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Sammanfattning  
  
  Titel: De börsnoterade fastighetsbolagens lönsamhet  

- En jämförande analys 
Författare Vane Kostovski 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 
Examensarbete nummer 86 
Handledare Olof Netzell 
Nyckelord Avkastning, Totalt kapital, Eget kapital, Orealiserade 

värdeförändringar 
   
Detta kandidatarbete handlar om de börsnoterade fastighetsbolagens lönsamhet; mer specifikt 
om de 17 på Stockholmsbörsens Large-, Mid- och Small Cap-listor vid årsskiftet 2010-2011 
noterade fastighetsbolagens avkastning på totalt och eget kapital. Syftet var att jämföra 
företagen och se vilket eller vilka som hade högst av de nämnda avkastningarna under de fem 
senaste åren, samt att upptäcka udda trendavvikelser av olika slag i jämförelsen mellan 
företagen under samma tidsperiod. Arbetet utfördes genom att hämta data från 
årsredovisningar och sammanställa och bearbeta dem i Excel, och sedan med hjälp av samma 
program illustrera informationen på linje- och stapeldiagram som illustrerade utvecklingen 
under de fem senaste åren på ett sätt som gjorde det möjlig att hitta svar på frågeställningarna. 
Slutsatserna var att inget av företagen har haft högst avkastning konsekvent under alla fem år 
men Catena har haft högst snittlig avkastning på totalt kapital (10,4%) och Balder har haft 
högst snittlig avkastning på eget kapital under de fem senaste åren (20,7%). 
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Abstract  
  
  Title: The Profitability of the Listed Real Estate Companies 

- A Comparative Analysis 
Authors Vane Kostovski 
Department Department of Real Estate and Construction Management  
Thesis number 86 
Supervisor Olof Netzell 
Keywords Return on Total Capital, Return on Equity, Unrealised 

changes in value 
   
This study analyses the profitability of the listed Real Estate companies on the Stockholm 
Stock Exchange. More specifically, only Real Estate Companies that were listed at the turn of 
the year 2010-2011 are included. The purpose was to compare the companies in order to see 
which one had the highest return on total capital and return on equity during the last five 
years, and to notice any unusual divergence in the development in any of the mentioned 
returns. The work procedure was data collection from each company’s annual report, 
followed by calculations and graphical presentation in Excel; the latter leading to the 
conclusions made which were: No single company had the highest return each year, but 
Catena had the highest return on total capital (10.4%) and Balder had the highest return on 
equity (20.7%) on average during the last five years. 
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Förord 
 
Denna kandidatuppsats skrevs under våren 2011 på Institutionen för Fastigheter och byggande 
i Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) vid KTH. 
 
Jag vill rikta ett speciellt tack till min handledare Olof Netzell som har bidragit med värdefull 
vägledning. 
 
 
 
Stockholm maj 2011 
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1 Introduktion 
Vi lever i ett samhälle där pengar har väldigt stor betydelse. Pengar används bl. a. till att köpa 
varor och tjänster och  till att signalera status. Det finns många sätt att tjäna pengar på. Ett av 
de modernare sätten är att tjäna pengar på börsen, vilken innehåller börsnoterade företag. 
 
Jakten på vinst är alla börsnoterade bolags huvudverksamhet. Oavsett bransch är ett 
börsnoterat bolags huvudsyfte att generera avkastning till sina aktieägare. Två sätt att bedöma 
avkastning är avkastning på totalt kapital, samt avkastning på eget kapital. 
När man undersöker ett börsnoterat bolag brukar man inte bara kolla på hur det har gått de 
senaste åren utan man tittar ofta lite längre bakåt i tiden, för att kunna se t.ex. hur ett företag 
eller en bransch har klarat sig genom konjunktursvängningar. 
  
En konjukturkänslig bransch som är inressant att titta på några år bakåt är 
fastighetsbranschen. Företagen i denna bransch kategoriseras utav innehav  stora lån och 
utgifter som är väldigt beroende på ränteläget. 
På stockholmsbörsen finns 17 st fastighetsbolag noterade. I och med att kapital söker sig dit 
det får bäst avkastning kan det vara av intresse för någon som vill investera i fastighetsbolag 
att jämföra fastighetsbolagen med varandra för att se hur fastighetsbolagen förräntar kapitalet 
de har till förfogande.  
Det här arbetet är en jämförande analys av företagens avkastning ur två parallellgående 
perspektiv: aktieägarnas och verksamheten som helhet. Arbetet är bakåtblickande och 
omsluter således åren då finanskrisen ägde rum och delar av den, i vissas mening, fortfarande 
pågående återhämtningen.  
  

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att ta reda på hur lönsamma de börsnoterade fastighetsbolagen har 
varit i förhållande till varandra de fem senaste åren, och att upptäcka udda avvikelser vad 
gäller företagens utveckling av lönsamheten. 

1.2 Frågeställningar 
1: Vilket av de börsnoterade fastighetsbolagen har haft högst avkastning på totalt kapital de 
fem senaste åren? 
2: Vilket av de börsnoterade fastighetsbolagen har haft högst avkastning på eget kapital de 
fem senaste åren? 
3: Vilka udda avvikelser uppenbarar sig vad gäller avkastningarna i 1 och 2? 
 

2 Definitioner 
Lönsamhet: Någon av avkastningarna nedan. 
 
Avkastning på totalt kapital: resultat före skatt med återläggning av finansiella kostnader, 
dividerat med den genomsnittliga balansomslutningen. 
 
Avkastning på eget kapital: årets resultat (efter skatt) dividerat med genomsnittligt eget 
kapital. 
 
Udda avvikelse: avkastning som, när den illustreras i ett diagram, på anmärkningsvärt sätt 
skiljer sig ur mängden. 
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3 Metod 

3.1 Tillvägagångssätt 
Arbetet utfördes i Excel. Först sammanställdes data över resultatposter och balansposter. 
Utifrån tabeller över indata (resultatposter och balansposter) gjordes tabeller över 
avkastningar, och i sin tur grafer och stapeldiagram över resultaten. För att möjliggöra 
evaluering och replikation är samtliga excel-data bifogade som bilagor. 
 

3.2 Avgränsning 
Endast de företag som var noterade på stockholmsbörsen vid årsskiftet 2010-2011 är 
medtagna i studien. Företag som har varit noterade under de senaste fem åren men som har 
avnoterats, gått i konkurs eller blivit uppköpta innan början av år 2011 är således inte 
medtagna. 
 
Det bör noteras särskilt noga att detta arbete undersöker nyckeltalen avkastning på eget och 
totalt kapital, och inte direkt- eller totalavkastning. De senare är mått på en investerings (och 
inte en verksamhets) avkastning. Där tittar man på avkastning i form av utdelning och 
kursutveckling i förhållande till börskurs. Dessa mått kan sägas vara mer lämpliga att titta på 
för att få reda på hur en enskild investerare bör agera. Detta är dock inte syftet med arbetet. 
 

3.3 Datainsamling 
Ingående data är uteslutande hämtade från de berörda företagens respektive årsredovisningar; 
från koncernernas resultaträkningar, balansräkningar och noter. Dessa finns att ladda ner på 
respektive företags hemsida på internet (förutom Hufvudstaden år 2005 vilken erhölls per 
mejl från receptionen på förfrågan). I de fall där årsredovisningen ej publicerats för år 2010 
har i stället bokslutskommuniké använts som källa. Det sistnämnda gäller företagen Corem 
Property Group, Fastpartner, HEBA och Wallenstam.  
 

3.4 Databehandling 
Databehandlingen har skett uteslutande i Excel 2007, engelsk version. Databehandlingen 
följer normala och mindre avancerade beräkningar. Särskild redogörelse är inte motiverat 
förutom vad gäller begreppet ”Medelavvikelse”, vilket används i en figur i diskussionen.  
 
Funktionen för medelavvikelse i Excel 2007 heter AVEDEV (Average deviation) och den 
returnerar enligt Excels hjälpfunktion medelvärdet av beloppen av en series enskilda punkters 
avvikelse från seriens medelvärde. 
Exempel: 
Serien [4 5 9] har medelvärde (4+5+9)/3 = 6. Beloppen av avvikelserna blir då [2 1 3]. 
Medelvärdet av dessa avvikelser är medelavvikelsen vilken är (2+1+3)/3 = 2.  
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4 Teori 

4.1 Redovisningsprinciper, IFRS 
Börsnoterade bolag i Sverige följer i sina redovisningar något som heter IFRS, ”International 
Financial Reporting Standards”. Detta är en samling internationellt vedertagna standarder som 
anger hur man ska utföra externredovisning. Externredovisning är den redovisning som görs 
för utomstående parter, i motsats till internredovisning. Många av dessa standarder som utgör 
IFRS är kända i enlighet med sitt gamla namn IAS, ”International Accounting Standards”. 
 
Två av dessa standarder berör redovisning av fastigheter; IAS 16 och IAS 40. IAS 16 berör 
det som kallas ”rörelsefastigheter” och IAS 40 det som kallas ”förvaltningsfastigheter”. 
Samtliga fastighetsbolag i denna studie innehar sina fastigheter som förvaltningsfastigheter, 
med vilket menas fastigheter som är ämnade för stadigvarande innehav i syfte att generera 
avkastning genom hyresintäkter och/eller värdeökning. Det är alltså detta fastighetsbolagen på 
stockholmsbörsen sysslar med, till skillnad från rörelsefastigheter då man syftar på fastigheter 
i företagets egen rörelse för t.ex. produktion av varor eller fastigheter som säljs i den löpande 
verksamheten.  
 
Av stor vikt i detta arbete är sättet på vilket fastighetsbolagen redovisar värdet av sina 
tillgångar. IAS 40 tillåter två sätt att göra detta på1: 

1. ”Fair Value Model”, 
2. ”Cost Model”. 

 
”Fair value model” innebär helt enkelt att man låter marknadsvärdera samtliga innehavda 
fastigheter  inför varje bokslut, och bokför detta som fastigheternas värde i balansräkningen. 
Värdeförändringar mellan de olika boksluten redovisas i resultaträkningen som 
värdeförändringar. De kallas orealiserade värdeförändringar om fastigheterna inte har sålts 
eftersom att det inte flödar in faktiska pengar i kassan vid en värdeökning.  Figuren nedan 
visar ett exempel på hur orealiserade värdeförändringar kan redovisas i resultaträkningen. 

 
”Cost model” å andra sidan innebär att man redovisar värdet på fastigheterna som 
anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar kan man 
förenklat förklara som värdeminskningar på grund av ålder och slitage.  
Det står alltså bolagen fritt att välja mellan dessa metoder, men när man har valt en metod ska 
man redovisa hela fastighetsbeståndet med samma metod, och man ska vara konsekvent med 
metodvalet. Att byta metod är endast tillåtet om det ger en mer rättvisande bild av företagets 
situation. IAS 40 noterar att det är mycket osannolikt att ett byte från ”Fair Value Model” till 

                                                 
1 Deloitte IAS Plus 
 

Figur 1: Exempel på hur oreliaserade värdeförändringar kan redovisas i resultaträkningen. Källa: Fabege årsredovisning 
2010. 
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”Cost Model” skulle uppnå detta. Det ger en anledning att tro att den förstnämnda metoden är 
att föredra. 
 
I verkligheten väljer de allra flesta företagen att redovisa enligt ”Fair Value Model”. Alla 
företag i analysen har valt att göra det. Detta går enkelt att ta reda på i respektive företags 
årsredovisning, i och med att IAS 40 kräver att man redovisar vilken metod man använder.  
 
Detta är av avgörande vikt för denna analys. Att alla bolag redovisar enligt verkligt-
värdemetoden gör att eget kapital samt summa tillgångar är jämförbara mellan företagen, och 
detta utgör en grundpelare för att jämförelser mellan företagens avkastningar inte ska bli 
triviala. 
Med detta sagt bör man ha i åtanke att tillvägagångssätten inte rimligen kan vara identiska 
mellan företagen vid värdering av fastigheterna. I och med att värderingsmetoderna bygger på 
antaganden om framtiden går det inte att undkomma att en marknadsvärdering inte kan bli till 
hundra procent objektiv. Lägg därtill att fastighetsmarknaden till sin natur är illikvid jämfört 
med marknader för andra finansiella tillgångar (med vilka fastigheter brukar jämföras), och ett 
visst bedömt marknadsvärde blir ännu mer osäkert. 
 

4.2 Lönsamhet 
Vad menas med lönsamhet? 
Företag eftersträvar generellt att gå i vinst. Vinst innebär att man har ett positivt resultat, d.v.s. 
intäkter överstiger kostnader. Detta resultat skiljer sig mellan olika företag. Storleksordningen 
på resultatet påverkas bland annat av respektive företags storlek. För att kunna jämföra olika 
företags förmåga att generera vinst brukar man sätta resultat i förhållande till storlek. Denna 
kategori av tal, eller ”nyckeltal”, brukar man kalla lönsamhetsmått. 
Lönsamhet kan ses ur flera olika perspektiv. Den kan ses dels ur aktieägarens perspektiv, dels 
ur verksamhetens perspektiv, eller ”allas” perspektiv, så att säga. Ägarnas, långivarnas och 
statens perspektiv. 
 

4.3 Avkastning på totalt kapital 
”Detta nyckeltal är ett av de viktigaste nyckeltalen och kan sägas visa själva verksamhetens 
effektivitet oberoende av hur kapitalet är finansierat, eftersom de finansiella kostnaderna inte 
räknas med. Det är ett mått för att bedöma om ett företags verksamhet ger en acceptabel 
förräntning på företagets förfogade resurser.”2 
 
Detta nyckeltal brukar definieras som rörelseresultat plus finansiella intäkter, dividerat med 
den genomsnittliga balansomslutningen. I detta arbete definieras det som resultat före skatt 
med återläggning av finansiella kostnader, dividerat med den genomsnittliga 
balansomslutningen. I praktiken blir det samma sak, men denna definition används för att 
fastighetsbolagens funktionsindelade resultaträkningar gör det lättare att göra på det senare 
sättet. Att använda det förstnämnda sättet kan ge en orättvisande bild. Betrakta figurerna 
nedan: 

                                                 
2 Hogia EkonomiInfo 
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Figur 2: Atrium Ljungebergs resultaträkning.                Figur 3: Brinovas resultaträkning.  
Källa: Atrium Ljungberg årsredovisning 2010.                    Källa: Brinova årsredovisning 2010. 
 

I det ena fallet är orealiserade fastighetsförändringar inte medtagna i rörelseresultatet, medan 
de är det i det andra fallet. Att jämföra rörelseresultaten mellan dessa två bolag blir trivialt 
eftersom att orealiserade värdeförändringar kan utgöra en mycket stor andel av det totala 
resultatet.  I och med att fastighetsbolagens redovisningar varierar på det här sättet är det 
säkrare att utgå från resultat före skatt och sedan återlägga finansiella kostnader för att få en 
rättvis jämförelse. 
  

4.3.1 Anledningen till att man återlägger finansiella kostnader 
Ett sätt att betrakta företagets resultat är som en tårta eller en pott, som tre parter ska ta del av. 
Dessa tre parter är långivare, staten och aktieägarna och de tar sin del av potten i respektive 
ordning. När man räknar ut avkastning på totalt kapital vill man använda det resultat som 
uppnåts med hjälp av alla tillgångar, innan någon part har fått sin utdelning. Man kan betrakta 
finansiella kostnader som långivarnas utdelning och skatt som statens utdelning. Det gäller 
alltså att använda ett resultatmått där varken finansiella kostnader, skatt eller årets resultat har 
dragits av. 
 

4.3.2 Den genomsnittliga balansomslutningen 
Med den genomsnittliga balansomslutningen menas snittet av ingående balans och utgående 
balans för året. Ingående balans för det aktuella året är samma sak om utgående balans för det 
föregående året. Detta är ett förenklat sätt att ta hänsyn till att man inte alltid har haft precis de 
tillgångar man har på balansdagen under hela året till att generera det resultat man uppnått. 
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4.4 Avkastning på eget kapital 
Avkastning på eget kapital är det nyckeltal som beskriver vilken avkastning som tillfaller 
aktieägarna. Det definieras vanligtvis som resultat före eller efter skatt dividerat med justerat 
eget kapital. Med justerat eget kapital menas eget kapital plus 73,7% av obeskattade reserver, 
vilka vanligtvis utgör en post i balansräkningen för moderbolag i Sverige. Enligt IFRS får 
dock inte redovisning och beskattning vara ihopkopplade på detta sätt, så denna justering är 
redan gjord i koncernredovisningarna. I detta arbete är det koncernredovisningar som 
analyseras. Med anledning av detta och att tillgångarna är redovisade till verkligt värde (eget 
kapital är ju en restpost i balansräkningen och beror således på hur man redovisar tillgångar 
för att ge en rättvisande bild) definieras i detta arbete avkastning på eget kapital som årets 
resultat (efter skatt) dividerat med genomsnittligt eget kapital. 
 

4.5 Fastighetsbolagens intäktskällor 
Fastighetsbolagen har vanligtvis två dominerande huvudkällor till vad som (i goda tider) blir 
plusposter på resultaträkningen, givet att fastighetsbeståndet inte avvecklas. De två är: 

• Hyresintäkter, 
• Orealiserade värdeförändringar. 

 
En viktig poäng att ha i åtanke är att orealiserade värdeförändringar inte är faktiska pengar 
som kommer in. Dessa pengar erhålles alltså ej, om inte fastighetsbeståndet säljs.  
Detta är inte central teori för att nå fram till resultat och slutsatser i sig, men är av betydelse 
för den efterföljande diskussionen.  
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5 Resultat och slutsatser
Resultatet av analysen är uppdelat i enlighet med de två
Frågeställning tre besvaras uppdelat i enlighet med vilken graf eller tabell 
avvikelsen/observationen uppkommer i.

 

5.1 Avkastning på totalt kapital
 

Figur 4: Snittet av respektive företags avkastning de fem senaste åren.

 
Figuren visar snittet av de fem senaste årens
företag. Catena ligger i topp med en genomsnittlig avkastning på totalt kapital på 10,
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och slutsatser 
Resultatet av analysen är uppdelat i enlighet med de två första frågeställningarna.
Frågeställning tre besvaras uppdelat i enlighet med vilken graf eller tabell 

uppkommer i. 

Avkastning på totalt kapital 

: Snittet av respektive företags avkastning de fem senaste åren. 

m senaste årens avkastning på totalt kapital för respektive 
företag. Catena ligger i topp med en genomsnittlig avkastning på totalt kapital på 10,

Rt snitt de fem senaste åren

frågeställningarna. 

 

avkastning på totalt kapital för respektive 
företag. Catena ligger i topp med en genomsnittlig avkastning på totalt kapital på 10,4%.  

Rt
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Figur 5: Avkastning på totalt kapital, varje företag de senaste fem åren. 

 
Diagrammet visar företagens avkastning på totalt kapital för åren 2006-2010.  
Intressanta observationer (udda avvikelser): 

1) Brinova hade betydligt högre avkastning på totalt kapital än övriga år 2008,  
2) Hufvudstaden hade näst lägst avkastning år 2008 och betydligt lägre än övriga år 

2009. De två åren sammantagna tycks ha gått exceptionellt dåligt för Hufvudstaden. 
3) Catena som hade högst avkastning i snitt hade lägst avkastning år 2008. 
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Frågeställning 1: Vilket av de börsnoterade fastighetsbolagen har haft högst avkastning på 
totalt kapital de senaste fem åren?
 
Slutsats 1: Inget av företagen har 
Catena har haft högst avkastning på totalt kapital 

 

5.2 Avkastning på eget kapital
 

Figur 6:Snittet av respektive företags avkastning de fem senaste åren.

 
Figuren visar snittet av de fem senaste årens avkastning på eget kapital för respektive företag
Balder ligger i topp med en genomsnittlig avkastning på eget kapital på 
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1: Vilket av de börsnoterade fastighetsbolagen har haft högst avkastning på 
kapital de senaste fem åren? 

: Inget av företagen har konsekvent haft högst avkastning i vart och ett av åren.
Catena har haft högst avkastning på totalt kapital i genomsnitt de fem senaste åren.

kapital  

Snittet av respektive företags avkastning de fem senaste åren. 

Figuren visar snittet av de fem senaste årens avkastning på eget kapital för respektive företag
pp med en genomsnittlig avkastning på eget kapital på 20,7

Re snitt de fem senaste åren

1: Vilket av de börsnoterade fastighetsbolagen har haft högst avkastning på 

konsekvent haft högst avkastning i vart och ett av åren. 
i genomsnitt de fem senaste åren. 

 

Figuren visar snittet av de fem senaste årens avkastning på eget kapital för respektive företag. 
20,7% per år. 

Re
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Figur 7: Avkastning på totalt kapital, varje företag de senaste fem åren. 

 
Diagrammet visar företagens avkastning på eget kapital för åren 2006-2010. 
Intressanta observationer (udda avvikelser): 

4) Sagax och Balder hade betydligt högre avkastning på eget kapital än övriga år 2007, 
5) Brinova hade betydligt högre avkastning på eget kapital än övriga år 2008 
6) Balder som hade högst avkastning i snitt hade näst lägst avkastning år 2008. 
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Frågeställning 2: Vilket av de börsnoterade fastighetsbolagen har haft högst avkastning på 
eget kapital de senaste fem åren? 
 
Slutsats 2: Inget av företagen har konsekvent haft högst avkastning i vart och ett av åren. 
Balder har haft högst avkastning på eget kapital i genomsnitt de fem senaste åren. 
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6 Diskussion 
Diskussionsdelen är upplagd enligt följande: 
Först diskuteras resultaten och frågeställning 1 och 2; Sedan diskuteras udda avvikelser som 
upptäcks i diagrammen över avkastningar. Först utav dessa är Sagax och Balders avkastningar 
på eget kapital år 2007, och sedan Brinovas och Hufvudstadens avkastningar under 
finanskrisen. De senare två har det gemensamt att de tycks båda handla om orealiserade 
värdeförändringar. 

6.1 Toppen och botten i ligorna 
Catena och Balder turas om med 1:a och 2:a-platserna i stapeldiagrammen medan Dagon och 
Corem turas om med bottenplatserna. Förklaringen till de senare två är sannolikt att de är i en 
tillväxtfas och inte har en fullt etablerad verksamhet än, i och med att de båda är relativt nya 
företag. De kan alltså ha satsat på tillväxt på bekostnad av gott resultat. 

6.2 Specialfallet Catena 
En starkt bidragande faktor i att Catena har högst genomsnittlig avkastning på totalt kapital är 
antagligen det faktum att Catena hade högst sådan det enskilda året 2010. En närmre titt på 
resultatet för år 2010 visar att stora delar av fastighetsbeståndet har avyttrats. Detta extra 
resultat från avvecklade verksamheter är redovisat i not 3 i årsredovisningen för år 2010, och 
medtaget i beräkningarna i denna analys. För att illustrera betydelsen av detta kan nämnas att 
dåvarande VD Peter Hallgren säger: ”I princip försvinner 75 procent av Catena så det är 
logiskt att det kommer aktieägarna till del”.3 
 
Med anledning av ovanstående bör det uppmärksammas att denna avkastning inte är något 
som lär hålla på lång sikt, särskilt med tanke på att det sker en stor utdelning i samband med 
avyttringarna (dvs pengarna spenderas inte på att ersätta fastighetsbeståndet med ett nytt), 
vilket samma artikel vidare nämner.  

6.3 Högst avkastning i snitt; hårdast krasch i finanskris 
En mycket intressant observation är att den som hade högst avkastning på totalt kapital i snitt 
(Catena) hade lägst sådan år 2008, och Balder som hade högst avkastning på eget kapital i 
snitt hade lägst sådan år 2008 bortsett från Corem som är en så ny aktör att 2008 är det första 
året jag kunde räkna fram en avkastning för företaget. 
Något att forska vidare på kan vara att leta efter en eventuell korrelation mellan genomsnittlig 
prestation och hur djupt ett företag kraschar (med avseende på avkastning) i lågkonjunktur 
och liknande.  

6.4 Sagax och Balders avkastningar på eget kapital år 2007 
Sagax är solklar etta och Balder solklar tvåa vad gäller avkastning på eget kapital år 2007. Det 
är mer än tio procentenheter ner till den med tredje högst avkastning det aktuella året.  

                                                 
3 Di.se 
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Figur 8: Snittlig soliditet för företagen  under år 2007. Beräknad som snittet av soliditeten på balansdagen i slutet för år 2007 
och 2006. 

 
Figuren visar att Sagax och Balder har lägst soliditet av företagen år 2007. Båda ligger 
avrundat på 25 %. En låg soliditet innebär en hög skuldsättningsgrad, vilket i sin tur höjer 
avkastningen  på eget kapital (under ett gott år) enligt hävstångsformeln. Detta kombinerat 
med att de var etta respektive trea i topp vad gäller avkastning på totalt kapital är förmodlige
förklaringen till varför de är överlägsna vad gäller avkastning på eget kapital det aktuella året.
 

6.5 Brinovas avkastning år 2008
Som diagrammen visar hade Brinova en mycket högre avkastning på
kapital än övriga år 2008. Det väcker
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under år 2007. Beräknad som snittet av soliditeten på balansdagen i slutet för år 2007 

Figuren visar att Sagax och Balder har lägst soliditet av företagen år 2007. Båda ligger 
soliditet innebär en hög skuldsättningsgrad, vilket i sin tur höjer 

avkastningen  på eget kapital (under ett gott år) enligt hävstångsformeln. Detta kombinerat 
med att de var etta respektive trea i topp vad gäller avkastning på totalt kapital är förmodlige
förklaringen till varför de är överlägsna vad gäller avkastning på eget kapital det aktuella året.

Brinovas avkastning år 2008 
visar hade Brinova en mycket högre avkastning på både 

Det väcker frågan: Vad skiljer Brinovas resultat från de andras?

 
under år 2007. Beräknad som snittet av soliditeten på balansdagen i slutet för år 2007 

Figuren visar att Sagax och Balder har lägst soliditet av företagen år 2007. Båda ligger 
soliditet innebär en hög skuldsättningsgrad, vilket i sin tur höjer 

avkastningen  på eget kapital (under ett gott år) enligt hävstångsformeln. Detta kombinerat 
med att de var etta respektive trea i topp vad gäller avkastning på totalt kapital är förmodligen 
förklaringen till varför de är överlägsna vad gäller avkastning på eget kapital det aktuella året. 

totalt och eget 
frågan: Vad skiljer Brinovas resultat från de andras? 
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Tabell 1: Orealiserade värdeförändringar på fastighetsbeståndet för respektive företag och år. Medelavvikelse under de fem 
senaste åren. 

 
 
Svaret kan ligga i tabellen ovan. Brinova är ensamt om att ha en positiv orealiserad förändring 
av fastigheternas värde. Som redogjorts för i ”Fastighetsbolagens intäktskällor” i teoridelen så 
är dessa orealiserade värdeförändringar väldigt viktiga för hur resultatet i slutändan blir. Det 
som syns i graferna över avkastning blir att alla utom Brinova får en kraftigt försämrad 
avkastning, medan brinova vid en första anblick inte tycks påverkas av finanskrisen. Efter 
som att de ser ut att vara centrala kan det vara värt att titta närmre på Brinovas orealiserade 
värdeförändringar. 

6.6 Brinovas orealiserade värdeförändringar 
Det är inte utan anledning man blir lite fundersam över hur det kommer sig att Brinova är 
ensamt om att ha redovisat positiva orealiserade värdeförändringar år 2008 (se tabell ovan). 
Vidare är Brinova ensamt om att ha haft positiva värdeförändringar under vart och ett av de 
fem senaste åren.   
 
Om man sätter de orealiserade värdeförändringarnas medelavvikelse (kolumnen längst till 
höger i figuren) i förhållande till respektive företags genomsnittliga värde på 
förvaltningsfastigheter de fem senaste åren (att sätta det i förhållande till balansomslutning är 
inte rättvisande eftersom att några företag har en betydande mängd tillgångar av annat slag) 
ger det följande figur: 

Företag 2006 2007 2008 2009 2010 Medelavvikelse

Atrium Ljungberg 1 881 1 287 -1 202 -523 525 1 005

Balder 212 567 -214 -16 1 027 385

Brinova 176 66 16 27 28 47

Castellum 1 062 919 -1 262 -1 029 1 199 1 059

Catena 242 167 -260 35 221 155

Corem -313 -61 60 139

Dagon 104 -215 -173 67 140

Diös 167 36 -234 -53 163 128

Fabege 911 893 -1 545 -310 843 869

Fastpartner 211 363 -282 -87 450 252

Heba 298 285 -160 123 42 141

Hufvudstaden 2 648 2 598 -1 629 -1 239 1 490 1 766

Klövern 217 864 -795 -267 272 471

Kungsleden 1 844 1 306 -213 -312 187 810

Sagax 152 492 -128 -245 175 220

Wallenstam 1 505 488 -256 361 1 565 642

Wihlborgs 489 1 020 -436 -38 472 431

Orealiserade värdeförändringar fastigheter
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Figur 9: Stapeldiagram över kvoten mellan medelavvikelse orealiserade värdeförändringar (kolumnen längst till höger i tabell 
1) och medelvärdet utav värdet av fastighetsbeståndet under de fem senaste åren (se bilaga 8.2.3).

 
Som figuren visar är Brinova i en klass för sig. Brinovas bedöming är att marknadsvärdet på 
de egna fastigheterna svänger 
respektive fastigheter. Det väcker 

• Är Brinovas fastighetsbestånd  av 
inte är konjunkturkänsligt

• Ligger fastigheterna på sådana platser rent geografiskt att 
små svängningar i marknadsvärdet?

Betrakta figurerna nedan. 
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Figur 9: Stapeldiagram över kvoten mellan medelavvikelse orealiserade värdeförändringar (kolumnen längst till höger i tabell 
1) och medelvärdet utav värdet av fastighetsbeståndet under de fem senaste åren (se bilaga 8.2.3). 

va i en klass för sig. Brinovas bedöming är att marknadsvärdet på 
 minimalt jämfört med övriga företags bedömningar på sina 

respektive fastigheter. Det väcker frågor på två punkter: 
Brinovas fastighetsbestånd  av en speciell typ av fastigheter vars marknadsvärde

inte är konjunkturkänsligt? 
på sådana platser rent geografiskt att det är motiverat med relativt 

små svängningar i marknadsvärdet? 

 
Figur 9: Stapeldiagram över kvoten mellan medelavvikelse orealiserade värdeförändringar (kolumnen längst till höger i tabell 

va i en klass för sig. Brinovas bedöming är att marknadsvärdet på 
minimalt jämfört med övriga företags bedömningar på sina 

vars marknadsvärde 

det är motiverat med relativt 
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Figur 10: Hyresvärde per affärsområde för Brinova. Källa: Brinovas årsredovisning 2010. 

Figurerna visar Brinovas fastighetsbestånds hyresvärde indelat i olika kategorier. Brinova 
tycks ha en stor andel logistikfastigheter som figuren föreslår. Att undersöka huruvida 
logistikfastigheter är mindre konjunkturkänsliga är utanför ramen för detta arbete; däremot 
går det att konstatera att det är möjligt att det är så, och att det är möjligt att det i så fall skulle 
vara förklaringen till varför  Brinova har så låga orealiserade värdeförändringar på 
fastigheterna.  

 
Figur 11: Brionvas fastigheters lokalisering år 2010. Källa: Brionvas årsredovisning 2010. 

Denna figur visar Brinovas fastigheters lokalisering. Den väcker funderingen om att det kan 
vara så att fastighetsmarknaden är mindre volatil utanför storstadsregionerna, och att detta 
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skulle vara förklaringen till Brinovas stabila fastighetsvärden. Återigen sker ingen vidare 
undersökning kring detta utan det är tillräckligt att konstatera att det är möjligt. 
 

6.7 Hufvudstadens låga avkastning år 2008 och 2009 
En i raden av intressanta observationer man kan göra av resultatet är att Hufvudstadens 
avkastning på totalt kapital har varit relativt dålig år 2008 och 2009. Svaret kan även i detta 
fall (som för Brinova ovan) ligga i de orealiserade värdeförändringarna. Hufvudstaden är inte 
det företag som har störst samlat fastighetsvärde men hade störst ras i orealiserade 
värdeförändringar under de två åren. De har även störst medelavvikelse vad gäller 
orealiserade värdeförändringar på fastigheter som tabell 1 visar.  
 
Hufvudstaden är ett fastighetsbolag som till stor del har sitt fastighetsbestånd i centrala 
Stockholm och Göteborg. Resultaten av detta arbete tycks utifrån denna diskussion peka på 
att fastighetsmarknaden i städerna är mer volatil än i övriga delar av landet. Brinovas 
fastigheters lokalisering ser ut att föreslå samma sak (se ovan). 
 

6.8 Sammanfattning  
Som sammanfattning av diskussionen kan belysas sakerna som tycks ha en inverkan på hur 
avkastningar blir och hur udda avvikelser uppenbarar sig.  
 
I 6.1 nämndes att bottenföretagen kanske ligger i botten pga att de offrar vinst idag och i 
stället siktar på långsiktig lönsamhet. I 6.2 belyses Catenas stora försäljning som gör att 
bolaget nästan upphör att existera.  
Den gemensamma nämnaren i dessa diskussionsavsnitt kan sägas vara kort- och långisktighet. 
 
I 6.2 om hårdast krasch i finanskris och 6.3 om Sagax och Balders avkastningar år 2007  
diskuteras mekanismer som är kopplade till hävstångseffekten. Sagax och Balder visar sig ha 
lägst soliditet och därmed störst hävstång.  
 
6.5 och 6.6 handlar i sin tur om Brinovas orealiserade värdeförändringar, och 6.7 om 
Hufvudstadens dåliga resultat år 2008 och 2009.  I dessa avsnitt förs en diskussion om att 
läget och fastighetstypen spelar roll för hur stora de orealiserade värdeförändringarna blir, och 
de i sin tur påverkar resultatet för året och därmed avkastningen.  
 
Relevanta mekanismer som styr de börsnoterade fastighetsbolagens lönsamhet tycks utöver en 
”god fastighetsförvaltning” vara kort-/långsiktighet, hävstångseffekt och orealiserade 
värdeförändringar. 
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7 Källförteckning 
Samtliga källor är av typen elektroniska källor. 

7.1 Årsredovisningar 
Alla adresser var tillgängliga 2011-04-28. 
 
Atrium Ljungberg: 
http://www.atriumljungberg.se/Investor-relations/Reports/ 
 
Balder: 
http://www.balder.se/investor-relations/finansiella-rapporter.aspx 
 
Brinova: 
http://www.brinova.se/default.asp?pid=45 
 
Castellum: 
http://www.castellum.se/investor-relations/finansiella-rapporter/aarsredovisningar.html 
 
Catena: 
http://www.catenafastigheter.se/Catena/Templates/PageLeftSubMenu____227.aspx 
 
Corem: 
http://investor.corem.se/annuals.cfm 
 
Dagon: 
http://www.dagon.se/Finansiellt%20och%20Press/Finansiella%20rapporter 
 
Diös: 
http://www.dios.se/finansiellarapporter.html 
 
Fabege: 
http://www.fabege.se/sv/Finansiell-information/Rapporter-och-presentationer/Rapporter-
presentationer/ 
 
Fastpartner: 
http://www.fastpartner.se/finansiell-information/kalendarium--rapporter.aspx 
 
HEBA: 
http://www.hebafast.se/Res/Themes/Heba/Pages/Reports.aspx?cmguid=fac00400-bb80-4922-
84cb-5deaac3aeb8d 
 
Hufvudstaden: 
http://www.hufvudstaden.se/Om_Hufvudstaden/omHufvudstaden2/Ekonomiska_rapporter/ 
 
Klövern: 
http://www.klovern.se/sv/IRPress/Finansiella-rapporter/ 
 
Kungsleden: 
http://www.kungsleden.se/sv/om/finansiell-information/finansiella-rapporter/ 
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Sagax: 
http://www.sagax.se/pages/default_se.asp?sectionid=34 
 
Wallenstam: 
http://www.wallenstam.se/om/finansiell-information/rapporter/?afw_coverage=2011 
 
Wihlborgs: 
http://www.wihlborgs.se/Investor-relations/Rapporter/ 
 

7.2 Bildkällor 
Samtliga bildkällor tillgängliga 2011-05-27. 
 
Figur 1; Fabege årsredovisning 2010: 
http://www.fabege.se/Documents/ReportsAndPresentations/2010/%c3%85rsredovisning/FAB
_AR_10_SVE_110308.pdf  
 
Figur 2; Atrium Ljungbergs årsredovisning 2010: 
http://feed.ne.cision.com/client/ljungberggruppen//Commands/File.aspx?id=1310378 
 
Figur 3, 10 och 11; Brinovas årsredovisning 2010: 
http://feed.ne.cision.com/client/brinova//Commands/File.aspx?id=1322768 
 
 

7.3 Övriga källor 
 
Deloitte IAS Plus: 
http://www.iasplus.com/standard/ias40.htm (Tillgänglig 2011-05-27) 
 
Hogia EkonomiInfo: 
http://www.ekonomi-info.nu/avkastning_pa_totalt_kapital_3322.asp (Publicerad 2009-04-22, 
Tillgänglig 2011-05-27) 
 
Di.se: ”Bolaget som delar ut 59 kronor” 
http://di.se/Default.aspx?pid=228389__ArticlePageProvider&epslanguage=sv (Publicerad 
Publicerad 2011-02-23, Tillgänglig 2011-05-27) 
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8 Bilagor 
Samtliga värden är miljoner kronor där det inte är uppenbart att det är fråga om en 
procentsats. 

8.1 Resultatposter 

8.1.1 Resultat före skatt + finansiella kostnader 
 

Resultat före skatt + finansiella kostnader 

Företag 2006 2007 2008 2009 2010 

Atrium Ljungberg 2 284 2 340 -344 432 1 512 

Balder 533 1 187 -207 601 2 165 

Brinova 566 545 437 460 392 

Castellum 2 573 2 441 -669 748 3 229 

Catena 397 348 -139 204 416 

Corem     -156 394 636 

Dagon   335 74 89 324 

Diös 282 211 -40 217 430 

Fabege 2 535 2 708 -501 1 250 2 458 

Fastpartner 423 578 22 236 711 

Heba 426 372 -63 220 323 

Hufvudstaden 3 362 3 461 -864 -347 2 472 

Klövern 766 1 859 -208 518 1 003 

Kungsleden 4 272 3 351 -179 1 221 1 938 

Sagax 354 816 -182 284 903 

Wallenstam 2 385 1 395 352 1 083 2 596 

Wihlborgs 1 251 1 758 178 946 1 488 
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8.1.2 Årets resultat 
 

Årets resultat 

Företag 2006 2007 2008 2009 2010 

Atrium Ljungberg 1 557 1 636 -402 180 976 

Balder 441 785 -388 248 1 336 

Brinova 346 351 241 312 277 

Castellum 1 674 1 487 -663 160 1 964 

Catena 255 216 -139 137 331 

Corem     -252 219 420 

Dagon   193 -14 75 116 

Diös 233 139 -138 118 263 

Fabege 2 266 1 812 -511 425 1 697 

Fastpartner 315 364 -77 35 508 

Heba 355 258 -25 148 240 

Hufvudstaden 3 423 2 401 -449 -357 1 733 

Klövern 631 1 226 -476 237 605 

Kungsleden 3 574 2 400 -962 250 841 

Sagax 186 566 -182 34 492 

Wallenstam 2 007 1 008 368 631 1 634 

Wihlborgs 850 1 114 -49 487 922 

 

8.1.3 Orealiserade värdeförändringar fastigheter 
 

Orealiserade värdeförändringar fastigheter 

Företag 2006 2007 2008 2009 2010 Medelavvikelse 

Atrium Ljungberg 1 881 1 287 -1 202 -523 525 1 005 

Balder 212 567 -214 -16 1 027 385 

Brinova 176 66 16 27 28 47 

Castellum 1 062 919 -1 262 -1 029 1 199 1 059 

Catena 242 167 -260 35 221 155 

Corem     -313 -61 60 139 

Dagon   104 -215 -173 67 140 

Diös 167 36 -234 -53 163 128 

Fabege 911 893 -1 545 -310 843 869 

Fastpartner 211 363 -282 -87 450 252 

Heba 298 285 -160 123 42 141 

Hufvudstaden 2 648 2 598 -1 629 -1 239 1 490 1 766 

Klövern 217 864 -795 -267 272 471 

Kungsleden 1 844 1 306 -213 -312 187 810 

Sagax 152 492 -128 -245 175 220 

Wallenstam 1 505 488 -256 361 1 565 642 

Wihlborgs 489 1 020 -436 -38 472 431 
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8.2 Balansposter och relaterade nyckeltal 

8.2.1 Balansomslutning 
 

Balansomslutning 

Företag 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Atrium Ljungberg 5 246 18 021 20 418 20 125 19 832 21 210 

Balder 2 920 7 286 7 582 7 946 13 800 15 065 

Brinova 4 663 6 215 6 087 6 298 6 848 7 723 

Castellum 21 378 24 446 27 891 29 404 29 476 31 936 

Catena 2 053 2 440 2 543 2 419 2 584 2 173 

Corem     3 614 4 692 5 147 6 556 

Dagon   2 652 4 984 5 238 5 236 5 669 

Diös 1 830 2 470 4 292 4 112 4 140 5 369 

Fabege 25 893 30 009 31 755 30 542 30 692 29 263 

Fastpartner 3 503 3 922 4 583 4 706 5 004 5 850 

Heba 2 553 2 687 3 131 3 058 3 493 3 959 

Hufvudstaden 16 489 20 520 20 949 19 584 18 600 20 539 

Klövern 6 507 11 471 13 009 12 497 12 567 14 072 

Kungsleden 27 470 24 262 32 781 30 722 24 208 24 494 

Sagax 2 080 3 542 5 681 6 482 6 926 8 425 

Wallenstam 17 330 19 764 19 747 20 249 22 854 26 151 

Wihlborgs 8 173 11 221 13 722 14 040 14 932 17 088 

 

8.2.2 Eget kapital 
 

Eget kapital 

Företag 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Atrium Ljungberg 2 204 7 805 9 259 8 496 8 416 9 099 

Balder 852 1 501 2 286 1 854 3 317 4 654 

Brinova 1 619 2 674 2 446 1 501 2 305 3 742 

Castellum 8 940 10 184 11 204 10 049 9 692 11 082 

Catena 530 826 1 006 806 883 847 

Corem     1 325 1 167 1 518 2 096 

Dagon   783 1 484 1 322 1 337 1 590 

Diös 587 1 216 1 369 1 081 1 155 1 518 

Fabege 10 727 12 177 11 415 9 873 9 969 11 276 

Fastpartner 1 179 1 429 1 705 1 538 1 484 1 891 

Heba 1 462 1 770 1 924 1 856 1 968 2 166 

Hufvudstaden 8 615 11 785 11 809 10 950 10 226 11 526 

Klövern 2 264 3 868 4 867 4 035 4 112 4 515 

Kungsleden 6 649 9 700 9 040 7 065 7 079 7 357 

Sagax 356 832 1 466 1 261 1 382 2 206 

Wallenstam 5 902 7 734 8 257 8 028 8 454 9 783 

Wihlborgs 2 842 3 667 4 473 4 134 4 417 5 206 
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8.2.3 Förvaltningsfastigheter 
 

Förvaltningsfastigheter 

Företag 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Snitt 

Atrium Ljungberg 16 855 16 855 18 801 19 059 18 617 19 940 18 354 

Balder 2 705 6 949 6 710 7 038 12 642 14 389 8 405 

Brinova 2 285 3 389 3 462 4 492 4 278 3 863 3 628 

Castellum 21 270 24 238 27 717 29 165 29 267 31 768 27 238 

Catena 2 016 2 158 2 479 2 354 2 472 520 2 000 

Corem     3 168 4 140 4 332 5 115 4 189 

Dagon   2 407 4 586 4 917 4 928 5 405 4 448 

Diös 1 672 2 246 4 067 3 899 3 906 5 204 3 499 

Fabege 21 296 27 188 30 829 29 511 29 193 26 969 27 498 

Fastpartner 2 782 3 177 3 766 3 671 3 816 5 099 3 718 

Heba 2 543 2 674 3 118 3 041 3 283 3 925 3 097 

Hufvudstaden 16 276 17 409 20 531 19 083 18 125 20 148 18 595 

Klövern 5 968 10 701 12 154 11 895 12 032 13 493 11 041 

Kungsleden 25 750 23 106 25 737 28 576 21 861 21 501 24 422 

Sagax 1 992 3 264 5 065 6 020 6 382 7 496 5 036 

Wallenstam 16 986 18 930 18 725 18 881 20 728 23 637 19 648 

Wihlborgs 7 832 10 707 13 397 13 620 14 418 16 678 12 775 

 

8.2.4 Soliditet 
 

Soliditet 

Företag 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Snitt 

Atrium Ljungberg 42% 43% 45% 42% 42% 43% 43% 

Balder 29% 21% 30% 23% 24% 31% 26% 

Brinova 35% 43% 40% 24% 34% 48% 37% 

Castellum 42% 42% 40% 34% 33% 35% 38% 

Catena 26% 34% 40% 33% 34% 39% 34% 

Corem     37% 25% 29% 32% 31% 

Dagon   30% 30% 25% 26% 28% 28% 

Diös 32% 49% 32% 26% 28% 28% 33% 

Fabege 41% 41% 36% 32% 32% 39% 37% 

Fastpartner 34% 36% 37% 33% 30% 32% 34% 

Heba 57% 66% 61% 61% 56% 55% 59% 

Hufvudstaden 52% 57% 56% 56% 55% 56% 56% 

Klövern 35% 34% 37% 32% 33% 32% 34% 

Kungsleden 24% 40% 28% 23% 29% 30% 29% 

Sagax 17% 23% 26% 19% 20% 26% 22% 

Wallenstam 34% 39% 42% 40% 37% 37% 38% 

Wihlborgs 35% 33% 33% 29% 30% 30% 32% 



De börsnoterade fastighetsbolagens lönsamhet 

 
 

 30 

8.3 Avkastningar 

8.3.1 Avkastning på totalt kapital 
  

Avkastning på totalt kapital 

Företag 2006 2007 2008 2009 2010 Snitt 

Atrium Ljungberg 19,63% 12,18% -1,70% 2,16% 7,37% 7,93% 

Balder 10,45% 15,96% -2,66% 5,53% 15,00% 8,85% 

Brinova 10,40% 8,85% 7,06% 7,00% 5,38% 7,74% 

Castellum 11,23% 9,33% -2,34% 2,54% 10,52% 6,26% 

Catena 17,69% 13,98% -5,61% 8,17% 17,50% 10,35% 

Corem     -3,76% 8,01% 10,87% 5,04% 

Dagon   8,77% 1,45% 1,70% 5,95% 4,47% 

Diös 13,10% 6,25% -0,96% 5,26% 9,04% 6,54% 

Fabege 9,07% 8,77% -1,61% 4,08% 8,20% 5,70% 

Fastpartner 11,38% 13,60% 0,48% 4,87% 13,11% 8,69% 

Heba 16,26% 12,79% -2,02% 6,72% 8,67% 8,48% 

Hufvudstaden 18,17% 16,69% -4,26% -1,82% 12,63% 8,28% 

Klövern 8,52% 15,19% -1,63% 4,13% 7,53% 6,75% 

Kungsleden 16,51% 11,75% -0,56% 4,45% 7,96% 8,02% 

Sagax 12,61% 17,69% -3,00% 4,24% 11,76% 8,66% 

Wallenstam 12,86% 7,06% 1,76% 5,03% 10,59% 7,46% 

Wihlborgs 12,90% 14,10% 1,28% 6,53% 9,29% 8,82% 

 

8.3.2 Avkastning på eget kapital 
 

Avkastning på eget kapital 

Företag 2006 2007 2008 2009 2010 Snitt 

Atrium Ljungberg 31,11% 19,17% -4,53% 2,13% 11,15% 11,81% 

Balder 37,48% 41,46% -18,73% 9,58% 33,52% 20,66% 

Brinova 16,12% 13,72% 12,21% 16,40% 9,16% 13,52% 

Castellum 17,51% 13,90% -6,24% 1,62% 18,91% 9,14% 

Catena 37,61% 23,61% -15,34% 16,26% 38,32% 20,09% 

Corem     -20,22% 16,31% 23,24% 6,44% 

Dagon   17,04% -1,02% 5,63% 7,91% 7,39% 

Diös 25,84% 10,75% -11,27% 10,60% 19,67% 11,12% 

Fabege 19,79% 15,36% -4,80% 4,28% 15,98% 10,12% 

Fastpartner 24,15% 23,22% -4,76% 2,29% 30,13% 15,01% 

Heba 21,98% 13,97% -1,35% 7,75% 11,60% 10,79% 

Hufvudstaden 33,56% 20,35% -3,95% -3,37% 15,94% 12,51% 

Klövern 20,58% 28,07% -10,69% 5,82% 14,02% 11,56% 

Kungsleden 43,72% 25,61% -11,94% 3,53% 11,65% 14,51% 

Sagax 31,23% 49,27% -13,31% 2,55% 27,41% 19,43% 

Wallenstam 29,44% 12,61% 4,52% 7,66% 17,92% 14,43% 

Wihlborgs 26,12% 27,37% -1,14% 11,39% 19,16% 16,58% 
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8.4 Data till stapeldiagram 
 

Rt snitt 5 år 
 

Re snitt 5 år 

Catena 10,35% 

 

Balder 20,66% 

Balder 8,85% 

 

Catena 20,09% 

Wihlborgs 8,82% 

 

Sagax 19,43% 

Fastpartner 8,69% 

 

Wihlborgs 16,58% 

Sagax 8,66% 

 

Fastpartner 15,01% 

Heba 8,48% 

 

Kungsleden 14,51% 

Hufvudstaden 8,28% 

 

Wallenstam 14,43% 

Kungsleden 8,02% 

 

Brinova 13,52% 

Atrium Ljungberg 7,93% 

 

Hufvudstaden 12,51% 

Brinova 7,74% 

 

Atrium Ljungberg 11,81% 

Wallenstam 7,46% 

 

Klövern 11,56% 

Klövern 6,75% 

 

Diös 11,12% 

Diös 6,54% 

 

Heba 10,79% 

Castellum 6,26% 

 

Fabege 10,12% 

Fabege 5,70% 

 

Castellum 9,14% 

Corem 5,04% 

 

Dagon 7,39% 

Dagon 4,47% 

 

Corem 6,44% 

 

8.5 Data till figurer i diskussionen 

8.5.1 Medelavvikelse orealiserade värdeförändringar/Medelvärde fastigheter 
 

Företag Kvot 

Hufvudstaden 9,50% 

Catena 7,74% 

Fastpartner 6,79% 

Atrium Ljungberg 5,47% 

Balder 4,59% 

Heba 4,57% 

Sagax 4,38% 

Klövern 4,27% 

Castellum 3,89% 

Diös 3,64% 

Wihlborgs 3,37% 

Kungsleden 3,32% 

Corem 3,32% 

Wallenstam 3,27% 

Fabege 3,16% 

Dagon 3,14% 

Brinova 1,29% 



De börsnoterade fastighetsbolagens lönsamhet 

 
 

 32 

 

8.5.2 Snittlig soliditet år 2007 
 

Företag Soliditet 

Heba 64% 

Hufvudstaden 57% 

Atrium Ljungberg 44% 

Brinova 42% 

Castellum 41% 

Diös 41% 

Wallenstam 40% 

Fabege 38% 

Fastpartner 37% 

Catena 37% 

Klövern 36% 

Kungsleden 34% 

Wihlborgs 33% 

Dagon 30% 

Balder 25% 

Sagax 25% 

 


