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Nivå: C-uppsats i företagsekonomi 

Författare: John R Carlsson & Samuel Norman 

Handledare: Peter Lindberg 

Datum: 2011 – februari 

Syfte: Inför alla investeringsbeslut vill en rationell investerare veta vilka andra 
investeringsformer som finns och vilka för och nackdelar dessa för med sig.  Huvudsyftet med 
denna studie är att belysa kommersiella fastigheter som investeringsform och redovisa de 
särdrag en fastighetsinvestering för med sig.  Den primära frågeställningen blir således: Är 
kommersiella fastigheter i Sverige en attraktiv investeringsform i jämförelse med aktier? Den 
sekundära frågeställningen är hur attraktiva olika fastighetstyper är som investeringsobjekt? 
Den sista frågeställningen är huruvida fastigheter är goda diversifieringsobjekt i en blandad 
tillgångsportfölj? 

Metod: Genom att jämföra aktiers och fastigheters värdeutveckling, direktavkastning och 
totalavkastning har vi undersökt vilket tillgångsslag som genererat den bästa avkastningen 
under mätperioden.  Undersökningar har gjort både med och utan hänsyn tagen till risk. Till 
detta har vi dessutom gjort en undersökning av avkastningssambanden mellan 
investeringsformerna. Dessa korrelationsvärden har analyserats för att kunna ge ett svar på om 
fastigheter är goda diversifieringsobjekt. Beräkningarna i undersökningen är baserade på olika 
fastighets och aktieindex. 

Resultat och slutsats: Under vår mätperiod har aktier haft den högsta totalavkastningen med 
19,24 % under mätperioden. Tas risken i beaktade så har ett bostadshus i någon av Sveriges 
större städer haft den högsta riskjusterade totalavkastningen med 23,77 %. De största 
korrelationerna uppgick till c:a 0,5 och uppmättes mellan bostadsfastigheter och aktieindex. 
Bostäder i Stockholms innerstad uppvisade en lägre korrelation på endast 0,23 mot 
aktieindex. Övriga fastighetstyper uppvisade ännu lägre korrelationer och är därför att beakta 
som goda diversifieringsobjekt. Dock är det svårt att veta hur exakta våra uppmätta 
korrelationsvärden är med tanke på fastighetsvärderingarnas smoothingeffekt.  

Förslag till fortsatt forskning: Det hade varit intressant att göra en studie på hur stor 
inverkan smoothing har på fastigheternas värdeförändringar. Primärt för att slå fast hur volatil 
tillgångslaget egentligen är och sekundärt för att kunna beräkna mer exakta 
korrelationssamband med aktierna. En annan intressant infallsvinkel är att fördjupa sig i hur 
direktavkastningen påverkas av vakansgraderna och hur stort risktagande det för med sig.  

Uppsatsens bidrag: Studien slår fast att under mätperioden så har aktier haft den högsta 
avkastningen utan hänsyn tagen till risk. Om risken tas i beaktande däremot så har en 



bostadsfastighet i någon av Sveriges större städer haft den högsta avkastningen.  I termer av 
diversifiering så finns det flera fastighetstyper med låga korrelationer med aktieindex. Studien 
visar därmed att fastigheter förtjänar en plats i en blandad tillgångsportfölj, både i termer av 
riskjusterad avkastning och diversifiering.  

Nyckelord: Fastigheter, Aktier, Risk, Avkastning, Diversifiering, Portföljval, Korrelation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Title: Is commercial real estate in Sweden an interesting capital investment compared to 
stocks? 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: John R Carlsson & Samuel Norman 

Supervisor: Peter Lindberg 

Date: 2011 - February 

Aim: Prior to any investment decisions, a rational investor would like to know what other 
forms of investments that are available and the pros and cons these will bring. The main 
purpose of this study is therefore to highlight commercial real estate as an investment form 
and describe the characteristics of real estate investment.  The primary question thus becomes: 
Is commercial real estate in Sweden an attractive form of investment compared to stocks? The 
secondary question is how attractive different types of real estate are as an investment. The 
last inquiry is whether real estate is good diversifiers in a mixed asset portfolio? 

Method: By comparing the performance of real estate and stocks, yield and total return, we 
have investigated which types of assets that have generated the best returns during the 
measurement period.  Studies have been done both with and without the inclusion of risk. 
Furthermore we have conducted an investigation of the connections between real estate and 
stock returns. These correlation values have been analysed to give an answer whether real 
estates are good as diversification objects.  The estimates in the study are based on various 
real estate and stock indices.  

Result & Conclusions: During our measurement period the shares had the highest total return 
with 19,24 %.  When risk was taken into account the study showed that real estate investment 
in one of Sweden’s major cities had the highest risk-adjusted return with 23,77 %.  The 
highest correlations were approximately 0,5 and were measured between residential real 
estate and equity indices. Furthermore residential real estates in the central of Stockholm 
showed a lower correlation with only 0,23 with stocks. In addition other real estate other real 
estate types showed even lower correlations and are therefore to consider as good 
diversification objects. However, it is difficult to know the accuracy of the measured 
correlations, the main reason for this is the smoothing effect connected with real estate 
appraisal.  

Suggestions for future research: It would be interesting to perform a study that determines 
to what extent smoothing affects real estate appraisal. The primary reason for this is to 
establish how volatile real estates really are as an asset.  Secondarily this would make more 
precise correlation calculations possible.   Furthermore this would contribute to more accurate 
assumptions regarding real estate as diversifiers in a mixed asset portfolio. Another interesting 
point of view is how vacancy rates and the level of risk it entails affect the dividend yield.  



Contribution of the thesis: The study concludes that shares had the highest return during the 
measurement period. However, this is without risk taken into consideration. If risk is taken 
into account, the highest yield was represented by residential real estate investment in one of 
Sweden’s major cities. In terms of diversification, there are several types of real estate with 
low correlations with equity indices. To summarize, the study shows that real estate deserves 
a place in a mixed asset portfolio, both in terms of risk-adjusted return and diversification.  

Key Words: Real estate, Stocks, Risk, Return, Diversification, Portfolio, Correlation. 
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ORDLISTA 

CAPM- ansatsen: Capital asset pricingmodel, anger att risken i en aktieportfölj består av 

företagsspecifik och marknadsrelaterad risk (De Ridder, 2003, p. 110). 

Courtage: Aktiemäklarens transaktionsavgift vid handel med en aktie (Avanza Bank, 2010). 

Direktavkastning: En investerings årliga nettoinbetalningar, tex utdelningen på en aktie eller 

driftnettot på en fastighet (De Ridder, 2003, p. 42). Anges vanligen i procent av aktuellt 

marknadsvärde eller pris på fastigheten eller aktien (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 

2006, p. 373). 

Due Dilligence: Undersökningen av investeringsobjektet innan investeringsbeslut fattas. 

innefattar teknisk, ekonomisk och juridisk undersökning (Institutet för värdering av 

fastigheter & samfundet för ekonomi, 2005, p. 537). 

Driftnetto: löpande överskott från fastigheten efter drift och underhållskostnader 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006, p. 373). 

Kalkylränta: Procentsats som används när ett belopp omräknas till en senare eller tidigare 

tidpunkt.  Representeras generellt sett av det specifika avkastningskravet. (Lantmäteriverket 

& Mäklarsamfundet, 2006, p. 374). 

Kommersiell fastighet: En fastighet som används i ett företag för uthyrning och klassas som 

en produktionsfaktor i denna verksamhet (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006, p. 

115).  

Korrelation: Statistiskt mått som anger hur två variabler samverkar i både riktning och 

omfattning (De Ridder, 2003, p. 263).  

Restvärde: Tillgångens värde vid slutet av innehavsperioden (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet, 2006, p. 375).  

Riskaversion: Motviljan att ta risker (De Ridder, 2003, p. 17). 

Riskfria räntan: Den ränta som investerare kan erhålla till ingen eller mycket liten risk, 

vanligen en 5 årig statsobligation utgiven av riksbanken (Hansson, 2005, p. 107). 



REIT: Real estate investment trust innebär att ett bolag äger en fastighet och ger investerare 

möjlighet att köpa en delar av fastigheten.  På detta sätt krävs inte samma kapitalinsats för att 

direktinvestera i fastigheter (Vinell, 1996, s. 53). 

Sharpekvot: Finansiellt mått som relaterar risken till avkastningen (Hansson, 2005, p. 188). 

Smoothing: Utjämnade effekt som dämpar volatiliteten genom att inte ta hänsyn till s.k. 

”noise” i mätunderlaget. Detta gör det svårt att beräkna den exakta volatiliteten på 

fastigheternas värde. (Giliberto, 1990) 

Standardavvikelse: Ett mått på risk som anger den standardiserade avvikelsen från det 

aritmetiska medelvärdet. I portföljvalssammanhang definieras standardavvikelsen som risken. 

(De Ridder, 2003, p. 69) 

Stämpelskatt: Lagstadgad omsättningsskatt vid förvärv av fastighet eller tomträtt (Institutet 

för värdering av fastigheter & samfundet för ekonomi, 2005, p. 550).  

Totalavkastning: Den effektiva avkastningen på totalt kapital. Beräknas genom att addera 

direktavkastningen med värdeökningen och ställa den i relation till aktuellt marknadsvärde. 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006, p. 375). 

Vakansgrad: Den del som står outhyrd i en fastighet eller i ett bestånd kontra den totala delen. 

Redovisas aningen som antal outhyrda kvm av det totala innehavet eller antal outhyrda 

lägenheter av det totala innehavet. (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006, p. 375). 
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1	  
	  

1. Inledning	  
Detta kapitel ämnar presentera huvudsyftet med uppsatsen.  De främsta funktionerna är att ge 

en introduktion till studien, dess bakgrund, syfte och vilka frågeställningar som gjorts.  Efter 

detta kapitel skall läsaren ha en förståelse för studiens ändamål. 

	  

1.1 Bakgrund	  
Människan har länge investerat i olika typer av kapitalplaceringar och försökt generera bästa 

tänkbara räntabilitet på eget kapital. Drivkraften att försöka få sitt kapital att växa är ingen ny 

drift hos människan. Det som däremot har förändrats genom åren är utbudet av 

investeringsalternativ samt informationstillgängligheten kring dessa. Dagens 

informationssamhälle har underlättat för investerare att få fram relevant data i beslutsskedet.  

Det finns ett flertal alternativ till hur man kan investera och förvalta kapital. De huvudsakliga 

varianterna är börsnoterade aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter (Imperiale, 

2006). Dessa karakteriseras olika utifrån främst två perspektiv, avkastning och risk.  

Aktier har under många decennier varit en attraktiv investeringsform. Utvecklingen för 

aktiemarknaden har varit omfattande och idag innefattar den en betydande omsättning. 

Bankerna jobbar ständigt med att förenkla denna handel och göra den mer lättillgänglig för 

investerarna.  

Aktiemarknaden innefattas av en hög volatilitet, vilket innebär kursrörlighet och förknippas 

därför med ett relativt högt risktagande (Campbell & Shiller, 2001). Även om aktier historiskt 

sett har gått upp så har värdeförändringarna på fastigheter inte samma ojämna rörelsemönster. 

Den generella uppfattningen är således att fastighetsinvestering är förknippad med en lägre 

volatilitet och risk.  

En väsentlig skillnad mellan dessa investeringsformer är att köpprocessen är olika 

omfattande. Det krävs olika stora tid- och kapitalinsatser för att kunna genomföra dem. I 

dagsläget kan man i Sverige inte köpa andelar i fastigheter motsvarande aktieandelar i 

börsnoterade bolag. Detta medför att det är en begränsad grupp investerare, vilka besitter 

tillräcklig köpkraft, som kan genomföra fastighetsinvesteringar. Utgifterna för handel med 

aktier är den avgift man får betala i courtage och tidsåtgången för analys av investeringen. 

Fastighetsköpet är istället förknippat med diverse transaktionsutgifter. 
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Vid ett fastighetsköp krävs grundligare undersökningar och förarbete, s.k. Due Dilligence. 

Detta är en nödvändig och kostsam process för att få tag i tillräcklig information om 

fastigheten innan investeringsbeslutet kan fattas. Parallellt med detta faktum tillkommer 

kostnader för lagfart om inte köpet sker i bolagsform. En annan aspekt kring fastigheter är att 

fastigheternas marknadsvärde måste värderas fram innan det över huvudtaget är möjligt att 

följa dess värdeutveckling. Detta gör det svårare att tillgodogöra sig den historiska 

prisutvecklingen jämfört med aktier, och därmed göra en rättvisande jämförelse inför ett 

investeringsbeslut. Trots detta är det en högaktuell investeringsform som intresserar många.  

Det tredje kvartalet 2010 uppgick de svenska hushållens finansiella tillgångar till knappt sex 

biljoner kronor. Av dessa var drygt en halv biljon investerat i direktägda svenska aktier (SCB, 

2010). Kapitalet finns således därute och eftersom den generella uppfattningen är att 

fastigheter är förknippade med en lägre risk än aktier, anser vi att det är intressant att 

undersöka varför inte fler direktinvesterar i fastigheter.  

 

1.2 Problemformulering	  	  
I dagsläget har en investerare ett stort antal investeringsformer att välja mellan. Nyckeltal som 

vanligen brukar belysas i sådana jämförelser är avkastning och risk. Dessa kan variera 

beroende på val av investeringsslag, exempelvis aktier, obligationer, råvaror, fastigheter, 

fonder etc. Förutom valet av tillgångsslag så strävar investeraren efter en tillgångsportfölj med 

bra diversifiering. Ett led i detta är att hitta tillgångar som inte har stora samband mellan 

varandra. D.v.s. om en tillgång i portföljen tappar värde så ska nödvändigtvis inte alla 

tillgångarna följa efter och göra samma sak. Därför är det bra att hitta investeringsformer som 

inte är beroende av varandra. Det gäller alltså att hitta de investeringsformer som har låga 

korrelationer med varandra och därmed sänka den totala risken i portföljen.  

Tidigare forskning har visat att svenska fastigheters totalavkastning har ett ganska starkt 

samband med börsen (Hoesli & Lekander, 2008). Frågan vi ställer oss är i vilken omfattning 

detta stämmer och om det gäller alla typer av fastigheter i vår studie, vilka är bostäder, kontor, 

butiker samt industrilokaler. Utöver detta frågar vi oss om fastigheter eller aktier är mest 

attraktivt ur en investerares perspektiv, sett till risktagande och erhållen avkastning? 
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Primärt är avkastning och risk i fokus, sekundärt är det dock av största vikt att belysa de andra 

för- och nackdelarna med investeringsslagen. Vilka övriga faktorer kan tänkas påverka graden 

av attraktivitet hos investeringsformerna? 

Genom att genomföra en komparativ studie mellan olika fastighetstyper i Svenskt 

fastighetsindex, SFI och börsen representerat av börsindexen SIXPRX.SSE, SIXPX.SSE och 

AFGX, kommer vi att undersöka vilken kapitalplacering som genererat bäst avkastning både 

med och utan hänsyn tagen till risk. Parallellt med detta kommer vi analysera hur en riskfri 

investering i form av en statsobligation har utvecklat sig under samma tidsperiod.  

En stor fördel med aktier är att de är relativt lätta att omsätta samt har förhållandevis låga 

transaktionskostnader. Tillsammans med detta faktum är det i dagens samhälle enkelt att få 

information kring ett aktiebolag, både i form av årsredovisningar samt börsanalyser. Det är 

heller inga svårigheter att följa den exakta historiska utvecklingen hos ett börsnoterat bolag. 

Detta eftersom kurserna har uppdaterats dagligen sedan bolaget börsintroducerades. 

Trots den generella uppfattningen att fastigheter är förknippade med lägre risk än aktier är det 

relativt få som väljer att direktinvestera i fastigheter. Detta beteende kan vara en effekt av 

fastigheternas höga transaktionskostnader och illikviditet som tillgångsslag. Inför alla former 

av investeringar gäller det dock att väga fördelarna mot nackdelarna. I denna studie kommer 

vi därför primärt fokusera på alla särdrag som en fastighetsinvestering för med sig. Sekundärt 

försöker vi slutligen besvara frågan om fördelarna med fastighetsinvestering överväger 

nackdelarna. Genom detta tillvägagångssätt skapas en kunskapsgrund för den investerare som 

funderar på att investera i fastigheter och vill fördjupa sig i ämnet. Konsekvenserna av detta 

hoppas vi blir en politisk debatt om hur fastighetsinvestering kan förenklas och göras mer 

tillgänglig för investerare. 

En relevant aspekt kring kommersiella fastighetsköp är att en stor del av transaktionerna sker i 

bolagsform. En sekundäreffekt av detta blir att det inte registreras några lagfarna köp hos 

Lantmäteriet. Avsaknad av registrering genererar en problematik kring informationssökning 

om den skedda prisutvecklingen hos fastigheterna. Detta gör det svårare att bedöma 

investeringsformen ut ett ekonomiskt perspektiv, då vi inte kan följa fastighetsprisernas 

historik på samma sätt som vi kan med Stockholmsbörsens utveckling. En av anledningarna 

till detta är kostnaden för att genomföra marknadsvärderingar på kommersiella fastigheter.  
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I denna undersökning har vi använt oss av Svenskt Fastighetsindex, SFI/IPD. Detta index 

visar värdeutvekling, direktavkastning och totalavkastning på en direktinvestering i 

fastigheter utan hänsyn tagen till belåning. Vidare måste fastigheten ha ägts under en period 

mellan två marknadsmässiga värderingar. Detta index har möjliggjort vår jämförelse eftersom 

vi givits möjligheten att analysera relevant data som redovisar historisk prisutveckling. Detta 

är essentiellt för att kunna göra rättvisande avkastningsjämförelser för den aktuella perioden.  

1.3 Syfte	  
Syftet med denna studie är att jämföra en investering i fastigheter med aktier och 

statsobligationer. Detta främst ur ett risk- och avkastningsperspektiv. Parallellt med detta 

kommer studien belysa de relevanta aspekterna som ligger till grund för beslutsunderlaget till 

de båda investeringsformerna. Läsaren skall erhålla kunskap kring hur aktier och fastigheter 

fungerar som investeringsalternativ i kombination med dess faktiska avkastningar och risk 

under vår mätperiod. Genom detta tillvägagångssätt bör läsaren kritiskt kunna ställa 

investeringsformerna mot varandra och på egen hand väga dess för och nackdelar.  

Tilläggsvis syftar studien till att utröna huruvida fastigheter är bra som diversifieringsobjekt i 

en blandad tillgångsportfölj. Detta genom att beräkna fastigheternas korrelation med aktierna 

och därmed analysera om de medför en fördel ur ett diversifieringsperspektiv.  

Sammanfattningsvis är tanken att detta arbete skall fungera som en vägledande grund, där de 

främsta intressenterna är de individer som står inför valet mellan de två investeringsformerna 

eller vill veta hur de bör blandas i en portfölj.  

 

1.4 Målgrupp	  
Vår primära målgrupp för denna studie är investerare, både de som funderar på att investera 

och de som redan gör det. Genom denna studie hoppas vi kunna belysa investeringsobjekten 

och redovisa deras särdrag. Sekundärt är vår förhoppning att studien skall kunna ge en större 

förståelse för investeringsslagen oavsett om läsaren är investerare eller bara vill fördjupa sig i 

ämnet.  

Vidare riktar vi oss till fastighetsbolag som vill veta hur olika fastighetstyper korrelerar mot 

börsindex. 
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2. Metod	  
Syftet med detta kapitel är att förse läsaren med en beskrivning av studiens genomförande.  

Läsaren skall erhålla en förståelse för hur vi har genomfört beräkningarna och på vilka 

grunder.  

	  

2.1 Val	  av	  studie	  
Anledningen till att vi valt att basera studien på just fastigheter som investeringsobjekt i 

jämförelse till börsinvesteringar är av den enkla förklaringen att vi anser fastigheter vara en 

underskattad investeringsform. Vidare är fastighetsmarknaden ett intresseområde för oss båda 

då vi läser en fastighetsinriktad utbildning. 

 

2.2 Datainsamling	  
Vår studie bygger på en kvantitativ undersökning i form av statistik från senare förklarade 

indexserier. Vi har valt att använda oss av denna form för att få så rättvisande uträkningar som 

möjlig. 

 

2.3 Indexserier	  och	  urval	  av	  variabler	  

2.3.1 Svenskt	  Fastighetsindex	  
Fastigheters värdeutveckling redovisas inte dagligen på en börs likt aktier och obligationer.  

Detta genererar en svårighet för investerare att jämföra avkastningen på en placering i 

fastigheter kontra en i aktier eller obligationer.  Denna problematik skapade behovet av ett 

index som på ett tillförlitligt sätt redovisar totalavkastningen på svenska fastighetsplaceringar. 

Ur detta behov föddes Svenskt Fastighetsindex i form av en ekonomisk förening 1997. 

Totalavkastningen beräknas genom en summering av värdeförändringen och 

direktavkastningen på fastigheterna. Den sistnämnda beräknas genom en analys av företagets 

redovisning på fastighetsnivå där fastigheternas driftnetto presenteras. Simultant med detta 

sätts den framräknade avkastningen i relation till det förvaltade kapitalet som genomsnittligt 

skapat avkastningen. Vidare beräknas värdeförändringen och kapitalbasen för 

fastighetsportföljen genom separata värderingar på fastigheterna (SFI, 2007). 
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Sedan 2005 har SFI anpassats till den internationella standarden GIPS, Global Investments 

Performance Standard (CFA-Institut, 2011). Detta innebär i realiteten att indexet beräknas 

månadsvis för att senare sammanlänkas till ett på årsbasis. Detta skapar möjligheten att mer 

frekvent jämföra avkastningen hos fastigheterna då inrapporteringen inte längre sker endast på 

årsbasis.  

En parallelleffekt av att totalavkastningarna beräknas på fastighetsnivå är att det fodras en 

marknadsvärdering av varje enskild fastighet. Värderingar skapar också ett utrymme för 

felvärderingar som står i relation till graden av tillgänglig marknadsinformation. Det är ingen 

ovanlighet att många delmarknader är präglade av bristfällig information. Således är det 

därför relevant att säkerställa att samtliga fastigheter värderas på ett konsekvent sätt när de 

ligger till grund för SFI. I fall leverantörerna av informationen använder sig av olika 

värderingsmetoder finns risken för systematiska fel som i sin tur underminerar reliabiliteten 

hos indexet.  

För att säkerställa reliabiliteten har SFI sammanställt en värderingshandledning där 

värdebegreppen står i relation till the European Group of Valuers’ Associations. Syftet med 

denna handledning är att bistå med normer och tillvägagångssätt. Värt att belysa är dock att 

syftet inte är att gå in på detaljer. Den individuella bedömningen skall ligga hos den enskilde 

värderaren. Av förekommen anledning lämnas flera relevanta bedömningar kring hyres- och 

marknadsläget till värderaren. 

Detta ställer stora krav på värderarkåren och dessa skall därför inneha erforderlig kompetens. 

I realiteten innebär detta att de skall uppfylla de krav som Samfundet för fastighetsekonomi 

ställer för auktorisation av generell fastighetsvärderare. Dessa krav är en symbios av teoretisk 

utbildning, aktuell marknadsinformation, praktik samt att värderaren måste inneha en 

oberoende ställning.  

En aspekt i detta är dock att värdering för fastighetsindex kan ske med både interna och 

externa värderare. En effekt av detta blir således att det inte finns ett krav på oberoende om 

man använder sig av en intern värderare. Kompetenskraven för de externa respektive interna 

värderare är dock samma. År 2006 utgjordes majoriteten av värderingarna, ca 90 procent av 

externa värderingar där det totala fastighetsvärdet i Sverige uppgick till 197 miljarder kronor 

(SFI, 2007). 

Våra beräkningar av SFI-variablerna har ett tidsintervall mellan åren 1984-2009. 
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Variablerna vi valt att belysa är: 

 

 

 

Dessa variabler innefattar endast de fastighetsinnehav Svenskt Fastighetsindex är uppbyggt 

av. 

Efter sekretessavtal med SFI, presenterar vi enbart resultaten av våra beräkningar utan 

underliggande beräkningar. 

 

• Samtliga	  fasjghetstyper	  som	  ingår	  i	  Svenskt	  Fasjghetsindex.	  Fasjgheter	  

• Samtliga	  bostadshyreshus,	  där	  50	  %	  eller	  mer	  av	  hyresintäkterna	  	  
kommer	  från	  bostäder.	  Bostäder	  

• Samtliga	  bostadshyreshus,	  inom	  det	  geografiska	  området	  av	  
centrala	  Stockholm.	  Se	  Bilaga	  1	  för	  områdets	  omfamning.	  

Bostäder	  centrala	  
Stockholm	  

• Bostadshyreshus	  i	  samtliga	  kommuner	  vilka	  ingår	  i	  
Stockholmslän.	  

Bostäder	  resterande	  
delar	  av	  Storstockholm	  

• Bostadshyreshus	  i	  kommunerna	  Ale,	  Göteborg,	  Härryda,	  
Kungsbacka,	  Kungälv,	  Lerum,	  Mölndal,	  Parjlle,	  Stenungsund,	  
Tjörn,	  Ockerö.	  	  

Bostäder	  Göteborg	  

• Bostadshyreshus	  i	  kommunerna:	  Luleå,	  Umeå,	  Sundsvall,	  Gävle,	  
Uppsala,	  Västerås,	  Örebro,	  Karlstad,	  Norrköping,	  Linköping,	  
Jönköping,	  Växsjö,	  Borås,	  Helsingborg.	  

Bostäder	  övriga	  större	  
städer	  

• Bujksfasjgheter	  där	  50	  %	  eller	  mer	  av	  hyresintäkterna	  kommer	  
från	  bujker.	  Bujksfasjgheter	  

• Kontorsfasjgheter	  där	  50	  %	  eller	  mer	  av	  hyresintäkterna	  kommer	  
fårn	  kontor.	  Kontorsfasjgheter	  

• Industrifasjgheter	  där	  50	  %	  eller	  mer	  av	  hyresintäkterna	  kommer	  
från	  industrilokaler	  (industri,	  produkjon,	  verkstad	  eller	  lager).	  Industrifasjgheter	  
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2.3.2 SIXPRX.SSE	  
Syftet med SIXPRX.SSE är att spegla marknadsutvecklingen för Stockholmsbörsens bolag. 

Begränsningarna som finns är att inget bolag får överskrida 10 % av indexet, samt att bolag 

som väger 5 % eller mer ej får väga mer än 40 % tillsammans. Indexet beräknas i realtid och 

inkluderar direktavkastningen i form av de utdelningar som utbetalas till aktieägarna. Genom 

att indexet består av både värdeutveckling och direktavkastning används det i denna studie 

som jämförelsemått för totalavkastning. (SIX telekurs, 2011). 

Våra beräkningar av SIXPRX.SSE sträcker sig mellan åren 1993-2009. 

 

2.3.3 SIXPX.SSE	  
SIXPX.SSE är identiskt med SIXPRX.SSE med skillnaden att det inte inkluderar 

direktavkastningen i form av utdelning till aktieägarna. P.g.a. detta är det lämpligt att använda 

detta index som jämförelsemått för värdeutvecklingen. (SIX telekurs, 2011). 

Våra beräkningar av SIXPX.SSE är genomförda under perioden 1993-2009.  

 

2.3.4 AFGX	  
Detta breda index började beräknas 1901 och mäter den genomsnittliga kursutvecklingen på 

Stockholmsbörsen.  Av denna anledning är detta index en bra måttstock för kursutvecklingen 

på en svensk aktieportfölj. Många fondförvaltare använder AFGX som jämförelsemått vid 

avkastningsberäkningar. Indexet inkluderar dock inte utdelningar och är därför inte lämpligt 

att använda I totalavkastningsjämförelser. AFGX är förmögenhetsviktat vilket betyder att 

varje akties vikt står i relation till dess börsvärde. (Affärsvärlden, 2011).    

De genomförda beräkningarna som presenteras senare i arbetet på AFGX är under 

tidsintervallet 1984-2007. 

2.4 Räntor	  

2.4.1 Real	  och	  nominell	  ränta	  
Vanligaste formen av ränta är den nominella räntan (Riksgälden, 2010). Eftersom den 

nominella räntan inte tar hänsyn till varken inflationen eller annan påverkan kan den inte 

användas som beräkningsunderlag i korrekta avkastningskalkyler.  

Den reala räntan är den nominella räntan justerad med inflationen.  
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2.4.2 Riskfria	  räntan	  	  
Vid alla typer av investeringar bör hänsyn tas till den riskfria räntan dvs. Den räntabilitet som 

investeraren kan erhålla till ingen eller mycket låg risk (Hansson, 2005, p. 107).  Denna ränta 

definieras av Riksbanken som en 5-årig statsobligation men det finns även andra definitioner.  

Exempelvis kan man använda sig av Riksbankens reporänta eller referensränta. Dessa två är 

mycket lika varandra med skillnaden att referensräntan avrundas uppåt till närmsta hel eller 

halv procentenhet och grundar sig på reporäntan nivå vid utgången av föregående halvår. 

(Riksbank, 2011). Ett exempel på en av de största svenska aktörerna som använder reporäntan 

i sina beräkningar är sjätte AP fonden (Finansdepartementet, 2004).   

Vi har valt att använda oss av den 5-åriga statsobligationsräntan då vi anser den vara mest 

lämpad i sammanhanget. Den 5-åriga stadsobligationen är baserad på en nominell ränta och är 

en av obligationsvarianterna Riksgälden använder för att finansiera statens medel- och 

långfristiga lånebehov (Riksbank, 2011). 

 

2.4.3 Kalkylränta	  
Mertzke (1927) hävdar att kalkylräntan är summan av den riskfria räntan, dvs. räntan på en 

aktuell långsiktig obligation, adderat med ett fastighetsrelaterat riskpåslag. Detta är beroende 

på den aktuella typen av fastighetsinvestering. Olika geografiska delmarknader genererar 

olika risktaganden och därmed kalkylräntor. Hurd (1924) belyser att investering i ett centralt 

beläget hyreshus i en tillväxtregion genererar en låg kalkylränta, samtidigt som en investering 

i en liknande fastighet i ett stagnerande område genererar en högre kalkylränta. De 

geografiska delområdena är av stor vikt men inte den enda variabeln som påverkar 

kalkylräntan.  

Risktillägget innefattar dels ett generellt tillägg för fastigheter, dels ett specifikt tillägg för det 

aktuella objektet. Kalkylräntan utgör en symbios av den ekonomiska basen och fastighetens 

marknadsposition. När det gäller lokaler är risken beroende av hyreskontraktsstrukturen och 

typen av hyresgäster. Exempelvis kan en lägre kalkylränta användas om en säker hyresgäst 

sitter med ett långt kontrakt i fastigheten (SFI, 2007, p. 21). 
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2.5 Källkritik	  och	  reliabilitet	  av	  datamaterial	  
Indexserierna vi valt att använda oss av kommer från stora och seriösa aktörer på marknaden.  

SIX telekurs, vilka tillhandahåller SIX-indexserierna, är en av de ledande leverantörerna av 

finansiell information i Norden. Deras huvudsakliga kunder är banker, fondkommissionärer, 

medieföretag m.f.. (SIX telekurs, 2011).  

Tack vare SIX telekurs goda rykte på marknaden, lägger vi stor tillit till informationen vi 

blivit tilldelad och definierar den som mycket rättvisande. 

Efter kontakt med Affärsvärlden, vilka tillhandahåller indexet AFGX, fick vi förklarat för oss 

att Affärsvärlden köper sina data från SIX telekurs, vilket även AFGX baserats på. 

Affärsvärlden är en välläst finanstidning och för att citera dem själva från deras hemsida är de 

”Sveriges främsta affärsmagasin” enligt Sveriges analytikerkår.  

Eftersom AFGX är ett sådan frekvent använt jämförelseindex för såväl småsparare som stora 

aktörer, känner vi en stor tillit till denna indexserie som jämförelseobjekt även till vår studie. 

Indexserierna vi tagit del av från SFI har hög reliabilitet enligt oss i sig. SFI sätter svensk 

värderings standard vilket är allmänt vedertagna riktlinjer inom värderarkåren. Deras data är 

framtagen för att ge investerare möjligheten att jämföra kapitalplaceringar i fastigheter mot 

alternativa placeringar (SFI, 2011). Dock bör det tilläggas att eftersom fastigheters 

marknadsvärde värderas med långa tidsintervaller tillskillnad mot aktiernas kursvärde 

försvinner en stor del av volatiliteten hos dem. Detta innebär i realiteten att 

fastighetsmarknaden är rörligare än vad den visar på papper. 

Den 5-åriga statsobligationen vi använt oss av som riskfri ränta kommer direkt från Sveriges 

Riksbank. Då de flesta finansiella institut och privata småsparare använder sig av denna 

obligation som riktvärde för en riskfri placering känner vi oss mer än bekväma med vårt val. 

Till detta kan tilläggas att vi lever i övertygelsen att Sveriges Riksbank har resurser och 

kompetens att leverera korrekta värden. 
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2.6 Tillvägagångssätt	  

2.6.1 Beräkningsverktyg	  

2.6.1.1 Varians	  
Variansen är ett spridningsmått på avvikelser baserat på medelvärdet. Variansen beräknas på 

avvikelsen mellan avkastningen, R, och förväntad avkastning, E(R), vilket också är 

medelvärdet av avkastningen. Denna avvikelse kvadreras sedan för att eliminera negativa tal. 

De kvadrerade talen summeras slutligen för att sedan divideras med avvikelseantalet -1. (De 

Ridder, 2003, p. 68) 

 

σ! =
(R − E R )!  
n − 1

 

σ² = Variansen 

Σ = Summan av 

R = Avkastning 

E = Förväntad avkastning 

N = Antal observationer 

 

2.6.1.2 Standardavvikelse	  
Standardavvikelse är precis som variansen ett spridningsmått på avvikelser baserat på 

medelvärdet. Standardavvikelsen beräknas genom att ta kvadratroten ur variansen. (De 

Ridder, 2003, p. 69) 

 

σ = σ! 

σ = Standardavvikelsen 

√ = Roten ur 

σ² = Variansen 
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Varians och standardavvikelse är den vanligaste benämningen av risk inom finansvärlden. 

 

Genom beräkningar av varians och standardavvikelse kan man utläsa avvikelserna för en 

specifik aktie eller fastighet. För att vidare ställa dessa i samband till varandra använder man 

sig av covarians och korrelation.  

 

2.6.1.3 Covarians	  
Covariansen visar hur två tillgångar svänger i förhållande till varandra liksom korrelationen. 

För att underlätta tolkningarna av svängningarna kan man standardisera covariansen till 

korrelation. (De Ridder, 2003, p. 77) 

 

2.6.1.4 Korrelation	  
Korrelationen visar styrkan av ett samband mellan två variabler. Man kan använda sig av att 

mäta korrelation inom de allra flesta sammanhangen men i ett perspektiv utifrån aktier och 

fastigheter ställer man exempelvis två aktier eller fastigheter mot varandra för att kunna mäta 

deras samband till varandra. Vi har i vår studie främst räknat på korrelationen mellan två 

indexserier.  

Korrelationen uttrycker sig genom ett värde mellan 1 och -1. Vid värdet 0, visar det inget 

samband mellan variablerna, vid värdet 1 är det maximal positivt samband och vid värdet -1 

maximalt negativt samband. Korrelationen berättar ingenting och orsakssambandet utan visar 

endast sambandet. (De Ridder, 2003, p. 78) 

 

2.6.1.5 Sharpekvot	  
För att få ett mått på förtjänsten av tagen risk beräknas Sharpe-kvoten. Denna utvärderar 

kapitalförvaltning genom att kalkylera portföljens riskjusterade avkastning. Detta beräknas 

genom att dividera den genomsnittligt erhållna avkastningen med avdrag för den riskfria 

avkastningen med den totala risken som förvaltaren tagit. Den totala risken benämns 

volatilitet och mäts i standardavvikelse, denna anger hur mycket priset på en finansiell 

tillgång varierar. En hög standardavvikelse anger att tillgången varierar mycket i pris och 

därmed anses ha en högre risk än en med låg standardavvikelse. Kapitalplaceringen med den 
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högsta Sharpe-kvoten är således att föredra, då denna genererar en högre avkastning i 

förhållande till tagen risk. Är Sharpe-kvoten negativ har avkastningen varit lägre än den 

riskfria räntan, oftast definierad som statsskuldväxelräntan. (Hansson, 2005, p. 188) (De 

Ridder, 2003, p. 200) (Första AP-fonden, 2010). 

 

Sharpekvot =
(Rp − Rf)

σp
 

 

Rp= Genomsnittlig (aritmetisk) avkastningen för portföljen.  

Rf= Genomsnittlig (aritmetisk) avkastning på det riskfria placeringsalternativet. (riskfria 

räntan) 

σp= Standardavvikelsen i avkastningen för portföljen 

 

2.6.2 Beräkningsmetodik	  	  
Aktieindexserierna var från början specificerade i dagskurser. För att få så precisa uträkningar 

som möjligt ville vi använda oss av många beräkningspunkter. Efter flera leds kalkylering tog 

vi fram en årsmedelavkastning, vilken vi sedan använde oss av till resterande beräkningar.  

Vad avser Svenskt fastighetsindex har vi använt oss av deras redan framräknade 

årsavkastningar för varje specifikt tillgångsslag. 

Vidare är beräkningarna av standardavvikelser, korrelationer, medelvärden, sharpekvoter, 

riskpremier, förhållanden och justerade riskpremier samtliga baserade utifrån indexseriernas 

årsavkastningar. Dessa beräkningar har genomförts då de är mest lämpade till denna form av 

studie.  

 

 

 

 



14	  
	  

Disposition av beräkningarna: 

Dessa beräkningar presenteras under respektive rubrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4	  Empiri/Resultat	  

Riskfria	  räntan	   Värdeutveckling	   Direktavkastning	   Totalavkastning	  

5	  Analys	  

Värdeutvecklingens	  
riskpremie	  

Värdeutvecklingens	  
justerad	  riskpremie	  

Direktavkastningens	  
riskpremie	  

Direktavkastningens	  
justerad	  riskpremie	  

Totalavkastningens	  
riskpremie	  

Totalavkastningens	  
justerad	  riskpremie	  
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3. Teoretisk	  referensram	  
I detta kapitel redovisas teorier som är relevanta för studien.  En del av teorierna går att 

direktapplicera på våra beräkningar senare i studien.  Läsaren finner dock en större bredd än 

så i detta avsnitt. Huvudsyftet med detta är att ge läsaren en adekvat förståelse för 

investeringstyperna och dess karaktär i stort.  All framförd teori i detta kapitel inverkar på 

investerarens val mellan aktier och fastigheter. 

	  

3.1 Orientering	  
Under de senaste decennierna har fastigheter fått mer och mer uppmärksamhet som 

investeringsobjekt. Redan i mitten av åttiotalet beskrev Bruggeman, Chen och Thiebodeau 

(1984) varför de ansåg att fastigheter förtjänade en större tilldelning i institutionella placerares 

portföljer. Studier har visat att Amerikanska pensionsfonder har ca 3,5 % av sitt kapital i 

kommersiella fastigheter om bostadsinnehaven exkluderas. Detta kan jämföras med flera 

större ekonomier där siffran överstiger 10 %. De kommersiella fastigheternas vara eller icke 

vara har dock ifrågasatts av den orsaken att fastigheternas värdeutveckling ofta bygger på 

värderingar i stället för fysiska transaktioner. P.g.a. detta visar fastigheternas marknadsvärde 

ansatser till en ”smoothing” effekt. Eftersom värderingar tenderar att dras mot medelvärdet 

och dessutom inte görs så ofta för jämnas fastigheternas värdeförändringar ut.  

Bieffekten av detta blir att fastighetsavkastning tenderar att underskatta volatilitet och därför 

synes ha en högre riskjusterad avkastning än vad de egentligen har. Effekten av detta är att det 

är svårare att jämföra dem med exempelvis aktier där ett börsvärde går att avläsa varje dag 

och därmed få precisare volatilitetsvärden. (Hoesli & Lizieri, 2007). Eftersom fastigheternas 

värdeutveckling ofta bygger på värderingar i stället för fysiska transaktioner finns inte samma 

dataunderlag som i fallet med aktier. Effekten av detta är att det är svårare att jämföra dem 

med exempelvis aktier där ett börsvärde går att avläsa varje dag.  
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3.2 Beståndet	  

3.2.1 Sveriges	  generella	  fastighetsbestånd	  	  
Innan ett investeringsbeslut kan fattas är det relevant att känna till omfattningen och utbudet 

på den marknad man vill investera i. Inom den kommersiella fastighetsmarknaden mäts detta i 

taxeringsenheter där en taxeringsenhet kan bestå av flera fastigheter.  I denna studie 

analyseras främst hyreshus som investeringsalternativ. Dessa är definierade i 

fastighetstaxeringslagen som en byggnad vars främsta uppgift är att verka som kontor, butik, 

hotell eller bostad åt minst tre familjer.  Den svenska hyreshusmarknaden omfattar totalt ca 

170 miljoner m2 boarea, den generella fördelningen mellan hyreshusenheterna illustreras 

nedan (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006, p. 115): 

För att bättre förstå Sveriges fastighetsbestånds storlek kan man sätta det i relation till 

världens. Det är svårt att uppskatta hur stor den globala kommersiella fastighetsmarknaden är, 

men beräkningarna varierar från $ 8 triljoner till $ 22 triljoner. Den lägre uppskattningen 

motsvarar ungefär 16 % av kapitalet på den globala aktiemarknaden och den övre delen ca 40 

%. (Hoesli & Lizieri, 2007). 

 

Kategori	   Antal	  taxeringsenheter	   Taxeringsvärde	  (MSEK)	  
Huvudsakligen	  bostäder	  (320)	   64	  497	   950	  767	  
Både	  bostäder	  och	  lokaler	  (321)	   21	  466	   361	  408	  
Huvudsakligen	  lokaler	  (325)	   24	  011	   433	  578	  
Kontor	  på	  industrimark	  (326)	   1	  858	   14	  646	  
Hotell	  och	  restaurang	  (322)	   3	  827	   32	  472	  
Kiosk	  (323)	   1	  798	   764	  
Parkeringshus,	  garage	  (324)	   914	   5	  457	  
Tomtmark	  (310)	   5	  502	   10	  093	  
Övrigt	   5365	   670	  
Totalt	   129	  238	   1	  809	  855	  
Tabell	  3-‐1	  Det	  kommersiella	  fastighetsbeståndet	  i	  Sverige	  (SCB,	  2010)	  
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3.2.2 Fastigheternas	  särdrag	  
Tidigare belystes den gällande fastighetslagstiftningens betydelse för fastigheterna som 

investeringsform. Denna är en viktig aspekt men långt ifrån det enda särdraget vid 

fastighetsinvestering.  Trots att generell marknads- och pristeori är möjlig att tillämpa på 

fastigheter är det viktig att känna till särdragen innan ett investeringsbeslut fattas. 

 

3.2.3 Varje	  fastighet	  är	  ensam	  i	  sitt	  slag	  
Även om två fastigheter kan vara mycket lika så är varje objekt unikt. Värderingsobjektens 

avvikelser kan vara av ringa betydelse vid en jämförelse. Dock så finns de alltid där och 

bidrar till fastighetens individualitet. Dessa avvikelser kan exempelvis vara tomtens areal, 

byggrättens storlek, typ av bebyggelse och upplåtelseform (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet, 2006, p. 130). 

 

3.2.4 Varje	  fastighet	  har	  ett	  bestämt	  läge	  
Inom den kommersiella fastighetsmarknaden är läget den största prispåverkande faktorn 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006, p. 129). Mycket går att förändra med en 

fastighet men läget är alltid givet. Rent fysiskt går det att flytta byggnader men det innebär en 

stor kostnad, speciellt i kommersiella sammanhang där det ofta handlar om större byggnader. 

Därav behandlas det inte i denna studie.  När läget är konstant påverkar den kringliggande 

omgivningen prisbildningen i allra högsta grad.  Allt ifrån kommunikation, vägar, social 

service, grannar, butiker samt närheten till grönområden är av betydelse. Störningar som 

exempelvis buller eller föroreningar kan också ha en negativ verkan på prisbildningen. 

	  

3.3 Investeringsformer	  i	  fastigheter	  
I Sverige finns det tre investeringsformer för att placera kapital i fastigheter. Ett alternativ är 

direktägande, vilket innebär att man köper en fastighet och förvaltar den under innehavande 

tiden. De andra två alternativen är så kallade indirektägande, där man placerar kapital i aktier 

hos börsnoterade fastighetsbolag alternativt fastighetsfonder vilka är uppbyggda på 

fastighetsaktier.  

Fördelar med ett indirektägande kan bland andra vara att investeraren får en bred exponering 

mot fastighetsmarknaden. I denna investeringsform kommer man dessutom undan de 
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företagsspecifika riskerna vilka de enskilda företagen inte undkommer. En av nackdelarna är 

den generella marknadsrisken som börsen präglas av.  

Utvecklingen för investeringsformer i fastigheter har dock nått längre fram i andra länder. I 

USA finns det en framarbetad modell vid namn Real Estate Investment Trust, REIT. REIT:s 

är en form av ett investmentbolag där det endast finns ett begränsat antal aktier, vilka 

investerare kan köpa genom andelsköp på marknadsplatser, exempelvis New Yorkbörsen. 

Denna modell har många andra länder applicerat på deras egna marknader, bland andra 

Tyskland, England och Australien efter klara framgångar i USA. 

REIT:s ger investerare skattetekniska fördelar som inte kan erbjudas genom direktägande av 

en fastighet genom att REIT inte betalar någon federal skatt på inkomster eller kapital vinster. 

Dock så måste en rad villkor uppfyllas för att dessa fördelar skall gälla. (Vinell, 1996, s. 53). 

Några av dessa villkor gäller för utdelningar, organisationsform, inkomstkällor mf.    

Modellen är uppbyggd i tre system: 

1. Equity REIT är ett av systemen vilket går ut på att köpa, förvalta och sälja 

fastigheter. 

2. Mortgage REIT är ett annat av systemen vilket bygger på att investera i olika 

skuldinstrument med fastighetsinteckningar som pant. 

3. Hybrid REIT är som namnet påtalar en form där man investerar i en kombination av 

equity- och mortgage REIT. 

(Vinell, 1996, s. 53). 

 

Då fastighetspriserna har intresserat investerare under många år har en rad studier inom 

området genomförts. Den generella bilden i dessa studier är att REITmarknaden är mycket 

mer effektiv och likvid till skillnad mot fastighetsmarknaden. REITpriserna visar sig enligt 

dessa studier mer adekvata och speglande till fastighetsmarknaden. De ser dock tendenser till 

att REITpriserna tenderar att följa börsens utveckling, vilket egentligen inte tar hänsyn till 

fastighetsmarknaden och dess faktorer. Kontentan av dessa studier visar då att 

värdeutvecklingen för fastigheterna kan bli något missvisande när det sätts i sammanhang 

med REIT vilket gör att man till viss del bör hålla isär de två. (Carlson, Titman, & Tiu, 2010). 
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Professor Lars Vinell (2006) har presenterat en svensk lösning till en ny investeringsform av 

fastigheter. Detta förslag lämnades som motion till riksdagen 1996 och investeringsformen 

kallar han FIB, fastighetsinvesteringsbolag. Förslaget är utformat och anpassat för den 

svenska marknaden men har ännu inte tilldelats något bifall av Riksdagen.   

 

3.4 Investeringsbeslutet	  

3.4.1 Det	  generella	  investeringsbeslutet	  
Inför ett investeringsbeslut krävs en kalkylering av framtida betalningsflöden samt vilken 

alternativkostnad kapitalet har. D.v.s. vilken räntabilitet kan erhållas på kapitalet genom 

placering i andra investeringsformer. Ett investeringsbeslut kan mycket väl komma att 

påverka investeraren över en lång tidshorisont. Därför är det relevant att beräkningarna samt 

underlaget för dem är av god kvalitet. Detta gäller oavsett om det handlar om 

direktinvestering i en fastighet eller köp av aktier i ett börsbolag. Ryggraden i 

beslutsprocessen är att värdera de olika betalningsflödena som uppkommer genom 

investeringen. Dessa betalningsströmmar ligger till grund för en korrekt värdering av 

investeringen och huruvida den är lönsam eller ej. 

 

Värderingen baseras på tre olika betalningsflöden (De Ridder, 2003, p. 42): 

1. Grundinvesteringen, ex. inköp av en fastighet eller en aktie. 

2. Investeringens årliga nettoinbetalningar, d.v.s. fastighetens driftnetto och aktiens 

direktavkastning. 

3. Restvärdet av investeringen och andra kassaflöden som genereras när tillgången 

avyttras.  

I denna analys är grundinvesteringen en utbetalning medans de två senare är inbetalningar. 

Parallellt med detta är det värt att belysa att transaktion och kringkostnader ingår i 

grundinvesteringen. 

Vid ett fastighetsköp tillkommer stämpelskatt på 1,5 % om köpet sker av en privatperson. Om 

en näringsidkare köper en fastighet uppgår samma skatt till 3 % på köpeskillingen 

(Lantmäteriet, 2010). Detta är en effekt av att köpet avser fast egendom enligt jordabalken. 
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Pga. av detta debiteras således de avgifter och skatter som är lagstiftade i samma balk. 

Bieffekten av dessa skatter är de flesta kommersiella fastighetsaffärerna sker i bolagsform. 

Detta sker vanligtvis genom att fastigheten ligger i ett bolag som köparen köper aktierna i. 

Genom denna metod byter inte fastigheten lagfaren ägare och därför utgår ingen stämpelskatt. 

Använder man sig av en mäklare så tillkommer ett mäklararvode för säljaren vid försäljningen 

(SFS, 2010).  

Värt att ha i åtanke är att om fastighetsköpet sker i lagfaren form utlöses en hög 

transaktionskostnad. Denna bör tas i beaktande när innehavsperioden på investeringen skall 

kalkyleras. En aktie eller ett värdepapper betraktas som lös egendom varpå den inte genererar 

samma skatteeffekter som fast egendom. De kostnader som däremot tillkommer vid handel 

med aktier eller värdepapper är en transaktionsavgift till aktiemäklaren kallad courtage 

(Avanza Bank, 2010). 

För att kunna jämföra en investering i fastigheter med en i aktier är det relevant att belysa de 

olika särdragen som präglar investeringsformerna. Detta är av intresse för att kunna beräkna 

en korrekt riskpremie på investeringen och därmed kunna fatta ett klokt investeringsbeslut.  

 

3.4.2 Fastigheter	  som	  investeringsobjekt	  
 “Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter”  

Detta är inledningen på första kapitlet av jordabalken i svensk lag (SFS, 2010). Skall 

fastigheter belysas som investeringsform är det relevant att känna till lagstiftningen kring 

överlåtelser av dessa, då denna skiljer sig mycket från lagstiftningen som reglerar 

aktietransaktioner. Skälen till den stränga lagstiftningen kring fastighetstransaktioner är deras 

stora ekonomiska och strategiska värde både för den enskilde samt samhället i stort. 

Investeringar och ägarskap i fastigheter har en historia präglad av stränga regelverk. Detta är 

något som med största sannolikhet kommer att fortskrida pga. sociala skäl samt fastigheternas 

viktiga roll i samhällsstrukturen (Institutet för värdering av fastigheter & samfundet för 

ekonomi, 2005, p. 203). 
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Förutom de specifika särdrag som redovisas nedan bör en investerare som intresserar sig för 

fastigheter vara medveten om deras behov av förvaltning. Att sköta en fastighet kräver en 

organisation och personal. Bieffekten av detta blir att investeraren sätter sig i en position där 

denne riskerar att bli ledare för ett förvaltningsbolag i stället för att bara vara en investerare. 

(Hoesli & Lekander, 2008). 

 

3.4.3 Lång	  ekonomisk	  livslängd	  
Den generella uppfattningen är att mark klassas som evigt bestående, detta styrks av att det 

inte sker någon avskrivning på mark enligt svensk skattelagstiftning (SFS, 2010, p. IL 19 

kap). 

Även fastigheter anses ha en lång ekonomisk livslängd på runt 60-100 år (Persson, 1991, p. 

7). Underhålls dessutom fastigheten ordentligt finns i princip ingen begränsning i livslängd 

(Persson, 1991, p. 39). En sekundäreffekt av detta är nyttan och avkastningen kan räknas över 

en lång tidshorisont. Simultant med detta visar studier att fördelarna med direktägande i 

fastigheter tenderar att öka när placeringshorisonten förlängs.  Ur ett investerarperspektiv ökar 

därför attraktivitetsgraden hos fastigheter som strategisk placering parallellt med en utökad 

tänkt innehavstid (Lee & Stevenson, 2005, p. 134). 

 

3.4.4 Stor	  kapitalinsats	  
Vid kommersiella fastighetsaffärer är det ofta mångmiljonbelopp det rör sig om. Detta kräver 

att investeraren har ett större kapital att satsa. Vid aktieaffärer går det att köpa delar av ett 

bolag till ett avsevärt lägre belopp. En fastighet däremot går inte att dela upp i små delar på 

samma sätt som ett börsbolag. Vid aktieaffärer står det således investeraren fritt att bestämma 

hur mycket kapital som skall satsas i takt med att tillgången till kapital växer. Detta är inte 

fallet med fastigheter där det redan från start gäller att ha ett stort disponibelt kapital att 

investera. Detta kan styrkas genom att beräkna medeltaxeringsvärdet på en fastighet med 

typkod 320 dvs. Huvudsakligen bostäder (950 767 000 000/64 497) = 14 741259 kr, beräknat 

med 2009 års taxering (SCB, 2010). En parallelleffekt av detta är att majoriteten av köpen 

sker lånefinansierat. Denna aspekt med tillhörande villkor och räntelägen påverkar de aktuella 

prisnivåerna i stor utsträckning (Institutet för värdering av fastigheter & samfundet för 

ekonomi, 2005, p. 204). 



22	  
	  

Det faktum att köpen ofta sker lånefinansierade anges även som en anledning till att 

fastigheter är mindre attraktiva som investeringsobjekt. En investerare tar inte bara risken för 

själva investeringen utan också en risk i och med att räntan kan öka. (Carlson, Titman, & Tiu, 

2010).  

Denna investeringsjämförelse tas ingen hänsyn till räntelägen och finansieringsformer. Likväl 

bör läsaren för den övergripande förståelsens skull ha detta i åtanke som en tänkbar förklaring 

till varför inte fastighetsinvestering sker i större utsträckning. 

 

3.4.5 Trögrörligt	  utbud	  med	  utdragen	  överlåtelseprocess	  
En effekt av de långa placeringshorisonterna är en låg omsättningshastighet. Generellt sett 

ligger denna på 3-5 % per år beroende på fastighetstyp. En annan aspekt som späder på denna 

effekt är att en fastighetsaffär är en lång och utdragen process. I vissa fall kan det gå flera år 

från taget investeringsbeslut till genomförd affär.  I denna utdragna process kan flera experter 

vara inblandade, t ex. rådgivare, besiktningsmän, värderare, advokater, revisorer, 

bankpersonal etc. Vid fastighetsinvestering har således säljaren av tillgången generellt sett ett 

informationsövertag och för att köparen skall hamna på samman nivå krävs ett bra 

startkapital. (Hoesli & Lekander, 2008). Alla dessa bidrar till de höga transaktionskostnaderna 

och den låga omsättningshastigheten (Institutet för värdering av fastigheter & samfundet för 

ekonomi, 2005, p. 204). 

En sekundäreffekt av fastigheternas illikviditet och otympliga natur ställer enligt McAllister 

höga krav på investeraren. Fastighetsspekulanten bör ha tillräcklig kunskap om marknaden för 

att dels identifiera fastigheter med rätt prissättning, dels ha förmågan att sköta fastigheterna 

lika bra som andra aktörer på orten. (McAllister, 2000). 

 

3.4.6 Bristfällig	  marknadsinformation	  
Aktiemarknadens kurser uppdateras varje sekund och är mycket enkla att övervaka. 

Köpkursen redovisas fortlöpande och det är enkelt att se historik och få information om 

bolagens verksamhet. En fastighet måste primärt värderas individuellt för att få ett bedömt 

marknadsvärde. Sekundärt måste hänsyn tas till information om potentiella förändringar 

rörande framtida driftnetton (Hägg, 1990, p. 35), exempelvis den nya hyreslagen där 

intäktssidan kan förändras (SABO, 2010). Dessa ändrade förhållanden kan påverka 
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prisbildningen på fastigheter. Eftersom denna information är ny vid varje enskilt tillfälle kan 

den inte förutses. Effekten av detta blir att fastighetsprisernas förändringar inte heller kan 

förutses (Sharpe, 1981, p. 71). 

 

3.4.7 Nya	  hyreslagen	  	  
Fram till 2011 har hyresavgiften för hyresrätter baserats efter bruksvärdesprincipen. Det 

innebär att hyressättningen är reglerad i prisnivå efter beräkningar på bland annat standard, 

skick, storlek, närhet till centrum, skolor etc. Däremot tas ingen hänsyn till byggnadsår drifts-, 

produktions- eller förvaltningskostnader (1983/84:137, pp. 22, 72) (2009/10:185). Denna 

reglering avviker från marknadsekonomins normala prissättning, vilket i största utsträckning 

sker efter parametrarna utbud och efterfrågan. 

 Grundtanken bakom bruksvärdesprincipen är att hyresnivån inte ska baseras utifrån 

geografisk placering av bostaden, vilket skulle innebära att attraktiva bostadsområden i så fall 

skulle ha skyhöga hyresavgifter medans mindre attraktiva områden kännetecknas av låga 

bostadshyror. Denna princip uppkom med hänsyn till att även människor med lägre inkomst 

skulle ha en ekonomisk rimlighet att bo i attraktiva bostadsområden. En effekt av 

normaliseringen mellan de olika bostadsområdena som sker genom bruksvärdesprincipen är 

att hyresnivåerna i de mindre attraktiva områdena då också blir högre än vad 

marknadshyrorna hade varit. 

Den 1 januari 2011 trädde ändringar i Jordabalkens 12 kapitel, Hyreslagen i kraft 

(2009/10:185). Dessa förändringar är knutna till hyresnormeringen vilket tidigare har varit en 

jämförelse mellan lägenheten som ska hyressättas och en likvärdig lägenhet i ett allmännyttigt 

bostadsföretag. Det har alltså varit allmännyttan som prisreglerat hyresnivåerna för de privata 

fastighetsägarna. Den nya propositionen reviderade bort allmännyttans prisreglering och låter 

istället samtliga fastigheter på marknaden bli jämförelseobjekt. Tidigare praxis vid en 

hyresprövning i en hyresrätt har varit att en privat fastighetsägare kunnat göra ett påslag om 

ca 5 % i jämförelse mot en allmännyttig likvärdig lägenhet enligt påtaglighetsrekvisitet.  

Sedan årsskiftet är det legitimt för privata fastighetsägare att istället göra ett påslag om ca 5 % 

i jämförelse till en lägenhet som redan har ett påslag om ca 5 % över ett allmännyttigt 

alternativ osv. Problematiken kring denna princip är en så kallad ”saxningseffekt” vilken kan 

trissa upp hyresnivåerna rejält. Påtaglighetsrekvisitet har dock använts nämnvärt sällan då det 

endast gått att använda vid hyresprövningar. Vanligare tillämpning är och har varit en så 
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kallad skälighetsbedömning där man bedömer skäligheten för en hyra i förhållande till 

hyresläget på orten, vilken eliminerar risken för ”saxning”.  Det finns även ett förslag till en 

skyddsregel för snabba, kraftiga hyreshöjningar i propositionen.  

Det bör betonas att bruksvärdessystemet inte kommer förändras genom den nya lagen. Hyran 

kommer således förhandlas och utgå från kollektiva förhandlingar (2009/10:185, p. 65). 

Vi vill med detta ha sagt att vi är medvetna om den nya hyreslagen samt att vi är införstådda 

med att eventuella hyreshöjningar kommer ske, men eftersom vi inte vet utfallet i 

kassaflödena för fastigheterna väljer vi att inte beakta detta i studien. 

	  

3.4.8 Miljö	  
Allmänhetens miljömedvetenhet och tankegångar kring hållbara miljölösningar har tilltagit de 

senaste åren. Fastighetsbranschen är inget undantag från detta fenomen. En viktig 

fastighetsrelaterad aspekt av detta är förekomsten av asbest. Trots att den farligaste sorten av 

asbest förbjöds 1976 och att ett totalförbud kom 1982 så kan det finnas rester kvar i 

byggnader (Ocab, 2010). Detta skall finnas i åtanke när investeringsbeslut fattas eftersom 

asbestsanering är en kostsam process både i tid samt pengar. En ordentlig miljöanalys är 

således att föredra innan ett förvärv kan ske. På detta sätt kan oförutsedda överraskningar som 

saneringskostnader elimineras när fastigheten sedermera behöver underhåll av något slag. 

(Lundström, 1997). 

 

3.4.9 Reparationer	  	  
En potentiell risk alla fastighetsägare tar, är att saker går sönder. När en hyreshusfastighet 

uppnår en ålder av 20-30 år behövs generellt sett en översyn av fastigheten. Denna aspekt bör 

finnas i åtanke när investeringskalkylen räknas fram.  En putsad fasad exempelvis har en 

livslängd på 30-35 år, behöver den putsas under den tänkte innehavstiden utlöses en stor 

kostnad (Persson, 1991, p. 40). Oavsett om det rör värmesystem, tak, rör eller elledningar, 

badrum eller plåtarbeten så bär fastighetsägaren ett ansvar och tar därmed en risk under 

innehavsperioden. Krävs genomgripande reparationer på fastigheten kan det ta många år 

innan investeringen betalar tillbaka sig.  
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Av förekommen anledning är due dilligence momentet av stor vikt för att upptäcka brister 

som behöver åtgärdas och därmed kostnader som genereras under innehavstiden. Då detta är 

av stor vikt åligger det fastighetsvärderaren att redovisa de reparationsbehov som finns och 

vilka kostnader det medför för fastighetsägaren (Persson, 1991, p. 41). 

 

3.5 Risker	  	  

3.5.1 Risk	  och	  korrelation	  
Risk definieras i allmän betydelse som möjligheten att något oönskat skall inträffa (NE, 

2010). I ekonomiska sammanhang kopplas risk till möjligheten att förlora satsat kapital. En 

riskfylld investering är en placering som svänger mycket på kort sikt i förhållande till ett 

kalkylerat medelvärde. Svängningarna benämns även volatilitet och går att mäta både i 

investeringens värdestegring samt direktavkastning. Ett annat sätt är att addera dessa två 

avkastningar och beräkna risken på dessa tillsammans. Anledningen att investerare väljer 

högriskplaceringar är främst för en högre förväntad avkastning på satsat kapital, och genom 

det bli kompenserade för att de utsatt sig för en högre risk. (Caia, Lee, & Nianyum, 2011) 

Detta definieras som riskpremien i investeringskalkylen  

Denna består av tre komponenter, avkastningskrav = riskpremien + den riskfria räntan. 

Riskpremien är således inte den enda avkastningen en investerare måste väga in, det 

förekommer alltid en alternativkostnad på kapitalet i form av en riskfri placering. Den lägsta 

kreditrisken har obligationer utgivna av staten, dessa klassas som helt riskfria och deras 

avkastning definieras som den riskfria räntan tillika en riskfri placering (Zhang & Honggang, 

2011). 

Investeraren behöver således ekonomisk motivation att ta risk. Annars kan denne lika gärna 

placera pengarna i statsobligationer helt riskfritt. Detta är en bieffekt av att människan är 

riskavert, dvs. har en motvilja att ta risker (Kaustia & Torstilaa, 2011). För att uppväga detta i 

investeringssammanhang behövs kompensering i form av en högre riskpremie. 

Nedan belyses två vanligt förekommande metoder att beräkna risken inför ett 

investeringsbeslut.  
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3.5.2 Risk	  och	  avkastning	  
En rationell investerare förespråkar maximal avkastning till minimal risk. Detta är en 

sekundäreffekt av kapitalmarknadsteorin där rationella beslutsfattare föredrar hög avkastning 

och ogillar risk. Rent principiellt betyder detta att om en investerare har två 

placeringsalternativ där risken är densamma föredras alternativet med högst avkastning. 

Parallellt med detta gäller tesen att om en investerare har två alternativ med samma 

avkastning är alternativet med lägst risk att föredra. Den senare tesen är en effekt av att 

placerare är riskaverta och därmed föredrar en låg risk framför en hög risk. (De Ridder, 2003). 

Riskaversion kan te sig på flera olika sätt men ett vanligt förekommande är att inte lägga alla 

ägg i samma korg och sprida riskerna. (Geltner & Miller, 2001, p. 527). Till detta kan 

tilläggas att riskaversion är en signifikant orsak till varför så stora kapital placeras i just 

fastigheter (Hoesli & Lekander, 2008).  

Tidigare belystes Markowitz diversifieringsteorier och hur risken spreds genom att ha flera 

bolag i sin aktieportfölj. Principiellt sett går Markowitzs tankesätt att applicera på andra 

investeringsslag än aktier. En investerare på fastighetsmarknaden kan exempelvis sprida sina 

risker genom att dels investera i både bostäder och lokaler, dels sprida innehaven på flera 

orter eller länder. 

Kombineras dessutom en aktieportfölj med en fastighetsportfölj uppnås en ännu högre grad av 

diversifiering. Detta eftersom fastigheter som tillgångsslag tenderar vara mindre positivt 

korrelerade med aktier och obligationer.  Denna tes gäller främst för kortare mätperioder och 

därmed de årliga avkastningarna för de olika tillgångsslagen. Pga. fastigheternas mindre 

positiva korrelation är de lämpliga att diversifiera med och detta är en av anledningarna att de 

återfinns i många stora institutioners portföljer. (Geltner & Miller, 2001, p. 527).  

Ett bra exempel på detta var när första AP-fonden förvärvade 11 100 hyresrätter i Stockholm, 

Göteborg, Malmö, Jönköping, Borås, Karlstad och Linköping där det underliggande 

fastighetsvärdet var dryga 7 miljarder kronor. I ett pressmeddelande berättade då ledningen 

hur denna investering låg i linje med deras förvaltningsfilosofi i pensionssystemet, dvs. att 

investera på lång sikt, med hög avkastning och låg risk. (Första AP-fonden, 2011)  Till detta 

kan tilläggas att första AP-fondens investeringsfilosofi och portföljsammansättning ligger väl 

i linje med Markowitz diversifieringsteorier. De uppnår detta genom att placera sina dryga 

181 miljarder i aktier, obligationer, valutor, fastigheter och alternativa investeringar globalt 

över hela världen. (Första AP-fonden, 2011) 
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All denna portföljvalsteori hindrar dock inte investeraren från att ta en högre risk om en 

avkastningsökning genereras som betalning. En investerares attityd till risk går att illustrera 

med en indifferenskurva där investeraren är indifferent (likgiltig) vart på kurvan denne blir 

placerad. Däremot kan kurvans natur se annorlunda ut beroende på investerarens preferenser. 

En försiktigare investerare kräver en brantare lutning på kurvan och på så sätt erhålla en större 

avkastning i förhållande till risk. Motsatt effekt uppnås av en investerare som inte är lika 

försiktig av sig och tummar på erhållen avkastning i förhållande till risk. Indifferenskurvan 

kan således te sig lite olika beroende på investerarens syn. Dock skall det påpekas att den 

indifferenskurva som ligger ovanför en annan är att föredra över vilket annat 

investeringsalternativ som helst på den underliggande kurvan.  

 

 

 

Avkastning 

   Risk 

Figur	  3-‐1	  En	  investerares	  attityd	  till	  risk	  (Vinell	  &	  De	  Ridder,	  1995,	  ss.	  145-‐146)	  

 

3.5.3 Risker	  med	  aktier	  
Aktieinvestering innefattar alltid ett visst mått av risktagande. Enligt Hansson är det inte 

ovanligt att en aktie kan falla 50 % eller mer i en stabil eller t.o.m. en stigande marknad. 

Parallellt med detta fenomen förekommer det att börsaktier blir helt värdelösa om bolaget går 

i konkurs (Hansson, 2005, p. 59). Alla investeringar bär dock någon form av risk. Även om 
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kapitalet placeras i ett 100 % säkert bankvalv så kommer inflationen urholka värdet på 

pengarna över tid (Hansson, 2005, p. 68).  

Till detta bör tilläggas att aktier historiskt sett har genererat en högre avkastning än riskfria 

placeringar. Detta är dock ingen garanti att aktiemarknaden kommer att leverera en liknande 

avkastning i framtiden, den kan bara estimeras. Simultant med detta bör det belysas att timing 

är av stor relevans. Investeras kapitalet i ett företag vid fel tillfälle kan det krävas lång tid 

innan man kan få tillbaka sin investering.  Historien förtäljer dessutom om flera börskrascher 

där många människor förlorat hela sitt sparkapital. Ett bra exempel är måndagen den 19 

oktober 1987 då ekonomin upplevde ett mycket kraftigt börsras. Denna dag föll Dow Jones i 

USA med 22 % och har sedermera fått namnet den svarta måndagen. Detta är långt ifrån det 

enda historiska exemplet. 1930-talet gav en rejäl börskrasch med depression i hela västvärlden 

som följd. 1980 och 1990 talets gedigna uppgångar skulle i början av 2000-talet övergå till en 

kraftig nedgång där OMX index rasade med 73 % från mars år 2000 till oktober 2002. Den 

som ger sig in på aktiemarknaden bör därför ha kännedom om dess historiska volatilitet och 

vara medveten om risken det medför (Investeraren.se, 2010).  

Riskerna i en aktieportfölj består av de systematiska och företagsspecifika riskerna.  Den 

systematiska risken benämns även marknadsrisk och innefattar exempelvis ränta och 

valutarisker (Riksgälden, 2010). Den företagsspecifika risken är knuten till det individuella 

företaget och kan innefatta allt från strejker till ledningsproblem (Vinell & De Ridder, Aktiers 

avkastning och risk, Teori och praktik, 1995, p. 55). Ett sätt att minimera den totala risken är 

genom diversifiering. Nobelpristagaren Harry Markowitz belyser hur man genom att blanda 

volatila, okorrelerade aktier i en portfölj, sänker den totala volatiliteten/risken i portföljen 

samtidigt som potential finns för högre avkastning. Denna tes är av stor vikt inom modern 

portföljvalsteori (Markowitz, 1952, p. 79).  

Vidare påvisar De Ridder hur diversifiering kan minska risken i aktieportföljen. Genom att ha 

fler aktier i portföljen som dessutom verkar inom olika sektorer minskar den totala risken. 

Detta genom att diversifiera bort den företagsspecifika risken och därmed endast ha den 

marknadsspecifika risken kvar (De Ridder, 2003, p. 111). 

Även om den företagsspecifika risken diversifieras bort så kommer aktiekurserna på bolagen i 

portföljen vara volatila. Flera faktorer påverkar aktiekurserna. Att redogöra för alla dessa i 

detalj skulle vara en avhandling i sig. För att få en insikt i läget kan dock följande variabler 

nämnas; attraktivitetsgraden på andra investeringsalternativ, ränteläget, beskattningsläget, 
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efterfrågan på aktier, pengaflödet till och från aktiemarknaden, utvecklingen av utländska 

börser, massmedias inställning till börsen, utbudet av nya aktier, konjunkturläge, svårigheter 

att låna pengar, psykologiska faktorer som eufori eller pessimism (Hansson, 2005, p. 49). 

Generellt sett kan det hävdas att de psykologiska, oberäkneliga variablerna kan ha stor effekt 

på börskursen på kort sikt. Ett exempel på detta var när SAS aktien steg med 10 % på en dag 

pga. ett rykte att Lufthansa ville köpa bolaget. Ingenting hade egentligen hänt utan det var 

bara frågan om ryktesspridning (Göteborgsposten, 2011). Psykologiska faktorer och rykten 

skall inte förkastas då tron på bolaget kan ha stor inverkan på börskursen och generera stora 

kurssvängningar på en kort placeringshorisont. På lång sikt brukar dock de mer rationella 

ekonomiskt fundamentala argumenten ha större. Exempel på sådana är teknisk utveckling och 

befolkningsökning (Aktiespararna, 2010). 

 

3.5.4 CAPM-‐	  ansatsen	  	  
Inom portföljvalsteori är det relevant att belysa CAPM- ansatsen (capital asset pricingmodel). 

Denna anger att risken i en aktieportfölj består av två delar, dels den marknadsrelaterade även 

benämnd systematisk risk, och den företagsspecifika även benämnd osystematisk risk. 

Portföljens  risk = Marknadsrisk + Företagsspecifik  risk 

Marknadsrisken anger sambandet mellan hur den enskilda aktien avkastat jämfört med 

marknaden. Denna är generellt sett representerat av ett index, t.ex. OMX, eller AFGX etc. 

Den företagsspecifika risken utrycker aktiens individuella risk och är direkt kopplat till 

företagets unika situation. Faktorer som exempelvis ledningsbyte, stämningar och liknande 

oroligheter är typiska exempel som kan påverka den företagsspecifika risken negativt. För att 

minimera denna använder man sig av differentiering inom portföljval, målsättningen med 

detta är att på så vis endast den marknadsmässiga risken skall kvarstå. Nedan anges hur den 

företagsspecifika risken påverkas när antalet aktier i portföljen ökar (De Ridder, 2003, p. 

110). 
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Risk σ 

  Antal aktier i portföljen 

Figur	  3-‐2	  Företagsspecifik	  risk	  i	  förhållande	  till	  antal	  aktier	  (De	  Ridder,	  2003,	  p.	  111).	  

 

3.5.5 Risker	  med	  fastigheter	  
Ur ett fastighetsperspektiv definieras risk som osäkerheten i fastighetens förväntade 

förmögenhetsvärde. Detta definieras som nuvärdet av det framtida värdet och driftnettot fram 

till det värdet. Det finns således ett legitimt samband mellan risken och den osäkerhet i 

information som fastighetsmarknaden innefattar (Institutet för värdering av fastigheter & 

samfundet för ekonomi, 2005, p. 420). 

 

 

σi = standardavvikelsen på avkastningen på tillgång i. 

ri = enskilda avkastningsobservationer av tillgång i över n=1,2,….,N observationer. 
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ri = den genomsnittliga avkastningen för de N observationerna av tillgång i. 

N = antalet observationer. 

 

3.5.6 Teknisk	  risk	  
En potentiell risk alla fastighetsägare tar är att saker går sönder. Fastigheten skall inte bara ge 

ett skydd mot väder och vind. Utöver denna basfunktion skall den bistå hyresgästen med 

tillfredställande värme, avlopp, kyla och ventilation. Parallellt med den tekniska utvecklingen 

inom dessa områden ökas effektiviteten hos varje delsystem. Exempelvis kan nya effektivare 

ventilationssystem sänka driftskostnaderna genom att ta tillvara på restvärmen.  

Nya innovationer kan således effektivisera fastigheternas resursanvändning. Dock skall det 

beaktas att teknikintensiva system ofta har en kortare livslängd och kräver mer underhåll än 

fastigheten i sig. Detta genererar större underhållskostnader för att uppdatera och hålla de 

tekniska systemen i trim.  

Ett annat sätt att komma runt problematiken och kostnaderna med ett stundande 

reparationsbehov är att investera i nya eller nyligen renoverade fastigheter (Lundström, 1997, 

pp. 91-95). 

 

3.5.7 Hyreskontraktsstruktur.	  	  
I alla hyressituationer skall det finnas ett skriftligt eller muntlig avtal som förbinder 

hyresgästen att ålägga en viss hyra för en viss yta. Detta sker vanligtvis på månatlig eller 

kvartalsmässig basis och ger hyresgästen besittning samt rättigheter. Samtidigt förbinder sig 

hyresvärden att erhålla en viss standard på den uthyrda ytan. Generellt sett löper ett kontrakt i 

Sverige på tre år varefter det omförhandlas eller sägs upp. Detta innebär en vakansrisk för 

fastighetsägaren om löptiderna ligger för tätt inpå varandra.  

Sker alla uppsägningar och omförhandlingarna samtidigt kan fastighetsägaren tappa flera 

hyresgäster samtidigt. Sekundäreffekterna av detta blir förutom vakanser ett hastigt försämrat 

driftnetto på fastigheten eftersom flera hyresinbetalningar uteblir. Ett sätt att minimera denna 

risk är att ha en spridning på kontraktens löptider och därmed minska risken för stora 

vakanser på en gång. Detta förehavande ligger i linje med diversifieringsteorierna och är en 

grundläggande beståndsdel inom MPT. 
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Det är också möjligt att teckna kontrakt för mer än tre år.  Synergieffekterna av detta är dels 

en förbättrad utjämning av fastighetsmarknadens konjunktursvängningar, dels ett jämnare 

kassaflöde. Sekundärt skall det dock beaktas att om hyresavtalet har en lång löptid så 

genererar det svårigheter att höja hyran om konjunkturen svänger. Ett vanligt förekommande 

sätt att till viss mån försäkra sig mot detta fenomen är att ha en indexklausul med i 

hyresavtalet. Genom detta förehavande räknas hyran upp i förhållande till inflationen eller 

annan liknande variabel. (Lundström, 1997, pp. 91-95) 

Ur ett portföljvalsperspektiv skapar de långa hyresavtalen för fastigheter och dess kassaflöden 

dessutom en bra matchning mot investerarens långfristiga skulder (Hoesli & Lekander, 2008).  

 

3.5.8 Hyresgästprofil	  
Generellt sett finns det principiellt två sätt att säga upp ett hyresavtal. Antingen sägs det upp 

eller så betalar inte hyresgästen hyran. Det skall poängteras att det första alternativet är det 

fördelaktigaste då det inte genererar några rättsliga påföljder. Konkurs för hyresgästen är inga 

sällsyntheter och genererar oförmåga att betala hyran. Ett sätt att gardera sig mot denna 

tråkiga och oekonomiska konsekvens är att göra en riskanalys på hyresgästen. Vidare är det 

klokt att diversifiera även här och ha en struktur av hyresgäster som sträcker sig över ett brett 

spektrum av branscher. Sekundäreffekten av detta tillvägagångssätt är ett minskat risktagande 

eftersom risken för hyresbortfall avtar. 

Vakansgradernas verkan på driftnettot är inte att bagatellisera. Finns det ingen hyresgäst i 

fastigheten finns det heller inga intäkter. Enligt SFI:s värderarhandledning skall denna aspekt 

tas i beaktande vid beräkning av direktavkastningskravet. Tillvägagångssättet grundar sig på 

en uppskattad långsiktig vakansgrad som sträcker sig över en hel konjunkturcykel på hyres- 

och fastighetsmarknaden. Statistiskt sett har dock värderarkåren en tendens att vara för 

positiva i sina skattningar av de långsiktiga vakansgraderna. Konsekvenserna av detta blir att 

de prognostiserade betalströmmarna från fastigheterna reduceras i takt med ökade vakanser. 

(SFI, 2007, p. 20) (Lundström, 1997).  
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Nedan redovisas hur vakansgraderna i svenska flerfamiljshus har haft en stor volatilitet under 

den aktuella mätperioden. 

 

Figur	  3-‐3	  Antal	  till	  uthyrning	  lediga	  lägenheter	  i	  flerbostadshus	  efter	  ägarkategori	  1977-‐2009	  (SCB,	  2010)	  

 

3.5.9 En	  fastighet	  med	  en	  stor	  hyresgäst	  
Den raka motsatsen till hyresgästdiversifiering är att ha en enda stor hyresgäst. Vid ett sådant 

tillvägagångssätt kombineras riskerna med hyresgästprofilen och kontraktsstrukturen till ett 

stort risktagande. Hyresprofilsmässigt faller alla intäkter om hyresgästen går i konkurs. Till 

detta bör tilläggas att även om hyreskontraktsstrukturen inte är lika kritisk vid en första 

anblick så genererar det samma ekonomiska effekt om kontraktet löper ut och ej förnyas. 

Eftersom en enda hyresgäst kan betyda ett fullständigt inkomstbortfall så bör detta undvikas i 

största möjliga utsträckning. (Lundström, 1997, pp. 91-95). 

 

3.6 Värdebegreppen	  
Värderarens uppgift är att bedöma marknadsvärdet vid den aktuella värdetidpunkten. Denna 

läggs sedan till grund för avkastningsberäkningen. Trovärdigheten hos denna är beroende av 

ett korrekt uträknat marknadsvärde. Av denna anledning följer man den internationella 
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standarden utgiven av International Valuation Standards Comittee IVSC. Deras definition på 

marknadsvärde lyser som följer: 

“Market Value is the estimated amount for which a property should exchange on the date of 

valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm’s-length transaction after 

proper marketing wherein the parties had each acted knowledgeably, prudently, and without 

compulsion” (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006, p. 6). 

Parallellt med detta har EG klargjort i deras direktiv för försäkringsbolagens årsredovisningar 

hur de definierar värde. En relevant aspekt i detta är att den anses ha samma innebörd trots ett 

annat sätt att framställa det på. EG-direktivets definition lyder enligt följande. 

“Market value shall mean the price at which land and buildings could be sold under private 

contract between a willing seller and an arm’s length buyer on the date of valuation, it being 

assumed that the property is publicly exposed to the market, that market conditions permit 

orderly disposal and that a normal period, having regard to the nature of the property, is 

available for the negotiation of the sale” (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006, p. 6). 

Dessa definitioner genererar förutsättningarna som tillsammans bygger upp begreppet 

marknadsvärde. Det bör dock belysas att även om begreppen pris och marknadsvärde står i 

relation till varandra så är de inte identiska. Skillnaden mellan de två är att priset representerar 

en faktisk händelse vid en försäljning. Marknadsvärdet däremot är en prognostisering av en 

framtida händelse, tillika det sannolika priset vid en försäljning. Här finns det dock utrymme 

för en viss felmarginal, eftersom varje transaktion är unik, där flera slumpmässiga variabler 

påverkar priset. Effekten av denna slumpaspekt är att fördelningen av priserna sker enligt en 

så kallad normalkurva. De realiserade priserna sett över tid är både lägre och högre än det 

aktuella marknadsvärdet (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006, p. 7). 

Detta fenomen kan förklaras med att köparna vid den enskilda affären kan ha tillgång till olika 

information, ha skilda preferenser, olika grader av erfarenhet etc. I vissa fall kan även icke 

monetära argument vara av betydelse för en enskild spekulant.  Simultant med detta är varje 

fastighet unik ur ett marknadsperspektiv med ett givet läge och en lång varaktighet (Institutet 

för värdering av fastigheter & samfundet för ekonomi, 2005, p. 216).  

Trots dessa variabler går det att utröna ett samband och en regelbundenhet i prisspridningen. 

Eftersom de noterade priserna därmed befinner sig i ett centralt prisintervall går det att 

illustrera detta samband i en frekvensfunktion. Det mest sannolika priset är det som noteras 
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flest gånger. Detta är också den allmänt accepterade definitionen på marknadsvärde 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006, p. 7). 

Sannolikhet 

 

Figur	  3-‐4	  Frekvensfunktion	  för	  priser	  på	  fastighetsmarknaden	  (Lantmäteriverket	  &	  Mäklarsamfundet,	  2006,	  p.	  7).	  

 

3.7 Fastigheter	  ur	  ett	  portföljvalsperspektiv	  
Det som talar för fastigheterna ur ett portföljvalsperspektiv är enligt Giliberto (1993) dess låga 

volatilitet i kombination med dess låga korrelation med aktier.  Effekten av detta blir att ett 

fastighetsinnehav i portföljen minskar den totala volatiliteten i portföljen samtidigt som 

investeraren kan öka den förväntade avkastningen (Gilberto, 1993). Enligt tidigare forskning 

är korrelationen mellan direktinvesteringar i fastigheter och börsinvesteringar, liknande våra 

indexserier, 0,51 (Hoesli & Lekander, 2008). 

Ett argument som brukar användas mot fastigheterna är enligt Froot (1995) att de båda 

påverkas starkt av produktiviteten av kapital och arbetskraft. Dessutom investeras en stor del 

av företagets tillgångar i just fastigheter. Ur detta synsätt påverkar de varandra och därför 

uppnås inte diversifiering i så stor utsträckning.  Dessutom bör det understrykas att en rättvis 

jämförelse av korrelationen mellan tillgångsslagen är beroende av att fastighetsvärderingarnas 

utjämningseffekt, smoothing, tas i beaktade. Görs detta tenderar korrelationen mellan 

tillgångsslagen att öka. Globalt sett visar privata fastighetsindex en svag positiv korrelation 

med aktier och en korrelation nära noll med obligationer. (Hoesli & Lizieri, 2007). 

Andra studier har dock visat att sett över en längre tidshorisont så tenderar korrelation mellan 

aktier och fastigheter minska. Detta innebär att en portfölj bestående av både aktier och 
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fastigheter tenderar att vara bättre diversifierad om placeringshorisonten förlängs. 

(Hoevenaars, Molenaar, Schotman, & Steenkamp, 2008). 

En rationell investerare eftersträvar hög avkastning till låg risk och ett sätt att mäta detta är 

genom att räkna ut den riskjusterade avkastningen, d.v.s. den risk investeraren har tagit i 

förhållande till den erhållna avkastningen. Här utmärker sig fastigheterna med en hög 

riskjusterad avkastning.  Sätts detta faktum i relation till fastigheternas relativt förutsägbara 

ström av inkomster skapas ett utrymme för vad som inom ekonomin brukar kallas för en 

”gratislunch”. I detta fall i form av en avkastning på eget kapital som väl överstiger de risker 

en fastighetsinvestering för med sig. (Hoesli & Lekander, 2008).  

I en rapport till det norska finansdepartementet redovisades det huruvida ett fastighetsinnehav 

sänker den totala risken i portföljen. Resultatet av deras studie visade att för en given 

avkastning på en portfölj som innehöll finansiella tillgångar kunde ett fastighetsinnehav sänka 

portföljens standardavvikelse med 5 % ner till 15 %. Figuren nedan redovisar fördelarna att ta 

med fastigheter i en blandad tillgångsportfölj i USA under perioden 1985-2005. Analysen 

redovisar resultat både med och utan ett avdrag för fastigheternas illikviditet (net of 50 bp 

illiquidity premium). Slutligen adderas effekten av att ha en begränsning på max 10 % 

tilldelning av fastigheter i portföljen. Resultatet visar tydligt att det finns vinster i att lägga till 

fastigheter i en blandad tillgångsportfölj. I detta fall genom att erhålla ett bättre förhållande 

mellan risk och avkastning.  (Hoesli & Lizieri, 2007) 
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Figur	  3-‐5	  Effektiva	  fronten	  USA	  1985-‐2005,	  Källa:	  Hoesli	  &	  Lizieri,	  2007	  

 

I portföljvalsdiskussioner beaktas inte enbart vilka tillgångsslag som är att föredra utan också 

vilken vikt som är att föredra mellan dem. Det tidigare resonemanget styrker att fastigheter 

förtjänar sin plats i portföljen men det bör utredas i vilken utsträckning. Amerikanska 

författare har flera gånger påvisat att den optimala fördelningen bör ligga i intervallet 10-20%. 

(Fogler, 1984) (Ennis & Burik, 1991) (Ziobrowski & Ziobrowski, 1997).   

När fastigheternas vara eller icke vara i en blandad tillgångsportfölj ifrågasattes så 

undersöktes även vilken viktning som hade varit den optimala under samma tidsperiod.  

Författarna har varit konsekventa i den bemärkelsen att de räknat både med och utan 

beaktning av fastigheternas illikvidhet. Tack vare detta tillvägagångssätt är det möjligt att 

utröna i vilken utsträckning illikviditeten påverkar viktningen av tillgångsslagen.  

Exempelvis går det att utläsa att vid en standardavvikelse på 5,05 % är den optimala 

fastighetsandelen nära 30 % utan hänsyn tagen till illikvidheten. Tas denna i beaktande 

sjunker däremot nivån för den optimala fastighetsandelen ner till ca 15 % Nedan illustreras de 

optimala viktningarna av aktier, obligationer och fastigheter vid en given risknivå. (Hoesli & 

Lizieri, 2007). 

 



38	  
	  

 

	  
Figur	  3-‐6	  Viktning	  av	  en	  portfölj	  med	  fastigheter,	  USA	  1985-‐2005.	  

	  

Figur	  3-‐7	  Viktning	  av	  en	  portfölj	  med	  fastigheter	  med	  hänsyn	  tagen	  till	  en	  årlig	  illikviditetspremie,	  USA	  1985-‐2005	  

	  

	  

	  



39	  
	  

	  

4. Empiri/Resultat	  
Som ett led i att möjliggöra ett svar på vår frågeställning har vi i detta kapitel beräknat 

avkastningarna och korrelationerna mellan tillgångsslagen i vår studie.  Innan läsaren tar sig 

an detta kapitel bör denne ha en grundläggande förståelse för fastigheternas och aktiernas 

korrelationssamband, risk och avkastning. Relevant teori kring dessa redovisas i teorikapitlet. 

	  

4.1 Riskfria	  räntan	  
Tabellen visar SE GVB 5Y, Svensk statsobligation 5-års löptid. 

	  

År	   Medelvärde	  i	  %	   År	   Medelvärde	  i	  %	  
1984	  

	  
1998	   4,74	  

1985	   13,15	   1999	   4,51	  
1986	   10,24	   2000	   5,24	  
1987	   11,48	   2001	   4,69	  
1988	   11,22	   2002	   4,99	  
1989	   11,33	   2003	   4,09	  
1990	   13,58	   2004	   3,78	  
1991	   10,92	   2005	   2,84	  
1992	   10,45	   2006	   3,52	  
1993	   7,68	   2007	   4,15	  
1994	   9,12	   2008	   3,78	  
1995	   9,90	   2009	   2,52	  
1996	   7,29	   2010	   2,29	  
1997	   5,86	  

	   	  Tabell	  4-‐1	  Riskfria	  räntan,	  Svensk	  statsobligation	  5-‐års	  löptid.	  
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4.2 Konstaterade	  resultatberäkningar	  av	  fastigheter	  och	  aktier	  

4.2.1 Värdeutveckling	  	  
	  

Variabel	  
StdAv	  
i	  %	  

Korrelation	  med	  
SIXPX.SSE	  

Korrelation	  
med	  AFGX	  

Medelvä
rde	  i	  %	  

Sharpe
kvot	  

SIXPX.SSE,	  Värdeutveckling	   28,71	  
	   	  

15,88	   0,37	  
AFGX,	  Värdeutveckling	   26,64	  

	   	  
16,96	   0,44	  

SFI, Värdeutveckling Fastigheter 12,89	   0,06	   0,20	   4,42	   -‐0,06	  
SFI, Värdeutveckling Bostäder 10,11	   0,41	   0,18	   8,04	   0,28	  
SFI, Värdeutveckling Bostäder centrala 
Stockholm 12,41	   0,17	   0,16	   10,61	   0,43	  
SFI, Värdeutveckling Bostäder 
resterande delar av Storstockholm 10,22	   0,50	   0,30	   7,52	   0,23	  
SFI, Värdeutveckling Bostäder 
Göteborg 10,81	   0,43	   0,18	   8,02	   0,26	  
SFI, Värdeutveckling Bostäder övriga 
större städer 8,42	   0,40	   0,06	   5,32	   0,01	  
SFI, Värdeutveckling Butiksfastigheter 10,78	   0,05	   0,19	   4,37	   -‐0,08	  
SFI, Värdeutveckling 
Kontorsfastigheter 14,31	   0,03	   0,19	   4,10	   -‐0,08	  
SFI, Värdeutveckling 
Industrifastigheter 12,32	   -‐0,01	   0,15	   1,17	   -‐0,33	  
Tabell	  4-‐2	  Värdeutveckling	  

	  

4.2.1.1 Generell	  historisk	  värdeutveckling	  för	  fastigheter	  och	  aktier	  
	  

	  

Figur	  4-‐1	  Generell	  historisk	  värdeutveckling	  för	  fastigheter	  och	  aktier	  

-‐60	  

-‐40	  

-‐20	  

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

19
84
	  

19
86
	  

19
88
	  

19
90
	  

19
92
	  

19
94
	  

19
96
	  

19
98
	  

20
00
	  

20
02
	  

20
04
	  

20
06
	  

20
08
	  

Pr
oc
en

tu
el
l	  v
är
de

ut
ve
ck
lin

g	  

Generell	  historisk	  värdeutveckling	  för	  
fascgheter	  och	  akcer	  

SIXPX.SSE,	  Värdeutveckling	  

AFGX,	  Värdeutveckling	  

SFI,	  Värdeutveckling	  
Fasjgheter	  



41	  
	  

 

Studien visar att under mätperioden 1984-2009 har värdeutvecklingen för SFI, Fastigheter 

haft en standardavvikelse på 12,89 % samtidigt som aktieindexen SIXPX.SSE under åren 

1993-2009 haft en standardavvikelse på 28,71 % och AFGX under åren 1984-2007 haft en 

standardavvikelse på 26,64 % . 1993 generade SIXPX.SSE den högsta årliga avkastningen 

med 58 %. Motsvarande notering för AFGX presenterades 1999 på 68 %. Till detta bör 

tilläggas att den största värdeminskningen för SIXPX.SSE representeras 2008 med en 

nedgång på 40 %. Motsvarande nedgång för AFGX inträffade 2008 med 40 %. Simultant med 

detta visar SFI, Fastigheter en mycket svag positiv korrelation på 0,06. 

4.2.1.2 Värdeutveckling	  för	  olika	  fastighetstyper	  och	  aktier	  
	  

	  

Figur	  4-‐2	  Värdeutveckling	  för	  olika	  fastighetstyper	  och	  aktier	  
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Figur	  4-‐3	  Värdeutveckling	  för	  olika	  bostadsfastigheter	  och	  aktier	  

Graferna visar värdeutvecklingen på de olika fastighetstyperna under perioden 1984-2009. 

Börsindexen som använts är utan utdelningar och illustrerar därmed endast 

värdeutvecklingen. Största sambandet representeras av värdeutvecklingen på SFI, Bostäder i 

resterande delar av Storstockholm och SIXPX.SSE. Korrelationen mellan dem uppgick till 0,5 

och ligger således strax under ett ganska starkt samband.  Den minsta korrelationen 

representeras av värdeutvecklingen på SFI, Industrifastigheter och SIXPX.SSE på -0,01. 

 

 

 

 

 

	  

-‐60	  

-‐40	  

-‐20	  

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

Pr
oc
en

tu
el
l	  v
är
de

ut
ve
ck
lin

g	  
Värdeutveckling	  för	  olika	  bostadsfascgheter	  

och	  akcer	  	   SIXPX.SSE,	  Värdeutveckling	  

AFGX,	  Värdeutveckling	  

SFI,	  Värdeutveckling	  
Fasjgheter	  

SFI,	  Värdeutveckling	  Bostäder	  

SFI,	  Värdeutveckling	  Bostäder	  
centrala	  Stockholm	  

SFI,	  Värdeutveckling	  Bostäder	  
resterande	  delar	  av	  
Storstockholm	  
SFI,	  Värdeutveckling	  Bostäder	  
Göteborg	  

SFI,	  Värdeutveckling	  Bostäder	  
övriga	  större	  städer	  



43	  
	  

4.2.1.3 Värdeutvecklingens	  samband	  med	  direktavkastningen	  för	  
industrifastigheter	  

	  

Variabel	   Korrilation	  med	  SFI,	  Direktavkastning	  Industrial	  
SFI,	  Värdeutveckling	  
Industrifastigheter	   -‐0,43	  
Tabell	  4-‐3	  Värdeutvecklingens	  samband	  med	  direktavkastningen	  för	  industrifastigheter	  

	  

	  

Figur	  4-‐4	  Värdeutvecklingens	  samband	  med	  direktavkastningen	  för	  industrifastigheter	  

	  

Grafen illustrerar sambandet mellan värdeutvecklingen för SFI, Industrifastigheter och 

direktavkastningen för samma variabel. Dess korrelation är -0,43 vilket tyder på ett ganska 

starkt negativt samband. Standardavvikelsen för värdeutvecklingen av SFI, Industrifastigheter 

är 12,32 %, respektive 1,86 % för direktavkastningen av SFI, Industrifastigheter.  
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4.2.2 Direktavkastning	  	  
	  

Variabel	  
StdAv	  
i	  %	  

Korrelation	  med	  
SIXPRX.SSE	  

Korrelation	  med	  
Riskfri	  ränta	  

Medelvä
rde	  i	  %	  

Sharp
ekvot	  

SIXPRX.SSE,	  Direktavkastning	   1,41	  
	   	  

3,35	   -‐1,32	  
Riskfri	  ränta	   2,11	  

	   	  
5,22	  

	  SFI,	  Direktavkastning	  Fastigheter	   1,05	   -‐0,31	   0,85	   6,00	   0,75	  
SFI,	  Direktavkastning	  Bostäder	   1,34	   -‐0,40	   0,70	   5,34	   0,09	  
SFI,	  Direktavkastning	  Bostäder	  
centrala	  Stockholm	   1,22	   -‐0,37	   0,74	   4,06	   -‐0,95	  
SFI,	  Direktavkastning	  Bostäder	  
resterande	  delar	  av	  Storstockholm	   1,63	   -‐0,42	   0,71	   5,16	   -‐0,03	  
SFI,	  Direktavkastning	  Bostäder	  
Göteborg	   1,73	   -‐0,42	   0,64	   5,43	   0,12	  
SFI,	  Direktavkastning	  Bostäder	  övriga	  
större	  städer	   1,61	   -‐0,29	   0,78	   6,88	   1,04	  
SFI,	  Direktavkastning	  
Butiksfastigheter	   0,93	   -‐0,28	   0,90	   6,04	   0,89	  
SFI,	  Direktavkastning	  
Kontorsfastigheter	   1,06	   -‐0,28	   0,83	   5,95	   0,69	  
SFI,	  Direktavkastning	  
Industrifastigheter	   1,86	   -‐0,20	   0,62	   8,33	   1,67	  
Tabell	  4-‐4	  Direktavkastning	  

	  

4.2.2.1 Generell	  historisk	  direktavkastning	  för	  fastigheter	  och	  aktier	  
	  

	  

Figur	  4-‐5	  Generell	  historisk	  direktavkastning	  för	  fastigheter	  och	  aktier	  
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Studien visar att SFI, Fastigheter under mätperioden 1993-2009 generellt sett alltid haft den 

högsta direktavkastningen med en toppnotering på 7,64 % år 1994. Samma år låg den riskfria 

räntan på 9,12 %. Standardavvikelsen uppgick till 1,05 % på SFI, Fastigheter och 1,41 % på 

SIXPRX.SSE. SFI, Fastigheter har en negativ korrelation med SIXPRX.SSE på – 0,31. 

	  

4.2.2.2 Direktavkastning	  för	  olika	  fastighetstyper	  och	  aktier	  
	  

	  

Figur	  4-‐6	  Direktavkastning	  för	  olika	  fastighetstyper	  och	  aktier	  
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Figur	  4-‐7	  Direktavkastning	  för	  olika	  bostadsfastigheter	  och	  aktier	  

 

Graferna visar direktavkastningens utveckling under perioden 1984-2008 för de olika 

fastighetstyperna jämfört med SIXPRX.SSE och den riskfria räntan. På fastighetssidan står 

SFI, Industrifastigheter för den högsta standardavvikelsen med 1,86 %. På aktiesidan var 

standardavvikelsen för SIXPRX.SSE under samma period  1,41 %. Den största 

standardavvikelsen under mätperioden står den riskfria räntan för med sina 2,11 %.  Den 

största negativa korrelationen återfinns mellan SFI, Bostäder i resterande delar av 

Storstockholm, bostäder i Göteborg och SIXPRX.SSE med ett samband på -0.42. Störst 

positiv korrelation återfinns mellan SFI, Butiksfastigheter och den riskfria räntan med ett 

samband på 0,9. Detta betraktas som ett mycket starkt samband. 
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4.2.2.3 Vakansgradens	  samband	  med	  direktavkastningen	  
	  

	  

Figur	  4-‐8	  Vakansgradens	  samband	  med	  direktavkastningen	  

Studien visar ett mycket starkt samband mellan vakansgraderna för riket i stort och 

direktavkastningen för SFI, Bostäder.  Korrelationen mellan de två är 0,87 under mätperioden 

1991-2009. 

4.2.3 Totalavkastning	  
	  

Variabel	  
StdAv	  i	  
%	  

Korrelation	  med	  
SIXPRX.SSE	  

Korrelation	  med	  
Riskfri	  ränta	  

Medelvä
rde	  i	  %	  

Sharp
ekvot	  

SIXPRX.SSE	   29,60	  
	   	  

19,24	   0,47	  
Riskfri	  ränta	   2,11	  

	   	  
5,22	  

	  SFI,	  Totalavkastning	  Fastigheter	   13,57	   0,10	   -‐0,06	   10,66	   0,40	  
SFI,	  Totalavkastning	  Bostäder	   10,70	   0,48	   -‐0,17	   13,77	   0,80	  
SFI,	  Totalavkastning	  Bostäder	  
centrala	  Stockholm	   12,96	   0,23	   -‐0,15	   15,07	   0,76	  
SFI,	  Totalavkastning	  Bostäder	  
resterande	  delar	  av	  Storstockholm	   10,43	   0,52	   0,11	   13,00	   0,75	  
SFI,	  Totalavkastning	  Bostäder	  
Göteborg	   11,62	   0,50	   -‐0,25	   13,87	   0,74	  
SFI,	  Totalavkastning	  Bostäder	  
övriga	  större	  städer	   9,11	   0,50	   -‐0,21	   12,53	   0,80	  
SFI,	  Totalavkastning	  
Butiksfastigheter	   11,32	   0,09	   -‐0,19	   10,65	   0,48	  
SFI,	  Totalavkastning	  
Kontorsfastigheter	   14,98	   0,06	   -‐0,04	   10,27	   0,34	  
SFI,	  Totalavkastning	  
Industrifastigheter	   13,49	   0,06	   -‐0,35	   9,59	   0,32	  
Tabell	  4-‐5	  Totalavkastning	  
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4.2.3.1 Generell	  historisk	  totalavkastning	  för	  fastigheter	  och	  aktier	  

	  
Figur	  4-‐9	  Generell	  historisk	  totalavkastning	  för	  fastigheter	  och	  aktier	  

	  

Studien visar att SIXPRX.SSE erhöll den högsta årliga totalavkastningen 1993 med en 

uppgång på 61 %. Precis som i fallet med direktavkastningen representerar aktierna även här 

den största historiska nedgången med en värdeminskning på 37 % år 2008. Parallellt med 

detta har aktierna haft en standardavvikelse på 29,60 % och SFI, Fastigheter 13,57 %. Till 

detta bör tilläggas att under mätperioden uppvisar SFI, Fastigheter, en mycket svag positiv 

korrelation med SIXPRX.SSE på 0,10. 

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

-‐60	  

-‐40	  

-‐20	  

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

19
84
	  

19
86
	  

19
88
	  

19
90
	  

19
92
	  

19
94
	  

19
96
	  

19
98
	  

20
00
	  

20
02
	  

20
04
	  

20
06
	  

20
08
	  

Pr
oc
en

tu
el
l	  t
ot
al
av
ka
st
ni
ng
	  

Generell	  historisk	  totalavkastning	  för	  
fas5gheter	  och	  ak5er	  

SIXPRX.SSE	  

Riskfri	  ränta	  

SFI,	  Totalavkastning	  
Fasjgheter	  



49	  
	  

4.2.3.2 Totalavkastning	  för	  olika	  fastighetstyper	  och	  aktier	  

	  

	  

Figur	  4-‐10	  Totalavkastning	  för	  olika	  fastighetstyper	  och	  aktier	  

	  

Figur	  4-‐0-‐11	  Totalavkastning	  för	  olika	  bostadsfastigheter	  och	  aktier	  
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Under mätperioden 1993-2009 har SIXPRX.SSE haft den största standardavvikelsen av 

tillgångsslagen med 29,6 %. Detta kan sättas i relation till SFI, Kontorsfastigheter som var 

fastighetstypen med högst standardavvikelse med sina 14,98 %. Den lägsta 

standardavvikelsen av dem alla representeras av SFI, Bostäder övriga större städer med sina 

9,11 %. Korrelationsmässigt är det största sambandet 0,52 och återfinns mellan SIXPRX.SSE 

och SFI, Bostäder resterande delar av Storstockholm. Till detta kan tilläggas att den minsta 

uppmätta korrelationen är 0,06 och återfinns mellan SIXPRX.SSE och SFI, Kontor samt 

industrifastigheter.. 
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5. Analys	  
I detta kapitel kommer de empiriska resultaten att ställas mot teorierna och utifrån detta 

kommer en diskussion implementeras.  Det primära syftet är att analysera de resultat vi har 

kommit fram till och presentera potentiella förklaringar till dessa.  

 

5.1 Värdeutveckling	  
	  

Variabel	   Medelvärde	  i	  %	   Riskfri	  ränta	  i	  %	   Riskpremie	  i	  %	  
SIXPX.SSE,	  Värdeutveckling	   15,88	   5,22	   10,66	  
AFGX,	  Värdeutveckling	   16,96	   5,22	   11,74	  
SFI, Värdeutveckling Fastigheter 4,42	   5,22	   -‐0,80	  
SFI, Värdeutveckling Bostäder 8,04	   5,22	   2,82	  
SFI, Värdeutveckling Bostäder centrala 
Stockholm 10,61	   5,22	   5,39	  
SFI, Värdeutveckling Bostäder resterande 
delar av Storstockholm 7,52	   5,22	   2,30	  
SFI, Värdeutveckling Bostäder Göteborg 8,02	   5,22	   2,80	  
SFI, Värdeutveckling Bostäder övriga större 
städer 5,32	   5,22	   0,10	  
SFI, Värdeutveckling Butiksfastigheter 4,37	   5,22	   -‐0,85	  
SFI, Värdeutveckling Kontorsfastigheter 4,10	   5,22	   -‐1,12	  
SFI, Värdeutveckling Industrifastigheter 1,17	   5,22	   -‐4,05	  
Tabell	  5-‐1	  Värdeutvecklingens	  riskpremie	  

 

Värdeutvecklingen anger hur tillgångarnas marknadsvärde har förändrats under mätperioden 

och inkluderar inte direktavkastning i form av utdelningar eller driftnetton.  Studien visade att 

börsindexet SIXPX.SSE stod för den högsta standardavvikelsen under perioden med sina 

28,71 %. Den lägsta standardavvikelsen uppvisade bostäder i övriga större städer med 8,42 %. 

Denna skillnad tror vi härstammar till stor del från alla variabler som påverkar aktiekurserna. 

Hansson nämner exempel som attraktivitetsgraden på andra investeringar, ränteläget, 

beskattningsläget, efterfrågan på aktier, pengaflödet till och från aktiemarknaden, utveckling 

av utländska börser, massmedias inställning till börsen, utbudet av nya aktier, konjunkturläge, 

svårighet att låna pengar, samt psykologiska faktorer som eufori och pessimism som variabler 

som alla påverkar aktiekurserna. Att det finns en koppling mellan finansiella marknader och 

psykologi bekräftas av studier gjorda inom området. (Mullainathan & Thaler, 2001) 

Vi tror att vissa av dessa variabler påverkar även fastigheternas värdeutveckling men inte till 

samma utsträckning. Aktiespararna belyser att de psykologiska oberäkneliga variablerna kan 
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ha stor inverkan på bolagets aktiekurs på kort sikt. Detta är ett intressant fenomen om det 

kopplas till forskning inom beteendevetenskap. När en individ står inför ett val så går denne 

först igenom alla tänkbara alternativ för att finna det alternativ de anser vara det bästa. Dock 

så bör det belysas att det finns ett växande konsensus inom beteendevetenskapen som säger 

att människans preferenser är konstruerade. (Ariely, Lowenstein, & Prelec, 2003)  

I många fall vet inte individen vad den vill ha förrän den blivit introducerad för sina 

valmöjligheter. Beroende på hur dessa valmöjligheter presenteras och ramas in för individen, 

samt vilken metod som används för att hitta andra alternativ förändras individens preferenser. 

(Kahneman & Tversky, 1984)  Kopplas detta resonemang till tron på olika aktier och 

börsbolag finner vi en koppling mellan de preferenser som analytikerna skapar och det valet 

varje individ gör när de köper aktier och placerar pengar i ett börsbolag.  

Effekten av detta blir att tron på bolaget skapar stora kurssvängningar på en kort 

placeringshorisont. Dessa hastiga kurssvängningar stämmer väl med våra illustrerade 

aktiegrafer. På lång sikt brukar dock svängningarna jämnas ut då de mer rationella 

ekonomiskt fundamentala argumenten tar överhand. Enligt Aktiespararna kan dessa 

exempelvis representeras av befolkningsökning eller teknisk utveckling. En annan tänkbar 

förklaring är att investerare tenderar överreagera när de får nys om positiva nyheter och 

köprekommendationer. Köpen kopplade till denna överreaktion driver i sin tur på 

börskurserna och bidrar till aktiernas volatilitet. (Statman, 1997)  

Vi tror att en betydande anledning till de stora skillnaderna mellan fastigheternas och 

aktiernas standardavvikelse grundar sig på psykologiska faktorer som eufori och pessimism. 

Hansson belyser vikten av dessa för aktiernas kurssättning men vi har svårt för att tro att dessa 

har samma genomslagskraft på en kommersiell fastighet. Ett bostadshyreshus i ett attraktivt 

område tror vi inte stiger eller minskar värde med 10 % på en dag pga. ett rykte om att någon 

vill köpa fastigheten. Detta är ingen ovanlighet när det kommer till aktiebolag där SAS är ett 

bra exempel då de gick upp 10 % på en dag efter ett rykte att Lufthansa ville köpa bolaget. 
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En annan bidragande orsak till aktiernas höga volatilitet är kopplat till marknadens 

förväntningar på bolagen. En studie av (Sparr & Wallén, 2008) indikerar att stora kursrörelser 

utlöses i aktierna om bolagens delårsrapporter avviker från marknadens förväntningar. Det 

kan således vara irrelevant att vinsten är på 1 miljard kronor och försäljningen blomstrar, hade 

analytikerna och marknaden förväntningar på en vinst på 1,1 miljarder är risken stor att 

kursen går ner vid rapport ändå. Denna koppling mellan förväntningar och resultat driver även 

den på volatiliteten.  

En annan aspekt som påverkar aktiernas volatilitet är analytikernas inverkan på börskurserna. 

Welch belyser hur analytikerkåren tenderar uppvisa en form av flockbeteende där de påverkas 

av andra analytikers rekommendationer. Welchs studie visar hur en analytikers 

rekommendation för en specifik aktie har en positiv inverkan på efterföljande analytiker. 

Tilläggsvis visar studien att detta fenomen är vanligare vid kursuppgångar än nedgångar. 

Detta förklaras med en rädsla att utfärda säljrekommendationer vid en potentiellt väntande 

kursuppgång. Detta fenomen bör ses i sitt sammanhang och faktumet att aktiemarknaden 

påverkas starkt av psykologi och den aktuella tron på börsen. Vi tror därför att 

börsanalytikernas flockbeteende påverkar börskurserna i stor del i ett första skede. Som om 

detta inte vore nog påverkar de en ännu större flock, nämligen alla placerare på marknaden 

som läser analytikernas rekommendationer. Länkas hela denna massa ihop påverkar deras 

gemensamma tro börskurserna. (Welch, 1999) 

Detta är en av anledningarna till aktiernas höga standardavvikelse. En annan anledning till 

säljrekommendationerna är att analytikerna ofta är verksamma i en miljö där de sporras till att 

ge positiva aktierekommendationer. Om detta leder till att människor köper aktien ger detta 

intäkter i form av courtage till investmentbanken eller mäklarhuset där analytikern är anställd. 

Eftersom investmentbankens kunder i många fall är stora institutionella investerare 

kontrollerar de stora kapital som påverkar kurserna. Desto större kapital som flyttas desto 

större courtage till investmentbanken. Det är således upplagt för en intressekonflikt mellan 

vinst för banken och köprekommendationens vara eller icke vara. (Francis & Soffer, 1997) 

Korrelationsmässigt är det största sambandet 0,5. Detta representeras av SFI, Bostäder i 

resterande delar av Storstockholm och SIXPX.SSE.  Det minsta sambandet däremot med en 

korrelation på -0,01 återfinns mellan SFI, Industrifastigheter och SIXPX.SSE 
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5.2 Direktavkastning	  
	  

Variabel	  
Medelvärde	  i	  
%	  

Riskfri	  ränta	  i	  
%	  

Riskpremie	  i	  
%	  

SIXPRX.SSE,	  Direktavkastning	   3,35	   5,22	   -‐1,87	  
Riskfri	  ränta	   5,22	   5,22	   0,00	  
SFI,	  Direktavkastning	  Fastigheter	   6,00	   5,22	   0,78	  
SFI,	  Direktavkastning	  Bostäder	   5,34	   5,22	   0,12	  
SFI,	  Direktavkastning	  Bostäder	  centrala	  Stockholm	   4,06	   5,22	   -‐1,16	  
SFI,	  Direktavkastning	  Bostäder	  resterande	  delar	  av	  
Storstockholm	   5,16	   5,22	   -‐0,06	  
SFI,	  Direktavkastning	  Bostäder	  Göteborg	   5,43	   5,22	   0,21	  
SFI,	  Direktavkastning	  Bostäder	  övriga	  större	  städer	   6,88	   5,22	   1,66	  
SFI,	  Direktavkastning	  Butiksfastigheter	   6,04	   5,22	   0,82	  
SFI,	  Direktavkastning	  Kontorsfastigheter	   5,95	   5,22	   0,73	  
SFI,	  Direktavkastning	  Industrifastigheter	   8,33	   5,22	   3,11	  
Tabell	  5-‐2	  Direktavkastningens	  riskpremie	  

Direktavkastningen är den räntabilitet som erhålls på det bundna kapitalet i investeringen. I 

aktiernas fall representeras direktavkastningen av den årligen erhållna aktieutdelningen från 

bolagen. I fastigheternas fall representeras direktavkastningen av driftnettot, dvs. det kapital 

som finns kvar efter underhåll och driftskostnader. Den högsta direktavkastningen har 

historiskt sett representerats av industrier med en genomsnittlig årlig avkastning på 8,33 %. Vi 

bedömer att detta dels beror på de riktlinjerna som SFI har satt upp för att beräkna 

kalkylräntan inför en fastighetsinvestering. När detta görs adderas en procentuell riskpremie 

som baseras på fastighetstypen och det geografiska läget 

Industrifastigheter är förknippade med en större risk för vakanser än exempelvis bostäder. För 

att kompensera investeraren för detta görs därför ett industrifastighetsrelaterat påslag på 

kalkylräntan. Enligt samma resonemang finns ett geografiskt påslag. En industrifastighet i en 

tätbebyggd stad är säkrare än en dito belägen på en avfolkande glesbygdsort varpå ett påslag 

görs på kalkylräntan även där. (Mertzke, 1927) 

Detta leder till att en industrifastighet på en mindre ort skall ha en högre riskpremie jämfört 

med ett centralt beläget bostadshus i en attraktiv storstad. (Hurd, 1924) En annan tänkbar 

förklaring bedömer vi vara investerarens riskaversion, dvs. dennes motvilja att ta risker som i 

sin tur leder till ett krav på ekonomisk kompensation för att ta den högre risken 

industrifastigheten innebär (De Ridder, 2003, p. 17). Denna kompensation ter sig i detta fall 

som en högre direktavkastning och ett bättre procentuellt kassaflöde från investeringen. Detta 

ligger även i linje teorin att investeraren är beredd att flytta sig högre upp på 
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indifferenskurvan mellan risk och avkastning, förutsatt att denne blir kompenserad i termer av 

avkastning. (Vinell & De Ridder, Aktiers avkastning och risk, Teori och praktik, 1995, pp. 

145-146).  

Den högre riskpremien rättfärdigas även vid en analys av industriernas standardavvikelse då 

de uppvisat det högsta värdet av alla fastighetstyper med sina 1,86 %. Störst 

standardavvikelse har den riskfria räntan haft under mätperioden med sina 2,11 %. En tänkbar 

förklaring till detta är att fastigheternas direktavkastning bygger på värdet av en 

underliggande tillgång, dvs. de är beroende av marknadsvärdet på tillgången. Stiger 

marknadsvärdet men direktavkastningen i kronor är densamma, innebär det en sämre 

procentuell direktavkastning och vice versa. Denna effekt tror vi kan tendera jämna ut 

direktavkastningens svängningar på fastigheter. Vidare tror vi att detta är en bidragande orsak 

till att industrifastigheterna uppvisat den högsta standardavvikelsen under mätperioden.   

Att det finns ett samband mellan marknadsvärde och direktavkastning bekräftas till viss del 

vid beräkning av korrelationen mellan förändringarna i industriernas direktavkastning jämfört 

med marknadsvärde. Dessa två uppvisar en korrelation på -0,43. D.v.s. när marknadsvärdet på 

industrierna historiskt sett har gått ner, har direktavkastningen tenderat att stiga procentuellt 

sett och vice versa när marknadsvärdet gått upp. Detta tror vi kan bero på att industriernas 

marknadsvärde tar mer stryk i dåliga tider än vad direktavkastningen gör. D.v.s. att när 

marknadsvärdet går ner drar den inte direktavkastningen med sig i fallet i samma takt. 

Effekten av detta blir en procentuellt högre direktavkastning vid sjunkande marknadsvärden 

och procentuellt lägre direktavkastning vid stigande marknadsvärden. 
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5.3 Totalavkastning	  
	  

Variabel	   Medelvärde	  i	  %	   Riskfri	  ränta	  i	  %	   Riskpremie	  i	  %	  
SIXPRX.SSE	   19,24	   5,22	   14,02	  
Riskfri	  ränta	   5,22	   5,22	   0,00	  
SFI,	  Totalavkastning	  Fastigheter	   10,66	   5,22	   5,44	  
SFI,	  Totalavkastning	  Bostäder	   13,77	   5,22	   8,55	  
SFI,	  Totalavkastning	  Bostäder	  centrala	  
Stockholm	   15,07	   5,22	   9,85	  
SFI,	  Totalavkastning	  Bostäder	  resterande	  delar	  
av	  Storstockholm	   13,00	   5,22	   7,78	  
SFI,	  Totalavkastning	  Bostäder	  Göteborg	   13,87	   5,22	   8,65	  
SFI,	  Totalavkastning	  Bostäder	  övriga	  större	  
städer	   12,53	   5,22	   7,31	  
SFI,	  Totalavkastning	  Butiksfastigheter	   10,65	   5,22	   5,43	  
SFI,	  Totalavkastning	  Kontorsfastigheter	   10,27	   5,22	   5,05	  
SFI,	  Totalavkastning	  Industrifastigheter	   9,59	   5,22	   4,37	  
Tabell	  5-‐3	  Totalavkastningens	  riskpremie	  

Totalavkastning är den totala räntabilitet som erhålls på investeringsformen. I aktiernas fall 

består den av värdeutvecklingen i procent adderad med direktavkastningen i form av 

utdelningar från bolagen. I fastigheternas fall består den av värdeutvecklingen adderad med 

direktavkastningen i form av driftnettot från fastigheterna. Totalavkastningen är således ett 

mått på hur hela investeringen utvecklat sig sammanfattningsvis under perioden. För att få 

perspektiv kring huruvida totalavkastningen är bra eller dålig bör en jämförelse göras mot den 

riskfria ränta, dvs. den ränta som investeraren kunde uppnått till ingen eller mycken liten risk.  

Resultaten visar att SIXPRX.SSE har haft den högsta totalavkastningen under perioden med 

19,24 % medelavkastning. Sätts denna avkastning i relation till den genomsnittliga riskfria 

räntan visar det att investeringsformen har haft en riskpremie på 14,02 % under mätperioden. 

På fastighetssidan erhölls den högsta medelavkastningen med 15,07 % på en investering i SFI, 

Bostäder i centrala Stockholm. Här blev riskpremien 9,85 %. En bidragande orsak till att just 

denna fastighetstyp har haft den bästa totalavkastningen tror vi beror på att de haft den största 

värdeutvecklingen med sina 10,61 % Eftersom värdeutvecklingen utgör den absolut största 

delen i totalavkastningen innebär det att det finns ett starkt samband mellan de två.  

Till detta kan tilläggas att under mätperioden har den lägsta totalavkastningen med 9,59 % 

erhållits vid en investering i SFI, Industrifastigheter. Anledningen till detta tror vi till stor del 

beror på föregående resonemang eftersom SFI, Industrifastigheter hade den lägsta 

värdeökningen under perioden med ett genomsnitt på 1,17 % årlig ökning. En intressant 
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aspekt i detta är att SFI, Industrifastigheter under samma tidsperiod har haft den i särklass 

högsta direktavkastningen med ett genomsnitt på 8,33 %. Trots detta kompenserar det inte den 

låga värdeutvecklingen och totalavkastningen blir därför den lägsta i jämförelsen.  Till sist 

kan nämnas att samtliga fastighetstyper har varit en bättre investering än den riskfria räntan 

under mätperioden. Trots att SFI, Industrifastigheter har varit den lägst totalavkastande 

tillgången i jämförelsen har den ändå slagit riskfria räntan och genererat en riskpremie på 4,37 

%. 

5.4 Fastigheter	  ur	  ett	  portföljvalsperspektiv	  
Gilberto (1993) hävdar att fastigheternas styrkor ur ett portföljvalsperspektiv är dess låga 

volatilitet i kombination med dess låga korrelation med aktier.  Vår studie stärker delar av 

denna tes. Volatiliteten har varit låg i jämförelse med aktierna och även om effekterna av 

”smoothing” är svåra att uppskatta, tror vi inte att de skulle utjämna skillnaderna i volatilitet 

helt. I termer av korrelation visar våra uträkningar att bostäder med undantag för Stockholms 

innerstad ligger i närheten av ett ganska starkt samband, (0,48 - 0,52) Detta är i linje med 

tidigare forskning som angav korrelationen till 0,51 (Hoesli & Lekander, 2008). 

Froot (1995) förklarar detta fenomen dels med att både fastigheter och aktier påverkas starkt 

av produktiviteten av kapital och arbetskraft, dels med att en stor del av företagets tillgångar 

investeras i fastigheter. Detta resonemang stärks dock bara i fallet med bostäderna som nämns 

ovan. Övriga fastighetstyper i vår studie har uppvisat mycket låga korrelationer och stärker 

således tesen att det finns tydliga diversifieringsfördelar med att lägga till fastigheter i en 

blandad tillgångsportfölj. (Hoesli & Lizieri, 2007).  

En tänkbar förklaring till våra låga korrelationer är förutom ”smoothing” det faktum att vi har 

beräknat korrelationerna på en relativt lång tidsperiod. Tidigare forskning har visat att 

korrelationen mellan aktier och fastigheter minska om mätperioden förlängs. Rent praktiskt 

skulle detta innebära att fastigheter tenderar att vara bättre diversifieringsobjekt om 

placeringshorisonten förlängs. (Hoevenaars, Molenaar, Schotman, & Steenkamp, 2008) 

Argumenten för långa placeringshorisonter är dock fler än så. Fastighetsinvestering är 

exempelvis förknippat med stora transaktionskostnader och förlängs placeringshorisonten så 

slås dessa kostnader ut på ett större antal år.  Våra uppmätta korrelationer i kombination med 

tidigare forskning på området gör att vi bedömer placeringshorisonten till en signifikant 

variabel för att lyckas med fastighetsinvestering. Detta gäller både i termer av fastigheternas 
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vara eller inte vara i en blandad tillgångsportfölj samt huruvida de är goda 

diversifieringsobjekt.  

Tidigare i analysen belystes psykologiska aspekter kopplade till investeringar och då främst 

aktier. För att återkoppla till denna diskussion bör riskaversion tas i beaktande när det 

kommer till fastigheternas vara eller icke vara i en blandad tillgångsportfölj. En investerare är 

riskavert och har en motvilja att ta risker om denne inte blir kompenserad för det. En faktor 

som därför talar för fastigheternas existens i den blandade tillgångsportföljen är således att 

den totala risken sänks. Den fastighetsrelaterade kopplingen till riskaversion benämns som en 

signifikant orsak varför så stora kapital placeras i fastigheter. (Hoesli & Lekander, 2008). 

5.5 Riskjusterad	  avkastning	  	  
Tidigare belystes utfallen av beräkningarna kring värdeutveckling, direktavkastning och 

totalavkastningarna. I detta steg diskuteras risken i förhållande till erhållen avkastning på de 

olika investeringsformerna. För att investeraren skall få en helhetsbild av investeringen kan 

denne beräkna standardavvikelsen på tillgångarna och därmed utläsa vilken risk denne tar i 

och med investeringen. Genom att beräkna ett förhållande mellan standardavvikelserna på 

fastigheter kontra aktier går det att utläsa vilken av tillgångarna som innebär det största 

risktagandet. Detta förhållande bör tolkas som att värdeutvecklingen för SIXPX.SSE är 2,23 

gånger så riskfylld som en investering i SFI, Alla fastigheter. Om investeringen är 2,23 gånger 

mer riskfylld bör även riskpremien vara 2,23 gånger större. På detta sätt kan riskförhållandet 

beräknas på även direkt- och totalavkastning samt på olika geografisk marknader. Genom att 

multiplicera riskpremien med riskförhållandet erhålls en riskjusterad riskpremie. Om denna är 

densamma på två investeringsalternativ bör en rationell investerare vara indifferent mellan 

alternativen.  
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Innan läsaren ger sig in i detta avsnitt vill vi poängtera resonemanget om ”smoothing” när det 

kommer till fastigheternas marknadsvärde. Eftersom fastighetsvärderingar tenderar att sträva 

mot medelvärdet och dessutom inte görs så ofta blir effekten att fastigheternas 

värdeförändringar jämnas ut. Bieffekten av detta är att fastighetsavkastning underskattar 

volatilitet och detta innebär att den riskjusterade avkastningen kan förefalla vara högre än vad 

det egentligen varit. Läsaren bör därför vara medveten om att risken i våra beräkningar mäts i 

volatilitet, om denna är underskattad blir även risken underskattad. Den slutliga effekten är 

därför att den riskjusterade avkastningen kan vara överskattad enligt detta resonemang. 

(Hoesli & Lizieri, 2007) 

 

	  

Variabel	  
Riskpre
mie	  i	  %	  

Riskförhållan
de	  
SIXPX.SSE/SFI	  
i	  %	  

Riskförhålla
nde	  
AFGX/SFI	  i	  
%	  

Justerad	  
riskpremie	  
SIXPX.SSE	  i	  %	  

Justerad	  
riskpremie	  
AFGX	  i	  %	  

SIXPX.SSE,	  
Värdeutveckling	   10,66	   1	  

	  
10,66	  

	  AFGX,	  Värdeutveckling	   11,74	  
	  

1	  
	  

11,74	  
SFI, Värdeutveckling 
Fastigheter -‐0,80	   2,23	   2,07	   -‐1,78	   -‐1,65	  
SFI, Värdeutveckling 
Bostäder 2,82	   2,84	   2,63	   8,02	   7,43	  
SFI, Värdeutveckling 
Bostäder centrala 
Stockholm 5,39	   2,31	   2,15	   12,46	   11,60	  
SFI, Värdeutveckling 
Bostäder resterande delar 
av Storstockholm 2,30	   2,81	   2,61	   6,47	   6,01	  
SFI, Värdeutveckling 
Bostäder Göteborg 2,80	   2,66	   2,46	   7,46	   6,90	  
SFI, Värdeutveckling 
Bostäder övriga större 
städer 0,10	   3,41	   3,16	   0,35	   0,33	  
SFI, Värdeutveckling 
Butiksfastigheter -‐0,85	   2,66	   2,47	   -‐2,25	   -‐2,09	  
SFI, Värdeutveckling 
Kontorsfastigheter -‐1,12	   2,01	   1,86	   -‐2,24	   -‐2,08	  
SFI, Värdeutveckling 
Industrifastigheter -‐4,05	   2,33	   2,16	   -‐9,43	   -‐8,74	  
Tabell	  5-‐4	  Värdeutvecklingens	  justerad	  riskpremie	  

Enligt våra uträkningar återfinns den högsta justerade riskpremien för 

värdeutvecklingsvariablerna mellan SFI, bostäder i centrala Stockholm och SIXPX.SSE, 

Denna uppgick till 12,46 %.Vi menar att förklaringen till den höga justerade riskpremien för 

SFI, Bostäder centrala Stockholm primärt beror på dess gedigna värdeutveckling i jämförelse 
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med andra fastighetstyper. Sekundärt har investeringsformen inneburit ett mycket lägre 

risktagande i jämförelse med aktierna. För att få ett helhetsperspektiv kan detta sättas i 

relation till den lägsta uppmätta riskjusterade premien på – 9,43 %. Denna representeras av 

SFI, Industrifastigheter i relation med SIXPX.SSE. 

Vi bedömer att de stora skillnaderna beror på den låga värdeutvecklingen som SFI, 

industrifastigheter genererat i kombination med ett högre risktagande än SFI, Bostäder i 

centrala Stockholm.  Vidare kan tilläggas att de uppmätta justerade riskpremierna bekräftar 

teorierna om det fastighetsspecifika tillägget.  Studien visar tydligt att det inte räcker med att 

förlita sig på värdeutvecklingen för exempelvis industrifastigheter. För att kompensera 

investeraren för detta är det därför motiverat med en högre kalkylränta för industrifastigheter i 

jämförelse med bostadsfastigheter.  De framräknade resultaten ligger därför väl i linje med 

både Mertzkes och Hurds teorier om hur kalkylräntan skall konstrueras. 

	  

Variabel	  
Riskpremie	  
i	  %	  

Riskförhållande	  
SIXPRX.SSE/SFI	  i	  %	  

Justerad	  
riskpremie	  i	  %	  

SIXPRX.SSE,	  Direktavkastning	   -‐1,87	   1	   -‐1,87	  
SFI,	  Direktavkastning	  Fastigheter	   0,78	   1,35	   1,06	  
SFI,	  Direktavkastning	  Bostäder	   0,12	   1,06	   0,13	  
SFI,	  Direktavkastning	  Bostäder	  centrala	  
Stockholm	   -‐1,16	   1,16	   -‐1,34	  
SFI,	  Direktavkastning	  Bostäder	  resterande	  
delar	  av	  Storstockholm	   -‐0,06	   0,87	   -‐0,05	  
SFI,	  Direktavkastning	  Bostäder	  Göteborg	   0,21	   0,82	   0,18	  
SFI,	  Direktavkastning	  Bostäder	  övriga	  
större	  städer	   1,66	   0,88	   1,46	  
SFI,	  Direktavkastning	  Butiksfastigheter	   0,82	   1,52	   1,25	  
SFI,	  Direktavkastning	  Kontorsfastigheter	   0,73	   1,33	   0,98	  
SFI,	  Direktavkastning	  Industrifastigheter	   3,11	   0,76	   2,37	  
Tabell	  5-‐5	  Direktavkastningens	  justerade	  riskpremie	  

 

Vid beräkning av den justerade riskpremien utmärker sig fastigheterna genomgående med 

högre riskpremier på direktavkastningen. En intressant aspekt i studien är att SFI, Bostäder i 

centrala Stockholm uppvisar den största negativt justerade riskpremien på -1,34 %. En 

potentiell förklaring till detta är det faktum fastighetstypen hade den högsta justerade 

riskpremien under mätperioden sett till värdeutvecklingen. Eftersom direktavkastningen inte 

har följt med i denna värdeutveckling procentuellt sett blir sekundäreffekten att den minskat 

under perioden. Precis som tidigare resultat är det SFI, Industrifastigheter som har levererat 
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bäst direktavkastning i termer av justerad riskpremie med sina 2,37 %. En aspekt i detta är att 

samma tillgångsslag stod för den största risken med 1,86 % i standardavvikelse. Trots detta 

lyckas industrifastigheterna hamna i topp. Den främsta anledningen till detta tror vi är det 

faktum att tillgångsslaget levererat en så pass hög direktavkastning under mätperioden och 

därmed kompenserat det högre risktagandet.  

Vidare ligger detta i linje med SFI:s riktlinjer för hur kalkylräntan skall beräknas. Eftersom 

industrifastigheterna innefattar ett högre risktagande skall detta kompenseras i kalkylräntan. 

Om kalkylräntan ökar blir marknadsvärdet i kalkylerna lägre och på detta sätt kompenseras 

investeraren för det högre risktagandet. Vidare får uppbyggnaden av kalkylräntan ett 

genomslag i termer av direktavkastning enligt följande samband. Hög kalkylränta trycker ner 

marknadsvärdet men inte direktavkastningen i samma utsträckning. Sekundärt innebär det att 

den procentuella direktavkastningen tenderar att vara högre på de fastighetstyperna med hög 

kalkylränta eftersom den beräknas i procent av marknadsvärdet.  

Samma riktlinjer beskriver även att bostäder är det tillgångsslag som motiverar lägst påslag på 

kalkylräntan samt att hänsyn skall tas till läget inom orten. Adderas dessa fakta är det helt 

logiskt att SFI, Bostäder i centrala Stockholm är det tillgångsslag med lägst justerad 

riskpremie för direktavkastning. Detta eftersom det handlar om bostäder i bästa läge i vad 

många anser vara Sveriges mest attraktiva stad. 

Det geografiska lägets påverkan på kalkylräntan lyser även det igenom i tabellen då det går att 

urskilja den högsta justerade riskpremien på direktavkastning för bostäder i SFI, övriga större 

städer.  Detta tror vi beror på att investering i bostadshus på dessa orter innefattar ett högre 

risktagande än motsvarande bostadshus i Stockholm eller Göteborg. Detta har fått genomslag 

i kalkylräntan och investeraren får kompensation i form av högre direktavkastning enligt 

resonemanget ovan. 
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Variabel	  
Riskpremie	  
i	  %	  

Riskförhållande	  
SIXPRX.SSE/SFI	  i	  %	  

Justerad	  
riskpremie	  i	  %	  

SIXPRX.SSE	   14,02	   1	   14,02	  
SFI,	  Totalavkastning	  Fastigheter	   5,44	   2,18	   11,87	  
SFI,	  Totalavkastning	  Bostäder	   8,55	   2,77	   23,69	  
SFI,	  Totalavkastning	  Bostäder	  centrala	  
Stockholm	   9,85	   2,28	   22,47	  
SFI,	  Totalavkastning	  Bostäder	  resterande	  
delar	  av	  Storstockholm	   7,78	   2,84	   22,11	  
SFI,	  Totalavkastning	  Bostäder	  Göteborg	   8,65	   2,55	   22,07	  
SFI,	  Totalavkastning	  Bostäder	  övriga	  större	  
städer	   7,31	   3,25	   23,77	  
SFI,	  Totalavkastning	  Butiksfastigheter	   5,43	   2,61	   14,18	  
SFI,	  Totalavkastning	  Kontorsfastigheter	   5,05	   1,98	   10,01	  
SFI,	  Totalavkastning	  Industrifastigheter	   4,37	   2,19	   9,58	  
Tabell	  5-‐6	  Totalavkastningens	  justerade	  riskpremie	  

 

Den justerade riskpremien på totalavkastningen anger vilket investeringsalternativ som 

genererat den högsta avkastningen i förhållande till den risk investeraren tagit. Förut 

redovisades att SIXPRX.SSE hade haft den högsta genomsnittliga totalavkastningen med 

19,24% utan hänsyn tagen till risk. I tabellen ovan illustreras vilket genomslag risken med 

investeringsformen får på den justerade riskpremien. Med hänsyn tagen till risk är det inte 

SIXPRX.SSE som har genererat den bästa justerade riskpremien av tillgångsslagen, utan SFI, 

Bostäder övriga större städer. Dessa har levererat en riskjusterad premie på 23,77 % under 

perioden. Detta tror vi främst beror på att denna investeringsform även hade den lägsta 

standardavvikelsen på 9,11 % och därmed innefattade det lägsta risktagandet. Att 

SIXPRX.SSE inte hänger med anser vi vara en bieffekt av att aktiernas höga 

standardavvikelse på 29,6 % inte kompenseras av totalavkastningen i tillräckligt stor 

utsträckning.  

Bedömningen blir därför att sekundäreffekterna av detta resonemang bidrar till att den 

justerade riskpremien på aktier därför endast uppgår till 14,02 %.  Detta resonemang stärks av 

att bostadsfastigheterna som är förknippade med lägst risk enligt SFI:s riktlinjer för värdering. 

Samtliga levererar en justerad riskpremie på över 22 %. Även industrifastigheterna som enligt 

tidigare resonemang är behäftade med den största risken följer denna tes då de levererar den 

lägsta justerade riskpremien på 9.58 %. Samtliga riskjusterade avkastningar i vår studie ligger 

i linje med den tidigare forskningstesen att fastigheter har en hög riskjusterad avkastning. 

Detta gäller främst bostadsfastigheter. 
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Dock så måste effekterna av ”smoothing” tas i beaktande även här och värdena skall därför 

tolkas med viss reservation. Läggs denna aspekt åt sidan däremot så bekräftar våra höga 

riskjusterade avkastningar att fastighetsinvestering tenderar skapa möjligheter för vad som 

inom ekonomin kallas för ”gratisluncher”. Detta i form av en avkastning på eget kapital som 

överstiger de risker som en fastighetsinvestering för med sig. (Hoesli & Lekander, 2008) 

 

5.6 Investeringsbeslutet	  
Beroende på investerarens preferenser är olika alternativ att föredra när det kommer till 

investeringar. Det bästa alternativet för den enskilde investeraren är beroende på vad denne är 

ute efter. Eftersom avkastningen på en kapitalplacering består av tre delar, d.v.s. 

värdeutveckling, direktavkastning och totalavkastning bör investeraren ställa sig frågan var 

denne vill ha högst avkastning. Studien visar att om det är en bra direktavkastning som 

efterfrågas så är SFI, Industrifastigheter det bästa alternativet. En av de bidragande orsakerna 

till att det är just de som genererat den bästa direktavkastningen är för att de har det högsta 

riskpåslaget av alla fastighetstyper enligt SFI:s riktlinjer och Mertzkes (1927) teorier kring 

kalkylräntans uppbyggnad. Industrifastigheterna har dock inte presterat väl när det kommer 

till värdeutveckling där SIXPRX.SSE har haft den högsta avkastningen. Genom att föra denna 

typ av resonemang går det att skaffa sig en helhetsbild över vilken investeringsform som är 

det mest lämpliga i relation till vad som efterfrågas.  

Tidigare nämndes det att SIXPRX.SSE har haft den största totalavkastningen men då måste 

man ta hänsyn till att de också har haft den största standardavvikelsen. Detta är i linje med 

Hanssons beskrivning av den mycket volatila aktiemarknaden och det sätt De Ridder belyser 

det faktum att en investerare skall kompenseras för detta risktagande med en högre 

avkastning. En större osäkerhet i hur en investeringsavkastning kommer att utveckla sig 

innebär en större risk. För att väva in risken i en investeringsjämförelse går det att tänka sig 

ett linjärt samband mellan avkastning och risk. Om investeraren skall ta en dubbelt så stor risk 

skall denne bli kompenserad med dubbelt så stor avkastning. På så sätt går det att se om det 

har varit värt den högre risken i jämförelse med en mindre riskfylld placering. Appliceras 

denna metod på fastigheterna och aktierna går det att utläsa att fastigheterna generellt sett har 

en betydligt högre riskjusterad avkastning. Av dessa är det SFI, Bostäder i övriga större städer 

som genererat den högsta riskjusterade avkastningen av dem alla med sina 23,77 %.  
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Sätter man detta i ett rent ekonomiskt perspektiv och tar risktagandet i beaktande förefaller 

detta vara den attraktivaste investeringsformen under mätperioden. Till detta skall det dock 

tilläggas att investeringsformerna är mycket olika till sin natur och därför bör en investerare 

väga in fler variabler än bara risk och avkastning.  
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6. Slutsats	  
Slutsatsens huvudsyfte är här att ge läsaren ett svar på frågeställningen och sammanfatta vad 

studien kommit fram till och betydelsen av detta.  Slutsatsen bygger på teori, metod, resultat 

och analys.  

Vårt ändamål med denna studie var huvudsakligen att belysa fastigheter som 

investeringsobjekt ur en investerares perspektiv. I ett första skede ville vi undersöka vilka 

särdrag en fastighets- respektive aktieinvestering för med sig och hur det påverkar 

investeringsformernas attraktivitet. I det andra skedet ville vi veta hur olika fastighetstyper 

korrelerade mot olika börsindex för att få begrepp om huruvida de tillförde diversifiering till 

en blandad tillgångsportfölj.  

Vi ville även besvara frågeställningen vilken av kapitalplaceringarna aktier och fastigheter 

som genererat den bästa avkastningen under vår mätperiod, både med och utan hänsyn tagen 

till risk.  
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Nedan redovisas vilka fördelar som genereras vid investering i fastigheter respektive aktier. 

Fördelar	  Fastigheter	   Fördelar	  Aktier	  

Högre	  riskpremie	   Låg	  transaktionskostnad.	  

Hög	  direktavkastning	  vid	  investering	  i	  exempelvis	  

industrifastigheter.	  	  	  

Aktieportföljens	  storlek	  är	  lättare	  att	  anpassa	  till	  

disponibelt	  kapital.	  

Drabbas	  inte	  av	  hastiga	  värderas	  och	  har	  lägre	  

volatilitet.	  

Kräver	  nödvändigtvis	  ingen	  aktiv	  förvaltning	  av	  

investeraren.	  

Fysisk	  tillgång	  som	  ej	  försvinner	  i	  första	  taget.	  	   Den	  stora	  volatiliteten	  skapar	  tillfällen	  för	  hastiga	  

kursuppgångar.	  

Avkastningen	  kan	  påverkas	  i	  större	  utsträckning.	  	   Enkelt	  att	  få	  tag	  i	  stora	  mängder	  kvalitativ	  

information.	  

Värdet	  påverkas	  till	  större	  del	  av	  fundamentala	  

ekonomiska	  variabler	  istället	  för	  psykologi.	  

En	  aktieägare	  lyder	  inte	  direkt	  under	  någon	  

sträng	  lagstiftning	  som	  t.ex.	  hyreslagen.	  	  

En	  bostadsfastighet	  tjänar	  ett	  starkt	  

fundamentalt	  behov	  hos	  människan.	  

Exakt	  dagsvärde	  går	  att	  avläsa	  på	  en	  börs.	  	  

Avkastning	  på	  eget	  kapital	  som	  överskrider	  

risktagandet	  möjliggör	  utrymme	  för	  

”gratisluncher”.	  

Enklare	  att	  diversifiera	  med	  ett	  begränsat	  kapital.	  	  

	   Snabbare	  transaktionsprocess	  och	  mer	  likvid	  

marknad.	  

	   	  

Tabell	  6-‐1	  Fördelar	  med	  fastigheter	  respektive	  aktier	  som	  investeringsform	  

 

För att utreda huruvida fastigheter är bra som diversifieringsobjekt undersöktes 

korrelationerna mellan olika fastighetstyper och aktieindexen. Vi fann i flera fall låga 

korrelationer vilket delvis var i linje med tidigare forskning. Vissa orosmoln väcktes dock 

med anledning av andra genomförda undersökningar som beskriver att det faktum att 

fastigheternas marknadsvärde bygger på värderingar, gör att jämförelser av vår typ inte har 

fullständig reliabilitet. Detta beror på att värderingarna tenderar sträva mot medelvärdet och 

jämna ut fastigheternas förändringar i marknadsvärde. Pga. detta blir den uppmätta 

volatiliteten i underkant och fastigheterna förefaller vara behäftade med en lägre risk. Vi 

bedömer dock att denna aspekt får den största genomslagskraften på bostadsfastigheterna 

eftersom de redan har en korrelation runt 0,5.  
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Eftersom de andra fastighetstyperna har en korrelation på 0,1 eller lägre har vi det svårt att tro 

att de trots underskattningen av deras volatilitet har kapacitet att nå till den grad av korrelation 

att de skulle vara olämpliga innehav för att diversifiera en portfölj. Ur ett 

diversifieringsperspektiv blir vår slutsats därför att fastigheter är bra att ha med i en blandad 

tillgångsportfölj. Till detta kan tilläggas att tidigare forskning dessutom har visat att en längre 

placeringshorisont tenderar att bättra på diversifieringeffekterna ytterligare. Vi vill dock 

nämna att det hade varit ytterst intressant att få ett värde på hur mycket ”smoothing” 

egentligen inverkar på korrelationerna. Hade vi kunnat ta hänsyn till denna med någon form 

av premie i beräkningarna hade vi fått en mer exakt och rättvisande undersökning.  

I termer av samband har tidigare forskning angivit att den svenska fastighets- och 

aktiemarknaden hade en korrelation på 0,51 och det är lika resultat för bostadsfastigheterna i 

vår studie med ett undantag. Bostäder i Stockholms innerstad uppvisade endast en korrelation 

på 0,23 vilket vi anser vara en effekt av den kraftiga prisökning de upplevt under 

mätperioden. Vår slutsats i de fall där en investerare eftersträvar höga kassaflöden och bra 

direktavkastning blir att industrifastigheter verkar vara ett bra alternativ. Under mätperioden 

har de utmärkt sig som absolut bäst på detta område även när risktagandet vägs in. Parallellt 

med detta har direktavkastningen uppvisat en i princip obefintlig korrelation gentemot 

aktierna. Detta sammantaget gör att investering i industrifastigheter historiskt sett gett en bra 

direktavkastning även i tider när aktiebolagen haft låga utdelningar.  

Nästa steg i vår studie var att undersöka investeringsformernas avkastning under mätperioden, 

både med och utan hänsyn tagen till risk.  Utan hänsyn tagen till risk så har vår 

totalavkastningsjämförelse visat att aktierna har haft den högsta medelavkastningen med 

19,24 % under mätperioden. På andra plats kommer bostadsfastigheter i Stockholms innerstad 

med en medelavkastning på 15,07 %. Slutsatsen är således att aktierna har haft en högre 

avkastning under perioden om inte risken tas i beaktande.  

Vid investeringar bör dock omsorgsfull hänsyn tas till den riskjusterade avkastningen. När 

denna tas i beaktning så förefaller fastigheterna vara goda investeringsobjekt. Under vår 

mätperiod har en fastighetsinvestering i ett bostadshus i någon av Sveriges större städer haft 

den högsta riskjusterade totalavkastningen på 23,77 % och en Sharpekvot på 0,80. Detta kan 

jämföras med aktierna som under samma period hade en riskjusterad totalavkastning på 14,02 

% och en Sharpekvot på 0,47. Tas risken i beaktande blir slutsatsen att fastigheterna haft den 

högsta avkastningen under vår mätperiod.  
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Orsaken till dessa skillnader tror vi delvis beror på den låga risken som är behäftade med 

bostadshus i kombination med dess direktavkastning i övriga större städer. Att 

direktavkastningen kan hållas på en bra nivå bedömer vi vara en effekt av att bostäderna inte 

ligger i Stockholm eller Göteborg och därmed inte pressas ned av höga fastighetspriser i 

samma utsträckning. Dessutom påverkas aktierna starkt av sin höga volatilitet och därför 

justeras deras avkastning ner ordentligt när risken tas i beaktade. Sammanfattningsvis så har 

aktierna under mätperioden haft en bättre totalavkastning utan hänsyn tagen till risk. Med 

risken tagen i beaktande har fastigheterna haft en bättre totalavkastning och då främst 

bostadsfastigheter i övriga större städer.  

Förutom detta anser vi att investerarens placeringshorisont bör tas i beaktande när 

fastighetsaffärer diskuteras. Det finns många fördelar med fastigheterna men en stor nackdel 

är marknadens illikviditet och låga omsättningshastighet. Lägg därtill de höga 

transaktionskostnaderna och resultatet blir att investeringsformen inte är lämplig för en 

kortsiktig investerare. Vi anser att REIT är ett mycket intressant sätt att lösa detta problem på 

och skulle önska att systemet införs i Sverige. Det skulle öppna dörrar för fler människor att 

överhuvudtaget kunna investera i fastigheter och detta tror vi skulle förbättra likviditeten för 

marknaden. Det skulle dessutom möjliggöra fastighetsaffärer utan att behöva låna pengar. I 

dagsläget går det inte att köpa delar av en fastighet och det kräver ett stort startkapital hos 

investeraren. I förlängningen skulle detta innebära att investeraren bara skulle ta den 

fastighetsspecifika risken och slippa oroa sig för räntehöjningar. 
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7. Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Här presenterar författarna förslag på framtida forskning. Detta avsnitt baseras på de 

frågeställningar som väckts hos författarna under arbetets gång.  

	  

En intressant frågeställning som väckts under denna studie är till vilken omfattning smoothing 

påverkar fastigheternas värde.  Hade det varit möjligt att beräkna hur mycket smoothing 

egentligen påverkar fastigheternas värde så hade detta möjliggjort mer exakta 

volatilitetsvärden på de olika fastighetstyperna. I förlängningen hade detta främjat mer precisa 

korrelationsberäkningar med aktieindexen.  Slutligen hade då detta i sin tur ökat förståelsen 

för hur bra fastigheter egentligen är i termer av diversifiering av en blandad tillgångsportfölj. 

Då vi under våra beräkningar fann ett mycket intressant samband mellan vakansgraden och 

direktavkastningen, stannade vi kvar i frågan under en tid. Variablerna korrelerar med 

varandra till ett värde på 0,87 under mätperioden 1991-2009, vilket enligt vår mening inte 

skall kunna vara möjligt. Detta utifrån den enkla förklaringen av att direktavkastningen inte 

borde öka då även vakansgraden ökar.  

Vi bröt ned beräkningarna i beståndsdelar för att hitta ett eventuellt fel i uträkningen men hela 

beräkningsproceduren var korrekt.  

Eftersom vi inte kan förklara fenomenet med hjälp av våra resultat och teorier valde vi att 

belysa sambandet under en egen rubrik i direktavkastnings del av empiriavsnittet. 

 

Efter resonemang med professor Bo Söderberg kom vi fram till två tänkbara förklaringar; 

• En tänkbar teori till detta fenomen skulle kunna vara att fastighetsföretagen, vilka SFI 

baserar sina index på, troligen inte äger fastigheter i svaga marknadsområden. Detta 

innebär i så fall att när vakansgraden ökar i landet överlag, ökar inte vakansgraden i de 

större städerna i närheten av samma hastighet.  

• En annan tänkbar teori är att vi helt enkelt jämför två olika populationer, vilka 

systematiskt är väldigt olika i just det avseende vi beräknat dem på. 
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Sambandet är värt att studera vidare, varpå vi föreslår denna frågeställning till vidare 

forskning inom ämnet. 

  

Vidare anser vi också att en bra utveckling för Sveriges fastighetsmarknad skulle vara ett 

införande av REITsystemet eller liknande förslag. Professor Lars Vinell, framförde 1996 en 

svensk variant av REIT, vilken han kallar för fastighetsinvesteringsbolag, FIB. Att belysa och 

analysera dessa förslag för en eventuell applicering till den svenska marknaden vore enligt oss 

till stor nytta.  
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