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Sammanfattning 

 

Handel med derivat har ökat explosionsartat på den svenska marknaden de senaste åren med 

möjligheter att handla i derivat med ett stort antal olika underliggande tillgångar. Denna 

utveckling har dock inte skapat möjligheten att handla derivat med utvecklingen på den 

svenska fastighetsmarknaden som underliggande tillgång. 

 

Möjligheterna att idag få fastighetsexponering utan att direkt äga fastigheter är begränsade 

och har låg korrelation med utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden. Ett ämne som 

har diskuterats flitigt innan fastighetskrisen 2007 är möjligheten att handla derivat med den 

svenska fastighetsmarknaden som underliggande tillgång. Problemet har varit att det inte 

funnits ett tillförlitligt index som man kan använda för att prissätta derivatet. Nya typer av 

index har utvecklats de senaste åren och därmed skapat en möjlighet att introducera 

fastighetsderivat som produkt på den svenska marknaden.  

 

För att kunna handla med fastighetsderivat krävs att en del förutsättningar uppnås däribland 

likviditet, ett fungerande underliggande index, en osymmetrisk marknad och en aktör som 

agerar som någon typ av återförsäljare av produkten det vill säga någon som erbjuder handel i 

fastighetsderivat. Än så länge finns idag ingen aktör som gör det även fast det finns 

underliggande index som skulle kunna användas som mätvariabel. Detta gör att det idag inte 

finns någon form av handel med produkten och därför ingen likviditet heller. Att marknaden 

är osymmetrisk och att olika aktörer söker olika typer av risk och diversifiering är tydligt. 

Därför måste någon aktör vara först med att erbjuda fastighetsderivat för att en handel ska 

kunna möjliggöras. Utöver det behövs också en aktör som vågar ta första traden och på så sätt 

öppnar möjligheter för likviditet.  

  



 

 
3 

Abstract  
  

  Title: Property Derivatives 

- Introduction to the Swedish market 

Authors Hampus Örn and Carl Zetterqvist 

Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 

Thesis number 82 

Supervisor Lars Silver 

Keywords Real Estate, Construction etc. 

   

Abstract 

 

Trading with derivatives has increased significantly the past few years on the Swedish market 

creating opportunities to trade in various types of derivatives connected to different types of 

assets. However, this development has not created the opportunity to trade in derivatives 

linked to the Swedish property market.   

 

Opportunities to gain exposure towards the Swedish property market today are limited and are 

not correlated to the returns of the mentioned market. Discussions regarding an introduction 

of property derivatives linked to the Swedish property market have been ongoing for a while. 

The problem has been the lack of a relevant underlying index in order to price the derivative. 

The development of new indexes have been successful and therefore creating an opportunity 

to introduce property derivatives on the Swedish market.  

 

In order to be able to trade in property derivatives a few conditions needs to be fulfilled. The 

market needs to be liquid, a relevant and trustworthy underlying index, an unsymmetrical 

market and someone who can offer the product i.e. someone that enables trading in property 

derivatives. As of today there is no one offering this type of product even though there is 

indexes that can be used. Due to this reason there is no liquidity since no trades are being 

executed. That the market is unsymmetrical and that different investors seek different types of 

risk and diversification is clear. Therefore someone needs to offer the product in order to 

enable trading. Also, an investor that is willing to take the first trade is needed in order to 

create liquidity.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Derivat finns idag på dem flesta marknaderna med olika tillgångar som underliggande 

mätvärde. Derivat ger en part möjlighet att ta, sälja eller diversifiera sin risk genom att sälja 

eller köpa denna av en motpart och är en placering där värdet beror på prisförändringar i den 

underliggande tillgången. Poängen med derivat är att det ger en investerare möjlighet att öka 

eller minska sin exponering mot ett tillgångsslag utan att behöva handla direkt med tillgången. 

Många anser att derivathandel är komplicerat och förknippar detta med hög risk. Trots detta 

har derivatmarknaden exploderat för många tillgångsslag de senaste åren (Fastighetssverige 

2006).  

 

Fastighetsmarknaden är under ständig förändring och det har på senare år diskuterats, både på 

det akademiska såväl som på det professionella planet, gällande vilken riktning 

fastighetsmarknaden i Sverige är på väg. Olika parter på marknaden har olika syn och är 

villiga att ta olika positioner för att öka respektive minska sin exponering mot 

fastighetsmarknaden. Detta skapar möjligheter för nya typer av produkter. Fastigheter har 

länge varit förknippade med höga transaktionskostnader, höga enhetskostnader och långa 

transaktionstider. Dessa karaktärsdrag har lockat investerare att inkludera fastigheter i en 

portfölj för att på så sätt öka sin diversifiering men också skrämt investerare som inte kunnat 

allokera kapital eller tid för att ge sig in på lokala fastighetsmarknader (Fastighetsnytt 

5/2007). 

 

På den svenska finansmarknaden saknas handel med derivat där fastigheter är den 

underliggande tillgången. Det finns alltså ingen möjlighet för investerare och enskilda hushåll 

att skydda eller exponera sig mot skillnader i fastighetspriser på den svenska marknaden utan 

att direktäga fastigheter (Englund 2009). På samma sätt som upp- eller nedgångar i aktier kan 

fungera som underliggande variabel för derivatavtal kan upp- eller nedgången i ett 

fastighetsindex ligga till grund för ett fastighetsderivat (Fastighetssverige 2006).  
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Fastighetsderivat dyker med mer jämna mellanrum upp i fastighetsrelaterade och finansiella 

medier och frågan är om dessa instrument kan komma att förändra traditionellt ägande av 

fastigheter i framtiden (Fastighetsnytt 5/2007) 

 

1.2 Problemdiskussion 

Fastighetsderivat har blivit en utbredd produkt i Storbritannien där fastighetsmarknaden är 

mer likvid och där det sker ett stort antal transaktioner (Fastighetsnytt 3/2007). Där finns 

förutsättningar att prissätta fastighetsderivat eftersom det finns en marknad som sätter 

priserna. Den första transaktionen med fastighetsderivat skedde januari 2005 och sen dess har 

omsättningen ökat i princip varje år med undantag för finanskrisen då omsättningen sjönk 

under våren 2009 och har sedan dess legat på aningen lägre nivåer och inte helt återhämtat sig 

till toppnoteringarna Q4 2008 (Syz 2008). Den exakta utvecklingen visas nedan i figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1.  Total Nominell Omsättning £m UK (egen bearbetning) 

 

 

1.3 Syfte 

I Sverige har vi sett en stor ökning av handel med derivat i allmänhet men dock inte med 

fastigheter som underliggande tillgång. Vi vill därför med denna uppsats klargöra de 

förutsättningar som krävs för att en sådan produkt skall kunna utvecklas. För att uppnå detta 

syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 
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1.4 Frågeställning 

 

 Vilka förutsättningar måste uppfyllas för att möjliggöra handel med fastighetsderivat 

på den svenska marknaden? 

 

 Finns det relevanta index som kan användas vid prissättning av fastighetsderivat? 

 

 Vilka fördelar har fastighetsderivat gentemot andra typer av fastighetsinvesteringar? 
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2. Metod 

För att förstå uppbyggnaden kring derivat har vi valt att använda oss av litteratur som 

beskriver derivat övergripande. Vi har också använt oss av litteratur som varit mer fokuserad 

direkt på fastighetsderivat för att förstå hur dessa fungerar och vilken användning som finns 

idag.  

 

Vi har läst relevanta artiklar gällande möjligheter att introducera fastighetsderivat på den 

svenska marknaden. Många av dessa är daterade år 2007 och tidigare vilket innebär att dessa 

skrevs innan finans- och fastighetskrisen. Sen dess har i princip inget nytt relevant skrivits 

varför vi dragit slutsatsen att denna diskussion försvann i och med krisen. 

 

2.1 Litteratur 

Litterära källor som vi använt är bland annat tryckt information från både Handelshögskolan 

och Kungliga Tekniska Biblioteket. Vi har utöver detta mottagit relevant litteratur från 

intervjupersoner som tidigare undersökt detta ämne.  

 

Vi har valt att komplettera vår litteraturinsamling med artiklar om fastighetsderivat på den 

svenska marknaden skrivna av etablerade aktörer inom finans- och fastighetsrelaterade frågor. 

Dock är dessa artiklar från 2007 och vi har därför varit kritiska till vissa antaganden som 

gjorts i dessa källor.  

 

En av de viktigaste källorna vi har använt är boken ”Property Derivatives” skriven av Dr. 

Juerg Syz som var med och skapade det första fastighetsderivatet i Schweiz. Han föreläser 

även också om fastighetsmarknaden vid universitetet i Zurich. Boken handlar om 

fastighetsderivat och dess grunder men också vilka fördelar och nackdelar dessa har jämfört 

med direktinvestering i fastigheter. Alltså en tillförlitlig källa då författaren själv har varit 

med att skapa något som han sedan skrivit om.  

 

En annan viktigt källa vi har använt oss mycket av är ”Property Investment” skriven av 

Martin Hoesli and Bryan MacGregor. Denna bok tydliggör vilka faktorer som skiljer 

fastigheter mot andra tillgångar på ett tydligt sett och förklarar också varför fastigheter behövs 

ut ett rent portföljteoretiskt perspektiv. 
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Gällande trovärdigheten av de använda källorna vi har använt bedömer vi den som hög då 

författarna av artiklarna och den akademiska litteraturen är insatta aktörer både från den legala 

aspekten och ur den rent akademiska. Dock kan aktualiteten möjligen ifrågasättas då en del av 

litteraturen är skriven för mer än 10 år sedan samtidigt som artiklar gällande fastighetsderivat 

är daterade innan fastighetskrisen varför förutsättningar kan ha förändrats. 

 

2.2 Intervju 

För att utveckla kunskapen om vilka förutsättningar som krävs för att introducera 

fastighetsderivat på den svenska marknaden har vi intervjuat olika aktörer på marknaden för 

att uppnå någon form av helhetsbild.  

 

Vi har dels intervjuat Peter Englund som har undersökt ämnet tidigare. Han har bland annat 

skrivit ”Metoder för att hantera prisrisker på bostadsmarknaderna” och är professor i bank och 

försäkringsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Peter har bidragit med den 

akademiska synen på fastighetsderivat. 

 

Vi har även intervjuat Han-Suck Song som har varit med och utvecklat den 

transaktionsbaserade indexfamiljen HOX och han är även teknisk doktorand på Kungliga 

Tekniska Högskolan i Stockholm.  Han-Suck bidrar med relevans då de index som han varit 

med och utvecklat är noterat och skulle kunna användas för att handla med fastighetsderivat.  

 

Till sist har vi via emailkontakt har vi intervjuat Öivind Neiman, verkställande direktör för 

Sparbankernas Riksförbund. Öivind bidrar med bankperspektivet som är viktigt då en bank är 

den mest troliga återförsäljaren av ett fastighetsderivat.  
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3. Grundläggande teori om derivat 

 

3.1 Derivatinstrument 

Derivat är ett samlingsnamn för en form av värdepapper. Det specifika med derivat är att de är 

kopplade till en händelse vid en specifik tidpunkt i framtiden. Den funktion som ett derivat 

fyller är att instrumentet är beroende av en underliggande tillgångs värde (Fastighetssverige 

2006). Tillgången kan variera från olika marknader såsom aktiemarknaden, råvarumarknaden 

och oljemarknaden. Ett derivat ger en part möjlighet att ta, sälja eller diversifiera sin risk 

genom att sälja eller köpa denna av en motpart. Till exempel skulle en aktör som är 

överexponerad mot kontor och är orolig för att priserna på kontorsmarknaden ska falla ingå 

ett swapkontrakt och byta kassaflöden med en annan part som till exempel är exponerad mot 

en annan del av fastighetsmarknaden (Fastighetsnytt 3/2006). Swapkontrakt är den struktur 

som idag står för den största delen av omsättningen när det kommer till derivathandel med 

fastigheter (Fastighetsnytt 3/2007). Ett derivatinstrument skapar en marknad där olika parter 

kan handla risker. För att tydligöra hur ett derivat kan användas så kan detta förklaras genom 

att tänka sig en fond som har hög exponering mot aktiemarknaden. Avkastningen som denna 

fond generar utgörs av utdelningar från aktieinnehaven i portföljen och värdeökningen i 

aktiepriset. Om fonden vill försäkra sig, eller med ett annat ord gardera sig mot en nedgång i 

marknaden, kan denne använda sig av derivat.  

 

3.1.1 Optioner 

Det finns två typer av optioner, köp- och säljoptioner. Dessutom kan två olika positioner antas 

i dessa två typer, det vill säga det finns totalt fyra olika scenarion som kan utspela sig 

beroende på vilken position på marknaden som har tagits (Mishkin och Eakins 2008).  

 

 Köpoption, Köparens perspektiv: Genom att köpa en köpoption så köper den ena 

parten rättigheten, men inte skyldigheten att köpa en underliggande tillgång till ett 

visst pris vid en viss tidpunkt. För köpoptioner gäller alltså att värdet på optionen 

stiger om priset på den underliggande tillgången stiger. Exempelvis om en part köper 

en köpoption som i detta exempel innebär att parten har rätt att köpa en aktie till ett 

pris av 150 kr och aktiepriset stiger och vi antar att vid den förutbestämda tidpunkten 

är aktiepriset 160 kr innebär detta en vinst på 10 kr (Vi tar inte hänsyn till premien för 
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att köpa optionen, detta antagande används även i senare exempel). Köparen av 

optionen utnyttjar alltså sin rätt att köpa optionen till det förutbestämda priset som är 

lägre än det aktuella och gör således en vinst. Detta kallas att optionen är in-the-

money. Om aktiepriset hade varit lägre än det förutbestämda priset hade optionen 

istället varit out-of–the-money. Hade priset varit samma som det förutbestämda hade 

priset varit at-the-money. Hur värdet på en köpoption förändras beroende på 

prisförändringen i den underliggande tillgången illustreras i figur 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Köpoption, Säljarens/Utfärdarens Perspektiv: För att kunna köpa en köpoption 

betyder det att en annan part måste ha ställt ut en sådan option, det kallas att någon 

utfärdar en köpoption. Detta innebär att någon är villig att ta en risk att marknaden går 

upp mot en viss premie som är själva priset på optionen. Premien betalas av köparen 

av köpoptionen. Det är således viktigt att skilja på pris och värde av optionen. Den 

som utfärdar en option har inte samma rättigheter som köparen utan istället en 

skyldighet att uppfylla sitt åtagande ifall köparen väljer att utnyttja sin rättighet. 

Utfärdaren har vad man kallar en motsatt payoff kurva och där in-the-money för 

köparen av optionen innebär out-of-the-money för utfärdaren och vice versa. Detta 

illustreras i figur 3.  

En köpoption är:  

In-the-money: S > K  
At-the-money: S = K 

Out-of-the-money: S < K 
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 Säljoption, köparens perspektiv: Genom att köpa en säljoption så köper den ena parten 

rättigheten, men inte skyldigheten att sälja en underliggande tillgång till ett visst pris 

vid en viss tidpunkt. Köparen av en säljoption tror att marknaden ska gå ner. För 

enkelhetens skull kan samma exempel som tidigare nämnts användas för att förklara 

detta. Köparen har en rätt att sälja en aktie till ett pris av 150 kr. Om aktienkursen står 

i 140 kr på den förutbestämda dagen kan köparen sälja aktien för 150 kr även fast den 

endast är värd 140 kr och gör således en vinst på 10 kr. Denna payoff kurva illustreras 

i figur 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En säljoption är: 

In-the-money: S < K 

At-the-money: S = K 

Out-of-the-money: S > K 

 

En köpoption är:  

In-the-money: S > K  

At-the-money: S = K 

Out-of-the-money: S < K 
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 Säljoption, säljarens/utfärdarens perspektiv: För att kunna köpa en säljoption betyder 

det att en annan part måste ha ställt ut en sådan option, det kallas att någon utfärdar en 

säljoption. Detta innebär att någon är villig att ta en risk att marknaden går ner mot en 

viss premie som är själva priset på optionen. Payoff kurvan blir också i detta fall den 

motsatta till köparens vilket illustreras i figur 5.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Terminer (Futures, och Forwards) 

Terminer är ett samlat begrepp och innefattar det som i den engelska litteraturen kallas futures 

och forwards. Skillnaden på dessa är hur avräkningen går till, det vill säga när 

terminsinnehavaren betalar eller får betalt. Futures använder sig av daglig avräkning medan 

forwards endast använder sig av avräkning vid lösendagen (Syz 2008). Fortsättningsvis 

kommer dock terminer att användas som samlat begrepp. Ett terminskontrakt är ett bilateralt 

kontrakt mellan två parter att köpa eller sälja en underliggande tillgång i framtiden till ett visst 

förutbestämt pris, terminspriset . Till skillnad från ett optionskontrakt är både säljaren och 

köparen vid ett terminskontrakt skyldiga att fullgöra sina åtaganden (Mishkin och Eakins 

2008). Vid själva ingåendet av ett terminskontrakt erläggs ingen betalning utan istället 

kommer en säkerhet från båda parterna ställas vilket likställer risken för prisförändringar samt 

risken för förlust på terminskontraktet. Ett terminskontrakt hänför sig till en viss 

underliggande tillgång och kan omfatta bland annat valutor, räntor och aktier. Ett 

terminskontrakt är oftast kopplat till ett index, exempelvis ett aktieindex såsom FTSE-100 i 

En säljoption är: 

In-the-money: S < K 

At-the-money: S = K 

Out-of-the-money: S > K 
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Storbritannien, S&P i USA eller OMXS30 i Sverige. Fördelen med ett terminskontrakt är att 

de möjliggör för investeraren att ta positioner utan att behöva köpa eller sälja den 

underliggande tillgången.  

 

3.1.3 Swappar 

En swap är ett avtal mellan två parter om att utväxla framtida kassaflöden på ett 

underliggande nominellt belopp (Syz 2008). Det innebär att en part med ett fast kassaflöde 

vill byta till ett rörligt och en annan part som har rörligt vill byta till ett fast. En swap grundas 

på ett fördefinierat index och de vanligaste strukturerna för en swap är valuta- och 

räntemarknaden.  

 

 Ränteswappar: En ränteswap innebär att två motparter betalar varandras räntor. 

Således kan en aktör med endast rörliga räntor utväxla dessa mot fasta räntor och vice 

versa (Mishkin och Eakins 2008). Aktörer på marknaden har olika kreditvärdighet och 

därmed olika villkor för fast och rörlig ränta. På grund av detta kommer det bli mer 

fördelaktigt att byta räntebetalningar istället för att teckna sig direkt till fast respektive 

rörlig ränta. Händelsen kan förtydligas med ett exempel. Om två aktörer X och Y 

ingår ett ränteswapavtal så kan den aktör med fast ränta det vill säga X byta till att 

betala rörlig ränta om denne tror på sjunkande räntor. Avtalet ingås då med en motpart 

i detta fall kallat Y, som betalar rörlig ränta. X som betalar fast ränta på sitt lån till 

banken erhåller detta kassaflöde från Y. Y som har lån med rörlig ränta betalar denna 

ränta till banken och erhåller rörlig ränta från X. Aktörerna har på så sätt bytt rörligt 

och fast kassaflöde mot varandra, se figur 6. 
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 Valutaswappar: En valutaswap innebär att två motparter utbyter valutor med varandra. 

Så istället för att byta kassaflöde från räntebetalningar så säkras en framtida betalning 

eller fodran till dagens valutakurs för att undvika valutarisken framgent (Mishkin och 

Eakins 2008). På så sätt så ändras valutaflöden över tiden. Även denna händelse kan 

tydliggöras med ett exempel. Om två aktörer X och Y ingår ett valutaswapavtal så kan 

den aktör med lån i pund, det vill säga X byta till att betala ränta i valutan dollarn 

istället. Avtalet ingås då med en motpart, i detta fall kallat Y som betalar ränta i dollar. 

X som betalar ränta i pund på sitt lån till banken erhåller dessa räntebetalningar i pund 

från Y. Y som har lån med ränta i dollar betalar denna ränta till banken och erhåller 

ränta i dollar från X. Aktörerna har på så sätt bytt valutaflöde med varandra och har på 

så sätt neutraliserat valutarisken givet att investeringen är gjord i den valuta som 

utväxlas med den andra parten, se figur 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulle dessa exempel appliceras på fastighetsmarknaden så skulle ett fastighetsderivat med 

swapstruktur innebära att två motparter med olika exponering mot fastighetsmarknaden 

utbyter fastighetsavkastning med varandra (Fastighetsnytt 3/2007). Kassaflödesutbytet skulle 

alltså se ut på exakt samma sätt som ovan fast istället för att risk tas i valuta- eller 

ränteförändringar, så tas risk i förändringar på fastighetsmarknaden.  
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3.2 Derivatmarknaden 

Behovet av derivatmarknader är inget nytt fenomen men har blivit en mer sofistikerad och 

utbredd marknad (Syz 2008). Istället för att handla direkt i en tillgång såsom guld, olja eller 

till och med griskött som har varit vanligare historiskt sett har utvecklingen gått mer mot 

användandet av derivatkontrakt som prisätts i förhållande till prisförändringar i den 

underliggande tillgången (Mishkin och Eakins 2008). Banker, derivathandlare och andra 

finansiella institut som ägnar sig åt transaktioner med stora volymer tar kreditrisker varje dag 

och användningen av derivat är ett sätt att mitigera dessa risker. De viktigaste aktörerna som 

behövs för att det ska finnas en fungerande handel med derivat är de som har nytta av 

kontrakten i sin verksamhet. Det skulle kunna vara företag som har övervägande del av sin 

försäljning i utlandet och som vill neutralisera sin valutarisk. Det skulle även kunna vara 

exempelvis fraktbolag som vill neutralisera sin exponering mot oljepriset. Förutsättningen för 

att dessa företag ska vilja teckna dessa kontrakt är att, förutom att det finns seriösa motparter 

som kan erbjuda dessa kontrakt, det finns en likvid andrahandsmarknad där dessa kontrakt 

kan säljas vidare. Detta kan lösas genom att olika aktörer kan agera som prissättare, även 

kallat market-maker (Mishkin och Eakins 2008). Dessa aktörer garanterar likviditet genom att 

erbjuda köp- och säljpris på marknaden och på så sätt kan alltid kontrakten värderas. Market-

makerns incitament att ta på sig detta ansvar är att deras förtjänst blir spreaden mellan köp- 

och säljpriset.  

 

På derivatmarknaden finns både standardiserade och icke-standardiserade kontrakt.  

Standardiserade kontrakt innebär att det finns flera identiska kontrakt som handlas på en börs 

och därför är likvida. Icke-standardiserade kontrakt är skräddarsydda lösningar som tecknas 

direkt mellan två parter (Bruzelius 2003).  

 

Det brukar talas om olika parter på derivatmarknader som definieras utefter vilken position 

som en viss aktör tar på denna marknad och i vilket syfte som derivat används. Hoesli och 

MacGregor (2002) delar in dessa parter i tre grupper: 

 

 Hedgers (Helgarderare): Använder optioner eller terminer för att reducera eller 

eliminera den risk som är associerad med prisförändringar på en underliggande 

tillgång.  
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 Spekulanter: Använder options- och terminskontrakt för att öka hävstången vid 

investeringar som beror av framtida prisförändringar i den underliggande tillgången. 

Dessa aktörer kan både öka potentiella vinster och förluster genom att använda derivat 

vid spekulativa investeringar. 

 

 Arbitragörer: Denna aktör tar fördel av skillnader på priset mellan två olika 

marknader. Exempelvis kan en aktie handlas på flera olika marknader men det kan 

ändå finnas skillnader i pris eftersom effektiviteten i marknaden kan släpa. 

Arbitragören tar då en position som gör att denne tjänar på den spreaden som rättas när 

marknaden har förstått felprissättningen.  

 

De parter vi kan se på marknaden för fastighetsderivat idag är framförallt dem som vill hedga 

sig eller spekulera på fastighetsmarknaden (Syz 2008). Enligt Ö. Neiman (personlig kontakt 

29 Maj 2011) ”kommer många aktörer döma ut fastighetsderivat som ett spekulationsverktyg 

vid en eventuell introduktion på den svenska marknaden och det blir således en utmaning att 

få lika stor träffbild hos sådana aktörer som önskar begränsa sin underliggande exponering”. 

För att uppnå önskad likviditet krävs ett instrument som fungerar både för den spekulativa 

aktören och den som vill hedga sig. Fokus bör följaktligen läggas på att marknadsföra 

instrumentet åt den hedgande sidan och på så sätt nå ut till rätt seriositetsfack. Ö. Neiman 

menar att den spekulativa sidan av mänskligheten kommer hitta fram ändå så snart 

likviditeten tillåter. Enligt P. Englund (personlig kontakt 5 Maj 2011) är 

arbitragemöjligheterna med fastigheter som underliggande tillgång relativt begränsade. Ett 

fastighetsderivat får följaktligen anses som ett spekulations- samt hedgingverktyg. 

 

3.3 Fastighetsderivatens utveckling på andra marknader 

Det finns idag två etablerade marknader för handel med fastighetsderivat, dels 

swapmarknaden i Storbritannien och dels termins- och optionsmarknaden i USA (Syz 2008). 

Detta är två relativt unga marknader om man jämför med aktie- och obligationsmarknaderna. 

Dessa marknader kan användas som jämförelse för att undersöka ifall samma handel kan 

bedrivas på den svenska marknaden.  
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3.3.1 Utvecklingen i Storbritannien 

I början av 1990-talet gjordes ett första seriöst försök till att introducera fastighetsderivat i 

Storbritannien (Patel 1994). Det fastighetskontrakt som då användes liknade ett vanligt 

terminskontrakt och var knutet till ett prisindex för bostäder och handlades på London Futures 

and Options Exchange (FOX) men eftersom handelsvolymen var alldeles för trög drogs 

handeln med derivaten tillbaks efter enbart några månader. Ett av problemen var svårigheten 

att ha ett index som speglade fastighetspriserna i realtid. Enligt H-S. Song (personlig kontakt 

13 Maj 2011) försökte detta mörkläggas genom att falska transaktionspriser publicerats så att 

marknaden skall ha gett intrycket av att ha varit mer likvid än vad den egentligen var.  

 

Ett nytt försök gjordes istället 2005 då den första fastighetsswappen ägde rum och sedan dess 

har fastighetsderivat blivit en mer utbredd produkt i Storbritannien. Fastighetsmarknaden i 

Storbritannien är mer likvid och det skedde inledningsvis ett stort antal transaktioner där men 

det har trappats ner något på senare tid (Fastighetsnytt 3/2007). I Storbritannien finns 

förutsättningar att prissätta fastighetsderivat eftersom det finns en marknad som sätter 

priserna. I figur 9 visas att antalet transaktioner med swapkontrakt på den brittiska marknaden 

ökade mellan 2005 och 2008 för att sedan sjunka kraftigt. De kontrakt som började handlas 

2005 handlas än idag men antalet transaktioner är betydligt färre. Förklaringen till detta var att 

marknaden gick på högvarv när den första transaktionen skedde 2005 men i och med den 

ekonomiska krisen svängde den positiva trenden. Fastighetsmarknaden blev mer och mer 

illikvid och det blev på så sätt en omöjlighet att prissätta derivaten eftersom det inte fanns ett 

fungerande index att hänföra derivatkontrakten till.  

 

 

 

 

 

  

      

 

 

          Figur 9.  Totala antalet transaktioner per kvartal UK (egen bearbetning) 
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Swapkontrakten hänförs till IPDs (Investment Property Databank) fastighetsindex för 

Storbritannien som är ett index knutet till kommersiella fastighetspriser (Syz 2008). IPD är ett 

oberoende företag som enbart sysslar med information från fastighetsmarknader. De har 

publicerat ett fastighetsindex för Storbritannien sedan 80-talet och sedan några år även för 

andra länder som exempelvis Irland, Nederländerna, Tyskland och Spanien. IPD erbjuder 

ingen fastighetsekonomisk rådgivning eller värdering och har inga egna intressen i fastigheter 

vilket gör att deras oberoende inte kan ifrågasättas (Svenskt fastighetsindex 2011). 

 

3.3.2 Utvecklingen i USA 

En av de största marknaderna och en av de som har störst potential att utveckla en omfattande 

handel med fastighetsderivat är den amerikanska fastighetsmarknaden. 2005 började 

fastighetsderivat handlas på Chicago Mercantile Exchange (CME). Det var olika termins- och 

optionskontrakt som var knutna till ett prisindex till någon av de större bostadsmarknaderna i 

USA. De senaste två decennierna har tillväxten på den amerikanska fastighetsmarknaden ökat 

kraftigt. Samtidigt som huspriser har ökat har det blivit billigare med lånefinansiering (Syz 

2008). Fastighetskrisen i USA visade på att det fanns en bubbla där människor hade lånat mer 

pengar än vad dem kunde klara av. En sådan överhettad marknad attraherar investerare som 

både söker skydd mot prisnedgångar men också spekulatörer som söker exponering mot 

fastighetsmarknaden. Detta var något som H-S. Song (personlig kontakt 13 Maj 2011) lyfte 

fram som en förutsättning för en fungerande marknad för fastighetsderivat, det vill säga att det 

finns två parter som tar olika positioner. Handeln på CME omfattar idag 20 lokala 

bostadsmarknader. Trots begränsad handelsvolym har den ändå varit tillräckligt hög för att på 

samtliga 20 marknaderna ge prisuppgifter dagligen. CME är i princip den enda fungerande 

marknaden för terminer och optioner knutna till ett fastighetsprisindex (Englund 2009) 

 

3.3.3 Utvecklingen i Sverige 

Fastighetsderivat på den svenska marknaden är idag något mycket ovanligt. I takt med att 

fastighetsderivatmarknaden förändras, finansiella aktörer blir allt mer aktiva och olika former 

av fastighetsindex utvecklas ökar dock möjligheterna för en fungerande marknad för 

fastighetsderivat i Sverige. Det finns idag både institutioner och andra aktörer i Sverige som 

följer utvecklingen av marknaden för fastighetsderivat (Fastighetsnytt 3/2007). Exempel på 

sådana aktörer är hedgefonder och affärsbanker. Under 2007 var fastighetsderivat ett hett 

diskuterat ämne. Detta är något som avtog under finanskrisen och sen dess har ämnet inte 
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varit aktuellt i Sverige. Däremot har utveckling av fungerande index pågått under en längre 

tid. Hur dessa index skulle kunna användas vid handel med fastighetsderivat diskuteras senare 

i uppsatsen.  

 

3.4 Sammanfattning 

Ett derivatinstrument skapar en marknad där olika parter kan handla risker. Enligt Hoesli och 

MacGregor (2002) delas dessa parter in i tre grupper, hedgers, spekulanter samt arbitragörer. 

Enligt P. Englund (personlig kontakt 5 Maj 2011) är arbitragemöjligheterna med fastigheter 

som underliggande tillgång relativt begränsade. Ett fastighetsderivat får följaktligen anses 

som ett spekulations- samt hedgingverktyg. Enligt H-S. Song (personlig kontakt 13 Maj 2011) 

krävs två motparter för att derivathandel skall vara möjlig. Ö. Neiman (personlig kontakt 29 

Maj 2011) menar att dessa två parter är dem som vill hedga sig samt dem som vill spekulera 

på fastighetsmarknaden. Han lägger dock fram tyngdpunkten på att marknadsföra 

fastighetsderivat snarare som ett hedgingverktyg än ett spekulationsverktyg, då det senare 

kommer av sig självt så fort likviditeten tillåter.  

 

Enligt Syz (2008) är dem vanligaste formerna av derivat, optioner, terminer och swappar och 

han menar att dessa strukturer är dem mest sannolika vid konstruktionen av ett 

fastighetsderivat. Det finns för närvarande en handel med fastighetsderivat i Storbritannien 

och där handlas dessa som swapkontrakt som också stått för den största delen av 

omsättningen när det kommer till olika derivatstrukturer (Fastighetsnytt 3/2007). En annan 

marknad där handel med fatighetsderivat finns är options- och terminskontrakten på den 

amerikanska fastighetsmarknaden.  

 

Nämnvärt är även att diskutera strukturen kring ett derivatinstrument. Vi har tagit upp 

dels de standardiserade kontrakten och dels de icke-standardiserade kontrakten. På 

dem brittiska och amerikanska marknaderna handlas fastighetsderivat på någon av de 

större börserna och har således strukturen av ett standardiserat kontrakt där likviditet 

uppnås (Syz 2008). 
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4. Grundläggande teori om fastighetsinvesteringar  

 

4.1 Fastigheter som finansiell tillgång 

Fastigheter har vissa karaktärsdrag som gör de svåra att värdera och handla med. Dessa 

karaktärsdrag är egenskaper som en investerare kan undvika genom att köpa fastighetsderivat 

istället för att direktäga fastigheter. Det är främst ett antal faktorer som urskiljer fastigheter 

som tillgång jämfört med andra tillgångslag. Enligt Hoesli och MacGregor (2002) talar man 

främst om följande faktorer: 

 

 Heterogenitet: Aktier i ett visst företag och utfärdade obligationer från ett visst företag 

är identiska, det vill säga homogena. Fastigheter är dock heterogena vilket innebär att 

varje fastighet är unik. De kan variera med hänsyn till användning, läge, storlek, 

hyresgäster och även andra faktorer. Precis som att finansiell styrka är viktigt för ett 

företag som utfärdar obligationer och prissättning av dessa så är den finansiella 

styrkan hos en hyresgäst en lika viktig faktor med hänsyn till värdering av en fastighet. 

Exempelvis så brukar kommunala hyresgäster anses som de starkaste då det är staten 

som betalar hyran och fastigheten har på så sätt en garanterad intäkt. Det är därför två 

fastigheter som ligger på samma ställe kan ha olika värderingar beroende på den 

finansiella styrkan hos hyresgästen.  

 

 Läge: Lägesfaktorn är av stor vikt när det kommer till fastigheter beroende av att 

fastigheter inte går att flytta. Externa faktorer såsom närhet till infrastruktur och om 

området är välansett eller inte påverkar värdet fundamentalt. Det ska dock påpekas att 

tyngden av lägesfaktorn varierar beroende på användning. För retailfastigheter är det 

avgörande och värdet på fastigheter kan variera mycket från en gata till en annan 

beroende på footfall (det vill säga hur många människor som passerar) medan detta är 

mycket mindre viktigt för kontorsfastigheter i samma kontorspark eller 

industrifastigheter i samma industristad.  

 

 Enhetsvärde: Värdet på en fastighet är mycket högre jämfört med produkter på andra 

marknader. Det krävs inte alls samma kapitalbas vid köp av aktier och fonder som det 

behövs vid köp av fastigheter. Detta gäller även om en stor del av köpet genomförs 
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med lånefinansiering. Det innebär att det är näst intill omöjligt för investerare med lite 

kapital att ge sig in på fastighetsmarknaden. Denna faktor gör det också svårt för större 

aktörer att diversifiera sin portfölj. Behovet av mycket kapital driver investerare till att 

hitta olika sätt att få exponering mot fastighetsmarknaden.  

 

 Lånefinansiering: En konsekvens av det höga enhetsvärdet är att lånefinansiering blir 

en viktig faktor. Detta gäller både fastighetsutveckling och fastighetsinvesteringar. 

Banken använder fastigheten som säkerhet för lånet och då detta anses som en av de 

bästa säkerheterna en bank kan få kan investerarna ofta uppnå hög belåning och på så 

sätt få en bättre hävstång. Samtidigt leder detta till att banken tar en större del av 

risken och att investerarna behöver tillskjuta mindre av sitt egna kapital vid förvärvet. 

 

 Den långa innehavstiden av fastigheter: Mark är generellt sätt oförstörbar och 

byggnader har lång ekonomisk livslängd och är därför ansedd som en långsiktig 

investering. En fastighet är också ansedd att vara en faktisk tillgång med långsiktiga 

kassaflöden som speglas i den generella ekonomin. Dock har mer aktivt 

fastighetsförvaltning lett till mer trading vilket har lett till att portföljer i sig ses som en 

långsiktig investering men specifika innehav i portföljen kan avyttras för att uppnå 

kortsiktiga vinster. In den bemärkelsen skiljer sig en fastighetsportfölj från en 

aktieportfölj i form av frekvensen på transaktioner och storlek på investeringarna.  

 

 Management: Ägandet av ett derivat kan anses som en passiv form av investering 

vilket betyder att ingen aktiv handling behövs förutom att ta beslut om att köpa eller 

sälja. Detta gäller oftast ägande av obligationer och aktier också. Även om en 

aktieägare har rösträtt vid bolagsstämman är det sannolikt att aktieägaren inte utnyttjar 

denna om inte innehavet är av signifikant storlek. För både aktier, obligationer och 

derivat gäller också att priset bestämt av en andrahandsmarknad vilket är bortom 

investerarens kontroll. Det finns ingen möjlighet att med aktivt management öka 

värdet på sin tillgång. För fastigheter är det annorlunda. Vanligtvis behövs rådgivning 

både på köp- och säljsidan. Sedan medför också ett fastighetsköp en rad skyldigheter 

för fastighetsägaren. Detta kan vara allt från underhåll till hyresförhandlingar. Även 

om dessa skyldigheter kan outsourcas till en asset manager eller property manager så 

innebär det ändå merkostnader för investeraren.  
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 Nyproduktionscykeln och utbud: Ett specifikt exempel på management möjligheter är 

nybyggandet av fastigheter på obebyggd mark. Till skillnad från andra marknader kan 

investerare själv skapa investeringar. Dock är nyproduktion av fastigheter en 

långdragen process med mycket arbete både före- under- och efter produktion. För det 

första ska det hittas mark där det är möjligt att nyproducera fastigheter och där det 

antas att det finns en efterfrågan efter detta. Investeraren måste ordna finansiering, 

bygglov och sedan hitta hyresgäster. Det är därför en mycket riskfylld process som är 

beroende av att alla dessa villkor uppfylls. Eftersom marknaden också rör sig i cykler 

så stiger efterfrågan i högkonjunktur och det börjar byggas mer då. När det sedan blir 

lågkonjunktur och projekten är klara finns det inga hyresgäster och byggnaderna står 

tomma. Det kan självklart variera mellan städer och olika typer av fastigheter men att 

det tar tid att producera den varan som ska möta en efterfrågan gör att det blir svårt att 

möta denna efterfrågan då den är som störst.  

 

 Avskrivning: Avskrivning består i huvudsak av två delar. Den första är förslitning över 

tid på grund av externa faktorer såsom väder och vind. Detta resulterar i en försämring 

av intjäningsförmågan från en investering, över tid, jämfört med en identisk ny 

investering. Den andra delen består av åldrande som är relaterat till utvecklingen av 

nya produkter och tekniker som gör att äldre byggnader blir omoderna och på så sätt 

inte kan utnyttjas på samma sätt som nya byggnader då det inte finns de nödvändiga 

funktionaliteterna. Det ska dock påpekas att ett företags tillgångar slits och blir 

omoderna också. Skillnaden är dock att problemet tas itu med av de som arbetar på 

företaget och inte av aktieägarna medans för fastigheter ligger detta ansvar på 

fastighetsägaren.  

 

 Statlig insats: Eftersom fastigheter är en del av samhället i den utsträckningen att det 

bildar områden med vissa typer av människor, har en miljöpåverkan, är till stor vikt 

för den ekonomiska tillväxten och även påverkar livskvalitén hos människor så har 

detta lett till att fastighetsmarknaden har blivit starkt påverkad och styrd av staten. 

Staten påverkar fastighetsmarknaden genom att vara den kontrollerande parten i 

planeringsprocessen av nya bostäder, vid miljökontroller, vid skapande av 

byggnadsrestriktioner, vid hyressättning och hyresförhandlingar och även i 

bestämmandet av vilka som får äga fastigheter och vilka skyldigheter dessa har. Detta 
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gör att investeraren måste ha mycket mer kunskap om denna typ av investeringar än 

vid köp av värdepapper exempelvis.  

 

 Prissättning: Pris på fastigheter bestäms inte genom interaktionen mellan många 

aktörer gällande en homogen investering på en central marknad på det sättet som en 

aktie eller obligation gör. Det finns en informationsbrist gällande priser eftersom det 

inte finns någon prisförteckning för fastigheter och eftersom volymen av transaktioner 

är relativt låg. Det heterogena återspeglas också på det sättet att en transaktion inte är 

exakt jämförbar med en annan transaktion, det vill säga priset på en fastighet kan inte 

appliceras på en annan på grund av alla de faktorer som tidigare nämnt och som gör 

fastigheter unika som tillgång. Priset är därför resultatet av förhandlingen mellan en 

säljare och en eller flera köpare på den lokala marknaden. För detta krävs lokal 

kännedom som kan erhållas med hjälp av värderingar. En konsekvens av att 

transaktionsfrekvensen är så låg är att det är svårt att se marknadstendenser. Detta är 

tvärtemot aktie- och obligationsmarknaden där data är lättillgängligt, pålitligt och 

finns i stora mängder. Istället finns marknadstrender med hjälp av värderingar som är 

uppskattningar av troligt köp- eller säljpris istället för faktiskt pris. Detta är något som 

kan leda till felprissättning och det är något som har lett till att investerare förlorat 

förtroende för fastighetsmarknaden och på den information som finns tillgänglig.  

 

 Bristande likvididet: Fastigheter är en olikvid investering och att köpa och sälja denna 

tillgång är båda kostsamt och tidskrävande. Jämfört med andra investeringar så 

handlas fastigheter mindre frekvent. Det finns flera faktorer som bidrar till att 

fastigheter är en olikvid tillgång. Det beror dels på det stora enhetsvärdet, det beror på 

den legala komplexiteten och att varje fastighet är unik, behovet av fysiska 

undersökningar av utformning och skick, saknaden av en marknad som matchar 

köpare och säljare och svårigheterna att komma överrens om ett pris. Jämför vi med 

aktiemarknaden så finns inte dessa problem där. Den huvudsakliga undersökningen 

kan ske från datorn, det är avsevärt lägre enhetsvärde, ingen legal komplexitet 

överhuvudtaget och priset sätts konstant av marknaden.  
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4.2 Olika typer av fastighetsinvesteringar 

Det finns idag möjligheter att få exponering mot fastigheter genom att investera i bolag som 

investerar i fastigheter. Enligt H-S Song (personlig kontakt 13 Maj 2011) är de mest 

tillgängliga aktier i noterade fastighetsbolag på Stockholmsbörsen men även fonder som 

investerar i fastigheter och där avkastning kommer i form av driftnetton och prisutveckling av 

de underliggande fastigheterna. Båda dessa former av alternativ investering kallas för 

indirekta fastighetsinvesteringar eftersom man inte köper en fastighet vilket då istället hade 

varit en direkt investering. Med fastighetsaktier menas egentligen flera olika saker. Enligt 

Hoesli och MacGregor (2002) finns följande typer:  

  

 Real Estate Investment Trusts (REITs): Det första som menas är aktier i så kallade 

REITs, benämningen kan variera lite mellan olika länder och detta är den amerikanska 

benämningen. En annan vanlig benämning är ”Real Estate Mutual Funds” som syftar 

till att det finns flera investerare i bolaget genom dess aktieägare. REITs investerar 

vanligtvis i inkomstproducerande fastigheter det vill säga fastigheter som är 

färdigställda och är uthyrda. Aktierna i dessa truster eller bolag kan i sin tur handlas på 

en andrahandsmarknad dit investerare som vill diversifiera sin portfölj söker sig. 

Fördelen med denna investeringstyp är att REITs har förmånligare skatteregler än 

andra typer av fastighetsbolag. Detta beror självklart också i vilket land det gäller och 

ofta måste vissa kriterier uppnås för att uppnå denna klassificering. 

 

 Securitised single asset vehicles: Denna investering innebär att en investerare köper 

aktier i individuella fastigheter. Hur detta sker kan variera lite beroende på vilket land 

detta görs i men i Sverige hade det troligtvis varit så att en investerare köper aktier i ett 

SPV, Special Purpose Vehicle, som äger en fastighet och på så sätt får ägande i en del 

av fastigheten. Värdet på aktierna bestäms genom värderingen på den underliggande 

fastigheten och avkastningen på denna.  

 

 Noterade fastighetsaktier: Fastighetsbolag som är noterade på en handelsplats, 

exempelvis Stockholmsbörsen är exempel på noterade fastighetsaktier. Dessa bolag 

har sällan någon speciell legal form eller några skattefördelar. Dessa fastighetsbolag 

köper fastigheter, utvecklar dessa och behåller de över en längre tid, alltså, de 

investerar precis som REITs i inkomstproducerande fastigheter. Hyresintäkter används 
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för att täcka löpande kostnader såsom underhåll och el. De används också till att betala 

räntekostnader och utdelningar. Marknadsvärdet på aktierna bör reflektera värdet på 

de underliggande fastigheterna som ägs av fastighetsbolaget. Det finns även 

fastighetsbolag som agerar enbart som utvecklare av fastigheter. Dessa bolag köper, 

utvecklar och säljer sedan fastigheter och skillnaden mellan köp- och säljpris minskat 

med utvecklingskostnaderna blir företagets vinst. I detta fall tenderar aktiepriset att 

bestämmas beroende på företagets förväntade vinsttillväxt. Skillnaden mellan dessa 

två typer av fastighetsbolag är inte helt lätt att urskilja då båda äger och utvecklar 

fastigheter. Det är egentligen den tid som investeringen löper under som skiljer dessa 

två. Det som däremot kan skilja företag åt är att vissa specialiserar sig till vissa 

områden och vissa typer av fastigheter. Vissa fastighetsbolag investerar exempelvis 

endast i kommersiella fastigheter i Stockholm CBD (Central Business District) och 

kan på så sätt urskiljas från de fastighetsbolag som investerar mer i bostadsfastigheter. 

 

4.3 Begränsad tillgång av fastighetsinvesteringar 

När investerare kan mäta risk och avkastning på fastigheter kan denna tillgång behandlas på 

samma sätt som på andra tillgångar. Fastigheter har attraktiva risk- och 

avkastningsmöjligheter och framförallt diversifieringsfördelar (Syz 2008). Som tidigare 

nämnt är fastigheter en stor marknad där det enda sättet att få exponering är antingen genom 

att direkt äga fastigheter eller indirekt genom aktier (REITs). Att investera direkt i fastigheter 

kräver mycket kunskap, är tidskrävande och är oftast inte möjligt för den mindre investeraren. 

Det är samtidigt svårt att hantera, kräver utförlig due diligence och har höga 

transaktionskostnader (Fastighetsnytt 3/2006). Dessutom när en investerare har etablerat en 

portfölj är det svårt att allokera om exponeringen mot nya sektorer och även att få ner 

exponering i sin helhet. Indirekta investeringar däremot är typiskt sett mycket lättare att 

handla med. Den största fördelen med dessa investeringar är diversifieringen av den unika 

risken till flera olika fastigheter. Vad som menas med unik risk diskuteras senare i avsnittet 

portföljteori. Dock finns problemet med höga transaktionskostnader kvar eftersom detta 

fortfarande måste bäras av det bolaget som köper fastigheterna. På de flesta marknaderna 

finns det inte ett tillräckligt stort utbud av indirekta investeringar för att möta efterfrågan, 

varför dessa ofta handlas med ett premium över nettovärdet av fastigheterna. Eftersom 

investerare värderar och diskonterar kassaflöden så agerar fastighetsinvesterare som 

obligationsinvesterare och aktieinvesterare. Således, prisskillnader på fastigheter, som typiskt 
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sett har låg korrelation med aktie- och obligationsmarknaden och därför ger 

diversifieringsfördelar, är sällan fullt reflekterade. Det bör också nämnas att det går ofta inte 

att ta en kort position vid en fastighetsinvestering, det går alltså inte att försäkra sig mot en 

prisnedgång för att eliminera den risken som existerar för en redan förvärvad 

fastighetsportfölj.  

 

4.4 Portföljteori 

Enligt Hoesli och MacGregor ska en portfölj ha en exponering mot fastighetsmarknaden på 

mellan 15 till 20 procent. Detta är dock ett mått som varierar beroende på vem som tillfrågas. 

Detta gör en fastighetsinvestering till en substantiell faktor i en portfölj varför det är viktigt 

för investerare att en sådan position lätt ska kunna tas.  

 

Portföljteori innebär sambandet mellan avkastning och risk. Det brukar främst talas om två 

olika typer av risker och det är marknadsrisk och unik risk (Syz 2008). Den unika risken kan 

diversifieras bort genom att ta andra positioner som rör sig i motsatt riktning jämfört med den 

positionen som en investerare redan har. Exempelvis om en investerare äger aktier i Ericsson 

B kan denna diversifiera bort den risken genom att blanka samma antal aktier, det vill säga 

sälja lånade aktier och sedan köpa tillbaka dessa billigare i det fall att aktien går ner. I 

portföljteori brukar det också talas om marknadsportfölj. I denna portfölj är den unika risken 

bortdiversifierad och det är endast marknadsrisken som portföljen är utsatt för.  
 

En framtida avkastning på en investering är alltid okänd men sannolikheten för framtida 

avkastningar kan i teorin uppskattas. Den förväntade avkastningen är det som förväntas 

erhållas av själva innehavandet av den underliggande tillgången. Standardavvikelsen är det 

vanliga måttet för att mäta risk och visar hur stor spridningen är för den förväntade 

avkastningen, alltså på vilket område som de olika förväntade avkastningarna rör sig inom 

(Hoesli och MacGregor 2002).  

 

När enskilda tillgångar kombineras till att bilda en portfölj är den förväntade avkastningen för 

portföljen ett enkelt viktat genomsnitt av den förväntade avkastningen för respektive tillgång i 

portföljen. Dock är risk mer komplicerat än så och hänsyn tas också till korrelationen mellan 

tillgångarna. Genom att bilda en portfölj med tillgångar som har låg korrelation med varandra 
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ges möjlighet att diversifiera risk, alltså för att kunna skapa effektiva portföljer är det 

grundläggande att man förstår portföljteori.  

 

4.5 Sammanfattning 

Den slutsats vi kan dra är att fastigheter skiljer sig på många olika sätt från andra 

tillgångsslag. Fastigheter som finansiell tillgång skapar en del problem och således finns 

starka motiv för utvecklandet av ett fastighetsderivat. Några av dem problem vi identifierat är 

bland annat höga transaktionskostnader och långdragna processer men genom att skapa ett 

derivat på den svenska fastighetsmarknaden kan dessa problem kringgås samtidigt som 

fastighetsrisk kan erhållas (Bruzelius 2003). Fastigheter bör även ur ett portföljteoretiskt 

perspektiv finnas med som en komponent för att optimera diversifieringen i en portfölj där 

denna viktas mot andra tillgångar i portföljen (Hoesli och MacGregor 2002). Ett 

fastighetsderivat blir därför ett viktigt element för att den som är överexponerad skall kunna 

minska sin exponering mot fastighetsmarknaden samtidigt som den som är underexponerad 

skall kunna öka sin exponering (Englund 2009). Enligt Hoesli och MacGregor (2002) bör ett 

fastighetsderivat ses som en unik produkt då möjligheterna idag att få fastighetsexponering är 

tämligen begränsade. Den möjlighet att exponera sig mot fastigheter som idag finns har låg 

korrelation med den svenska fastighetsmarknaden och det finns således ett behov av denna 

produkt.  
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5. Underliggande variabel 

 

5.1 Skapandet av ett index 

För fastighetsderivat behövs en underliggande variabel som ett derivat kan härledas till för att 

på så sätt prissätta derivatkontraktet. I ett tidigare examensarbete från KTH (Bruzelius 2003) 

framgår det att fysiska fastigheter inte uppfyller de kriterier som behövs för att fungera som 

en underliggande variabel. Att införa ett index som underliggande variabel innebär att man tar 

steget från att äga fastigheten direkt till att istället hänföra värdeutvecklingen till ett index 

vilket gör att avtalets utformande blir lättare att förstå och framförallt underlättar mätandet av 

avkastningen och prissättningen av kontraktet. Ett kännetecken för fastighetsmarknaden är 

illikviditet på grund av heterogenitet och bristen på transparens (Syz 2008). Fastighetspriser är 

därför sällan observerade och kan inte analyseras dagligen på en datorskärm som aktier och 

obligationer. Enligt H-S. Song (personlig kontakt 13 Maj 2011) blir således konstruktionen 

och skapandet av ett lämpligt index för den svenska marknaden ett första nödvändigt steg för 

att etablera en derivatmarknad för fastighetsderivat i Sverige.  

 

5.2 Värderingsbaserat index 

Eftersom fastigheter innehavs under längre perioder finns det lite data på faktiska 

transaktioner. Detta gäller framförallt kommersiella fastigheter. Ett värderingsbaserat index 

blir då ett substitut för att kunna urskilja förändringar i pris under innehavsperioden (Hoesli 

och MacGregor 2002). Värderingsbaserade index används när informationsbristen är så stor 

att man inte kan använda sig av transaktionsbaserade index som alltså kräver mycket data och 

en likvid marknad där det hela tiden sker transaktioner (Syz 2008). Vanligtvis används 

diskonteringsmetoder och att man tittar på priser på jämförelseobjekt. Ett exempel på ett 

värderingsbaserat index är Svenskt Fastighetsindex (SFI) i Sverige och Investment Property 

Databank (IPD) i Europa.  

 

Svenskt fastighetsindex (SFI) är ett värderingsbaserat index som visar utvecklingen på den 

svenska fastighetsmarknaden. Det svenska fastighetsindexet mäter avkastningen på direkta 

investeringar i fastigheter, utan att ta hänsyn till belåning, som innehafts under perioden 

mellan två marknadsmässiga värderingar. Det finns även ett svenskt bostadsindex som mäter 
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avkastning på bostadshyresfastigheter. SFI ger investerare information om avkastning på 

fastighetsplaceringar och gör det möjligt att jämföra dessa investeringar med andra 

tillgångslag såsom aktier och obligationer. Dessutom skapar SFI en fastighetsdatabas med 

marknadsinformation om aktuella hyror, drift- och underhållskostnader, vakanser och 

nyuthyrning. Denna information kan sedan brytas ner till delmarknader såsom kommersiella 

fastigheter och bostadshyresfastigheter och på så sätt kan även avkastningen mellan dessa två 

tillgångar jämföras. Ett fastighetsindex med en fastighetsdatabas medverkar till att sprida 

information om fastighetsmarknaden vilket skapar tilltro för fastighetsbranschen och bidrar 

till ökat intresse för fastighetsplaceringar. Indexet mäter den totala avkastningen och utgörs av 

summan av direktavkastning och värdeförändring på de underliggande fastigheterna. 

Anledningen till att SFI inte bygger på transaktioner i marknaden utan på 

fastighetsvärderingar är för att omsättningen på den svenska marknaden inte är tillräckligt 

stor. Den låga omsättningen hindrar statistiska analyser av transaktioner att spegla 

värdeutvecklingen för olika fastigheter. Att basera fastighetsindex direkt på transaktioner 

skulle inte heller vara möjligt eftersom indexet är ett mått på den totala avkastningen från 

fastighetsplaceringar och transaktionspriserna kan endast ge information om 

värdeutvecklingen på fastighetsmarknaden.  

 

Att använda ett index som baseras på börskurser ger ingen möjlighet att särskilja den svenska 

fastighetsmarknaden eftersom många fastighetsbolag använder sig av belåning, bedriver 

annan verksamhet och äger fastigheter på utländska marknader också. Alltså, utvecklingen för 

olika fastighetstyper kan inte analyseras då börsföretagen har splittrade innehav.  

 

Fastighetsindexet bygger på information från de aktörer som deltar i att lämna information till 

SFI. Information som måste lämnas är bland annat marknadsvärde vid varje årsskifte, 

hyresintäkter, hyreskontrakt, investeringar samt köp och försäljningar av fastigheter. All 

denna information lämnas först till SFI som i sin tur lämnar den till Investment Property 

Databank (IPD) och med hjälp av denna information tar IPD fram rapporter som visar 

avkastning på den svenska fastighetsmarknaden generellt men även för bostads-, kontors-, 

butiks-, och industrifastigheter. Dessa rapporter publiceras årligen. De företag som lämnar 

information till IPD får tillbaka en rapport för det specifika företagets bestånd där företagets 

avkastning ställs i relation till det indexet som alla deltagares information skapar. Företagets 

bestånd jämförs mot de andra fastighetsföretagens hyror, drift- och underhållskostnader och 

vakanser. Denna rapport har både i Storbritannien och på andra marknader visat sig vara ett 
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utmärkt underlag för olika beslut om ägande och förvaltning av fastighetsbestånd (Svenskt 

Fastighetsindex 2011) 

 

5.3 Transaktionsbaserat index 

Ett transaktionsbaserat index grundar sig på transaktioner inom ett specifikt område. Att skapa 

ett transaktionsbaserat index är förknippat med en del svårigheter. Om det skulle ske samma 

antal transaktioner med liknande objekt och av samma skick skulle det inte vara något 

problem att skapa ett transaktionsbaserat index. Dock är fastigheter som tidigare nämnt 

heterogena och varje fastighet skiljer sig mot den andra (Syz 2008). Ett exempel på ett 

transaktionsbaserat index är HOX-familjen i Sverige som produceras av Valueguard. 

 

Enligt H-S. Song (personlig kontakt 13 Maj 2011) har Valueguard nu lanserat ett 

transaktionsbaserat prisindex för bostadsrätter och så sent som den 18 mars 2011 även 

publicerat ett index för villamarknaden. Dessa index syftar till att visa prisutvecklingen på den 

svenska bostadsmarknaden och bygger på data från Svensk Mäklarstatistik AB. Indexfamiljen 

som även kallas HOX har delats in i ett index som gäller för bostadsrätter, ett för villor samt 

ett där indexet kombinerar villor och bostadsrätter tillsammans. Indexet uppdateras en gång i 

månaden och grundas på försäljningskontrakt daterade föregående månad. Indexet tar hänsyn 

till i vilket område fastigheten säljs, vilka typer av fastigheter det är som säljs samt tidsskedet 

för transaktionen. Jämför vi HOX-indexet med ett fastighetsprisindex bygger den senare 

nämnda på när försäljningarna registreras och alltså inte vid tidpunkten för 

försäljningskontraktet. Ibland sker en registrering flera månader efter en försäljning och är 

således inte lika tillförlitig ur ett tidsperspektiv. Enligt H-S. Song (personlig kontakt 13 Maj 

2011) kan indexet kan anses ligga till grund för framtida handel med derivat. Indexet finns 

noterat på Stockholmsbörsen. 

 

5.4 Sammanfattning 

Enligt H-S. Song (personlig kontakt 13 Maj 2011) är konstruktionen och skapandet av ett 

lämpligt index på den svenska marknaden ett första nödvändigt steg för att etablera en 

derivatmarknad för fastigheter i Sverige. I grunden finns det två typer av index, dels ett som 

bygger på transaktioner och dels ett som bygger på värderingar. Det kan konstateras att det 

finns index på den svenska fastighetsmarknaden, SFI för kommersiella fastigheter och 

Valueguards HOX-index på bostads- och villamarknaden. Uppdateringsfrekvensen skiljer sig 
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dock och HOX-indexet får därför anses som ett mer tillförlitigt index på grund av att det sker 

mer frekventa uppdateringar. HOX-indexet som uppdateras månadsvis kan anses tillräckligt 

likvit och skulle kunna ligga till grund för framtida handel med derivat. Även SFIs 

värderingsbaseradeindex kan anses som en alternativ lösning då fastigheter oftast innehavs 

under längre perioder och därav är det svårt att konstruera ett index som enbart bygger på 

transaktioner. Slutsatsen är att det ena inte utesluter det andra och det bör följaktligen finnas 

både ett transaktionsbaserat och ett värderingsbaserat index. 
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6. Resultat 

 

Derivatmarknaden generellt sett har utvecklats till att bli en sofistikerad marknad med seriösa 

aktörer och en hög likviditet (Syz 2008). Anledningen till att derivathandeln har ökat är 

medvetenheten om vikten av att diversifiera sin exponering för att på så sätt minska den totala 

ekonomiska risken (Mishkin och Eakins 2008). Detta gäller både för privata investerare och 

för företag. För privatpersoner har möjligheterna ökat i explosionsfart med möjlighet att få 

exponering mot i princip vilken tillgång som helst, det kan vara allt från exempelvis 

aktieoptioner till oljeterminer. Möjligheterna är väldigt många fler än vad det var för ett antal 

år sen vilket visar på den ökade viljan att diversifiera sin riskexponering.  
 

De olika parterna på marknaden använder dessa kontrakt i olika syften. Vissa aktörer vill 

eliminera den risk som är associerad med prisförändringar på en underliggande tillgång. Det 

skulle till exempel kunna vara exportföretag som säljer sina varor i en annan valuta men som 

inte vill vara exponerad mot någon valutarisk. Andra parter vill istället ha högre hävstång 

genom att öka sin exponering mot en underliggande tillgång i syfte att få större rörelser vid 

prisförändringar i den underliggande tillgången. Det gör att både risken för en större förlust 

ökar samtidigt som att möjligheterna till högre avkastning ökar. Det finns även aktörer, 

tidigare nämnda som arbitragörer, som använder derivat för att ta fördel av skillnader på priset 

mellan två olika marknader. Enligt P. Englund (personlig kontakt 5 Maj 2011) är 

arbitragemöjligheterna med fastigheter som underliggande tillgång relativt begränsade. Ett 

fastighetsderivat får följaktligen anses mer som ett spekulations- samt hedgingverktyg. 

 

Att det finns dessa olika parter på marknaden som vill eliminera, minska och öka sin 

exponering mot en viss tillgång är en förutsättning för att en derivatmarknad ska kunna 

existera. Detta var något som H-S. Song (personlig kontakt 13 Maj 2011) lyfte fram som en 

förutsättning för en fungerande marknad för fastighetsderivat, det vill säga att det finns två 

parter som tar olika positioner. Det är dessa parter som skapar en likviditet och som gör att 

kontrakten har ett marknadsvärde. Alltså, förutsättningen för att en derivatmarknad ska vara 

fungerande är att det finns parter som är i behov av specifika kontrakt och har nytta av dessa i 

sin verksamhet.  
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Enligt Peter Englunds rapport om ”Metoder för att hantera prisrisker på bostadsmarknaderna” 

så ligger den optimala andelen bostadskapital mellan 30 och 70 procent av 

nettoförmögenheten. Detta innebär alltså att den som hyr sin bostad är underinvesterad i 

bostadsmarknaden medan många andra som äger sin bostad är överinvesterade. Båda dessa 

skulle ha ett intresse av att kunna justera sin position på marknaden det vill säga, öka eller 

minska sin exponering.  

 

De alternativa former av fastighetsinvesteringar som finns utan att man köper en faktisk 

fastighet, det vill säga att exponering uppnås mot fastighetsmarknaden utan att äga fastigheter, 

är begränsade (Syz 2008). Något som har blivit allt vanligare är att köpa aktier i bolag som 

äger fastigheter. Detta gör det möjligt för investerare med begränsad kapitalbas att få en 

exponering mot fastighetsmarknaden. Detta kan ske genom köp av aktier i både publika och 

onoterade fastighetsbolag. Köp av aktier i onoterade fastighetsbolag är främst vanligt i USA 

och Storbritannien. Det mest tillgängliga för den svenska investeraren är de publika 

fastighetsbolagen.  

 

Det finns flera faktorer som gör att fastigheter som tillgång skiljer sig från andra typer av 

tillgångar. Fastigheter är exempelvis heterogena, har ett specifikt läge och vid förvärv av 

dessa är en investerare väldigt beroende av lånefinansiering (Hoesli och MacGregor 2002). 

Dessa unika egenskaper som gäller för fastigheter gör att marknaden för dessa är mer 

trögflytande än andra marknader vilket begränsar likviditeten på denna marknad. Enligt H-S. 

Song (personlig kontakt 13 Maj 2011) kommer bristande likviditet skapa problem vid 

prissättning. Kombinationen av att likviditeten är begränsad och att varje fastighet är unik gör 

att de inte är totalt jämförbara med varandra som vissa andra tillgångar vilket betyder att en 

effektiv prissättning av derivat med denna tillgång som underliggande variabel skulle vara 

svårt att uppnå.  

 

Det finns index som visar på utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden både generellt 

men också med hänsyn till olika typer av fastigheter. Ett exempel är Svenskt fastighetsindex 

som bygger på information från fastighetsbolag om deras bestånd och nyckelinformation 

gällande fastighetsinnehaven. Dessa uppgifter som har lämnats av bolagen själva kontrolleras 

av företagets revisor och kan på så sätt anses vara säkerställda. Marknadsvärderingar som 

görs på bestånden utförs av kompetenta externa fastighetsvärderare och klassificeringar av 

fastighetsbeståndet sker efter en gemensam mall vilket gör att homogenitet uppnås. Dessutom 
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kontrolleras data som lämnas från företagen av IPD som avgör om dessa är fullständiga och 

ligger inom normala ramar. Det finns också företag, exempelvis Valueguard, som jobbar med 

att skapa index för fastighetsmarknaden som visar utvecklingen på den svenska 

fastighetsmarknaden.  
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7. Analys och diskussion 

 

7.1 Fördelar och nackdelar med fastighetsderivat 

En fördel med fastighetsderivat är att det tillåter kortsiktiga investeringar där en investerare 

direkt kan få exponering mot fastighetsmarknaden. Samtidigt minskas transaktionskostnader i 

jämförelse med om en fysisk fastighet köps eller säljs (Fastighetsnytt 3/2006). Som vi tidigare 

beskrivit i uppsatsen under avsnittet portföljteori kan ett fastighetsderivat öka diversifieringen 

i den totala tillgångsportföljen och göra det möjligt att både öka och minska sin exponering 

och således dra fördel av både stigande och fallande priser på fastighetsmarknaden. Dessutom 

kan en investerare uppnå exponering mot fastighetsmarknaden utan att direktäga fastigheter 

och slipper på så sätt alla de skyldigheter som det innebär att vara fastighetsägare. Detta gör 

att administrationskostnaderna blir väsentlig lägre än vid direktägande. Det leder till en ökad 

flexibilitet främst när det gäller transaktioner om man jämför med att köpa och sälja 

fastigheter direkt. Det behövs ingen due diligence innan förvärv samtidigt som förhandlingar 

om prisnivåer undviks (Hoesli och MacGregor 2002). 

 

De problem som fortfarande kvarstår är den låga volymen som skapar en illikviditet. 

Dessutom blir det en stor spread mellan köp- och säljpriserna på derivatmarknden eftersom 

den som ställer priserna det vill säga intermediären tar en kostnad för denna tjänst. Innehavet 

av ett fastighetsderivat ger heller ingen möjlighet för investeraren att utföra någon typ av 

management på de underliggande fastigheterna för att försöka öka värdet på dessa. Det 

underliggande indexet har också ofta låg trovärdighet beroende på illikviditeten i den 

underliggande marknaden (Syz 2008). Det går inte att jämföra med en aktieoption där den 

underliggande tillgången, det vill säga aktien, hela tiden handlas på börsen och kan därför 

hela tiden generera ett pris på derivatkontraktet.  

 

7.2 Förutsättningar för att kunna använda ett index som 

underliggande värde 

Det finns flera förutsättningar som behöver uppfyllas för att ett index ska kunna användas 

som underliggande värde vid handel med fastighetsderivat. Indexet måste reflektera risk och 

avkastning av respektive fastighetsmarknad och den unika risken bör reduceras till en 
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accepterad nivå genom att inkludera ett stort antal objekt (Syz 2008). Precis som för 

aktiemarknaden, när ett index med begränsat antal stickprov representerar den generella 

marknaden i stort så representerar ett stort antal stickprov fastighetsmarknaden i stort.  

 

Räknemetoden för indexet måste vara tillgängligt för allmänheten. Om inte investerare förstår 

eller har möjlighet att förstå hur beräkningen av indexet går till så kommer dessa inte ha 

någon tillförlitlighet till indexet på grund av att transparensen är för låg.  

 

En ytterligare förutsättning är att indexet har ett långt historisk resultat då detta hjälper 

investerare att förstå indexet och ger möjligheten att bedöma hur väl det representerar den 

underliggande marknaden. Det går också lättare att studera hur indexet har sett ut historiskt 

sett med hänsyn till ekonomiska förhållanden det vill säga hur det korrelerar med 

högkonjunktur och lågkonjunktur. 

  

De data som indexet bygger på måste vara fritt från subjektiva preferenser och 

värderingspraxis. Ett stort antal oberoende informationskanaler minskar risken för 

manipulation av indexet eftersom data från varje kanal blir av mindre betydelse i det totala 

indexet. På så sätt kan man säga att man diversifierar bort den risken att indexet manipuleras 

genom att samla information från flera olika informationskanaler. 

 

Frekvensen på indexet avgör dess precision och ju högre frekvensen är desto mer tillförlitligt 

är indexet. Enligt H-S. Song (personlig kontakt 13 Maj 2011) kommer en högre frekvens 

naturligtvis sett kräva mer data och det är därför viktigt att de data som samlas och som ligger 

till underlag för indexet fortfarande är validerbart och uppdateras alltefter nya transaktioner 

eller värderingar registreras. Frekvensen grundar sig på antalet observationer och desto mer 

observationer desto högre frekvens. 

 

7.3 Förutsättningar för en fungerande fastighetsderivatmarknad 

För en fungerande derivatmarknad krävs likviditet. Det är fortfarande många potentiella 

investerare som är försiktiga med att ge sig in på fastighetsderivatmarknaden på grund av att 

likviditet saknas. Om och när denna onda cirkel bryts skulle fastighetsderivat kunna användas 

av de stora aktörerna på fastighetsmarknaden. Om likviditet uppnås kan det attrahera även 

andra investerare som normalt inte investerar på fastighetsmarknaden. När fastighetsderivat 
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först introducerades så var handeln med dessa förhindrad av bristen på olika investerare med 

hänsyn till vilken syn de hade på marknaden. Alltför många investerare ville åt samma håll, 

det vill säga det hade samma åsikt om vart marknaden var på väg (Hoesli och MacGregor 

2002). En symmetrisk marknad gör handel med derivat nästintill omöjlig. Så länge som 

investerare tror på samma utveckling av fastighetspriser är det svårt att hitta parter på båda 

sidor i en affär det vill säga en som tar en lång respektive kort position. Investerare måste ha 

en relativt stor spridning i sina åsikter om vart marknaden är på väg, förväntningar och 

horisont för att katalysera en handel med fastighetsderivat. När en bredare grupp av 

investerare med olika åsikter och marknadstro finns på fastighetsmarknaden så öppnar sig 

också möjligheterna för handel med derivaten.  

 

Ytterligare en förutsättning som måste uppfyllas är att det behövs en återförsäljare av 

fastighetsderivat. Det måste finnas någon som kan tjäna pengar på denna produkt, annars 

kommer ingen att vara villig att erbjuda denna. Enligt Ö. Neiman (personlig kontakt 29 Maj 

2011) så kan startsträckan för att introducera fastighetsderivat vara tämligen lång men, finns 

tålmodighet kan intresse för att handla dessa typer av kontrakt väckas efter ett år eller två. 

Orsaken till den långa startsträckan beror på att många aktörer kommer döma ut detta som ett 

spekulationsverktyg och utmaning blir att få en lika stor träffbild hos sådana aktörer som vill 

begränsa sin exponering mot fastighetsmarknaden. Detta är också ett krav för att uppnå 

önskad likviditet. Lanseringen tillsammans med en seriös partner är den viktigaste faktorn för 

att introduktion ska fungera. Uppnås detta så uppnås indirekt likviditeten och när denna finns 

så kommer bankerna vara villiga att ställa priser och agera market-maker och tjäna pengar på 

spreaden mellan köp- och sälj pris.  

 

7.4 Möjliga köpare av fastighetsderivat 

Det vi har kommit fram till för att ha en fungerande derivathandel med fastigheter som 

underliggande tillgång är att det måste finnas två parter som tar olika positioner på 

marknaden. Enligt Ö. Neiman (personlig kontakt 29 Maj 2011) kommer ett fastighetsderivat 

främst användas som ett hedging- och spekulationsverktyg. Många privatpersoner har större 

delen av sin nettoförmögenhet i sin bostad samtidigt har det som hyr sin bostad inget av sin 

nettoförmögenhet investerat i bostaden (Englund 2009). Det råder således ett stort gap mellan 

att vara hyresgäst och att faktiskt äga sin bostad. Genom utvecklandet av ett derivat skulle det 

göras möjligt för båda parter att öka respektive minska sin exponering mot bostadsmarknaden 
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utefter sina egna behov. Ett derivat kan på så sätt dels fungera som ett hedging instrument för 

framförallt en kortsiktig köpare som vill gardera sig mot prisfall på bostaden men också som 

ett instrument för den som vill spekulera på bostadsmarknaden.  

 

Enligt P. Englund (personlig kontakt 5 Maj 2011) skulle ett exempel kunna vara två studenter 

som ska studera på samma ort under fyra år. Den ena studenten köper sin bostad men vet att 

denna kommer sälja lägenheten efter fyra år vid avslutad utbildning och vill inte ta risken att 

bostaden kan ha gått ner i värde vid försäljning. Den andra studenten hyr sin bostad och tror 

samtidigt på stigande priser i utbildningsorten och vill få exponering mot den lokala 

fastighetsmarknaden. När två sådana parter finns på samma marknad så uppstår ett behov av 

swapkontrakt. Den ena parten skyddar sig genom att sälja sin risk till den andra parten, den 

som vill ta på sig risk.  

 

Enligt H-S. Song (personlig kontakt 13 Maj 2011) skulle tänkbara köpare kunna vara 

hedgefonder som vill exponera sig mot fastighetsmarknaden utan att direkt äga fastigheter då 

detta innebär att man rör sig utanför sitt kärnområde. Alternativ till derivat skulle självklart 

kunna vara fastighetsaktier. Det kommer senare i uppsatsen förklaras vad det är som gör 

fastighetsderivatet unikt och ger en mer precis avkastning i förhållande till utvecklingen på 

fastighetsmarknaden än vad fastighetsaktier gör.  

 

7.5 Möjliga produkttyper av fastighetsderivat 

Det har tidigare i uppsatsen behandlats vilka olika parter det finns på fastighetsmarknaden och 

vilka roller dessa spelar. Dessa olika parter och deras skillnad i riskaptit gör att det finns olika 

typer av fastighetsderivat som skulle vara möjliga att sälja som produkter. Derivatkontrakt 

anses överlag som svårbegripliga och riskfyllda (Syz 2008). Enligt H-S. Song (personlig 

kontakt 13 Maj 2011) måste en produkt som riktar sig till marknaden vara förhållandevis 

enkel och lättillgänglig för att den skall vara attraktiv.  

 

7.5.1 Fastighetsderivat som retailprodukt  

Produkten skulle bland annat kunna rikta sig till privatpersoner som hyr sin bostad eller 

privatpersoner som söker fastighetsexponering i övrigt. Eftersom många personer inte har råd 

eller möjlighet att köpa en bostad är detta ett sätt för dessa att ändå kunna få exponering mot 

fastigheter. Den optimala andelen bostadskapital bör ligga mellan 30-70 % av 
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nettoförmögenheten (Englund 2009). Den som hyr sin bostad är således underinvesterad i 

fastigheter samtidigt som att den som äger sin bostad oftast är överinvesterad. Genom att 

banker paketerar bostadslån som är försäkrade och sedan säljer dessa vidare kan den som är 

underinvesterad men som inte har tillräckligt kapital för att köpa sin bostad ändå öka sin 

exponering mot fastigheter. Banken blir alltså en form av mellanhand vid köp- och försäljning 

av risker och kan på så sätt fördela ut dessa efter olika individers behov. Det möjligheter som 

öppnar upp sig är oändliga eftersom möjligheterna att skräddarsy kontrakt är oändliga 

eftersom alla människor har individuella behov och olika viljor att ta risker.  

 

7.5.2 Fastighetsderivat som försäkringskontrakt 

Produkten skulle lämpligtvis tillhandahållas av framförallt de ledande bankerna där 

försäkringskontraktet ingår i ett vanligt bolån. När en privatperson ansöker om ett bolån 

skulle låntagaren antingen teckna ett vanligt bolån, eller så skulle denne erbjudas att teckna ett 

bolån med ett försäkringskontrakt. Genom ett försäkringskontrakt skulle bolånen bli mindre 

riskfyllda för bankerna eftersom låntagaren försäkrar bort den risken att bostaden pris sjunker 

och således alltid kan betala tillbaka sitt lån till banken. För att detta ska vara riskfritt även för 

banken måste de självklart också sälja bort den risk som det innebär att ställa ut detta kontrakt 

till låntagaren alternativt att kontrakten erbjuds av en annan tredje part som vill köpa på sig 

risk eller helt enkelt har som affärsidé att handla med dessa typer av risker. Bankerna skulle i 

gengäld för att låntagaren tecknar ett försäkringskontrakt kunna erbjuda en högre 

belåningsgrad eftersom de nu har en låntagare som inte har någon risk i sin investering och 

där låntagaren skulle kunna argumentera för en lägre ränta också i och med att risken är 

väsentligt lägre. Dessa incitamentet gör att det blir attraktivt för en låntagare att teckna en 

försäkring. 

 

Man skulle även kunna tänka sig en byggherre som skulle kunna tänkas ta en kort position i 

ett fastighetsderivat för att eliminera risken för ett prisfall under tiden bygget genomförs. När 

marknaden går ner så går värdet på derivatet upp och på så sätt neutraliseras byggherrens 

exponering. Byggbolag är ett väldigt relevant exempel på de som skulle ha en kort position 

och man skulle kunna tänka sig att en pensionsfond skulle kunna ta en lång position om den 

har låg exponering mot fastighetsmarknaden och på så sätt öka sin diversifiering. Som 

tidigare nämnt bör en portfölj ha mellan 15 till 20 procent av det totala tillgångarna investerat 
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i fastighetsmarknaden på något sätt. Banken kan tänkas agera mellanhand och matcha dessa 

två parter, där banken tjänar pengar på spreaden mellan köp och- säljpriset.  

 

7.6 Fastighetsderivat – en unik produkt 

En kritiker till fastighetsderivat skulle kunna ange som argument att det finns alternativa 

investeringar som redan fyller det behov som finns av att öka eller minska exponeringen mot 

fastighetsmarknaden. Exempel på sådana alternativa investeringar har behandlats tidigare i 

uppsatsen. Det vanligaste argumentet skulle förmodligen vara att investeringar i 

fastighetsbolag i form av köp eller blankning av aktier skulle ge en sådan exponering. Som 

tidigare nämnt så har fastighetsbolag splittrade innehav och reflekterar inte en specifik 

marknad. Vid jämförelse av totalavkastningen på fastigheter och fastighetsaktier som visas i 

figur 10 kan det tydligt urskiljas. Alltså, totalavkastningen i årstakt för fastighetsaktier och 

fastighetsmarknaden i sig korrelerar inte med varandra. Fastighetsaktier har under alla dessa 

mätperioder överstigit avkastningen på fastigheter vilket kan förklaras av att fastighetsaktier 

inte endast påverkas av utvecklingen på fastighetsmarknaden utan också utvecklingen på 

börsen i stort. Detta påvisar att det finns ett behov av att öka möjligheten att få exponering 

direkt mot fastighetsmarknaden och eliminera den påverkan som Stockholmsbörsen generellt 

har på aktier. Som tidigare diskuteras angående portföljteori bör tillgångarna i en portfölj ha 

så låg korrelation som möjligt vilket uppnås om börsens påverkan elimineras bort förutsatt att 

de andra innehaven beror till viss del av börsens utveckling. Figur 10 visar på att utvecklingen 

av fastighetsaktier på börsen inte kan användas som underliggande variabel för att skapa ett 

index och på så sätt prissätta fastighetsderivat med fastighetsmarknaden som underliggande 

tillgång eftersom bevisligen så korrelerar dessa inte med varandra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figur 10. Totalavkastning årstakt Fastigheter vs. Fastighetsaktier (egen bearbetning) 

        Fastigheter 

         

        Fastighetsaktier 
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8. Slutsats 

 

Fastighetsderivat har flera fördelar gentemot andra typer av fastighetsinvesteringar. Derivatet 

tillåter kortsiktiga investeringar där en investerare kan få en direkt exponering mot en specifik 

fastighetsmarknad både med hänsyn till region men också olika typer av fastigheter. 

Fastighetsderivat undviker de skyldigheter som en fastighetsägare har och kräver således inget 

management. Dessutom är transaktionskostnaderna väsentligt lägre (Fastighetsnytt 3/2006). 

 

Genom undersökning av data, facklitteratur och intervjuer har vi funnit att det finns ett antal 

förutsättningar som är avgörande för att fastighetsderivat ska kunnas implementeras på den 

svenska marknaden. När dessa förutsättningar är uppfyllda är förutsättningen för en 

fungerande marknad uppfylld. Det räcker exempelvis inte med ett fungerande index utan det 

krävs även en marknad där dessa produkter efterfrågas. Desto mer tillförlitliga och 

transparenta index, desto större är möjligheten för att kunna introducera fastighetsderivat på 

marknaden och att någon efterfrågar produkten. Vi kan konstatera att det är främst 4 stycken 

faktorer som påverkar om handel med fastighetsderivat går att introducera på den svenska 

marknaden och dessa är: 

 

 Fungerande underliggande index 

 Osymmetrisk marknad  

 En aktör som agerar som återförsäljare 

 Likvididet 

 

Efter intervju med Han-Suck Song har vi kommit fram till att det finns relevanta och 

fungerande index som skulle kunna användas vid prissättning av fastighetsderivat. Detta är 

främst indexfamiljen HOX då dessa publiceras varje månad istället för en gång per år som 

Svenskt Fastighetsindex. Det är viktigt att indexen som derivaten hänför sig till uppdateras 

ofta för att skapa tillförlitlighet mot marknaden när det gäller prissättning av kontrakten. Det 

finns även en osymmetrisk marknad då det finns olika typer av boendeformer på den svenska 

fastighetsmarknaden vilket leder till att människor har olika exponering mot 

fastighetsmarknaden. Det finns alltså en osymmetrisk marknad där människor behöver ta 

olika positioner för att öka eller minska sin exponering mot fastigheter. Det finns idag ingen 
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aktör som erbjuder handel i fastighetsderivat. Om man ska lyssna på banken så är anledningen 

till detta den långa startsträckan som det innebär att introducera produkten på den svenska 

marknaden. Öivind Neiman säger ” det handlar det om att hamna i rätt seriositetsfack, 

eftersom många aktörer kommer döma ut fastighetsderivat som ett spekulationsverktyg så 

kommer en av utmaningarna bli att få lika stor träffbild hos sådana aktörer som önskar 

begränsa sin underliggande exponering”.  

 

Den sista förutsättningen som krävs och som idag inte finns eftersom det inte finns någon 

handel med fastighetsderivat är likviditet. Denna förutsättning kan endast uppfyllas när handel 

med dessa derivat har kommit igång. Det som är problemet på den svenska marknaden är att 

ingen vågar ta första klivet och handla med dessa typer av kontrakt, något som kunde 

bekräftas under den intervju vi hade med Han-Suck Song. Han-Suck Song säger ”den första 

traden ett avgörande momentet för att avgöra om fastighetsderivat kommer att introduceras på 

den svenska marknaden eller inte”. Volymen på denna trade är inte det väsentliga utan bara 

att det kommer igång någon form av kontinuerlig handel med fastighetsderivat. 
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