad R-kvadrat: -

0,05

Marknadens 

riskpremium

10-årig 

statsobligation
Loan to Value

Förvaltningsresultat/

uthyrbar area

Marknadens riskpremium - 0,68 0,83 0,62

10-årig statsobligation 0,68 - 0,09 0,41

Loan to Value 0,83 0,09 - 0,65

Förvaltningsresultat/uthyrbar area 0,62 0,41 0,65 -

Regression mellan oberoende variabler Castellum

Justerad R-kvadrat: -

0,09

Justerad R-kvadrat: 

0,07

Justerad R-kvadrat: 

0,03

Justerad R-kvadrat: 

0,18

Marknadens 

riskpremium

10-årig 

statsobligation
Loan to Value

Förvaltningsresultat/

uthyrbar area

Marknadens riskpremium - 0,90 0,75 0,68

10-årig statsobligation 0,90 - 0,48 0,03

Loan to Value 0,75 0,48 0,06

Förvaltningsresultat/uthyrbar area 0,68 0,03 0,06 -

Regression mellan oberoende variabler Corem

Justerad R-kvadrat: 

0,07

Justerad R-kvadrat: 

0,25

Justerad R-kvadrat: 

0,23

Justerad R-kvadrat: 

0,12

Marknadens 

riskpremium

10-årig 

statsobligation
Loan to Value

Förvaltningsresultat/

uthyrbar area

Marknadens riskpremium - 0,72 0,26 0,06

10-årig statsobligation 0,72 0,01 0,24

Loan to Value 0,26 0,01 0,74

Förvaltningsresultat/uthyrbar area 0,06 0,24 0,74 -
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Baserat på de justerade 𝑅2-värde och p-värdena anses det finnas multicollinearity mellan: 

• 10-årig statsobliagation och Loan to Value. 

• Förvaltningsresultat/uthyrbar area och Loan to Value 

• Förvaltningsresultat/uthyrbar area och Marknadens riskpremium 

Observera att det är 9 % sannolikhet (vilket är relativt högt) att det inte finns multicollinearity 

mellan faktorerna i den sista punkten, detta eftersom dessa p-värde är 0,09.  

 

 

För Heba finns det indiaktioner på en svag multicollinearity mellan den 10-åriga 

statsobligationen och Loan to Value. Anledningen till att det endast är en svag indikation är 

att det justerade 𝑅2-värdet endast är 0,33. 

 

4.2 Resultat linjär multipel regression 

Det finns två syften med denna rapport. Det första är att undersöka om det går att urskilja 

faktorer som påverkar avkastningen på svenska publika fastighetsaktiebolag. Det andra är att 

undersöka om avkastningen på publika fastighetsaktiebolag är högre eller lägre än 

genomsnittet av aktiebolagen på en marknad.  Nedanstående kapitel om resultat och 

diskussion kommer fokusera på dessa frågeställningar. 

 

Regression mellan oberoende variabler Diös

Justerad R-kvadrat: 

0,03

Justerad R-kvadrat: 

0,72

Justerad R-kvadrat: 

0,78

Justerad R-kvadrat: 

0,61

Marknadens 

riskpremium

10-årig 

statsobligation
Loan to Value

Förvaltningsresultat/

uthyrbar area

Marknadens riskpremium - 0,33 0,84 0,09

10-årig statsobligation 0,33 0,00 0,43

Loan to Value 0,84 0,00 0,01

Förvaltningsresultat/uthyrbar area 0,09 0,43 0,01 -

Regression mellan oberoende variabler Heba

Justerad R-kvadrat: 

0,02

Justerad R-kvadrat: 

0,33

Justerad R-kvadrat: 

0,29

Justerad R-kvadrat: 

0,13

Marknadens 

riskpremium

10-årig 

statsobligation
Loan to Value

Förvaltningsresultat/

uthyrbar area

Marknadens riskpremium - 0,26 0,64 0,10

10-årig statsobligation 0,26 0,00 0,16

Loan to Value 0,64 0,00 0,64

Förvaltningsresultat/uthyrbar area 0,10 0,16 0,64 -
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Regressionen för Atrium Ljungberg består av 31stycken kvartalsvisa observationer mellan 

2009-09-30 och 2017-03-31. Tyvärr visar de flesta p-värdena att det med 95 procents 

sannolikhet inte går att utesluta att variablerna inte påverkar avkastningen på Atrium 

Ljungbergs aktie. Marknadens riskpremium är den enda variabel som påverkar avkastningen.  

Med ett p-värde lägre än 0,00, är det därmed mycket stor sannolikhet att denna variabel har en 

påverkan. Koefficienten (β-värdet) för denna variabel är 0,84. Enligt CAPM-teorin har 

därmed denna aktie en lägre risk jämfört med övriga marknaden, och därmed kan investerare 

acceptera en lägre avkastning jämfört med medelavkastningen på börsen. Det justerade 𝑅2-

värdet är 036. Eftersom REITs inte finns i Sverige bör 𝑅2-värdena på svenska fastighetsbolag 

vara högre än i de CAPM-regressioner från USA som beskrevs i litteraturstudien (kapitel 

2.5.1). Det är dock inte utrett vilket 𝑅2-värde eller justerat 𝑅2-värde en CAPM-regression på 

svenska fastighetsbolag bör uppvisa för att resultatet ska anses ha hög precision. Med tanke på 

att de CAPM-studier som diskuterades i teoridelen hade 𝑅2-värden mellan 0,03-0,07 bör ett 

värde på 0,44 indikera på att precisionen av β-skattningen för Atrium Ljungberg är fullgod. 

Detta resonemang gäller även för resultatet för de fyra övriga bolagen i denna undersökning. 

 

 

Resultat multipel regression Atruim Ljungberg
Regressionsstatistik

R-kvadrat 0,44

Justerad R-kvadrat 0,36

Observationer 31

Koefficienter p-värde

Konstant Skärningspunkt Y-axel 0,13 0,80

Oberoende variabel 1 Marknadens riskpremium 0,84 0,00

Oberoende variabel 2 10-årig statsobligation -0,50 0,75

Oberoende variabel 3 Loan to Value 0,00 0,81

Oberoende variabel 4 Förvaltningsresultat/uthyrbar area -0,04 0,93
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Regressionen för Castellum liknar till stora delar regressionen för Atrium Ljungberg. P-

värdena visar att det endast är marknadens riskpremium som påverkar avkastningen. β-

skattningen är 0,62 vilket visar att Castellum har lägre risk än marknaden. Det justerade 𝑅2-

värdet är 0,24, vilket är lågt men är högt i förhållande till de CAPM-studier som diskuterades 

i litteraturstudien (kapitel 2.5.1). 

 

 

 

 

Regressionen för Corem liknar även den till stora delar regressionen för Atrium Ljungberg. P-

värdena visar att det endast är marknadens riskpremium som påverkar avkastningen. β-

skattningen är 0,76 vilket visar att Castellum har lägre risk än marknaden. Det justerade 𝑅2-

värdet är 0,23. 

 

 

Resultat multipel regression Castellum
Regressionsstatistik

R-kvadrat 0,34

Justerad R-kvadrat 0,24

Observationer 31

Koefficienter p-värde

Konstant Skärningspunkt Y-axel -0,09 0,87

Oberoende variabel 1 Marknadens riskpremium 0,62 0,00

Oberoende variabel 2 10-årig statsobligation 1,05 0,50

Oberoende variabel 3 Loan to Value 0,00 0,82

Oberoende variabel 4 Förvaltningsresultat/uthyrbar area -0,08 0,82

Resultat multipel regression Corem
Regressionsstatistik

R-kvadrat 0,33

Justerad R-kvadrat 0,23

Observationer 31

Koefficienter p-värde

Konstant Skärningspunkt Y-axel -0,34 0,70

Oberoende variabel 1 Marknadens riskpremium 0,76 0,00

Oberoende variabel 2 10-årig statsobligation -2,88 0,17

Oberoende variabel 3 Loan to Value 0,01 0,66

Oberoende variabel 4 Förvaltningsresultat/uthyrbar area -0,04 0,76
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Regressionen för Diös skiljer sig från de tre tidigare genom att koefficienten för β-skattningen 

är större än 1,0. Detta resultat visar att Castellum har högre risk jämfört med övriga 

marknaden och att investerare därmed förväntar sig en högre avkastning än övriga 

marknaden. Det justerade 𝑅2-värdet är 0,58, vilket är det högsta för de fem undersökta 

bolagen och visar att det finns ett starkt samband mellan marknadens riskpremium och 

avkastningen i Diös. 

 

 

 

Regressionen för Heba liknar till stora delar regressionen för Atrium Ljungberg, Castellum 

och Corem. P-värdena visar att det endast är marknadens riskpremium som påverkar 

avkastningen. β-skattningen är 0,60 vilket visar att Heba har lägre risk än marknaden. Det 

justerade 𝑅2-värdet är 0,32, vilket kan anses vara lågt men är högt i förhållande till de CAPM-

studier som diskuterades i litteraturstudien (kapitel 2.5.1). 

 

 

Resultat multipel regression Diös
Regressionsstatistik

R-kvadrat 0,64

Justerad R-kvadrat 0,58

Observationer 30*

Koefficienter p-värde

Konstant Skärningspunkt Y-axel -0,05 0,94

Oberoende variabel 1 Marknadens riskpremium 1,28 0,00

Oberoende variabel 2 10-årig statsobligation 0,47 0,88

Oberoende variabel 3 Loan to Value 0,00 0,89

Oberoende variabel 4 Förvaltningsresultat/uthyrbar area -0,14 0,60
* 30 observationer pga att observationerna för Q4 2011 är avvikande och därför exkluderade

Resultat multipel regression Heba
Regressionsstatistik

R-kvadrat 0,41

Justerad R-kvadrat 0,32

Observationer 31

Koefficienter p-värde

Konstant Skärningspunkt Y-axel 0,00 0,98

Oberoende variabel 1 Marknadens riskpremium 0,60 0,00

Oberoende variabel 2 10-årig statsobligation -1,73 0,24

Oberoende variabel 3 Loan to Value 0,00 0,73

Oberoende variabel 4 Förvaltningsresultat/uthyrbar area -0,04 0,04
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4.3 Sammanfattning linjära regressioner 

Tillbaka till de två frågeställningarna i denna undersökning: 

1. Går det att urskilja faktorer som påverkar avkastningen på svenska publika 

fastighetsaktiebolag? 

2. Är avkastningen på publika fastighetsaktiebolag högre eller lägre än genomsnittet av 

aktiebolagen på en marknad. 

 

Svar på den första frågeställningen 

Regressionerna visar att av de fyra oberoende variablerna är det endast marknadens 

riskpremium som har en påverkan på avkastningen i de undersökta fastighetsbolagen. Även 

om regressionen visar att marknadens riskpremium påverkar avkastningen för bolagen i 

studien visar de justerade 𝑅2-värdena (mellan 0,23 och 0,58) att denna faktor inte ensamt kan 

förklara förändringen i avkastningen. Det finns därmed andra faktorer som påverkar 

avkastningen. Resultatet från denna studie visar att dessa faktorer inte är räntan på den 10-

åriga statsobligationen, Loan to Value eller Förvaltningsresultatet per uthyrbar area. 

 

Svar på den andra frågeställningen 

Fyra av de fem bolagen i undersökningen har ett β-värde under 1,0. Deras β-värde ligger 

mellan 0,60 och 0,84. De har därmed en lägre risk än den totala aktiemarknaden och en lägre 

avkastning är därför acceptabel hos dessa fyra företag. Diös β-värde är 1,28 och de är därmed 

det enda bolag som har ett β-värde över 1,0. Investerare förväntar sig därför en högre 

avkastning på Diös jämfört Stockholm OMX index. Möjliga orsaker till det avvikande 

resultatet för Diös diskuteras i kapitel 5.1. 
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5 Diskussion 

De fyra oberoende variablerna har valts just därför att det är rimligt att tro att de påverkar 

avkastningen i ett fastighetsbolag. Dock visade regressionen att endast en av de fyra 

faktorerna påverkade avkastningen i bolagen. Det kan givetvis vara så att detta resultat 

stämmer. I litteraturstudien beskrevs det till exempel hur det gjorts andra studier som visar att 

det inte går att hitta något direkt samband mellan räntan på statsobligationer och avkastningen 

på fastighetsbolag. Men det kan också vara så att det finns felkällor i studien som gör 

resultatet missvisande. 

 

5.1 Diskussion resultat multipel regression 

Regressionen visade att den enda faktorn som påverkar avkastningen på de undersökta 

fastighetsbolagen var marknadens riskpremium. För fyra av de fem undersökta bolagen visade 

denna faktor att risken i deras aktier varit lägre än medeltalet för marknaden. Det vill säga att 

dessa bolag hade en lägre risk än aktiemarknadens index. Diös var det företag som urskilde 

sig och visade ett β-värde över ett och därmed en högre risk än medeltalet för marknaden. En 

förklaring till detta kan vara att Diös har en unik strategi där de uttalat fokuserar på 

kommersiella fastigheter i norra Sverige. En annan möjlig orsak till det avvikande resultatet 

för Diös kan vara att det finns multicollinearity i regressionen för Diös. Som det går att läsa i 

litteraturstudien så kan en av effekterna av multicollinearity vara att koefficientskattningen 

blir missvisande. Det kan därmed vara så att det avvikande resultatet för Diös beror på 

multicollinearity. För att kunna förstå hur det verkligen ligger till krävs ytterligare 

undersökningar vilka inte kommer genomföras i denna studie. 

 

Regressionen visade att endast en av de oberoende variablerna (marknadens riskpremium) 

påverkade avkastningen på fastighetsbolagen. Det kunde däremot inte påvisas att räntan på 

den 10-åriga statsobligationen, Loan to Value och förvaltningsresultatet per kvadratmeter 

hade någon påverkan på avkastningen i de undersökta bolagen. Detta resultat förvånar 

författaren eftersom dessa faktorer anses vara viktiga indikationer över hur stora kostnader ett 

fastighetsbolag har, om de har tagit på sig stora risker samt om den långsiktiga 

intjäningsförmågan (förvaltningsresultatet) är tillfredställande. Det kan dock vara så att dessa 

faktorer ändock påverkar avkastningen trots att regressionen visade något annat. Nedan anges 

troliga orsaker till detta: 
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• Antalet observationer för studien är för få. Totalt är det 31 st observationer i denna 

studie. Detta är i underkant av de rekommendationer som Demarzo & Berk ger 

enligt litteraturstudien (kapitel 2.5.5]). De menar att det är brukligt att använda 

veckovisa eller månatliga observationer under 2-5 år. Det vill säga minst 24 och 

som mest 260 observationer. 

 

• Att det finns autokorrelation mellan den beroende och de oberoende variablerna. 

Det är till exempel rimligt att tro att räntan på statsobligationer har en påverkan på 

ett fastighetsbolags räntekostnader och därmed dess avkastning. Men eftersom 

dessa bolag har en stor andel lån med lång löptid så får en förändring på 

statsobligationsräntan ingen direkt effekt på avkastningen. Det är däremot rimligt 

att tro att denna effekt visar sig i senare tidsperioder. 

 

• Misstag kan ha begåtts av studenten under datainsamling och databehandling. 

Dessa misstag kan i sin tur påverka resultatet så att det blir missvisande. 

 

Författarens till denna rapport är av åsikten att det är svårt att under den korta tidsperioden 

som undersöktes och med endast 31 observationer hitta matematiska samband mellan de fyra 

oberoende variablernas påverkan på avkastningen i fastighetsbolag. Författaren menar även 

att det trots resultatet av regressionen är rimligt att tro att det finns någon koppling mellan 

faktorerna och avkastning men att det krävs mer omfattande undersökningar för att kunna 

påvisa detta. Exempelvis fler observationer och mer utförliga metoder för att upptäcka 

statistiska fel. 

Till sist en kommentar om att fyra av de fem bolagen har ett β-värde under 1,0. Detta ska 

tolkas som att dessa bolag ger en sämre avkastning under goda tider och en bättre avkastning 

under dåliga tider (även om det sistnämnda inte har testats i denna undersökning). Detta 

resultat stödjer den allmänna åsikten om att fastighetsbolag är en säker investeringsform. 
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