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Sammanfattning  
  
  Titel: Effektiv avkastning kopplat mot risk 

– en analys av sex börsnoterade fastighetsbolag 
Författare Henrik Borg och Max Olausson 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Centrum för Bank och Finans 
Examensarbete nummer 105 
Handledare Hans Lind 
Nyckelord Effektiv avkastning, risk, börsnoterade fastighetsbolag 
   
Intresset och möjligheterna för att exponera sitt kapital mot fastigheter har funnits länge men 
ökat under de senaste årtiondena. Historiskt sett har bara direkta investeringar skapat denna 
exponering men idag finns andra alternativ så som fastighetsfonder och börsnoterade 
fastighetsbolag.  
 
På Stockholmsbörsen finns det idag 18 fastighetsbolag som har haft en varierande effektiv 
avkastning. Då flertalet av dessa bolag profilerar sig på ett liknande sätt kan det uppstå 
svårigheter att verkligen förstå vad som skiljer bolagen åt och förstå vilken risk bolagen 
utsätter sig för. 
 
I kombination med en viss strategi följer en riskprofil som kan vara mer eller mindre attraktiv 
för en investerare. För att urskilja mönster måste en analys ske på nyckeltalsnivå och det går 
inte att enbart rekommendera ett bolag utifrån en viss strategisk inriktning på grund av att 
nyckeltalen kontinuerligt förändras. 
 
Att investera i ett bolag med god direktavkastning, hög belåning och en betydande 
substansrabatt har historiskt visat sig vara lönsamt. Dessa tre attribut kan betraktas som en 
gallring för att välja ut bolag som efter historiska mönster haft en god avkastning till en 
attraktiv risk. Det slutliga beslutet bör ändå baseras på en fundamental analys där ledning, 
affärsmöjligheter och ägandet i bolaget analyseras. Det är faktorer som inte går att analysera 
på samma sätt som nyckeltalen och här krävs någon form utav bakomliggande kunskap.  
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Abstract  
  
  Title: Effective return linked to risk  

- an analysis of the six listed property companies 
Authors Henrik Borg and Max Olausson 
Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 
Thesis number 105 
Supervisor Hans Lind 
Keywords Actual yield, risk, listed property companies 
   
The interest and opportunities to expose capital to real estate investments has existed for a 
long time but has become more popular in recent decades. Historically, the only way to create 
an exposure for real estate has been by a direct investment, but today there are other options 
such as real estate funds and listed property companies.  
 
At the Stockholm Stock Exchange, today there are 18 real estate companies that have had a 
varying effective yield. Since most of these companies are profiled in a similar way, there 
may be difficulties to really understand what differentiates the companies and understand the 
risk the companies expose themselves to.  
 
In combination with a particular strategy there is a risk profile, which may be more or less 
attractive for an investor. In order to discern patterns, an analysis done on the key level is 
needed and you can’t recommend an investment only based on a particular strategic focus, 
because the key factors is constantly changing.  
 
Investing in a company with good dividend yield, high leverage and a significant substance 
discount has historically been profitable. These three attributes can be regarded as a thinning 
of selecting companies for historical pattern that has had a good return with an attractive risk. 
Finally, a fundamental analysis has to be made based on how management, business 
opportunities and ownership of the company look like. The final decision should nevertheless 
be based on fundamental analysis in which management, business opportunities and 
ownership of the company analyzed. There are factors that cannot be analyzed in the same 
way as key figures and will require underlying knowledge. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
 
Det första fastighetsbolaget som börsnoterades på Stockholmsbörsen var Hufvudstaden år 
1938. Med tiden har allt fler fastighetsbolag noterats och idag så finns det 18 stycken på 
Stockholmsbörsen med olika inriktningar, strategier och fastighetsbestånd. 1 
 
I och med börsnoteringarna har möjligheter uppstått för mindre kapitalstarka investerare som 
vill investera i fastigheter. En investering kan ske i mer riskfyllda bolag som är beroende av 
en hög tillväxt eller mindre riskfyllda fastighetsbolag med mer förutsägbar avkastning. Mellan 
2000-2010 har fastighetsaktier varit en av de sektorer som presterat bäst på den svenska 
aktiemarknaden med en genomsnittligt effektiv avkastning på nästan 20 % årligen. En 
bidragande faktor är utvecklingen på fastighetspriserna i Sverige som varit stark efter den 
stora prisnedgången i början av 90-talet. Med förbättrade marginaler i kombination med en 
räntekompression har sektorn gynnats och speciellt de mer belånade bolagen.2 
 
De förvaltningsinriktade fastighetsbolagen agerar över tid mer långsiktigt och associeras 
vanligtvis med en lägre riskprofil. Anledning är längre kalkylperioder och vanligtvis en högre 
soliditet. Transaktionsinriktade fastighetsbolag förknippas som mer riskbenägna bolag där 
tillväxt och hög avkastning står i fokus. Den största risken för de kortsiktiga 
transaktionsbolagen är den rådande konjunkturen, vilket har en koppling till timingen av 
förvärv och avyttringar.3 
 
Den allmänna uppfattningen om börsnoteradefastighetsbolag brukar vara att de inte skiljer sig 
så mycket från varandra då den underliggande säkerheten i alla dessa bolag är den samma, 
d.v.s. fastigheter. För att motbevisa detta har vi valt ut ett flertal nyckelfaktorer för att 
klargöra skillnaderna. De faktorer vi utgått ifrån i vår analys förutom bolagens huvudsakliga 
affärsidé är belåning, substansvärde, räntebindningstid, renodling och geografisk 
koncentration av fastigheter samt utdelning i bolagens aktier. 4 

1.2 Syfte och problemformulering 
 
Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka vilken typ av fastighetsbolag som 
genererat den största effektiva avkastningen (kursutveckling + utdelning). Då flertalet av 
dessa bolag profilerar sig på ett liknande sätt kan det uppstå svårigheter att verkligen förstå 
vad som skiljer bolagen åt och förstå riskprofilerna. Därför kommer vi grundligt beskriva och 
analysera bolagens verksamhet och orsakerna till deras utveckling.  
 
Frågeställning: Vilken typ av fastighetsbolag har genererat den största effektiva avkastningen, 
och till vilken risk? 
                                                
1 (Rolander, 2007) 
2 (Utvecklingen på fastighetsmarkanden) 
3 (Anonym intervju, 2012) 
4 (Leimdörfer, Property shares - how to outperform the market, 2010, s. 2) 
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För att försöka besvara vår frågeställning har vi följande teser;  

• ”Fastighetsbolag med en hög belåning har vanligtvis högre avkastning” 
• ”Med stor diversifiering följer mindre risk men sämre avkastning” 
• ”Förvaltningsinriktade fastighetsbolag har en lägre riskprofil men också lägre 

avkastning gentemot de andra fastighetsbolagen på börsen” 
 

I uppsatsen undersöks sex stycken börsnoterade fastighetsbolag som kan delas in i tre olika 
kategorier, transaktionsinriktade fastighetsbolag, förvaltningsinriktade fastighetsbolag och ett 
mellansegment som långsiktigt förvaltar men samtidigt utför transaktioner årligen. Vi valde ut 
sex fastighetsbolag som tillsammans representerar de svenska fastighetsbolagen på börsen 
ganska väl. 

1.3 Metod 
 
Uppsatsen baseras på empiri samt information från bolagens hemsidor, analysartiklar, 
årsredovisningar, litteratur samt nyhetsartiklar från ledande fastighetsforum. Vi har även fått 
kommentarer från branschen genom ett lunchmöte med en koncernchef för ett fastighetsbolag 
som har valt att förbli anonym. 

Alla beräkningar är gjorda i Excel utifrån dagskurser hämtade från NASDAQ OMX Nordic5. 
Avkastningen har beräknats inom intervallet 2004-01-01 till 2011-12-31, främst för att skapa 
en så neutral jämförelseperiod som möjligt. Alla dagsavslut som finns registrerade för 
bolagen har importerats i Excel där vi sedan tagit hänsyn till splittar, omvända splittar, 
nyemissioner och fondemissioner samt utdelningar. Vi har bortsett ifrån preferensaktier i de 
fall det förekommer, då andelen av det totala börsvärdet som består utav preferensaktier är 
försumbar jämfört mot stamaktien. Vanligtvis ägs en stor del av preferensaktierna av 
huvudägarna och i vissa fall själva bolaget. 
 
Med transaktionsinriktade fastighetsbolag syftar vi på fastighetsbolag som är aktiva på 
marknaden och köper och säljer i betydande omfattning. De fastighetsbolag vi anser passa in i 
denna kategori är relativt nystartade Balder och Klövern. Självklart är även förvaltning för 
dessa bolag en viktig del precis som att göra affärer är för de förvaltningsinriktade bolagen.  
 
Med förvaltningsinriktade fastighetsbolag syftar vi på de fastighetsbolag som investerar mer 
långsiktigt och därmed utför färre transaktioner. Vi har valt Hufvudstaden och Heba för att 
representera denna kategori. 
 
Wallenstam och Fabege är de fastighetsbolag vi valt för att representera det mellansegment 
som vi anser finns bland fastighetsbolagen. Denna kategori är den vanligaste och deras 
beteende kan vara svåranalyserat. Bolagen förvaltar samtliga fastigheter långsiktigt men kan 
komplettera med exempelvis projektverksamhet eller fastighetsutveckling. Därav sker 
förvärv/avyttringar löpande i verksamheten. 
                                                
5 (NASDAQ OMX Nordic) 
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Vi har valt att jämföra dessa tre kategorier och bolag mot varandra gällande effektiv 
avkastning och risk.  

1.4 Disposition 
 
I Kapitel 2 tas nyckelfaktorer för börsnoterade fastighetsbolag upp samt förklaras. Kapitlet 
avslutas med risker. 
I Kapitel 3 har en systematisk och grundlig genomgång av vårt urval av fastighetsbolag 
gjorts.  
I Kapitel 4 presenteras vårt resultat i form utav avkastning. Här görs en summering av 
nyckeltal under jämförelseperioden.  
I Kapitel 5 har en riskbedömning och riskanalys gjorts. 
I Kapitel 6 finns en analys på de studier som gjorts. 
I Kapitel 7 presenteras vår slutsats. 
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2 Teori 

2.1 Hävstång – en genväg till högre avkastning? 
 
Mängden eget kapital som finansierar tillgångarna är ett betydande finansiellt nyckeltal. En 
låg soliditet betyder att stora delar av verksamheten finansieras utav lånade pengar som 
skapar en hävstångseffekt på bolagets eget kapital. Att till en viss del vara belånad har blivit 
vanligt i fastighetsbranschen för att öka avkastningen på eget kapital. 6   
 
Risken med låg soliditet är beroendet som skapas mot att bankerna kommer att förlänga 
finansieringen eller att räntan inte stiger över bolagets smärttröskel. För att citera en 
koncernchef ifrån fastighetsbranschen ”De som inte var med under fastighetskrisen på 90-
talet då många fastighetsbolag gick omkull tror inte att bankerna helt skulle kunna dra tillbaka 
sin finansiering vid tuffare tider”. Förutom redan nämnda faktorer kan även en låg soliditet 
vara en förödande risk om en större nedskrivning av fastighetsportföljens värde skulle behöva 
göras efter en större prisnedgång på fastighetsmarknaden. Det värsta tänkbara scenariot är att 
allt eget kapital försvinner genom nedskrivningen och tvingar bolaget i konkurs. 7  
 
Fastighetsbolag med stor hävstångseffekt har historiskt sett presterat bättre än bolag med lägre 
belåning enligt Leimdörfers index LEX Leverage. I en av deras senaste analysartiklar från 
2011 skapade Leimdörfer ett flertal index för att mäta vad som styr och påverkar börsnoterade 
fastighetsaktier. LEX High Leverage är ett index bestående utav de fastighetsbolag med högst 
belåning som årligen i genomsnitt avkastade 24,3 % jämfört med LEX Low Leverage på 15,6 
%. Ett naturligt antagande vore att mindre bolag med en aggressiv kapitalstruktur presterar 
bra i goda tider samtidigt som det finns en tydlig koppling till risk som vi kommer behandla 
senare i arbete.8 

2.2 Substansvärde 
 
Substansvärdet är skillnaden mellan marknadsvärdet på tillgångar och värderingen utav 
bolaget. Om marknadsvärdet på tillgångarna understiger värderingen av bolaget uppstår en 
substansrabatt. Motsatt uppstår en substanspremie om värderingen av bolaget är högre än 
marknadsvärdet på tillgångarna. 

Substansrabatter kan tolkas som både positivt och negativt. Det positiva är att en rabatt ges i 
den underliggande tillgången men det negativa grundas vanligtvis i någon form av oro eller 
osäkerhet. En oro över framtiden, ledningen eller innehav som bolaget har. 

En substanspremie uppkommer efter uppgångar i aktiekursen som vanligtvis kopplas till 
positiva nyheter eller om tillgångarna i företaget är undervärderade. Det som sker i praktiken 
är att investeraren är villig att betala mer än vad det faktiska värdet på tillgångarna är. 
Vanligtvis sker detta när ledningen för bolaget är kända för att göra goda affärer och skapa 

                                                
6 (Företagsvärdering) 
7 (Anonym intervju, 2012) 
8 (Leimdörfer, Property shares - how to outperform the market, 2010, s. 3) 
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ytterligare mervärde för investeraren. Historiskt sett har investeringar som gjorts i bolag med 
en betydande substansrabatt genererat en högre avkastning än de bolag som värderas till sitt 
eget kapital eller till premie. Den årliga skillnaden i avkastning mellan bolagen i Leimdörfers 
index som har en substansrabatt kontra substanspremie har varit exakt fem procent högre för 
indexet med substansrabatt. Leimdörfer har kommit fram till tre bakomliggande orsaker; 9 

• Värderingen av ett bolag kan skifta och ändra rabatt till premie. 
• Bolag med en substansrabatt erbjuder mer attraktiva kassaflödesmultiplar (en 

jämförelse utav nyckeltal som framställer bolaget som mer attraktivt) än de bolag som 
värderas till sitt eget kapital eller högre. 

• Bolag med substansrabatt blir i större utsträckning uppköpt eller utköpt från börsen. 
 

 
Figur 1 – Substanspremie kontra substansrabatt. 

2.3 Utdelning 
 
Utdelning är utbetalningar av ett bolags vinstmedel till bolagets ägare med det kapital som 
inte behövs för bolagets direkt fortsatta verksamhet. Som investerare frigörs kapital i 
investeringen utan att den underliggande tillgången avyttras. Under 2000-2010 har 
fastighetsaktier med hög utdelning presterat bättre än de med en låg utdelning. Indexet LEX 
High Dividend avkastade årligen 25,6 % medan LEX Low Dividend avkastade 18,5 %. 10  

 
Figur 2 – hög direktavkastning kontra låg direktavkastning. 11 
                                                
9 (Leimdörfer, Property shares - how to outperform the market, 2010, s. 4) 
10 (Leimdörfer, Property shares - how to outperform the market, 2010, s. 7) 
11 (Leimdörfer, Property shares - how to outperform the market, 2010, s. 7) 



   

12 
 

2.4 Räntebindningstid 
 
De börsnoterade fastighetsbolagen har vanligtvis en stor del av sin verksamhet finansierad 
genom lån, vilket medför stora räntekostnader. Dessa räntekostnader är vanligtvis en av de 
största utgiftsposterna hos ett fastighetsbolag. Genom att göra räntebindningar där lika stor 
del av finansieringen förfaller varje år under en bestämd period så minskar bolaget risken för 
stora räntesvängningar jämfört med ett bolag som omförhandlar hela sin finansiering vid 
samma tillfälle. Genom att variera sin räntebindningstid kan man spekulera mot 
räntemarknaden. Förväntas stigande räntor under kommande år är det sannolikt att 
räntebindningstiden ökar bland bolagen och vice versa om räntorna förväntas att sjunka. Att 
binda sin finansiering kortsiktigt medför risken att bolagets kostnad för att finansiera 
verksamheten snabbt kan öka från ett år till ett annat. 12 
 

2.5 Geografisk koncentration och renodling 
 
Under de senaste åren har noterade fastighetsbolag strävat efter att göra transaktioner för att 
till högre grad bli mer geografiskt koncentrerade och renodlade. Leimdörfer anser att 
fastighetsbolag premieras av aktiemarknaden när en hög grad av geografisk koncentration 
eller renodling i fastighetsbestånd existerar. Tendenserna kring de senaste årens transaktioner 
har varit en ökning av koncentration och renodling. Enligt en av Leimdörfers analysartiklar 
har de noterade fastighetsbolagen med en hög geografisk koncentration eller renodling en 24 
% högre värdering på aktiemarknaden jämfört med de bolag som diversifierat sitt bestånd. Att 
fastighetsbolag med högre grad av geografisk koncentration och renodling värderas högre på 
aktiemarknaden kan bero på flera faktorer. Verksamheten får en mer operationell effektivitet 
eftersom verksamheten bedrivs i samma område och med liknande fastigheter. Samtidigt 
underlättas investeringsbeslut, då den finansiella effektiviteten förbättras genom en tydligare 
exponering vilket medför en förenklad analys av bolaget. 13 

2.5.1 Operationell effektivitet 
 
Genom koncentration eller renodling av sitt fastighetsbestånd så påverkas den operationella 
effektiviteten på två sätt: 
Ökade intäkter: genom att koncentrera sitt fastighetsbestånd till ett begränsat antal 
delmarknader så kan man effektivare stärka bolagets marknadspositioner i de områden man är 
aktiv inom. Koncentrationen eller renodlingen av sitt bestånd ökar möjligheterna för de 
anställda att utveckla spetskompetens inom de områden där de är verksamma.  
Minskade kostnader: när bolagets marknader koncentreras eller renodlas så uppstår 
stordriftsfördelar rörande underhåll och drift, vilket gör verksamheten mer kostnadseffektiv.14  
 
 

                                                
12 (Anonym intervju, 2012) 
13 (Leimdörfer, Koncentration och renodling premieras, 1997, s. 1) 
14 (Leimdörfer, Koncentration och renodling premieras, 1997, s. 2) 
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2.5.2 Finansiell effektivitet 
 
Börsnoterade fastighetsbolag med geografisk koncentration och renodling har två egenskaper 
som tillsammans gör bolagen finansiellt mer effektiva.  
Tydlig exponering: genom tydlig exponering ges investeraren möjlighet att exponera sitt 
kapital på en marknad som investeraren har kunskap eller en stark uppfattning om. 
Investeraren kan härmed själv diversifiera bort risken i den utsträckning som passar, istället 
för att fastighetsbolaget skall göra det åt investeraren.  
Enkelhet: det blir enklare att analysera ett geografiskt koncentrerat eller renodlat bolag, vilket 
gör det möjligt för investerarna att lättare förstå och bedöma bolagets strategi, ledning och hur 
aktieägare gynnas vid en genomförd affär.15 

2.6 Är ”timing” på marknaden möjligt? 
 
I dagens informationssamhälle prisjusteras ny information in i en vara eller produkt direkt. 
Men på en marknad med ett begränsat antal, sällan omsatta tillgångar, torde möjligheterna för 
timing vara bättre än för en marknad med en hög omsättning och liknande tillgångar. 
Exempelvis borde det vara enklare med timing på direkta fastighetsinvesteringar än på aktier i 
ett börsnoterat fastighetsbolag. 16 
 
Då transaktionsinriktade fastighetsbolag årligen utför affärer är deras känsla för timing av stor 
vikt då de vanligtvis äger fastigheten under en betydligt kortare tidshorisont än de 
förvaltningsinriktade fastighetsbolagen. Ett flertal miss-timade transaktioner påverkar 
bolagets resultat och aktiekurs. 
 
Diagrammet nedan visar ett kapitaltillväxtindex på den svenska fastighetsmarknaden samt en 
trendlinje. Siffrorna baseras på kommersiella transaktioner i Sverige mellan 2000 till 2010 till 
ett värde av 1 000 miljarder SEK. Det är gynnsamt att investera då kapitaltillväxten har ett 
lägre värde än trendlinjen.17  
 
En hög transaktionsvolym inträffar oftast när priser är jämförelsevis höga. En majoritet av alla 
transaktioner i jämförelsen skedde då kapitaltillväxt indexet var högre än trendlinjen. Mellan 
januari 2006 och september 2008 skedde nästan 40 % av de totala transaktionerna och under 
denna period klättrade priserna upp till nya toppnoteringar. 
 

                                                
15 (Leimdörfer, Koncentration och renodling premieras, 1997, s. 3) 
16 (Leimdörfer, Buy cheap, sell dear – the importance of timing, 2012, s. 2) 
17 (Leimdörfer, Buy cheap, sell dear – the importance of timing, 2012, s. 3) 
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Figur 3 – Kapitaltillväxt jämfört med trendlinje. 18 
 
Då varje köp är kopplat till en avyttring och säljare vanligtvis är motvilliga att sälja när priset 
på fastigheter är lågt så är agerandet av säljarna rationellt. Utifrån köparens perspektiv kan 
”the bandwagon effect” uppstå, vilket innebär att köparen fortfarande tror på fortsatt stigande 
priser och att toppen ännu inte är nådd.19 

2.7 Desto kortare kalkylperiod – desto större risk?  
 
Timing vid ett fastighetsköp är bara en av många faktorer som leder till avkastning för en 
investerare. Den totala avkastningen består av intäkter och kapitaltillväxt. Med en väldigt lång 
eller oändlig investerings horisont är timingen av mindre betydelse. Men för en mer kortsiktig 
aktör såsom de transaktionsinriktade fastighetsbolag är timingen en mer påverkande faktor för 
den totala avkastningen då man endast erhåller intäkter under en kort period. Det finns 
självklart fler faktorer för den totala avkastningen än att utföra transaktioner vid lägliga 
tidpunkter. En aktiv kapitalförvaltning så som fastighetsutveckling och att hitta den ”rätte” 
köparen/säljaren har även inverkan på det slutgiltiga priset och kan motivera ett högre pris än 
vad som nyligen investerats. 
 
För att belysa problematiken ovan följer ett räkneexempel från Leimdörfers analysartikel 
”Buy cheap, sell dear – the importance of timing”. Exemplet visar på vikten av timing sett till 
risken med en kort kalkylperiod. 20 
 
Betänk en kortsiktig investerare med en kalkylperiod på 5 år och en långsiktig investerare 
med en kalkylperiod på 20 år som båda köper en fastighet med ett driftnetto på 5 miljoner 
SEK/år i början av det första året. Under deras kalkylperioder ökar driftnettot med den årliga 

                                                
18 (Leimdörfer, Buy cheap, sell dear – the importance of timing, 2012) 
19 (Leimdörfer, Buy cheap, sell dear – the importance of timing, 2012, s. 5) 
20 (Leimdörfer, Buy cheap, sell dear – the importance of timing, 2012, s. 7) 
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inflationen på 2 %. Vid slutet av de båda kalkylperioderna avyttras fastigheten med 5 % exit 
yield på det inflationsuppräknade driftnettot.  
 
Om fastigheten köps för 100 miljoner, ger det de båda investerarna en internränta på 7,1 %, 
d.v.s. vad investeringen avkastar. Om de båda köparna istället betalar 120 miljoner SEK för 
fastigheten vid ett ”misstimat” köp förändras avkastningen snabbt. Den kortsiktige 
investerarens internränta minskar då med 4,2 % till 2,9 %, medan den långsiktige 
investerarens internränta endast skulle minska med 1,4 % till 5,7 %.  
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3 Bakgrundsfakta kring urvalet av våra fastighetsbolag 
 
Nedan redovisas en bolagsbeskrivning för varje fastighetsbolag i vår jämförelse där punkter 
som strategi, marknad, bestånd, geografisk koncentration tas upp. 

3.1 Balder 
 
Balder (BALD-B) är ett börsnoterat fastighetsbolag med ett börsvärde på 4,9 MDR SEK och 
handelsplatsen är på Mid Cap på Stockholmsbörsen. Balders strategi är att inneha fastigheter 
på orter som kontinuerligt växer och som utvecklas positivt. Deras kommersiella bestånd är 
beläget på orter som Stockholm, Göteborg och Malmö. Ett mål enligt Balders årsredovisning 
är att bli en mer långsiktig ägare med fokus på kunder samt utveckling och förvaltning av 
fastigheterna.  
 

Balders kommersiella bestånd är beläget i 
centrum, närförorter och kranskommuner till 
storstäder och de har därmed valt att inte 
geografiskt koncentrera marknaden. 
Bostadsbeståndet är ännu mindre specifikt utan 
finns på orter där Balder ser en 
utvecklingspotential, oavsett storlek på staden. 21 
 

Figur 4 - Överblick av Balders fastighetsbestånd 22 
 
Balder specialiserar sig inte på någon enskild fastighetstyp utan har bostäder, kontor, 
handelslokaler och övriga lokaler som innefattar hotell, utbildnings-, vårds-, industri samt 
blandfastigheter. 23 Bland Balders kommersiella hyresgäster finns både privata och offentliga 
näringsidkare. Av den uthyrningsbara ytan så är 56 procent bostäder, 27 procent kontor, 10 
procent handelsfastigheter och 7 procent är övriga fastigheter.24 Balder har varit aktiva på 
marknaden och genomfört många transaktioner sedan bolaget bildades. 25  

3.2 Klövern 
 
Klövern (KLOV) är ett börsnoterat fastighetsbolag med ett börsvärde på 3,9 MDR SEK och 
handelsplatsen är på Mid Cap på Stockholmsbörsen. Klövern fokuserar på kommersiella 
lokaler i cityfastigheter och fastigheter inom Business och Science parks. Business parker är 
geografiskt avgränsade platser där företag inom liknande branscher samverkar och producerar 
produkter och tjänster. Klövern försöker gemensamt med de privata och offentliga 
näringsidkarna utveckla parkerna utefter företagens tillväxt då många av dem är i ett 
utvecklingsstadium. Science parker är forskningscenter inom ny teknologi och 
kommunikation med en stark anknytning till universitet, näringsliv och offentlig sektor. Den 

                                                
21 (Balder, Verksamheten) 
22 (Balder, Fastighetsförteckning, 2012) 
23 (Balder, Fastighetsförteckning, 2012) 
24 (Balder, Fastighetsbestånd) 
25 (Balder, Historik) 
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uthyrningsbara ytan i parkerna motsvarar 39 procent av det totala hyresvärdet med en 
uthyrningsgrad som uppgår till 88 procent.26  
 
Klövern fokuserar på städer med ekonomisk tillväxt i Mellansverige. Mot bakgrund av det 
ekonomiska läget står sig regionstäderna relativt starkt. Hyresnivåerna är stabilare och inte 
lika volatila som i storstäderna. Samtliga tio prioriterade städer har under de senaste åren haft 
en positiv trend med ökad befolkningstillväxt. Klövern tillhör en av de största kommersiella 
fastighetsägarna i merparten av de tio städerna.27  
 

Bolaget kan i många avseenden liknas vid Balder som ett 
relativt nystartat och expansivt bolag. De har under 
jämförelseperioden årligen gjort stora investeringar men 
samtidigt avyttrat ett flertal stora fastigheter.28 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 – Överblick Klövern 29  

3.3 Heba 
 
HEBA (HEBA-B) är ett börsnoterat fastighetsbolag med ett börsvärde på 2,4 MDR SEK och 
handelsplatsen är på Mid Cap på Stockholmsbörsen. Delar av Hebas fastighetsinnehav 
sträcker sig tillbaka till 50-talet och de har sedan dess förvärvat en stor mängd fastigheter men 
också avyttrat för att renodla bolaget till att endast inneha fastigheter i Stockholmsregionen. 
Ursprungligen ägnade sig Heba åt byggnadsverksamhet men övergick under 60-talet till att bli 
byggherre och förvaltande av fastigheter.30 Idag är alla fastigheter i Hebas bestånd belägna i 
Stockholm och beståndet är diversifierat till Huddinge, Lidingö och Täby. 
 
Hebas bestånd består av bostadsfastigheter i Stockholmsområdet och till skillnad från de 
andra bolagen som vi har valt så har HEBA inget kommersiellt bestånd. Omsättningen på 
lägenheter är mycket låg samtidigt som hyresgästerna bor kvar i många år. Drygt 20 % av 
hyresgästerna har hyrt samma bostad i mer än 20 år och vakanser är näst intill obefintliga.31  

3.4 Hufvudstaden 
 
Hufvudstaden (HUFV-A) är ett börsnoterat fastighetsbolag med ett börsvärde på 14,6 MDR 
SEK och handelsplatsen är Large Cap på Stockholmsbörsen. Hufvudstadens fastighetsinnehav 

                                                
26 (Klövern, Årsredovisning, 2011, p. 22) 
27 (Klövern, 2011, p. 35) 
28 (Klövern, Historik) 
29 (Klövern, Årsredovisning, 2011, p. 35) 
30 (Heba) 
31 (Heba, Årsredovisning, 2011, s. 12) 



   

18 
 

är nästan uteslutande inköpt under 1900-talet där ett flertal fastigheter är inköpta innan 
1950.32 Hufvudstaden har geografiskt koncentrerat sin verksamhet till de centralaste delarna i 
Göteborg och Stockholm. I Stockholm är Hufvudstaden den näst största kommersiella 
fastighetsägaren och den tredje största kommersiella fastighetsägaren i Göteborg.33  
 
Hufvudstadens kontorshyresgäster domineras av banker och finansbolag, advokat- och 
reklambyråer, IT- och medieföretag. Med tanke på att beståndet finns i de centrala delarna av 
Göteborg och Stockholm så är hyresgästerna större bolag som värdesätter centralt belägna 
lokaler och kontor. Butikshyresgästerna är till övervägande del representerade av starka, 
välkända varumärken med höga krav på etablering inom attraktiva marknadsplatser. 
Hufvudstaden har ett antal hyresgäster som funnits i beståndet i decennier.34 

3.5 Fabege 
 
Fabege (FABG) är ett börsnoterat fastighetsbolag med ett börsvärde på 9,2 MDR SEK och 
handelsplatsen är Large Cap på Stockholmsbörsen. Fabege är verksam i Stockholmsregionen 
och har valt att inrikta sig på tre huvudmarknader; Stockholms innerstad, Solna och 
Hammarby sjöstad. Huvuddelen av Fabeges bestånd ligger i Stockholm centrum och därifrån 
ligger 99 % av beståndet inom en fem kilometers radie. De inriktar sig främst på 
kommersiella lokaler.35 

Fabeges strategi är att stärka sin position inom 
de marknadssegment som de är verksamma 
inom. Fastighetsportföljen ska ständigt vara i 
utveckling genom förvärv, förädling och 
försäljningen. De fastigheter som förvärvas ska 
ha goda tillväxtmöjligheter i prioriterade 
områden och ska tillsammans med det 
befintliga beståndet samlas för att få en 
effektiv förvaltning.36  
 
 
 

Figur 6 – Överblick Fabege 
 
Fabeges kundportfölj är diversifierad med stora, solida företag i många olika branscher. De 
har ett stort antal hyresgäster och består av både privata näringsidkare och offentlig 
verksamhet. Kontorslokaler står för 85 % av den kontrakterade hyran och de 15 värdemässigt 
största kunderna motsvarar 30 % av det totala kontrakterade hyresvärdet. 

                                                
32 (Hufvudstaden) 
33 (Hufvudstaden, 2011, s. 22) 
34 (Hufvudstaden, 2011, s. 34) 
35 (Fabege, Årsredovisning, 2011, s. 22) 
36 (Fabege, Affärsidé, vision och mission) 
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3.6 Wallenstam 
 
Wallenstam (WALL-B) är ett börsnoterat fastighetsbolag med ett börsvärde på 9,7 MDR SEK 
och handelsplatsen är Large Cap på Stockholmsbörsen. Wallenstams marknad är 
koncentrerad till Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Deras bestånd är en kombination av 
bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i attraktiva lägen. Wallenstam har en 
geografisk koncentration till tre städer, där de har bostadsbestånd samt ett kommersiellt 
bestånd i Göteborg där de är en av de större aktörerna för uthyrning av lokaler.37  
 
Wallenstams bestånd har stor variation av hyresgäster med privata och offentliga 
näringsidkare i deras kommersiella bestånd och flera tusen hyresgäster. Lokalhyresgästerna är 
allt från stora, stabila företag inom bank och finans till mindre butikshyresgäster inom 
detaljhandeln.  
 
Bolagets affärsidé går ut på att köpa och bygga fastigheter som sedan förvaltas under en 
värdetillväxtperiod. Sedan avyttras fastigheten vilket genererar en avkastning, delar av den 
delas sedan ut.38  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
37 (Wallenstam, Årsredovisning, 2011, s. 20) 
38 (Wallenstam, Årsredovisning, 2011, s. 44) 
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4 Aktieutveckling och effektiv avkastning 

4.1 Balder 
 
Den 7 september 2005 bytte Enlight AB namn till Fastighets AB Balder på grund av bolagets 
förändrade verksamhet och för att dra nytta av de stora förlustavdrag som fanns i det gamla e-
learnings företaget Enlight AB. Alla beräkningar är baserade utifrån detta datum.  
 
Balder har under jämförelseperioden haft en effektiv avkastning på 85,12 % med en 
genomsnittlig avkastning på 15,99 % årligen. Någon direktavkastning i form av utdelning har 
ej funnits då bolagets har prioriterat tillväxt, kapitalstruktur och likviditet.39 Kursutvecklingen 
i Balders aktie har varit mer volatil sett till jämförelsebolagen men med en stark utveckling 
efter finanskrisen. Balder tog under 2011 beslut om att emitterat ut preferensaktier under 
slutet av 2011 till en teckningskurs på 250 kr med en årlig utdelning på 20 kr per 
preferensaktie, vilket vi har bortsett ifrån. Balder har under de senaste åren även tagit in 
mycket nytt kapital för att kunna fortsätta sin expansiva tillväxt.40 Bolagets aktie handlades 
med en substansrabatt på 15 % den 16 december 2011.41 
 
Under det första året i vår jämförelse handlades Balder med en substanspremie på 46 % och 
direktavkastningen var 0 %. Då Balders bestånd helt saknar någon geografisk koncentration 
är det inte möjligt för dem att dra nytta av några stordriftsfördelar finansiellt eller 
operationellt. Bolagets bestånd är förmodligen det mest tidskrävande att analyserade för en 
investerare då bolaget helt saknar någon geografisk förankring på sina bostadsfastigheter. 
Efter finanskrisen med en stor nedgång i aktiekursen ändrades Balders substanspremie till en 
rejäl substansrabatt på runt 50 %. Från 2009 har Balder varit det fastighetsbolag som 
utvecklats bäst i vår jämförelse och den stora substansrabatten har minskat till dagens 15 %.42 
 

År 
Effektiv-
avkastning 

2004 - 
2005 0,00 % 
2006 22,89% 
2007 – 20,79% 
2008 – 48,15% 
2009 76,47% 
2010 68,54% 
2011 12,95% 
Snitt 15,99% 

Figur 7 – Effektiv avkastning Balder 

                                                
39 (Balder, Årsredovisning, 2011, s. 40) 
40 (Balder, Aktieinformation) 
41 (Leimdörfer, Buy cheap, sell dear – the importance of timing, 2012, s. 12) 
42 (Ericson, Lockande rabatt i Balder, 2010) 
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4.2 Klövern 
 
Under vår jämförelseperiod har Klöverns totala avkastning med återinvesterad utdelning varit 
122,64 % med en genomsnittlig årlig avkastning på 13,04 %. Aktieutvecklingen exklusive 
utdelning var 62,89 %. Klöverns aktie handlades den 16 december 2011 med en 
substanspremie på 26 %.43 
 
Med de stora nedgångar som inträffade på börsen under finanskrisen 2008 uppstod 
substansrabatter i många bolag och Klövern är inget undantag. Under 2008 handlades 
Klövern med en substansrabatt kring 25 %, denna rabatt kan vara en av de bidragande 
orsakerna till den relativt kvicka återhämtningen i aktien.44 Klöverns resultat förbättrades 
starkt med 155 % mellan 2009 och 2010 genom att fastighetsmarknaden tog fart, resultatet 
förklaras till största del genom värdeförändringen av fastighetsbeståndet. Klövern har haft en 
hög direktavkastning under vår jämförelseperiod mellan 4 och 6 % vilket har lockat mer 
långsiktiga investerare till bolaget.45 46 
 
Klövern klassificeras precis som Balder som ett transaktionsinriktat fastighetsbolag men har 
haft en jämnare aktieutveckling under vår jämförelseperiod. Till skillnad från Balder har 
Klövern haft årliga utdelningar vilket kan vara en orsak till en mer jämn effektiv avkastningen 
i en jämförelse mellan de två transaktionsinriktade fastighetsbolagen. 
 

År Effektiv-
avkastning 

2004 26,73% 
2005 34,27% 
2006 27,66% 
2007 – 5,36 % 
2008 – 17,99% 
2009 14,92% 
2010 41,07% 
2011 – 17,00% 

Snitt 13,04% 
Figur 8 – Effektiv avkastning Klövern 

4.3 Heba 
 
Heba är det bolag med det minsta börsvärdet i vår jämförelse, därav färre analytiker som 
följer bolaget. Heba har en låg riskprofil dels genom att bostadsbeståndet är koncentrerat till 
Stockholm samt dels en låg belåningsgrad. Under 2004 handlades Heba till en substanspremie 

                                                
43 (Leimdörfer, Buy cheap, sell dear – the importance of timing, 2012, s. 12) 
44 (Zaudy, 2008) 
45 (Klövern, Finansiell statistik) 
46 (Klövern, Årsredovisning, 2011) 
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på 34 %. Heba tillhör inte den kategorin som styrs av stora institutionella investerare, bolagets 
fem största ägare är privatpersoner. 
 
Hebas totala avkastning med återinvesterad utdelning var 127,29 % med en genomsnittlig 
årlig avkastning på 14,77 %. Aktieutvecklingen under jämförelseperioden var 98,9 %. 
Direktavkastningen för 2011 var 2 % och precis som Hufvudstaden presterade Heba bra under 
2008 då många fastighetsbolag upplevde nedgångar kring 40-50 %.47 Aktien handlades med 
en substanspremie på 7 % den 16 december 2011.48 
 

År 
Effektiv-

avkastning 
2004 40,77% 
2005 7,52 % 
2006 73,41% 
2007 – 11,81% 
2008 – 15,86% 
2009 8,87 % 
2010 22,57% 
2011 – 7,30 % 
Snitt 14,77% 

Figur 9 – Effektiv avkastning Heba 

4.4 Hufvudstaden 
 
Under starten av jämförelseperioden handlades Hufvudstadens aktie med en substansrabatt på 
5 %. Med tanke på den relativt jämna kursutvecklingen i Hufvudstaden har substansvärdet i 
bolaget och värderingen på börsen följts åt väl, vilket är stabilt och positivt för en aktie. 
Hufvudstadens effektiva avkastning var 179,45 % under jämförelseperioden med en 
genomsnittlig avkastning årligen på 16,14 %. Aktieutvecklingen under perioden var på 101,29 
%.  
 
Den stabila utvecklingen kan även kopplas till den låga riskprofilen och att bolaget hör till de 
minst belånade i branschen. Genom åren har Hufvudstaden levererat stabila och goda vinster 
vilka oftast till stor del grundas i orealiserade värdeförändringar. Hufvudstadens aktie har 
under finanskrisen visat sin styrka, men nedgången har istället varit mer utdragen under åren 
2007 till 2009. En försiktig återhämtning efter finanskrisen gör att Hufvudstadens aktie 
noterade en toppnotering under slutet av 2006. Denna nivå matchades så sent som under Q4 
2011. Direktavkastningen för 2011 var 3,5 % och aktien handlades den 16 december 2011 
med en substansrabatt på 5 %.49 
 
 
                                                
47 (Leimdörfer, Buy cheap, sell dear – the importance of timing, 2012, s. 12) 
48 (Heba, Årsredovisning, 2011, s. 68) 
49 (Hufvudstaden, 2011, s. 11) 
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År 
Effektiv-
avkastning 

2004 48,28% 
2005 12,21% 
2006 63,16% 
2007 – 12,93% 
2008 – 5,12 % 
2009 – 2,10 % 
2010 32,38% 
2011 – 6,74 % 
Snitt 16,14% 
Figur 10 – Effektiv avkastning Hufvudstaden 

4.5 Fabege 
 
Den totala avkastningen för Fabege med återinvesterad utdelning var 54,95 % för vår 
jämförelseperiod med en genomsnittlig årlig avkastning på 10,57 %. Avkastningen exklusive 
återinvesterade utdelningar var 17,17 % för hela jämförelseperioden. Aktieutvecklingen för 
Fabege har varit mer ojämn än för genomsnittet i vår jämförelse. Fabeges direktavkastning 
var 6 % och aktie handlades per den 16 december 2011 med en substansrabatt på 23 %.50  
 
Fabege har under vår jämförelse fortsatt att renodla sitt bestånd och substanspremien som 
bolaget handlades för i början av vår jämförelse har utvecklats till en substansrabatt. Fabege 
är det bolag i vår jämförelse med den lägsta effektiva avkastningen trots den höga 
direktavkastningen. Under jämförelseperioden har Fabege brottats med problem såsom 
minskade intäkter efter renodling av sitt bestånd och en stor skattetvist. Efter finanskrisen 
hotades Fabege av en skattesmäll på över 2 MDR SEK som höll tillbaka utveckling på börsen 
och bolaget handlades med en substansrabatt på 35 % under 2010. Belåningsgraden har 
minskat för Fabege, mest beroende på att fastighetspriserna har ökat. 51 

År 
Effektiv-

avkastning 
2004 55,71% 
2005 10,47% 
2006 24,72% 
2007 – 26,28% 
2008 – 47,06% 
2009 31,04% 
2010 60,01% 
2011 – 24,07% 
Snitt 10,57% 

Figur 11 – Effektiv avkastning Fabege 
                                                
50 (Leimdörfer, Buy cheap, sell dear – the importance of timing, 2012, s. 12) 
51 (Ericson, Rabatten lockar i Fabege, 2010) 
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4.6 Wallenstam 
 
Wallenstam har haft en effektiv avkastning under vår jämförelseperiod på hela 534,05 % med 
en genomsnittlig avkastning på 32,17 % årligen. Den rena aktieutvecklingen har varit 484,36 
%. När vår jämförelseperiod startade handlades Wallenstam med en substansrabatt på 35 %.52  
 
Bolagets direktavkastning har årligen varit mellan 2 – 3 %. Utdelning har årligen ökat under 
hela jämförelseperioden men spelat en liten roll på grund den oerhört starka 
aktieutvecklingen. Wallenstam har under vår jämförelseperiod haft en soliditet mellan 32 – 40 
% vilket är ett normalt värde för branschen. Wallenstams huvudägare har under vår 
jämförelseperiod ökat sitt ägande i bolaget så länge det funnits en substansrabatt i aktien.53 
Värdet av dessa återköp har under jämförelseperioden varit större än vad bolaget har delat ut. 
Det starka ägandet i kombination med att det fanns en betydande substansrabatt i början av 
vår jämförelse är förmodade orsaker till den starka utvecklingen. I de regioner Wallenstam 
har varit verksamma inom har det även skett en stor värdetillväxt vilket har skapat stora 
orealiserade värdeökningar bland bolagets tillgångar.  
 
Direktavkastningen för 2011 var 2,1 % och aktien handlades den 16 december 2011 med en 
substanspremie på 55 %.54 Under vår jämförelseperiod har aktien presterat betydligt bättre än 
OMX Real Estate Stockholm PI. Mellan 2004-2006 hade Wallenstam en oerhört stark 
utveckling på börsen med en uppgång på 195,5 %.  
 

År 
Effektiv-
avkastning 

2004 77,61% 
2005 64,40% 
2006 53,49% 
2007 – 11,83% 
2008 – 40,75% 
2009 72,01% 
2010 36,52% 
2011 5,89 % 
Snitt 32,17% 

Figur 12 – Effektiv avkastning Wallenstam 

 
 
 
 
 

                                                
52 (Wallenstam, Årsredovisning, 2003, s. 40) 
53 (Wallenstam, Årsredovisning, 2003) 
54 (Leimdörfer, Buy cheap, sell dear – the importance of timing, 2012) 
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4.7 En jämförelse utav avkastning 
 

 
Figur 13 – Jämförelse mellan bolagen 
 
I fälten ovan görs en jämförelse av bolagen i vårt urval rörande avkastningen. I de fält som är 
färgade så har avkastning inte matchat genomsnittsindexet OMX Stockholm Real Estate PI. 
Det mest uppenbara mönstret som går att urskilja är att de förvaltningsinriktade 
fastighetsbolagen Hufvudstaden och Heba presterade på liknande sätt som index. Man kan 
även urskilja ett mönster över när de mer förvaltningsinriktade bolagen överpresterar mot 
index. Det är framförallt under ”orostider” de premieras med sin låga belåning och sitt trygga 
fastighetsbestånd. 
 
Bland övriga bolag är det svårare att urskilja mönster och avkastningen är mer slumpmässig i 
en jämförelse mot indexet OMX Stockholm Real Estate PI. De transaktionsinriktade bolagen 
har inget gemensamt mönster förutom under 2006, 2007 och 2010 då bolagen presterade på 
ett liknande sätt mot index. 
 
För Wallenstam och Fabege som representerar mellansegmentet är det även svårt att finna 
mönster för avkastningen mot index. En förklaring kan vara att detta mellansegment är väldigt 
brett och bolagen skiljer sig betydligt mer åt än vad exempelvis de förvaltningsinriktade 
bolagen gör. Wallenstam har gått starkt och har slagit index i sex utav åtta år medan Fabege 
underpresterat mot index i fem utav åtta år. I just denna jämförelse framstår dessa bolag som 
rena motsatser trots att de tillhör samma kategori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Transaktion" "Förvaltning" "Mellansegment"
År Balder Klövern Hufvudstaden Heba Fabege Wallenstam OMX Real Estate PI
2004 26,73% 48,28% 40,77% 55,71% 77,61% 16,30%
2005 0,00% 34,27% 12,21% 7,52% 10,47% 64,40% 25,95%
2006 22,89% 27,66% 63,16% 73,41% 24,72% 53,49% 43,64%
2007 ‐20,79% ‐5,36% ‐12,93% ‐11,81% ‐26,28% ‐11,83% ‐23,10%
2008 ‐48,15% ‐17,99% ‐5,12% ‐15,86% ‐47,06% ‐40,75% ‐33,41%
2009 76,47% 14,92% ‐2,10% 8,87% 31,04% 72,01% 30,87%
2010 68,54% 41,07% 32,38% 22,57% 60,01% 36,52% 39,41%
2011 12,95% ‐17,00% ‐6,74% ‐7,30% ‐24,07% 5,89% ‐15,58%
Snitt 15,99% 13,04% 16,14% 14,77% 10,57% 32,17% 10,51%
Totalt 85,12% 122,64% 179,45% 127,29% 54,95% 534,05% 70,97%
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5 Vilken risk har bolagen tagit? 
 
Då bolagen vi har valt att analysera skiljer sig åt sett till affärsidé och risk kommer en 
bedömning och riskanalys göras över den risk vi anser bolagen tar. Riskerna som varje bolag 
väljer att ta, är i hög grad avvägd mot affärsidén. 
 
En rationell investerares mål är maximal avkastning till minimal risk. Rent principiellt 
betyder detta att om en investerare har två placeringsalternativ där risken är densamma 
föredras alternativet med högst avkastning. Parallellt gäller att tesen om att en investerare har 
två alternativ med samma avkastning är alternativet med lägst risk att föredra. Den senare 
tesen är en effekt av att placerare är riskaverta och därmed föredrar en låg risk framför en hög 
risk. Riskaversion kan te sig på olika sätt men ett vanligt förekommande är diversifiering för 
att sprida riskerna.55  
 
Ett fastighetsbolag kan exempelvis sprida sina risker genom att dels investera i både bostäder 
och lokaler, dels sprida innehaven på flera orter eller länder. Hög risk brukar vanligtvis 
innebära större chans till goda vinster, men det betyder också större sannolikhet att det går 
dåligt. Eftersom stora nedgångar tar tid att ta igen kan det ofta vara mer lönsamt att hålla ned 
risken och försöka nå ett jämnare resultat, utan stora toppar och dalar. Men är risken för låg 
avstår du samtidigt från möjligheten till en god värdeökning.56 
 
I riskmatrisen nedan ställs effektiv avkastning mot volatilitet. De faktorer som historiskt har 
en attraktiv risk sett till avkastning återfinns i den övre delen till vänster och faktorer som 
anses vara oattraktiva riskmässigt återfinns längst ner till höger. Desto mer centrerad en faktor 
är, desto mindre påverkan på risken har den. Exempelvis har storleken på företaget inte 
speciellt stor inverkan på riskprofilen men påverkar i stor grad avkastningen.  

 

Figur 14 – Riskmatris 57 

                                                
55 (De Ridder, 2003) 
56 (Oxenstierna, 2009) 
57 (Leimdörfer, Property shares - how to outperform the market, 2010, s. 9) 
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Man kan utläsa att faktorn låg utdelning medför den största oattraktiva risken och i 
genomsnitt avkastar under genomsnittet. Faktorn hög utdelning är den mest attraktiva 
riskfaktorn i jämförelsen sett till den genomsnittliga avkastningen. En rationell investerare 
som följer riskmatrisen ovan kommer alltid att välja att investera i bolag med LEX High 
Dividend före Low Dividend då avkastningen maximeras och risken minimeras. I alla de 
andra fallen ökar den förutspådda avkastningen och risken tillsammans, men LEX Dividend 
är ett undantag. I LEX Dividend minskar risken när den förväntade avkastningen ökar. 
 

 
Figur 15 – Jämförelse utav nyckeltal 

5.1 Balder 
 
Balder har en stor variation i sitt fastighetsbestånd sett till typ av fastigheter och vart de är 
geografiskt placerade. Balder är framförallt representerat i Mellansverige men även i 
öresundsregionen.  Balder har den lägsta soliditeten sett till marknadsvärde i vårt urval av 
fastighetsbolag med sina 23 %. Balders räntebindningstid matchar det genomsnittliga värdet 
på 3,4 år och den ekonomiska vakansgraden är något under genomsnittet. 

Ur en investerares perspektiv har Balder fram till slutet av 2011 haft en till osäkerhetsfaktor 
som de andra bolagen undvikit, ingen utdelning. Då Balder inte haft någon utdelning har 
avkastningen för en investerare helt vart kopplat till aktieutvecklingen. Under 2011 startade 
Balder att emittera ut preferensaktier som kommer medföra rättigheter till en utdelning 
kvartalsvis.58 Balder som fastighetsbolag har en hög riskprofil med en övervägande oattraktiv 
risk beroende utav avsaknaden av direktavkastning, vilket dock kommer ändras under 2012. 

 

                                                
58 (Balder, Aktieinformation, 2012) 
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5.2 Klövern 
 
Klövern kan liknas med Balder i många hänseenden såsom den geografiska utbredningen på 
deras fastighetsbestånd. Klövern finns representerat i Mellansverige men har ett mer renodlat 
bestånd sett till fastighetstyp. Denna renodling utav Science/business -parker medför risker 
som är kopplade till dessa typer av bolag och deras branscher. Dessa fastigheter brukar 
vanligtvis utformas efter specifika önskemål och kan därmed bli svåra att hyra ut på nytt utan 
nya investeringar. 

Klövern har den högsta ekonomiska vakansgraden av alla fastighetsbolag vi har med i vår 
jämförelse på 11 %. Klöverns soliditet ligger på 27 % och de har en räntebindningstid under 
genomsnittet (2,9). 

Klövern har en hög riskprofil främst på grund av den låga soliditeten och vilken typ av 
fastighet de väljer att investera i. De investerar vanligtvis i fastigheter som har vakanser då de 
ser möjligheten att fylla dessa och där igenom skapas ett mervärde. Riskprofilen är hög men 
framstår som mer attraktiv än Balders. 

5.3 Heba 
 
Heba har ett renodlat fastighetsbestånd i Stockholm bestående av bostadsfastigheter. Att hyra 
ut bostäder i storstadsområden är förmodligen den tryggaste verksamheten ett fastighetsbolag 
kan ägna sig åt, baserat på de låga avkastningskraven denna typ av investering innebär. 
Soliditeten är hög i Heba, 56 %.  

Precis som Hufvudstaden har Heba en ganska kort räntebindningstid vilket inte medför någon 
större risk för deras verksamhet då de har en stor andel eget kapital som finansierar 
fastighetsbeståndet. Den ekonomiska vakansgraden för Heba var 0 % 2011 vilket är en stor 
styrka i tider med oroligheter. Heba är ett fastighetsbolag som har en låg och tydlig riskprofil 
precis som Hufvudstaden.  

5.4 Hufvudstaden  
 
Hufvudstaden har ett koncentrerat kommersiellt bestånd på de absolut bästa adresser i 
Stockholm och Göteborg vilket anses tillhöra de säkraste områdena att investera i sett till 
direktavkastningskrav för Sverige. I direktavkastningskravet ingår en riskpremie, och i 
Stockholm och Göteborgs CBD är denna riskpremie låg.  

Bolagets soliditet är 58 % vilket är betydligt högre än genomsnittet för Stockholmsbörsens 
fastighetsbolag. Räntebindningstiden är lägre jämfört med vårt urval av fastighetsbolag men 
med tanke på den låga belåningen utgör inte detta någon större risk för bolaget. Hufvudstaden 
hade en substanspremie på 5 % vid 2004 års slut likväl under 2011, detta tyder på en stabilitet 
i bolaget.  Hufvudstaden har en låg riskprofil för sin verksamhet och erbjuder en attraktiv risk 
till investerare. 

 



   

29 
 

5.5 Fabege  
 
Fabege har koncentrerat sitt bestånd till tre olika områden i Stockholm. Stockholms innerstad, 
Solna och Hammarbysjöstad med en huvudsaklig inriktning på kontorsfastigheter. Bolaget är 
det näst högst skuldsatta fastighetsbolaget på börsen efter Wallenstam sett till 
Nettoskuld/Rörelsevinst EBITDA (12,99). Nettoskuld/Rörelsevinst EBITDA liknar 
nyckeltalet räntetäckningsgrad men den stora skillnaden är att fokus ligger på hur stor 
nettoskulden är sett till rörelsevinsten EBITDA (resultat innan avskrivningar).59 Detta 
nyckeltal speglar inte belåningen på fastigheterna såsom soliditet utan hur många 
rörelsevinster som krävs för att täcka hela bolagets nettoskuld. 

Soliditeten är 31 %, strax under genomsnittet och den ekonomiska vakansgraden är 10 %, 
vilket är över genomsnittet. Fabeges räntebindningstid är över genomsnittet vilket är positivt i 
ett riskperspektiv. Fabege anser vi ha en högre riskprofil än Wallenstam men fortfarande 
relativt normal i vår jämförelse. Den främsta orsaken till att risken för Fabege är större än för 
Wallenstam är renodlingen till Stockholm i kombination med vakansgraden. 

5.6 Wallenstam  
 
Wallenstam har en ganska jämn fördelning utav kommersiella fastigheter och 
bostadsfastigheter fördelade på Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Wallenstam 
kombinerar den trygga förvaltningen av sitt bostadsbestånd med projektverksamhet med 
högre risk. 

Wallenstam är börsens mest skuldsatta bolag sett till Nettoskuld/Rörelsevinst EBITDA 
(17,10).  

Räntebindningstiden för Wallenstam är strax under 3 år vilket är något under genomsnittet 
(3,4 år). Soliditeten är 34 % vilket är strax över genomsnittet för de börsnoterade 
fastighetsbolagen. Wallenstam har en ekonomisk vakansgrad som är betydligt bättre än 
genomsnittet på 2,2 %. Wallenstams har en normal riskprofil sett till fastighetsbolagen i vår 
jämförelse detta trots sin höga skuldsättning. Den största faktorn till att riskprofilen inte blir 
högre är att de har stabila intäkter från sina bostadsfastigheter och deras fastigheter har 
attraktiva lägen. Wallenstam har en relativt neutral risk sett till Leimdörfers riskmatris. 

5.7 Sammanfattande riskanalys  
 
De fastighetsbolag som vi valt ut bedriver alla en liknande verksamhet men med olika 
strategier. Transaktionsbaserade fastighetsbolag har i vår jämförelse haft en soliditet som 
avsevärt skiljer sig från genomsnittet. De mer transaktionsinriktade fastighetsbolagen utsätter 
i större utsträckning för en mer oattraktiv risk med en genomsnittlig lägre utdelning och en 
högre belåning.  
 
Balder har en liknande riskprofil med Klövern men den stora skillnaden är att Balder har en 
större variation på sitt bestånd vilket minskar deras exponering mot en viss marknad. De har 
                                                
59 (Börsbolagen i skuldfällan) 
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en lägre soliditet men vi anser att deras diversifierade portfölj väger upp den risken. Riskerna 
för dessa transaktionsinriktade fastighetsbolag blir först synbara i lågkonjunkturer då den 
höga belåningen som fungerat som hävstång på eget kapital istället fungerar som ett sänke. 
 
De förvaltningsinriktade fastighetsbolagen Hufvudstaden och Heba har de lägsta 
riskprofilerna i jämförelsen. Förklaringen ligger till största del i den höga soliditeten och de 
låga vakanserna. Heba hade 0 % i ekonomiska vakanser 2011 och Hufvudstaden låg under 
branschsnittet. Dessa bolag utsätter sig i större grad för mer attraktiva risker och behöver 
heller inte oroa sig över timingen vid ett fastighetsköp i samma utsträckning som de mer 
kortsiktiga bolagen Balder och Klövern då deras kalkylperiod vanligtvis är längre. 

Wallenstam och Fabege som utgör mellansegmentet placerar sig mellan de 
transaktionsinriktade och förvaltningsinriktade fastighetsbolagen i de flesta riskmoment. Inom 
detta mellansegment är det en stor variation av bolagen vilket försvårar en jämförelse. 
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6 Analys 

6.1 Analys av teser 
I vår jämförelse mellan transaktionsinriktade, förvaltningsinriktade och mellansegmentet 
bland fastighetsbolagen är det svårt att finna tydliga mönster och orsaker till den varierande 
avkastningen. Istället har fokus hamnat på faktorer så som utdelning, soliditet, geografisk 
koncentration och räntebindningstid. Nedan följer de teser vi under arbetets gång försökt 
besvara. 
 
”Fastighetsbolag med en hög belåning har vanligtvis högre avkastning” 
 
Fastighetsbolag med hög belåning har historiskt presterat bättre än bolag med en lägre 
belåning. Under vår jämförelseperiod har det varit relativt goda tider med en stark 
fastighetsmarknad fram till 2007 och återhämtningen från finanskrisen var starkare än vad 
många kunde förvänta sig.  
 
I Leimdörfers index över högt respektive lågt belånade företag presterade de högt belånade 
bolagen 8,7 % bättre på årsbasis i effektiv avkastning. I vår jämförelse (med Hufvudstaden 
och Heba som representerade de företag med låg belåning jämfört med de övriga) presterade 
de bolag med hög soliditet i snitt 1,99 % bättre per år. I goda tider är det gynnsamt att ha 
större hävstång på eget kapital och därmed har denna strategi historiskt varit mest lönsam med 
den starka utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden. 
 
”Med stor diversifiering följer mindre risk men sämre avkastning” 
 
De fastighetsbolag med ett koncentrerat bestånd har premierats på aktiemarknaden och de 
bolag som har ett helt renodlat bestånd är Heba och Fabege. Hufvudstaden har spridit sitt 
bestånd till Stockholm och Göteborg precis som Wallenstam fast Wallenstam har även 
innehav i Helsingborg. Dessa bolag är relativt koncentrerade men kan ej utnyttja samma 
stordriftsfördelar. Balder och Klövern har spridit sitt bestånd till ett flertal städer i södra och 
mellersta Sverige. 
 
Den gemensamma effektiva avkastningen årligen för Klövern och Balder har under vår 
jämförelseperiod varit 13,52 %. Heba och Fabege som är helt renodlade till Stockholm har 
årligen haft en effektiv avkastning på 12,67 %. Att diversifiera sitt bestånd ger en spridning 
utav riskerna men behöver inte försämra avkastningen. För dessa bolag finns det självklart 
andra faktorer som påverkar den totala avkastningen men att diversifiering av 
fastighetsbeståndet skulle minska avkastningen finner vi inga belägg för. Det som är känt 
rörande diversifiering är att det ej är lika kostnadseffektivt som att förvalta fastigheter inom 
samma område. 
 
Finansiell effektivitet uppnås när man investerar i ett väl genomlyst bolag med exponering 
mot en tydligt definierad marknad. Effektiviteten syns genom ett lägre avkastningskrav vilket 
kan leda till en högre värdering. 
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De invändningar som finns mot koncentration och renodling visar på två saker. Beroende på 
vilken fas fastighetsbolagen befinner sig i så prioriteras koncentration och renodling 
annorlunda. Mindre bolag som befinner sig i en tillväxt- eller konsolideringsfas prioriterar 
ofta bort koncentration och renodling.60 
 
Invändningar mot geografisk koncentration och renodling exemplifieras nedan; 

• Då många svenska fastighetsbolag är relativt små, prioriterar de att öka sin volym 
istället för koncentration och renodling. 

• När bolagen koncentrerar och renodlar sig så blir de mer beroende av de marknader de 
är aktiva i. Rörelserisken ökar vilket kan bli problematiskt för finansiellt svaga bolag 
som har svårt att genomföra en nyemission. Påföljden kan därmed bli att de får högre 
obeståndskostnader. 

• Sverige och Norden kan anses som en väl definierad marknad av internationella 
investerare vilket leder till att nyttan av att investera i en viss region blir begränsad. 

• Koncentrerade och renodlade fastighetsbolag som har ett fåtal huvudägare kan ha 
avvikande intressen än de andra aktieägarna. Problematik kan uppstå ifall 
huvudägarna har merparten av sitt kapital eller förmögenheter investerade i bolaget 
och vill sprida riskerna. 

”Förvaltningsinriktade fastighetsbolag har en lägre riskprofil men också lägre avkastning” 
 
De förvaltningsinriktade fastighetsbolagen Hufvudstaden och Heba har genom en hög 
soliditet och långsiktigt ägande en lägre riskprofil än resterande fastighetsbolag i vår 
jämförelse och deras genomsnittliga effektiva avkastning på årsbasis under 2004 till 2011 har 
varit 15,45 %. De transaktionsinriktade fastighetsbolagen Balder och Klöverns genomsnittliga 
effektiva avkastning årligen var 13,52 % och deras riskprofil har under perioden varit 
betydligt högre än den risk som de förvaltningsinriktade fastighetsbolagen utsatt sig för. En 
betydande faktor till den relativt svaga utvecklingen för de transaktionsinriktade 
fastighetsbolagen är de stora nedgångarna under 2008 vilket nästan halverade bolagens 
aktiekurser. 

6.2 Effektiv avkastning 
 
Några självklara mönster/strategier som automatiskt leder till en hög effektiv avkastningen 
finns förmodligen inte, i så fall hade dessa strategier redan utnyttjats och använts av alla 
aktörer på marknaden. Vi har inte heller funnit några tydliga samband gällande avkastning 
mellan de transaktionsinriktade eller förvaltningsinriktade fastighetsbolagen, dessa bolags 
verksamhet måste delas upp och analyseras på en grundlig nivå för att mönster skall bli 
synliga. Att påstå att ett fastighetsbolag med en transaktionsinriktad eller 
förvaltningsinriktade verksamhet automatiskt bör prestera bättre än andra finner vi således 
inga belägg för. Istället hamnar fokus på respektive bolags nyckeltal. 

                                                
60 (Leimdörfer, Koncentration och renodling premieras, 1997, ss. 1-4) 
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I grafen nedan jämförs alla bolags effektiva avkastning och det är tydligt att Wallenstam har 
haft en kraftig aktieutveckling jämfört med de andra bolagen. Vi anser att det är intressant att 
undersöka Wallenstams ursprungliga startläge för att förstå varför. Wallenstam som i början 
av vår jämförelseperiod handlades med en substansrabatt på 35 %, var högt belånade och 
hade en branschmässig direktavkastning kring 2 % har utklassat alla andra bolag i 
jämförelsen. På en genomsnittlig årsbasis har Wallenstam presterat mer än 20 procentenheter 
bättre än OMX Real Estate PI. Idag är substansrabatten i Wallenstams aktie borta och bolaget 
handlas istället med en substanspremie på 55 %. Anledningen till Wallenstams starka 
utveckling grundas i en attraktiv värdering 2004 kombinerat med en betydande hävstång på 
eget kapital samt en stark ledning och ägare som gjort återköp i aktien så länge det funnits en 
substansrabatt. 

 
Den effektiva avkastningen indexerad till 100. 

Figur 16 – Jämförelse utav effektiv avkastning 

De bolag som presterat sämst i vår jämförelse är Fabege och Balder, den gemensamma 
nämnaren för dessa två var de höga substanspremier dessa bolag handlades för under 2004. 
Men det är förvånande att Fabege presterat såpass mycket sämre än det likartade bolaget 
Wallenstam. Fabege har haft bland de högsta direktavkastningarna, haft en stark renodling 
och koncentration samt hög belåning. Denna strategi liknar som sagt Wallenstam, men det 
finns skillnader.  

Delar av förklarningen kan vara att Fabege varit inblandad i en skattetvist under de senaste 
åren vilket hotar bolaget med en skattesmäll på över 2 MDR SEK, som bolaget inte avsatt 
kapital för. Genom renodling har hyresintäkterna även minskat och bolagets rapporter har 
försämrats och inte tagits emot lika positivt av investerare. Enligt den effektiva 
marknadshypotesen som gör antagandet att alla finansiella marknader är effektiva, speglas 
dessa osäkerhetsfaktorer in i priset på aktien. 

En förklaring till Balders svaga utveckling härrör förmodligen till den obefintliga 
direktavkastningen, ett okoncentrerat bestånd samt den höga riskprofilen. Risken i Balder kan 
ha uppfattats som för oattraktiv att investera i. 
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6.2 Risk 
 
Soliditet samt räntebindningstid är de mest betydande faktorerna och är grunden i bolagens 
riskprofil. Om man helt bortser från hävstångseffekten och den effektiva avkastningen finns 
det inga fördelar med att vara tungt belånad, utan bara risker. Räntebindningar kan företagen i 
stor utsträckning styra själva där strategier fattas utifrån risk och potentiell avkastning. 
 
Bolagen som diversifierat sina portföljer geografiskt över ett flertal orter i Sverige sprider sin 
egen risk men för en investerare är det inte optimalt. Den operationella och finansiella 
effektiviteten minskar då verksamheten är geografiskt utspridd över flera orter. Genom att 
koncentrera sitt bestånd ökar risken för företaget men stordriftsfördelarna anser vi är 
övervägande. Risken som medföljer med ett koncentrerat bestånd kan diversifieras bort av 
investeraren genom att äga aktier i flera fastighetsbolag som är representerade på olika 
marknader med olika typ av fastigheter. 
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7 Slutsats 
 

Det mönster som går att utläsa är att bolagen Balder, Klövern, Wallenstam och Fabege har 
haft svårigheter att försvara sin aktiekurs i sämre tider jämfört med de förvaltningsinriktade 
fastighetsbolagen då deras risker blivit synligare och resultatet minskat. De mer 
förvaltningsinriktade fastighetsbolagen har istället haft svårare att följa med utvecklingen på 
börsen då de andra bolagen gått starkt efter finanskrisen. Dessa skillnader grundar sig främst i 
bolagens riskprofiler. Desto högre riskprofil bolagen har desto större volatilitet återfinns i 
deras aktier. 

Genom att investera i fastighetsbolag med en hög utdelning förbättras den effektiva 
avkastningen för investeraren. De fastighetsbolag som istället låter vinster vara kvar i bolaget 
överskattar i allmänhet den förväntade avkastningen av deras förvärvsdrivna utveckling och 
nya projekt och kan inte skapa samma effektiva avkastning. Istället skulle aktieägare gynnas 
mer av utdelningar eller återköp av aktier kontra stora likvider hos bolagen som inte medför 
någon ökning på avkastningen för investerarna. 

Att investera i bolag med en substansrabatt innebär att riskfaktorer finns. Substansrabatten är 
ett tecken på någon form av oro, eller att bolaget haft dåliga år som pressat börskursen. Men 
med den osäkerhet som en substansrabatt innebär medföljer samtidigt möjligheter. De största 
möjligheterna för en investerare är att ett uppköp blir mer sannolikt samt att 
kassaflödesmultiplar lockar nya investerare till aktien. 

Vi har ej funnit stöd för att avkastningen är större i ett geografiskt renodlat fastighetsbolag, 
men att stordriftsfördelarna minskar kostnaderna och underlättar för investerare är det ingen 
tvekan om. 

För att återkoppla mot vår frågeställning så går det inte att rekommendera bolag med en viss 
strategisk inriktning då deras nyckeltal förändras kontinuerligt. Men att investera i ett bolag 
med en god direktavkastning, en hög belåning och en betydande substansrabatt har historiskt 
varit lönsamt. Denna kombination exponerar även investerarens kapital mot en attraktiv risk. 

Ur ett historiskt perspektiv, vid investeringar i börsnoterade fastighetsbolag, har det alltså 
lönat sig att investera i fastighetsbolag med följande attribut; 

• Hög utdelning 
• Substansrabatt 
• Hög belåning 

Slutligen måste även en fundamentalanalys göras baserat på hur ledningen, affärsmöjligheter 
och ägandet i bolaget ser ut. Dessa faktorer kan inte rangordnas såsom nyckeltalen ovan utan 
grundar sig på en underliggande förkunskap inom området. Attributen ovan kan ses som en 
första gallring av passande bolag, sedan bör en fundamentalanalys avgöra vilket eller vilka 
bolag som är passande för en investering. 
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