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Abstract 

Strong fundamental conditions in the capital market have contributed to rising prices for real 

estate in general and in the geographical areas where institutional and international investors 

invest in particular. 

 

The core of this thesis is to compare different geographical office markets from an investor 

perspective, with the purpose of mapping what type of geographic location properties provide 

the strongest risk-adjusted return over time. In particular, to map the markets' historical 

growth to be able to categorize them as primary or secondary markets for offices, but above 

all by evaluating current yields on each market. 

 

After explaining central concepts and essential parameters within the subject, the risk 

measurement volatility is addressed as a possible argument to explain why real estate in the 

so-called secondary markets should be considered to have a lower risk than what the market 

expresses in the form of current yields. With submitted arguments, two alternative models are 

presented to determine yields in different geographic markets. 

The thesis ends with a simplified application of the models on two large property portfolios of 

different character; Hufvudstaden, whose properties are exclusively located in primary 

locations, and Klövern, whose properties are spread over 12 Swedish cities but in strong 

locations. 

 

Data from IPD, Datscha, Nordanö and PwC were collected for the studies. Overall, collected 

data supported the thesis that rents from properties in primary locations are being hit hardest 

by global crises and are generally more volatile than in secondary locations. In the simplified 

application of presented models, it could also be stated that a diversified portfolio provides 

stronger risk-adjusted returns over time, which is also in line with portfolio theory and the 

fact that market risk is the same regardless of how many assets that are included in a 

portfolio. 

 

From this thesis it can also be argued that an optimal real estate portfolio should be 

overweight to properties in secondary locations based on current values. 
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Sammanfattning 

Starka fundamentala förhållanden i kapitalmarknaden har bidragit till att driva upp priserna på 

fastigheter i allmänhet och inom de geografiska områden där institutionella och 

internationella aktörer investerar i synnerhet.  

 

Detta arbete jämför olika geografiska kontorsmarknader från ett investerarperspektiv, med 

syfte att kartlägga i vilken typ av geografiskt läge direktägda fastigheter ger starkast risk-

justerad avkastning för en långsiktig investerare. Delvis genom att kartlägga marknadernas 

(städernas bästa geografiska läge för kontor) historiska tillväxt för att kunna kategorisera dem 

som primära eller sekundära marknader, men framför allt genom att utvärdera rådande 

direktavkastningskrav på respektive studerad marknad.   

 

Efter redogörelse över centrala begrepp och essentiella parametrar inom ämnet adresseras 

riskmåttet volatilitet som ett möjligt argument till varför fastigheter i så kallade sekundära 

lägen bör anses ha lägre risk än vad marknaden uttrycker i form av direktavkastningskrav. 

Med framlagda argument presenteras därefter två alternativa modeller för att fastställa 

direktavkastningskrav på olika geografiska marknader.   

Arbetet avslutas med en förenklad tillämpning av modellerna på två stora fastighetsbestånd av 

olika karaktär; Hufvudstaden vars fastigheter uteslutande är belägna på primära marknader, 

och Klövern, vars bestånd i Sverige är spritt över 12 orter men i starka lägen på respektive ort.   

 

Till studierna inhämtades data från IPD, Datscha, Nordanö och PwC. Insamlad data 

underbygger tesen att hyresnivåer på fastigheter i primära lägen drabbas hårdast av globala 

kriser och generellt är mer volatila än i sekundära lägen. Vid förenklad tillämpning av 

presenterade modeller kunde även konstateras att ett diversifierat bestånd ger bättre risk-

justerad avkastning över tid vilket även går i linje med portföljteori och faktumet att 

marknadsrisken förblir densamma oberoende av hur många tillgångar som ingår i en portfölj.  

 

Utifrån detta arbete kan det även argumenteras för att en optimal fastighetsportfölj bör vara 

överviktad mot fastigheter i sekundära lägen sett till aktuella värderingar. 
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1. Inledning 

“Buy land - they don’t make it anymore” sade Mark Twain (1835 - 1910), troligtvis med 

glimten i ögat men med en stark underliggande vishet; pris drivs av utbud och efterfrågan. Ju 

större befolkning på samma yta, desto högre blir efterfrågan i generella termer. Om 

efterfrågan på varor med begränsat utbud ökar stiger priset. Fastighetsmarknaden tenderar 

också att följa den samhällsekonomiska utvecklingen i cykler (Ericsson, C., Ceder, H. 2010). 
I kombination med stark ekonomisk utveckling och låga räntor bidrar detta till att driva upp 

priserna på den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. 

 

De fundamentala faktorerna på fastighetsmarknaden har stärkt aptiten för investeringar, och 

särskilt för kommersiella fastigheter. Fler institutionella investerare vill öka sin exponering 

mot fastigheter då de erbjuder attraktiva risk-justerade avkastningar och bidrar till en effektiv 

portföljallokering. Likaså internationella investerare, som lockas till Sverige bland annat på 

grund av den låga kronkursen och hur relativt enkelt det är att genomföra 

fastighetstransaktioner i landet. Till detta bidrar det svenska fastighetsregistret som 

tillgängliggör omfattande och viktig information om fastighetsägandet.  

De ökar sin exponering både genom direkta och indirekta investeringar, genom 

fastighetsfonder och andra möjligheter (PwC, 2017). 

 

Jämfört med många andra varor är prissättning av fastigheter komplext, vilket i kombination 

med ökat investerarintresse skapat ett behov för kontinuerlig värdering och att det görs på ett 

korrekt sätt. Kontinuerlig värdering av fastigheter är även nödvändigt i redovisnings- och 

rapportsammanhang, framför allt för börsnoterade fastighetsbolag som till stor del är 

beroende av positiva värdeförändringar. 

 

Den mest vedertagna metoden vid värdering av fastigheter är kassaflödesmetoden, i vilken 

fastighetens värde beräknas utifrån hur stora de framtida kassaflödena beräknas vara. Det 

ekonomiska krav ägaren eller intressenten har på sin tillgång eller möjliga investering, det så 

kallade direktavkastningskravet, avgör sedan hur mycket tillgången är värd för investeraren. 

Med andra ord beräknar kassaflödesanalysen fastighetens värde utifrån framtida kassaflöden 

givet investerarens direktavkastningskrav. Om fastigheten anses vara en investering med låg 

risk och med potential till värdetillväxt är direktavkastningskravet i regel lägre än om 

investeringen anses bära högre risk. I kassaflödesmetoden beräknas värdet på framtida 

kassaflöden ut med hjälp av direktavkastningskravet, i vilken ett lägre direktavkastningskrav 

ger en högre värdering. Avkastningskravet påverkas i sin tur bland annat av den s.k. riskfria 

räntan, som är den ränta en investerare istället skulle få genom en helt en riskfri investering. 

Det typiska exemplet på riskfri ränta är den ränta statsobligationer ger. Att avkastningskrav är 

historiskt låga förklaras alltså till viss del av att den riskfria räntan också är låg.  

Skillnaden mellan investerarnas direktavkastningskrav på fastigheter och den riskfria räntan 

benämns riskpremie och är den premie investerare vill ha för att investera i fastigheter istället 

för i det riskfria alternativet. Riskpremien är istället hög sett ur ett historiskt perspektiv 

(Riksbanken, 2017).  
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1.1 Bakgrund 

Avkastningskraven har på Sveriges starkaste kontorsmarknad, Stockholm CBD (Central 

Business District), sjunkit med i snitt 2 procent per år de senaste 10 åren och den årliga 

hyrestillväxten har varit 5,9 procent. Aktörer som förvärvar fastigheter i Sveriges bästa 

kontorslägen ser enligt PwCs årliga fastighetsrapport investeringarna som näst intill riskfria; 

vakanta lokaler är enkla att hyra ut och det alltid kommer att finnas ett intresse från andra 

aktörer att äga fastigheten.  

Intresset för fastigheter i regionära städer, baserat på antal transaktioner, är svagare och 

riskfaktorn nämns som den starkaste orsaken. Fastigheter i sekundära lägen anses vara svårare 

att hyra ut och att avyttra vid behov (Fastighetsnomenklatur, 2015). 

 

I juni 2018 publicerade fastighetsrådgivarföretaget Nordanö Partners en analysartikel med 

titel “Property - the holy grail of investments?” i vilken de redogör för hur fastigheter 

värderas med utgångspunkt från dess geografiska placering och ger sin syn på hur motiverade 

de rådande avkastningskraven på kontorsfastigheter är.   

Artikeln fastställer att fastigheter i primära lägen har lägre direktavkastningskrav eftersom 

värdetillväxt över tid kommer vara högre tack vare höjda hyror och ifrågasätter om det är 

rimligt att hyror kommer öka mer än inflationen för alltid. 

 

Genomgående särskiljer artikeln mellan “primära” och “sekundära” kontorsmarknader. 

Generellt särskiljs olika städers marknader som A-, B- och C-lägen, medan artikeln använder 

dessa lägesbegrepp som ett mer generaliserat nationellt mått; dock utan att förklara vilka 

städer eller marknader som kan tituleras primära respektive sekundära.  

Från artikelns exempel framgår det tydligt att en primär marknad är Stockholm CBD, där 

marknadens genomsnittliga avkastningskrav är 3,5 procent.   

Vad exakt som karaktäriserar sekundära marknader enligt artikeln är svårare att sätta ord på. 

Begreppet regionära städer, med ett genomsnittligt avkastningskrav om 6 procent, används 

vid exemplifiering av de sekundära kontorsmarknaderna.     

 

1.2 Syfte  

I detta arbete ska genomsnittliga direktavkastningskrav på fastigheter i olika geografiska 

lägen utvärderas och analyseras, med syfte att avgöra vilken typ av geografiskt läge som ger 

bäst risk-justerad avkastning över tid. Som en del till analysen ska kontorslägen; primära, 

sekundära och tertiära i åtta svenska städer definieras, tydliggöras och fastställas utifrån ett 

nationellt mått baserat på fundamentala faktorer för tillväxt. Resultaten kommer därefter ligga 

till grund för att fastställa vilket läge som genererar den mest attraktiva risk-

avkastningsprofilen för en långsiktig investerare genom att väga in volatilitet som en 

parameter att beakta i direktavkastningskravet.  
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1.3 Frågeställningar 

För att uppnå syftet kommer följande frågor besvaras: 

 

 Hur skulle volatilitet kunna beaktas i en fastighetsvärdering? 

 Vilken typ av fastighetsbestånd ger starkast risk-justerad avkastning för en långsiktig 

investerare? 

 Vilka svenska städers A-lägen kan från ett nationellt perspektiv anses vara primära 

respektive sekundära kontorsmarknader? 

1.4 Avgränsningar 

Först och främst avgränsas arbetet till kontorsmarknaden i Sverige. Arbetet lyfter värdering ur 

ett brett perspektiv och utgår därför från ortsanalys, där fokus riktas till hur de geografiska 

och ekonomiska förutsättningarna ser ut snarare än att bedöma specifika fastigheters 

kvalitéer.  

 

De städer arbetet undersöker är Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Norrköping, 

Linköping, Västerås och Falun. De är specifikt utvalda utifrån dess geografiska och 

demografiska differens – för att kunna ge breda resultat från ett litet urval.  

Bästa kontorsläge i respektive stad enligt Datscha (2019) är:  

AA Västra CBD i Stockholm, AA Kungsportsavenyn i Göteborg, AA Centrum i Malmö, A 

Central i Uppsala, A Centrum i Norrköping, A Centrum i Linköping, A Centrum runt Skrapan 

i Västerås och A Centrum i Falun.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd på nedanstående vis.  

Kapitel 2 redogör för den metod arbetets studier följer.  

Kapitel 3 går igenom centrala begrepp som förklarar bakomliggande teori till arbetets 

undersökningar. I kapitlet presenteras även de modeller som används vid beräkning av 

resultat i delkapitel 4.4. 

Kapitel 4 redovisar arbetets kvantitativa studier.  

Kapitel 5 diskuterar undersökningarnas resultat och legitimitet, alternativa förklaringar, 

lösningar och hur resultaten kan tänkas framträda på marknaden framöver.   

Kapitel 6 sammanfattar arbetet i form av slutsatser.  
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

Studierna har baserats på jämförande analyser av utvalda städers fundamentala parametrar för 

tillväxt och städernas bästa kontorslägen som fastighetsinvesteringsmarknader. De 

kvantitativa undersökningarna har genomförts med tillgänglig data inhämtad från Datscha 

(2019), ett tjänsteföretag som tillhandahåller diverse verktyg för fastighetsanalys, däribland 

omfattande marknadsinformation. Metoden valdes för att kunna besvara syftet och 

frågeställningarna med konkret statistik.    

 

Underlaget till arbetets analys och diskussion hänför till den analysartikel 

fastighetsrådgivarföretaget Nordanö Partners publicerade i juni 2018 och en tolkning hur 

direktavkastningskraven borde vara i olika nationella kontorslägen baserad på arbetets teori.  

Sett till arbetets begränsade omfattning har tillämpning av arbetets modeller förenklats något 

matematiskt.  

 

2.2 Volatilitetsstudie  

För analys av hur snitthyrorna i städernas bästa kontorsläge förändrats användes funktionen 

Historisk marknadsinformation med filter Kontor och Hyra-medel i Datscha, i de områden 

som redogjordes för i kapitel 1.3. 

   

Studien redogör för volatiliteten på hyresutvecklingen i respektive stads bästa kontorsläge. 

Volatiliteten har beräknats med data från 2016-12-31 t.o.m. 2018-12-31 där hyresnivåerna 

uppdaterats kvartalsvis.   

Problematiskt för att fastställa den historiska volatiliteten var att det inte fanns tillgänglig data 

över hyresnivåer från tidigare än 2006-12-31, vilket gör den kvantitativa studien något 

begränsad. 

Trots problematiken med begränsad tillgänglighet till historisk data blir undersökningen 

relevant eftersom hyresnivåerna under den senaste finanskrisen är inkluderade i insamlad 

data. Sedan år 1980 har världsekonomin drabbats av en kris var tionde till femtonde år, varför 

hämtad data från 2016-12-31 således i viss mån speglar en historisk verklighet även om den 

endast täcker tolv år bakåt i tiden. 

 

Vid beräkningarna har först hyrorna från varje kvartal mellan 2007-2018 ställts upp. Därefter 

beräknades den procentuella förändringen från kvartal till kvartal ut. I studien beräknades 

sedan standardavvikelsen genom funktionen STDAV.S i Microsoft Excel. Manuellt beräknas 

standardavvikelse:  
 

          Där  

                        s = standardavvikelse 

                        ∑ = summan av 

                        xi = varje värde i datasetet 

                        x̄ = medelvärdet av alla värden i datasetet 

                        n = antal mätpunkter i datasetet 
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Volatiliteten ges sedan av den givna standardavvikelsen multiplicerat med roten ur antal 

mätpunkter per år.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Volatilitetsberäkning med inhämtad data från Datscha. 

 

2.3 Modelltillämpning  

Vid tillämpning av modellerna från delkapitel 3.5 och 4.2 har vissa förenklingar gjorts.  

Modellerna motiverar två alternativa avkastningskrav till de två genomsnittliga, 

marknadsmässiga direktavkastningskraven i de så kallade primära och sekundära lägena. Vid 

tillämpning av modellerna har modellerna varit av jämförande karaktär där svaret getts genom 

att göra intervallet mellan direktavkastningskraven successivt mindre och mindre genom att 

beräkna genomsnitt på genomsnitt och ställa resultaten mot varandra. 

 

Till exempel, genomsnittligt direktavkastningskrav för kontor i en stad är 4,75 procent, vilket 

är snittet av marknadens direktavkastningskrav i primära lägen och direktavkastningskraven i 

sekundära lägen beräknat med absoluta tal:  
 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑦 𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟𝑎 + 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑ä𝑟𝑎

𝑛
 = 

3,5 + 6

2
 = 4,75 

Uppställning 1. 

 

Vid tillämpning av den modell fastighetsrådgivarföretaget Nordanös presenterar i sin analys 

kommer det motiverade avkastningskravet på en ort där genomsnittligt direktavkastningskrav 

enligt marknaden är 4,75 procent således vara genomsnittet av de motiverade 

direktavkastningskraven Nordanö argumenterar för: 

 

𝑁𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛ö𝑠 𝑦 𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟𝑎 + 𝑁𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛ö𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑ä𝑟𝑎

𝑛
 = 

3,1 + 4,6

2
 = 3,85 

Uppställning 2. 

 

 

 

Standardavvikelsen av den 

procentuella förändringen kvartalsvis 

från 2006-12-31 till 2018-12-31 

Standardavvikelsen för perioden 

multiplicerat med roten ur 4 (antalet 

mätperioden per år) ger periodens volatilitet 

1 2 
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Skulle marknadens direktavkastningskrav vara 4,125 procent, 

 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑦 𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟𝑎 + 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑒𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑢𝑝𝑝𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 1

𝑛
 = 

3,5 + 4,75

2
 = 4,125 

 

skulle det motiverade kravet enligt modellen och beskrivna förutsättningar således vara  

 

𝑁𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛ö𝑠 𝑦 𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟𝑎 + 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑒𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑢𝑝𝑝𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 2

𝑛
 = 

3,1 + 3,85

2
 = 3,475 

 

Samma principer har använts vid tillämpning av arbetets andra modell för alternativa 

direktavkastningskrav.  

 

För faktisk tillämpning på verkliga bestånd har jämförande studier gjorts för att utvärdera hur 

direktavkastningskraven skulle kunna användas för att ge alternativa värderingar baserat på 

modellerna. Efter ingående tester av modellerna genom kassaflödeskalkyler på diverse 

fastigheter i Klöverns bestånd kan konstateras att skillnaden mellan att i 

kassaflödeskalkylerna ändra avkastningskrav (låta alla framtida kassaflöden och restvärdet bli 

större) och att ta marknadens avkastningskrav dividerat med modellernas motiverade, var 

minimal (ca 0,1 – 0,2 procentenheter), se tabell.         

                                 

Fastigheten 
Ugglum 

126:4 

Direktavkastningskrav Värdering enl. kassaflödeskalkyl 

2017-12-31 4,50% 80 mkr 

Baserat på 
Nordanös 

modell 
3,70% 97,39 mkr 

 

Kvoten av 
direktavkastningskraven  

Ökat fastighetsvärde enligt den förenklade tillämpningen 

 21,62% 21,72% 

 
Figur 2. 

 

Tillämpningen av modellerna har skett genom att ta fastighetens redovisade verkliga värde 

multiplicerat med kvoten av de, enligt modellerna motiverade avkastningskraven, dividerat 

med marknadens för att få fram det motiverade marknadsvärdet enligt modellerna.  
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3. Teori 

3.1 Centrala begrepp inom fastighetsvärdering 

Marknadsvärde kan betraktas som det pris som rimligtvis skulle betalas vid avyttring på en 

öppen och fri marknad. Skillnaden mellan marknadsvärde och pris är att marknadsvärde utgör 

ett sannolikt pris vid avyttring medan pris skildrar ett faktiskt resultat från marknaden. Innan 

priset fastställs är det flera faktorer och förhållanden som påverkar marknadens eller köparens 

betalningsvilja (Ericsson, C., Ceder., H. 2010). 

 

Portföljteori är en investeringsfilosofi som redogör för hur en portfölj med tillgångar kan 

optimeras med hjälp av diversifiering. Enligt filosofin är investerare riskaverta, vilket betyder 

att en investerare kommer att föredra det minst riskfyllda alternativet om två tillgångar 

beräknas ge samma förväntade avkastning. Investeraren kommer bara godta en högre risk i 

gengäld mot högre förväntad avkastning (Berk, DeMarzo. 2017). 

 

Direktavkastning kan betraktas som ett lönsamhetsmått. På aktiemarknaden definieras 

direktavkastningen som utdelning per aktie dividerat med priset per aktie (Berk, DeMarzo, 

2017). För direkta fastighetsinvesteringar härleds direktavkastningen:  

Direktavkastning = driftnetto / marknadsvärde (alt. Pris). 

 

Direktavkastningskrav kan definieras som det krav en investerare har på sin investering och 

hämtas normalt från marknadsinformation och jämförbara investeringar från orten. I 

värderingsmetoden kassaflödesanalys är direktavkastningskravet avgörande för vilket värde 

fastigheten beräknas ha. Ju lägre direktavkastningskrav, desto högre summa bedöms 

fastigheten vara värd. Direktavkastningskravet anpassas utifrån bedömd risk, geografiskt läge 

och trolig marknadsutveckling. Det härleds ut funktionen: y = rf + r ± g 

 

Där 

 y = direktavkastningskrav (yield) 

rf = alternativ, riskfri placering 

r = riskpremie  

g = värdeutveckling 

 

Direktavkastning och direktavkastningskrav kan ses som två olika grepp på direktavkastning, 

där direktavkastning är marknadens bedömning av rådande faktisk direktavkastning och 

direktavkastningskrav som ett tillvägagångsätt för en rationell investerares krav på vad 

direktavkastningen rimligen borde vara (Lind, 2004). 

 

Volatilitet definieras som svängningar, att priset varierar mer än genomsnittligt på en aktie, 

valuta, råvara, ränta eller option med hög volatilitet. Mer volatila tillgångar anses vara mer 

riskfyllda än mindre volatila tillgångar eftersom priset förväntas vara svårare att förutsäga. 

För att ge en rättvis uppfattning över historisk volatilitet bör en volatilitetsundersökning 

innefatta ett så långt historiskt intervall som möjligt (Berk, DeMarzo. 2017).   
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För att beräkna volatilitet på ett dataset måste först den procentuella förändringen från 

mätpunkt till mätpunkt ställas upp. Därefter beräknas standardavvikelsen av de procentuella 

förändringarna från perioden. Volatilitet ges i sin tur av standardavvikelsen multiplicerat med 

roten ut antalet mätperioder per år. För en akties volatilitet per år blir det således 

standardavvikelsen för dess procentuella förändring från börsdag till börsdag multiplicerat 

med roten ur antalet börsdagar på ett år (Berk, DeMarzo. 2017). 

 

 
Figur 3. 

Beta är ett centralt begrepp inom modern portföljteori och är ett mått på marknadsrisken för 

en tillgång eller aktie. Beta visar alltså hur värdet på en tillgång förväntas utvecklas i 

förhållande till marknaden och beräknas genom att mäta tillgångens volatilitet i förhållande 

till marknadens. Marknadens beta anses vara 1 och en tillgång med beta över 1 väntas svänga 

mer än marknaden (Berk, DeMarzo. 2017). 

 

Att bedöma beta för direktägda fastigheter är komplicerat då avkastning från direktägda 

fastigheter, baserat på bedömningar, lider av ett fenomen som kallas ”smoothing”, alltså 

utjämning. Fenomenet innebär att de som bedömer beta tenderar att inte fullt ut återspegla 

svängningar på marknaden. ”Smoothing” beror på många faktorer, t ex brist på jämförbara 

transaktioner (en vanlig parameter att beakta i värdering) och det faktum att varje tillgång är 

unik, till skillnad från en aktie eller en obligation, vilket gör det svårt att bedöma värde utifrån 

jämförande transaktioner. ”Smoothing” beror också på naturliga komplikationsmoment som 

beteendeekonomiska faktorer.  

Ett sätt att beräkna beta för direktägda fastigheter är att använda REIT (Real Estate 

Investment Trust) eller noterade fastighetsbolag som hänvisning och justera för hävstång. 

Med denna metod bedöms beta för direktägda fastigheter vara ca 0,3-0,4 (Nordanö, 2018). 

 

En stads A-läge är det mest efterfrågade området och har därmed högst hyra. A-lägen är ofta 

belägna vid eller längs huvudgator, har hög strömning människor, bra kommunikationer och 

annan kringservice, ligger nära starka kunder och har bra skyltlägen (Fastighetsnomenklatur, 

2015).  
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Ett B-läge ur ett ortsperspektiv definieras som ett läge på tvärgator med mindre 

folkgenomströmning och längre ifrån kommunikationer och kringservice, vilket motiverar 

lägre hyror. B-lägen är oftast mer lättillgängliga att nå med bil och har fler 

parkeringsalternativ (Fastighetsnomenklatur, 2015).  

 

C-lägen ligger ofta längre ut från centrum och är bäst lämpade för handel, då kunden snarare 

söker upp hyresgästen än tvärtom (Fastighetsnomenklatur, 2015).  

 

3.2 Parametrar för ortsanalys 

När orter analyseras riktas fokus på de geografiska och ekonomiska förutsättningarna. 

Framtida utveckling, inkomstökning, befolknings- och näringslivsutveckling är av stor vikt. 

Bakomliggande parametrar för att bedöma framtida utvecklingspotential och attraktivitet är 

bland annat infrastruktur, kommunikationer, utbildnings- och arbetsmöjligheter 

(Fastighetsnomenklatur, 2015).  

 

Avkastningskrav på en investering sätts bland annat utifrån hur fundamentala faktorer för 

tillväxt bedöms. Om bedömaren tror att staden kommer fortsätta utvecklas ligger framtida 

hyreshöjningar med i investeringskalkylen, vilken sänker kraven på direktavkastning 

(Fastighetsnomenklatur, 2015). 

 

3.2.1 Andel arbetslösa 

Arbetslöshet innebär att det finns människor som kan arbeta, men inte har någon 

sysselsättning. Den som inte har något arbete men kan jobba och aktivt söker arbete räknas 

enligt SCB som arbetslös. Det gäller också personer som har fått jobb och väntar på att få 

börja inom tre månader, men skulle kunna jobba tidigare än så. Hur hög arbetslösheten är 

beror bland annat på hur många som aktivt söker jobb. Om fler söker jobb aktivt utan att få 

jobb ökar arbetslösheten. Ju fler som arbetar desto högre blir Sveriges BNP per capita (SCB, 

2019). 

 

3.2.2 Andel akademiker 

Enligt Eurostat är andel akademiker en viktig parameter vid bedömning av städers utveckling, 

bland annat då akademiker tjänar mer pengar. Om antalet akademiker ökar visar det på att det 

tillkommit fler arbeten i området som kräver utbildning vilket ökar kommunens 

skatteintäkter. Kommunen kan med de ökade skatteintäkterna investera mer pengar i staden 

och höja attraktiviteten ytterligare. 

 

3.2.3 Befolkningstillväxt 

Befolkningstillväxt innebär, förutom att personer av diverse anledningar vill bo i staden, ökad 

konsumtion och således ökade intäkter till kommunen. Ökar antalet invånare blir de bästa 

lägena än mer attraktiva och därmed även dyrare att köpa eller hyra (Fastighetsnomenklatur, 

2015). 
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3.2.4 Medelinkomst 

Att medelinkomst i en stad ökar (mer än inflationen) kan vara ett tecken på att ortens företag 

blir starkare. Medelinkomst korrelerar ofta med andel akademiker. Det vill säga, ju fler 

akademiker på orten, desto större blir medelinkomsten. Om medelinkomsten ökar stiger 

hushållens totala köpkraft (SCB, 2019). 

 

3.2.5 Åldersstruktur 

Åldersstruktur är ett viktigt mått för att bedöma en stads utvecklingspotential. Ju fler invånare 

som är mellan 18 till 64 år gamla, desto högre bruttoregionalprodukt kommer regionen i 

teorin att ha. Åldersstruktur blir således ett mått som förklarar hur andelen sysselsatta 

förändras. Om andelen 18 till 64-åringar ökar har orten någonting som lockar, om det så är 

universitet eller attraktiva arbetsplatser (SCB, 2018).  

 

3.3 Ortsbaserade fastighetsinvesteringar 

En fastighets totala avkastning är avkastning som härrör direkt från ägandet av fastigheten 

(direktavkastning) adderat med den procentuella värdeförändringen. Investerare som 

förväntar sig en stark värdetillväxt kan därför acceptera en lägre direktavkastning och vise 

versa (Berk, DeMarzo. 2017). 

 

Fastigheter i så kallade sekundära lägen genererar en högre direktavkastning än fastigheter i 

primära. Enligt artikeln från Nordanö är de vanliga förklaringarna:  

 

1) Sämre potential för värdetillväxt  

2) Högre risk (för vakans)  

3) Lägre likviditet  

 

 
Figur 4. Källa: MSCI, 2018. 
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Omvänt ger fastigheter i primära lägen en lägre direktavkastning eftersom investerare räknar 

med att värdetillväxt över tid kommer vara högre tack vare höjda hyror.  

Sett till historiska avkastningar har totalavkastningen från fastigheter i primära lägen, 

exemplifierad av kontor i Stockholm CBD, varit 9,7 procent (varav direktavkastning 4,6 och 

värdetillväxt 5,1) per år medan genomsnittlig avkastning från fastigheter i sekundära lägen, 

exemplifierade av kontor i regionala städer har varit 8,8 procent (direktavkastning 6,7 och 

värdetillväxt om 2,1) per år (MSCI, 2019).  

 

Grafen över historisk totalavkastning visar att genomsnittlig direktavkastning har varit 

substantiellt lägre för fastigheter i primära lägen (högre marknadsvärde i paritet med 

driftnetto), medan värdetillväxten har varit mer än dubbelt så stark.  

 

3.4 Riskfaktorer 

Det finns tre typer av risk associerade med en fastighetsinvestering (Berk, DeMarzo. 2017): 

  

1. Marknadsrisk: detta refererar till den icke-diversierbara marknadsrisken, det vill säga risken 

som inte är isolerad för en enda fastighet. Denna mäts av beta mot fastighetsinvesteringar.  

 

2. Likviditetsrisk: fastigheter är en mindre likvid tillgångsklass än aktier eller obligationer. Att 

köpa och sälja fastigheter tar tid och är associerade med transaktionskostnader.  

 

3. Specifik risk: risken relaterad till en specifik fastighet, till exempel vakansrisk. Denna risk är 

diversifierbar och investerare ska inte kräva ytterligare riskpremium för att hålla en specifik 

tillgång (förutsatt att investerare har opartiska förväntningar, att det är kassaflöden som 

representerar det statistiska förväntade värdet). 

 

En stor risk för fastigheter i sekundära lägen jämfört med primära är det som benämns 

likviditetsrisk, det vill säga att fastigheterna är svårare att avyttra vid behov. Fastigheter i 

sekundära lägen är signifikant mindre likvida och än mer så vid nedpressade marknader. 

Investerare kräver därför en så kallad likviditetspremie för att köpa tillgångar med denna risk 

(Ang, 2014). 

 

3.4.1 Volatilitet på investeringar 

Volatilitet på en investering mäter total risk, alltså både specifik risk och marknadsrisk.   

Genom att kombinera tillgångar i en portfölj elimineras delar av dess respektive risk genom 

diversifiering. Risken som finns kvar beror till främst på hur tillgångarna är exponerade för 

marknadsrisk. Volatiliteten minskar när antalet tillgångar i portföljen ökar, dock är 

marknadsrisken densamma (Berk, DeMarzo. 2017). 

Det finns ett antal volatilitetsmått och sätt att beräkna volatilitet, både genom att mäta den 

procentuella utvecklingen och genom absoluta tal eller priser (Richie, 2008). 
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Då majoriteten av totalavkastningen från fastigheter i sekundära lägen kommer från den 

mindre volatila direktavkastningen kan totalavkastningen från dessa fastigheter vara lättare att 

förutse på längre sikt såvida läget (orten) har stabila fundamentala parametrar. Därför menar 

Nordanö att fastigheter i sekundära lägen kan bedömas ha lägre risk mätt som volatilitet.  

Grafen nedan visar hur hyrorna svängde i Stockholm CBD och i stadens regionära områden 

mellan 1997 - 2012. 

 
 

 
Figur 5. Källa: IPD Sweden Index, 2013. 

 

Även om totalavkastningen varit högre i primära lägen är Sharpe-kvoten (totalavkastning 

dividerat med volatilitet), som mäter den avkastning investerare får sett till risken, bättre för 

regionala städer eftersom volatiliteten är lägre i sekundära lägen (Nordanö, 2018).  

 

 

 

Sammanfattningsvis kan fastigheter i primära lägen bedömas ha en högre marknadsrisk och 

fastigheter i sekundära lägen ha högre likviditetsrisk och diversifierbar specifik risk, som 

försämrar potentialen till värdetillväxt.  
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3.5 Nordanös modell för avkastningskrav 
Analysartikeln, som Nordanö släppte i juni 2018, redogör för fastigheter som finansiella 

investeringar i allmänhet och i synnerhet dåvarande marknadsvärderingar. Artikeln lyfter de 

teoretiska parametrar som utgör ett direktavkastningskrav och argumenterar för alternativa 

siffror än vad dåvarande marknadsvärderingar motiverade.  

 

3.5.1 Primära lägen 

I grafen och tabellen nedan har Nordanö kalkylerat det motiverade avkastningskravet på 

fastigheter i så kallade primära lägen. Riskpremien är kalkylerad som beta för fastigheter 

multiplicerat med marknadens riskpremie. Likviditetspremien antas vara 1,5 procent i 

exemplet. Med dessa antaganden är den motiverade avkastningen 4,6 procent. Om en 

värdetillväxt om 1,5 procent antas, vilket är i linje med inflationsförväntningar, skulle 

investerare acceptera ett avkastningskrav om runt 3 procent, vilket är under rådande 

avkastningskrav i primära områden (3,5).  

Enligt modellen är således fastigheter även under rådande förutsättningar med rekordhöga 

priser attraktivt prissatta. En bidragande faktor till att marknadens direktavkastningskrav är 

högre än det motiverade, kan vara att det finns adderade kostnader associerade med 

fastighetsägande, alltså att fastighetens driftnetto inte är vad investerare får som netto av alla 

kostnader (Nordanö, 2018).   
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3.5.2 Sekundära lägen 

Som grafen och tabellen visar skulle den motiverade totalavkastningen för fastigheter enligt 

modellen för sekundära lägen bli 5,5 procent. Skillnaden mellan modellerna är 

likviditetspremien, som höjts från 1,5 till 2,5 procent och förväntad värdetillväxt, som sänkts 

från 1,5 till 1 procent. Enligt artikeln är det motiverade direktavkastningskravet på fastigheter 

i sekundära lägen 4,6 procent istället för de 6 procent marknaden idag tillämpar. 

  

 
 

 

Enligt Nordanö skulle lägre volatilitet kunna argumentera för ett lägre beta och därför en 

lägre marknadsriskpremie. Däremot skulle effekten av ”smoothing”, som nämndes i kapitlet 

för beta, troligtvis vara högre för fastigheter i sekundära lägen på grund av färre jämförande 

transaktioner och den allmänna uppfattningen av fastigheter i sekundära lägen som mindre 

stabila tillgångar (Nordanö, 2018).    

 

Sammanfattningsvis kräver modellen såväl en hög likviditetspremie såväl som negativa 

förväntningar på värdetillväxt för att motivera rådande avkastningskrav i sekundära lägen.  
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3.5.3 Sammanfattning av Nordanös modell för avkastningskrav 

Enligt modellen Nordanö Partners publicerade i juni 2018 är det motiverade 

avkastningskravet för Stockholm CBD 0,4 procentenheter lägre än marknadens värdering på 

3,5 procent. För sekundära lägen är det motiverade avkastningskravet 1,4 procentenheter 

lägre än marknadens värdering idag på 6 procent.   

 

Som modellen nämner är vissa parametrar uppskattningar. I artikeln används volatilitet som 

argument till att sekundära fastigheters marknadsrisk är lägre än primära fastigheter och 

faktumet används för att kunna sätta samma beta som för primära istället för att faktiskt ta 

fram ett mått på exakt hur volatilitet kan användas vid värdering.  

 
 

 Primära Sekundära 

Riskfri nominell ränta 0,5% 0,5% 

Riskpremie 2,6% 2,6% 

     (Marknadsrisk) 6,4% 6,4% 

     (Beta) 0,4 0,4 

Likviditetspremie 1,5% 2,5% 

Motiverad totalavkastning 4,6% 5,6% 

Förväntad värdetillväxt -1,5% -1,0% 

Motiverad direktavkastning 3,1% 4,6% 

Marknadens avkastningskrav 3,5% 6,0% 

Motiverad minskning 

-0,4%-

enheter 

-1,4%-

enheter 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Källa: Nordanö, 2018. 
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4. Empiriska studier  

4.1 Studie 1: Utvalda städer och dess bästa kontorslägen  

Alla svenska städer har åtminstone ett A-läge, B-, läge och C-läge (Datscha, 2019). Sveriges 

tre största städer Stockholm, Göteborg och Malmö har enligt Datscha även ett eller flera AA-

lägen. AA-lägena skulle kunna tolkas som ett nationellt mått på primärt läge, något denna 

undersökning kommer behandla.  

De kategoriserade kontorslägena är utmätta enligt stadens egna perspektiv och det finns ingen 

definition för hur en stads bästa läge står sig enligt ett nationellt mått. Alltså, vilka svenska 

städers A- (eller AA-)lägen har tillräckligt starka fundamentala faktorer - tillräckligt hög 

genomströmning av människor, tillräckligt frekventa och nära kommunikationer, tillräcklig 

kvalité på kringservice med mera för att kunna anses vara ett primärt läge från ett nationellt 

perspektiv?  

 

För att uppfylla syftet att kategorisera utvalda orters bästa kontorslägen enligt ett nationellt 

mått och undersöka om rådande avkastningskrav är motiverade på respektive ort har orterna 

analyserats utifrån parametrar hänförliga till ortsanalys; först för att bedöma städerna som 

helhet och därefter för att bedöma dess mest attraktiva kontorsläge enligt Datscha (2019). 

Fokus har således varit att kartlägga städernas geografiska och ekonomiska förutsättningar 

framöver snarare än att bedöma specifika fastigheters kvalitéer.  

 

Städerna som bedömts är Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, 

Norrköping och Falun. De fundamentala parametrar som omfattade analysen för att bedöma 

städerna som helhet var: 

 

 Andel arbetslösa (2018) 

 Andel akademiker, förändring i procentenheter (2000 - 2017) 

 Befolkningsökning, förändring i procent (2000 - 2016) 

 Medelinkomst, förändring i procent (2000 - 2015) 

 Åldersstruktur (andel 20-64 åringar), förändring i procentenheter (2000 - 2016) 

 

För kategorisering av städerna enligt ett nationellt mått har respektive stads resultat jämförts 

med snittet för Sverige som helhet. För varje parameter staden överträffar riket tilldelas 

staden en poäng.   

Utöver de statistiska variablerna ovan inkluderades ‘internationell flygplats inom 10 mil’ och 

‘universitet i staden’ som Ja- och Nej-alternativ. Har staden internationell flygplats inom 10 

mil eller universitet i staden delgavs staden ett extra poäng för vardera. Städerna har således 

bedömts enligt totalt sju variabler.   
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4.1.1 Primära, sekundära och tertiära städer 

Poäng och stadens ranking: 

 

 Rimligtvis bör primära städer ha minst fem variabler som är bättre än rikssnittet. 

 Rimligtvis bör sekundära städer ha minst tre variabler som är bättre än rikssnittet. 

 Tertiära städer blir således de som har färre än tre parametrar som är bättre än 

rikssnittet.  

 

 
Figur 9. Kategorisering av utvalda städer baserat på ortsanalys. 

 

Enligt undersökningen är således Stockholm, Uppsala, Linköping, Göteborg och Malmö 

primära städer, Norrköping och Västerås sekundära och Falun tertiär.  

 

4.1.2 Primära, sekundära och tertiära kontorslägen  

För att kategorisera städernas bästa kontorslägen enligt ett nationellt mått har de fundamentala 

parametrarna ovan kompletterats med direkt statistik kring hur respektive stads A-läge har 

presterat sedan 2007 sett till direktavkastning och hyresutveckling.  

På nästa sida visas utgångspunkterna vid bedömningen av respektive stads bästa kontorsläge. 
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 Primära kontorslägen:  

Direktavkastning om 3,5-5 procent (2018-12-31) och årlig hyrestillväxt högre än 3 

procent sedan 2007. 

 Sekundära kontorslägen: 

Direktavkastning om 5-6,5 procent (2018-12-31) och årlig hyrestillväxt högre än 2 

procent sedan 2007. 

 Tertiära kontorslägen: 

Direktavkastning om mer än 6,5 procent (2018-12-31) och årlig hyrestillväxt mindre 

än 2 procent sedan 2007.  

Med genomsnittlig direktavkastning som utgångspunkt och städernas fundamentala 

parametrar för ekonomisk tillväxt i kombination med hyrestillväxt som avgörande faktorer, 

har städernas bästa kontorsläge kategoriserats enligt följande:  

 

 
Figur 10. Städernas bästa kontorsläge från ett nationellt perspektiv. 

 

Enligt undersökningen är således Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Malmös bästa 

kontorslägen primära lägen utifrån ett nationellt mått, Linköpings, Norrköpings och Västerås 

bästa kontorslägen sekundära och Faluns tertiärt. Här bör påpekas att de primära 

kontorslägena i Uppsala och Malmö är betydligt mindre till ytan än Stockholms, vilket 

förklaras av att snittavkastningen i Uppsalas och Malmös bästa kontorsläge är betydligt högre 

än Stockholm och nära gränsen till att bli kategoriserade som sekundära lägen. Likaså gäller 

Linköping, som har en större sekundär yta än Västerås (närmare gränsen mot att kategoriseras 

som primärt).  
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4.2 Studie 2: Tolkning av Nordanös modell för avkastningskrav 

Direktavkastningskrav utgörs först och främst som tidigare nämnts av en riskfri placering, 

som enligt Riksbanken kan likställas med räntan från Sveriges 10-åriga statsobligation. Enligt 

Bloomberg (16/5 2019) är den riskfria nominella räntan 0,19 procent, efter att ha varit ca 0,5 

procent i snitt under 2018. För att ge ett realistiskt mått även på sikt sätts den riskfria 

nominella räntan till 0,5 procent, då det motsvarar det ungefärliga snittet från 2016 till idag.  

 

Det är svårt att bedöma hur beta ska bedömas till respektive typ av område. Med historisk 

volatilitet och det tidigare förklarade fenomenet ”smoothing” i beaktande, där brist på 

jämförbara transaktioner och realiteten att varje fastighet som tillgång är unik, skulle det 

kunna argumenteras för ett beta om 0,35 för fastigheter i sekundära lägen jämfört med 0,4 för 

fastigheter i primära lägen. Riskpremien på fastigheter i sekundära lägen skulle således ändras 

från 2,6 till 2,24 procent om marknadsrisken på 6,4 procent lämnas oförändrad. 

 

De två olika likviditetspremier investerare ges genom att äga fastigheter och som Nordanö 

presenterar i modellen, motiveras av att fastigheter i sekundära lägen är signifikant mindre 

likvida tillgångar än fastigheter i primära. Med den motiveringen och ett lägre beta, bland 

annat som konsekvens av färre jämförbara transaktioner, ger skäl för en högre 

likviditetspremie på fastigheter i sekundära lägen än 2,5 procent, som bara är 1 procentenhet 

högre än de mer likvida tillgångarna primära fastigheter. I modellen på nästa sida används 

därför en likviditetspremie om 2,75 procent för fastigheter i sekundära lägen.  

 

Det historiska genomsnittet på värdetillväxt för fastigheter i primära lägen har enligt statistik 

från Datscha (2019) varit högre än 1,5 procent och har därför i modellen höjts till 1,75 

procent, precis under det inflationsmål Riksbanken satt och rimligtvis närmare vad investerare 

förväntar sig i värdetillväxt när de investerar i fastigheter i primära lägen.  

 

I Nordanös artikel nämns att det finns adderade kostnader associerade till fastighetsägande 

som gör att fastighetens driftnetto troligtvis inte är vad investerare får som netto - kostnader 

inte direkt hänförliga till fastighetens drift - som en möjlig förklaring till att 

avkastningskraven deras modell motiverar är lägre än marknadens.  
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Då hyresnivåerna är högre i fastigheter i primära lägen kan tänkas att hyresgästerna har högre 

krav på den ägande verksamheten, därför bör rimligtvis kostnaderna utöver drift- och 

fastighetskostnader vara högre än för fastigheter i sekundära lägen. Detta kommer dock inte 

att redogöras för som del av en modell.  

 

  Primära Sekundära 

Riskfri nominell ränta 0,5% 0,5% 

Riskpremie 2,6% 2,24% 

     (Marknadsrisk) 6,4% 6,4% 

     (Beta) 0,4 0,35 

Likviditetspremie 1,5% 2,75% 

Motiverad totalavkastning 4,6% 5,49% 

Förväntad värdetillväxt -1,75% -1,0% 

Motiverad direktavkastning 2,85% 4,49% 

Marknadens avkastningskrav 3,5% 6,0% 

Motiverad minskning 

-0,65%-

enheter 

-1,51%-

enheter 
Figur 11. 

 

Enligt tolkningen av avkastningskravets parametrar ovan blir det motiverade 

avkastningskravet för exemplet Stockholms AA-läge 0,65 procentenheter lägre än 

marknadens värdering 2018-12-31 om 3,5 procent. För sekundära lägen marknaden värderat 

med avkastningskrav 6 procent, är det motiverade avkastningskravet enligt tolkningen 4,49 

procent och således 1,51 procentenheter lägre.   
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4.3 Studie 3: Volatilitet på hyresnivåer i städernas bästa kontorslägen 

I grafen visas hyresutvecklingen i städernas bästa kontorsläge och hur volatil den varit enligt 

data hämtad från Datscha.  

 

Figur 12. 

 

Det är enkelt att i insamlad data identifiera varför volatiliteten på hyresutveckling varit 

starkare eller svagare i de olika städerna. Att hyresutvecklingen i Linköpings A-läge hade 

överlägset starkast volatilitet under perioden förklaras av att snitthyran ökade med 33 procent 

i tredje kvartalet år 2014. Enligt en värderare på Newsec kan möjliga förklaringar till 

hyresökningen vara att det under kvartalet skett större nyuthyrningar som visat på en betydligt 

högre nivå per 2014-09-30 än tidigare bedömt, möjligen kombinerat med att bedömningen per 

2014-06-30 inte varit helt rättvis och värderaren som bedömt marknadshyran även korrigerat 

för detta.   

 

En annan insikt från insamlad data var att det endast var de städers bästa lägen som enligt 

ovan kategoriserats som primära lägen som drabbades av negativ hyresutveckling under den 

globala finansiella instabiliteten år 2009.  
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4.4 Studie 4: Test av redogjorda modeller på två stora fastighetsbestånd 

Hufvudstadens genomsnittliga avkastningskrav 2018-12-31 var enligt årsredovisningen 2018 

3,8 procent. Fastighetsbeståndets värde utgörs till 81 procent av fastigheter i Stockholms 

primära läge och resterande 19 procent av fastigheter i Göteborgs primära. Deras redovisade 

avkastningskrav överensstämmer således med inhämtad marknadsdata.  

Baserat på den förenklade tillämpningen av Nordanös modell ska Hufvudstadens 

genomsnittliga direktavkastningskrav vara ca 3,28 procent, alltså 0,52 procentenheter lägre än 

vad värderingen säger. Enligt den förenklade tillämpningen borde således beståndet vara 

värderat 15,85 procent högre än dess redovisade värde.   

 

𝐻𝑢𝑓𝑣𝑢𝑑𝑠𝑡𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑣𝑖𝑠𝑎𝑡 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣 2018−12−31

𝑀𝑜𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣 𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟𝑒𝑛𝑘𝑙𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑙ä𝑚𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑁𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛ö𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙
 = 

3,8

3,28
 = 15,85% 

 

Den andra alternativa modellen, presenterad med grund i arbetets teori, ger Hufvudstaden ett 

genomsnittligt direktavkastningskrav om 3,05 procent vilket enligt beskrivna förutsättningar 

värderar beståndet 24,6 procent högre än redovisat värde 2018-12-31.  

 

𝐻𝑢𝑓𝑣𝑢𝑑𝑠𝑡𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑣𝑖𝑠𝑎𝑡 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣 2018−12−31

𝑀𝑜𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣 𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑖𝑒 2
 = 

3,8

3,05
 = 24,6% 

 

Klövern har ett mer diversifierat bestånd med fastigheter på tolv svenska orter, i Köpenhamn 

och två pågående projekt i New York. Enligt Klöverns årsredovisning för 2018 är det 

genomsnittliga avkastningskravet på beståndet 5,7 procent, exklusive mark och byggrätter.  

Enligt den förenklade tillämpningen av Nordanös modell ska avkastningskravet ned 1,28 

procentenheter och därmed vara 4,42 procent. Detta innebär att beståndet, givet beskrivna 

förutsättningar, ska värderas 30,4 procent högre än dess redovisade verkliga värde. 

 

𝐾𝑙ö𝑣𝑒𝑟𝑛 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑣𝑖𝑠𝑎𝑡 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣 2018−12−31

𝑀𝑜𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣 𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟𝑒𝑛𝑘𝑙𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑙ä𝑚𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑁𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛ö𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙
 = 

5,7

4,42
 = 30,4% 

 

Den andra alternativa modellen ger, enligt samma beräkningsprincip, Klövern ett 

genomsnittligt direktavkastningskrav om 4,3 procent vilket enligt beskrivna förutsättningar 

värderar beståndet 32,6 procent högre än redovisat värde 2018-12-31.  

 

𝐾𝑙ö𝑣𝑒𝑟𝑛 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑣𝑖𝑠𝑎𝑡 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣 2018−12−31

𝑀𝑜𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣 𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑖𝑒 2
 = 

5,7

4,3
 = 32,6% 
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5. Diskussion 

5.1 Nordanös analysartikel  

Primära lägen 
I exemplet Nordanö presenterar i analysartikeln skulle det krävas en likviditetspremie på 

nästan 2 procent för att motivera rådande avkastningskrav. Å andra sidan skulle det 

motiverade avkastningskravet vara ännu lägre om investerare förväntar sig en värdetillväxt 

om högre än 1,5 procent. Även om modellen antar en substantiell likviditetspremie och låga 

förväntningar på värdetillväxt är fastigheter i primära lägen enligt analysen attraktivt prissatta 

under rådande direktavkastningskrav. 

 

Sekundära lägen 

Modellen använder en modest värdetillväxt om 1 procent vilket är under förväntningarna på 

inflation och ger då ett motiverat direktavkastningskrav på runt 4,5 procent, jämfört med 

rådande marknadsvärdering om runt 6.  

I exemplet krävs en riskpremie på nästan 4 procent för att motivera marknadens 

avkastningskrav om 6 procent. Här räknar investerare med en lägre värdetillväxt för 

fastigheter i sekundära lägen kontra i primära. 

I exemplet kan värdetillväxten vara negativ med 0,5 procent per år i nominella termer (ca 2 

procent i reella) och investerare skulle fortfarande få denna motiverade direktavkastning. 

Utifrån artikeln kan det argumenteras för att fastigheter i sekundära lägen är klart 

undervärderade. 

 

5.2 Volatilitet på hyresutveckling 

Den traditionella volatilitetsberäkningen som resultaten presenterar speglar i detta fall, med 

kvartalsvisa mätpunkter och endast tolv år tillbaka i tiden, inte en helt rättvis syn på historisk 

volatilitet. Som presenterat i resultatdelen hade hyresutvecklingen i Linköping A-läge starkast 

volatilitet, med förklaring att den genomsnittliga hyran ökade med 33 procent under ett 

kvartal 2014. Om den procentuella förändringen för det kvartalet istället skulle vara 10 

procent, skulle volatiliteten för hela den beräknade perioden vara 4,05 procent. 

 

Med tillgänglig data är det därför svårt att gå vidare med volatilitet som ett mått att räkna in i 

direktavkastningskrav. Däremot kan det utifrån arbetets teoretiska och mer utredande delar 

konstateras att de mest centrala fastigheterna i landets största städer, där hyran är som högst, 

drabbas hårdast av finansiell instabilitet i världsekonomin. Ett belägg för det är att 

hyresförändringarna under 2009 var negativa endast i de lägen som kategoriserats som 

primära. Hyran sjönk då under tre av fyra kvartal i Stockholm, två av fyra i Göteborg och 

Uppsala samt ett av fyra i Malmö. De städers bästa kontorslägen som enligt arbetets empiri 

kan kategoriseras som sekundära (och Faluns som tertiärt) drabbades inte av negativ 

hyresförändring under det året.  

Figur 5, sida 18, är en graf från 1997 till 2012 hämtad från IPD Sweden index, som tydligt 

visar på en än större volatilitet runt när IT-bubblan sprack år 2001-2002 än vid finanskrisen år 

2008-2009 för Stockholm CBD. Detta tyder på att resultaten skulle visat helt andra 
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volatilitetsnivåer om data skulle funnits tillgänglig från 1997-2018 vilket stärker argumentet 

att fastigheter i sekundära lägen ger en bättre risk-justerad avkastning för långsiktiga 

fastighetsinvesterare. 

 

Mycket talar för att även institutionella och internationella investerare, som tydligt ökat sin 

exponering mot fastigheter i takt med att räntan vidhållits på rekordlåga nivåer, kommer börja 

intressera sig för fastigheter i sekundära lägen likt de som analyserats.  

 

Rådande ränteläge (våren 2019), de allt fler institutionella och internationella investerare som 

ökar sin exponering mot fastigheter och det bristande utbudet av mark i landet, talar för ökat 

intresse för fastigheter i regionstäder med starka fundamentala parametrar.   

Att skapa en matematisk modell för hur volatilitet kan beaktas skulle kräva automatisk 

datainhämtning och dessutom hyresnivåer från en längre tidsperiod än vad som fanns 

tillgängligt till detta arbete. Troligtvis skulle en matematisk modell heller inte behövas 

eftersom ökat intresse för det limiterade utbud som finns kommer driva upp priserna. Högre 

priser förklaras som tidigare presenterat av att investerare kräver en lägre direktavkastning, 

alltså att de använder ett lägre avkastningskrav i sina kassaflödeskalkylering för fastigheten.  

 

5.3 Modelltillämpningen 

Varken Hufvudstaden eller Klövern har helt renodlade kontorsbestånd vilket, utöver 

förenklingarna, skulle kunna ifrågasätta modellernas legitimitet då de baseras på information 

om kontorsmarknaden. Majoriteten av Hufvudstadens fastigheter är en kombination av handel 

och kontor medan Klöverns verkliga fastighetsvärde (2018-12-31) till 78 procent utgjordes av 

kontorsfastigheter. Den del av Klöverns bestånd (8 procent) som utgörs av fastigheter i 

Köpenhamn har i brist på data inte kunnat exkluderas från beståndets direktavkastningskrav. 

Dock är bestånden så pass koncentrerade, skillnaden mellan lokalslagen så pass likt värderade 

och den teori modellerna baseras på relativt applicerbar på fastighetsmarknaden som helhet 

att modellerna åtminstone ska kunna användas som måttstock på en alternativ värdering där 

fastighetsvärden sätts i jämförelse med priser på andra tillgångsslag som t ex obligationer.  

 

De adderade kostnader som tillkommer vid direkt ägande av fastigheter kan vara en förklaring 

till varför direktavkastningskraven enligt modellerna är väsentligt lägre än marknadens.  

Även om det är svårt att avgöra kostnadernas inverkan på presenterade direktavkastningskrav 

bör de rimligtvis inte motsvara hela skillnaden mellan rådande direktavkastningskrav och de 

som motiveras av modellerna. Rimligtvis bör en högre hyra medföra högre krav och således 

en starkare påverkan på skillnaden i direktavkastningskrav för fastigheter i primära lägen, 

men även det är relativt. 

 

 

 

 

 

 



 
31 

 

6. Slutsatser 

Det är viktigt att se potentiell värdetillväxt i olika geografiska områden från fler perspektiv. 

En parameter som inte alls verkar inkluderas vid fastighetsvärdering idag är volatilitet. 

Arbetet belägger att fastigheter i primära lägen påverkas starkast av svängningar i ekonomin, 

vid finansiell instabilitet eller finansiella kriser.  

 

Vidare har ett parallellt skifte i direktavkastningskrav en högre påverkan på fastigheter i 

primära lägen. Till exempel skulle en ökning i avkastningskrav om 100 baspunkter, från 

rådande marknads direktavkastningskrav på fastigheter i primära lägen om 3,5 procent till 4,5 

procent, resultera i en värdeminskning om 22 procent, medan samma ökning av 

direktavkastningskrav på fastigheter i sekundära lägen, från 6 till 7 procent, endast skulle 

sänka värdet med 14 procent.  

 

Fastigheter verkar vara attraktivt prissatta jämfört med obligationer och andra tillgångsslag. 

Givet den relativa prissättningen av fastigheter och obligationer verkar det rimligt för 

institutioner att sälja obligationer och köpa fastigheter, vilket är precis vad många 

institutionella investerare gjort de senaste åren och verkar planera att fortsätta med.  

Historisk avkastning på fastigheter i primära lägen har varit hög, driven av värdetillväxt. 

Givet det limiterade utbudet av fastigheter i primära lägen bör denna trend fortsätta. Men även 

om värdetillväxten sjunker framöver erbjuder primära fastigheter god relativ avkastning 

jämfört med obligationer, genom det faktum att riskpremien är substantiell i absoluta termer 

och på en historiskt hög nivå. Det ska dock poängteras att även om fastighetsmarknaden 

verkar rimligt värderad om inte något undervärderad, finns det alltid en risk att kraven på 

direktavkastning expanderar om investerarsentiment eller den underliggande hyresmarknaden 

försvagas.  

Vad gäller fastigheter i sekundära lägen kan det argumenteras att för en långsiktig investerare 

hålla fastigheter i sekundära, högre avkastande lägen på vissa sätt är en säkrare strategi 

eftersom en större del av den totala avkastningen kommer från den mindre volatila 

direktavkastningen istället för volatil värdetillväxt. Omvänt har fastigheter i sekundära lägen 

lägre likviditet, men för investerare med en lång investeringshorisont blir den adderade 

avkastningen som kommer genom likviditetspremien rimligtvis värt investeringen.  

I arbetet klargjordes att volatiliteten minskar när antalet tillgångar i portföljen ökar men att 

marknadsrisken förblir oförändrad. I linje med portföljteori och arbetets framlagda data kring 

volatilitet på hyresnivåer, motiveras att den optimala fastighetsportföljen bör inneha 

fastigheter i både primära och sekundära lägen. För att fastighetsägaren ska få starkast risk-

justerad avkastning över tid bör fastighetsportföljen utifrån dagens marknadsvärdering till 

störst del utgöras av fastigheter i sekundära lägen från det nationella perspektivet, utifrån 

undersökningen alltså kontorsfastigheter i Linköpings, Norrköpings och Västerås bästa lägen.  

Andra sekundära lägen utöver de arbetet redogjort för är till exempel de områden som ligger 

precis utanför de primära städernas primära lägen, exempelvis Stockholm närförort.  
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Även städer med liknande fundamentala parametrar som Norrköping, Linköping och 

Västerås, som Örebro och Helsingborg, kan tänkas ha områden som kan klassas sekundära 

enligt det nationella måttet.   

 

Slutsatser från detta arbete är att fastigheter i både primära och sekundära lägen genererar en 

god risk-justerad avkastning jämfört med andra tillgångsslag, att fastigheter i sekundära lägen 

verkar undervärderade för en långsiktig investerare med lokal kännedom och inte minst, att 

fastighetsägare bör ha ett geografiskt diversifierat bestånd.  
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