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Sammanfattning  

  

  Titel: Vad kan förklara skillnader i direktavkastningskrav? 
- En jämförelse mellan Stockholm CBD och förort 

Författare Oskar Sandblom och Roine Stenius 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 
Examensarbete nummer 148 
Handledare Hans Lind 
Nyckelord Fastighetsinvestering, Direktavkastning, Risk, Trend. 
   
Det råder idag en kongruens vid ansättningen av direktavkastningskravet med avseende på 
fastighetsinvesteringar i Stockholm. Denna enighet tar i verkligheten uttryck i en högre applicerad 
direktavkastning för Stockholms förorter jämfört mer centrala lägen. Detta kan delvis bero på att 
fastighetsinvesteringar i dessa områden är att anse som mer riskfyllda än de i Stockholms kärna, 
Central business District (CBD). Vidare anses de huvudsakliga anledningarna till detta vara 
volatilitet i hyresintäkter, i andra ord innebär detta en rädsla för att hyresnivåer samt vakanser 
skall fluktuera för mycket. Som resultat av denna åsikt väljer investerare som nämnt att ta höjd 
för denna osäkerhet i form av en högre ansatt riskpremie i direktavkastningskravet.  
 
Rapporten har som utgångspunkt att redogöra begreppet direktavkastning och dess ingående 
parametrar. Frågor som besvaras är hur den är uppbyggd och vilka faktorer som kan påverka 
storleken på denna. Vidare diskuteras även hur risken i den samma kan bedömas, hanteras samt 
reduceras. 
 
Efter att ha redogjort för begreppet direktavkastning mynnade uppsatsen ut i en jämförelse av 
direktavkastningar, hyresnivåer samt vakansnivåer för just CBD och förorterna(resten av 
Stockholm). Detta för att se om den allmänna åsikten stämmer överens med data och vad som 
kan antas motivera denna differens i direktavkastningskravet.  
 
Till jämförelsen hämtades material in via en enkätundersökning, material från IPD, Newsec, 
Leimdörfer samt från en genomförd intervju. Allt detta material underbygger åsikten att en högre 
direktavkastning används i förort. Dock visar materialet med vikt på hyresintäkter att 
bedömningen av det högre direktavkastningskravet inte är självklar. Vid utvärderingen av det 
insamlade materialet syns klara skillnader mellan den allmänna åsikten och de rapporterade 
siffrorna. Det finns inga tydliga tecken som med hänseende på hyresintäkter motiverar denna 
högre ansatta riskpremie i direktavkastningskravet.  
 
Däremot kan det finnas andra incitament för skillnader i riskpremien. Beroende på incitament till 
investeringen kan andra parametrar vara av större vikt, som till exempel likviditet, konjunktur 
eller efterfrågan. För att utreda detta krävs ytterligare undersökningar. 
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Abstract  
  

  Title: What could explain diffrences in yields? 
- An comparison between Stockholm CBD and suburbs 

Authors Oskar Sandblom and Roine Stenius 
Department Department of Real Estate and Construction Management  
Thesis number 148 
Supervisor Hans Lind 
Keywords Real Estate Investments, Yield, Risk, Trend. 
   
There is today congruence when determining the yield with respect to real estate investments in 
Stockholm. This unity takes in reality expression in a higher applied yield for Stockholm suburbs 
compared to more central locations. This can partly depend on the reason that real estate 
investments in these areas are to be considered more risky than those in Stockholm core, the 
Central Business District (CBD). Furthermore you can see the main reasons to this in volatility in 
rental income, in other words, this means a fear that rents and vacancies shall fluctuate more. As 
a result of this view, investors choose a higher risk premium applied to the yield. 
 
The report starts by explaining the concept of yield and its component parameters. Questions 
that will be answered in the report are such as, how the yield is structured, the factors that may 
influence the choice of this parameter. Further discussed is how the risk of the same can be 
assessed, managed and reduced. 
 
Having explained the concept of yield the report resulted in a comparison in yields, rents and 
vacancies for CBD and the suburbs (rest of Stockholm). The reason for this is to see if the 
general opinion is consistent with the data and what can justify this difference in yield. 
 
For the comparison we retrieved material via a survey, data from IPD, Newsec, Leimdörfer and 
also a completed interview. All this material reinforces the view that a higher yield is used in 
suburbs. However, the material shows with emphasis on rental income that the assessment of the 
higher yield requirement is not obvious. By the evaluation of the collected material it shows a 
clear difference in the general view and the reported figures. There is no clear sign that with 
respect to rental income that justifies the higher beset risk premium in the yield. 
 
But there may be other incentives for differences in the risk premium. Depending on the type of 
investor, other parameters can be of major importance, such as liquidity, economic or demand. 
To explain this further investigation is needed. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Risk är ett begrepp som kan ha olika betydelser och kan hänföras många uttryck. I 
nationalencyklopedin definieras den som; ”risk, i allmän betydelse möjlighet att något oönskat 
skall inträffa. Detta kan röra sig om individuella risker, risker för samhället av social eller 
ekonomisk natur eller miljörisker.” (www.ne.se/lang/risk, 2013).  

Vidare kan vi se ”risk” i det perspektiv som uppsatsen berör, nämligen begreppet modern 
portföljteori, MPT1, där denna definieras som osäkerhet. Osäkerheten kan ur fastighetsägarens 
perspektiv ses som en ovisshet i fastighetens förväntade förmögenhetsvärde, annorlunda uttryckt, 
nuvärdet av det framtida värdet och driftnettot fram till det värdet (Fastighetsnomenklatur, sid 
494, 2011).  

1.2. Syfte 

I denna rapport skall vi undersöka hur risken påverkar bedömningen av direktavkastningen vid 
fastighetsinvesteringar. Det råder en allmän uppfattning om att direktavkastningen är lägre i de 
mest centrala delarna av ett samhälle för att därefter öka i takt med att det geografiska avståndet 
till centrum ökar (Lind, sid 20, 2004). För att kunna avgöra om detta stämmer kommer en 
granskning av fluktuationer i hyror, vakanser samt direktavkastningar under en 15 års period att 
genomföras. Detta för att kunna studera om volatiliteten i dessa parametrar kan ge stöd för den 
gängse uppfattningen. För att få en bild av hur marknadens aktörer idag ser på risk kopplat till 
geografiskt läge kommer det även att genomföras en enkät och intervju för att kartlägga och 
jämföra mot data. 

1.3. Disposition 

Innan en jämförelse kan ligga till grund för arbetet måste det först skapas en förståelse för vad 
direktavkastningen är och hur riskbegreppet är kopplat till denna. Därför kommer de inledande 
kapitlen att generellt beskriva vad direktavkastningen är att betrakta som, hur denna är uppbyggd 
och hur den används inom fastighetsområdet. Sedermera kommer riskbegreppet beskrivas mer 
allmänt och slutligen diskuteras vilka risker som finns kopplade till fastighetsinvesteringar, och då 
främst till direktavkastningen där riskbegreppet är en av byggstenarna. När förståelse finns för 
direktavkastning och de nämnda parametrarna(hyror och vakanser) avslutas rapporten med en 
analys av enkätundersökningen samt även en analys av hämtat material från IPD, Newsec och 
Leimdörfer.  

                                                 
1 MPT är modern portföljteori 
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y = direktavkastningskrav (yield) 
rf = riskfri alternativ placering 
r = riskpremie 
g = värdeutveckling 
 

2. Direktavkastning samt direktavkastningskrav 

2.1. Vad är direktavkastning? 

Det finns två olika angreppssätt för direktavkastning, en för marknadens bedömning av den 
rådande faktiska direktavkastningen2 samt en metod för den rationella investerarens krav på vad den 
borde vara, det s.k. direktavkastningskravet3 (Lind, sid 8, 2004). Det senare kommer att beskrivas 
mer i kapitel 2.2.  
 
Direktavkastningen används allmänt för att mäta den förväntade avkastningen på en investering, 
med andra ord kan den betraktas som ett lönsamhetsmått. Den kan ses som utdelning per 
aktie/aktiepris på finansmarknaden (aktiekunskap.nu, 2013) eller som i vårt fall där 
direktavkastningen, (Da) kan härledas ur definitionen: 

 
  

  

fastighetens driftnetto
Da

MV eller pris
  

 
Här utläses ”driftnettot” som fastighetens överskott då vi tar: 

 hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader 
 

Samt fastighetens ”marknadsvärde” (MV) där den mest använda definitionen är: 

 Det mest sannolika pris4 som skulle erhållas om fastigheten bjöds ut på en öppen fri marknad, med 
tillräcklig marknadsförings tid samt utan partsrelationer och tvång 

 
(Fastighetsnomenklatur, sid 324, 2011). 
 
Detta tillämpas praktiskt genom att parametrarna som beskrivits ovan samlas in från en mängd 
data om försäljningar och driftnetton och sedan utväderas i den beskrivna formeln. 
 
I fastighetens driftnetto finns en rad oklarheter som påverkar storleken på en fastighets driftnetto 
mer eller mindre. Några av dessa nämns i en artikel på fastighetsnytt av Nordlund och 
Lundström (2011) där det diskuteras kring definitionsproblematik med just termen ”driftnetto”. 
Vidare existerar det en problematik kring definitionen på marknadsvärdet och dess influens på 
direktavkastningen. Bland annat kan det noteras att nya bokföringsregler har ändrat incitamenten 
för ”bokfört värde/marknadsvärdet” som innebär att det idag redovisas marknadsvärde på den 
gällande tillgången och inte inköpspriset på tillgångssidan. De olika värderingsmetoderna som 
appliceras på kommersiella fastigheter ger även olika utslag beroende på hur ”ägarna” valt att 
redovisa just de nämnda kostnaderna i bokföringen. Detta kommer dock inte att behandlas 
närmare i rapporten.  

2.2. Vad är direktavkastningskrav? 

I den andra metoden är utgångspunkten att bedöma vilket krav en investerare bör ha på lägsta 
direktavkastning, det så kallade direktavkastningskravet vilket kan beskrivas som: 
 

y = rf + r± g  

 

                                                 
2 Direktavkastning benämns ofta som yield även i svensk skrift 
3 Direktavkastningskrav har ingen direkt översättning till engelska, ofta används begreppet yield för båda uttrycken 
4 Pris är det vi kan observera vid en faktisk transaktion (Fastighetsnomenklatur, sid 324, 2011). 
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Det finns därför två definitioner som på en rationell och fungerande marknad kan antas närma 
sig varandra, detta eftersom marknadens direktavkastning borde anpassas efter det krav som en 
rationell investerare ställer (Lind, sid 8, 2004).  
 
De två angreppssätten direktavkastning och direktavkastningskrav kan användas gemensamt som 
hjälpmedel för att analysera om en investering anses vara bra nog eller ej. Genom att bestämma 
direktavkastningskravet samt driftnetto går det vid fastighetsinvesteringar att räkna ut vilket pris 
som bör betalas. Kopplat till de definitioner som togs upp tidigare för direktavkastningen betyder 
detta att samtliga antaganden om driftnetto, riskjusteringens storlek samt driftnettots utveckling 
kommer att påverka bedömningen av vad en investerare bör betala för ett visst objekt (Lind, sid 
8, 2004). 

2.3. Faktorer som påverkar utfallet av direktavkastningen 

Det går i definitionen för direktavkastning se att den grundar sig på ett driftnetto samt ett 
uppskattat värde för en potentiell fastighet, det s.k. marknadsvärdet. Båda dessa parametrar 
inverkar direkt på vilket värde direktavkastningen kommer att generera.  
 
Driftnettot definieras som: ”Årligt överskott som står till förfogande för förräntning av totalt 
fastighetskapital sedan utbetalningar för drift och underhåll dragits från bruttoinbetalningarna. 
Avskrivningen är ingen utbetalning och ingår därför inte i utbetalningarna vid beräkning av 
driftnettot”(Fastighetsnomeklatur, sid 577, 2011). Vidare har vi definitionen för central 
administration som: ”Administrationskostnader i ett fastighetsföretag som är av övergripande 
företagsgemensam art och redovisas nedanför resultatbegreppet driftöverskott/driftnetto i 
resultaträkningen”(Fastighetsnomeklatur, sid 577, 2011). 
 
Dessa båda definitioner menar Nordlund och Lundström (2011) skall anses åsyfta att 
administrationskostnaderna till någon del skall ingå i begreppet drift och därmed vara en del av 
driftnettot, fastigheten är ju inte självgående vad gäller exempelvis hyresförhandlingar, avisera 
hyror m.m. Vidare menar de att driftnettodefinitionen och uttrycket netto skall utläsas enligt: 
”Inbetalningar som tillgången ger upphov till i verksamheten minskat med utbetalningar som är 
nödvändiga för att tillgången ska kunna ge upphov till inbetalningar i verksamheten. Detta 
innefattar utbetalningar som antingen direkt eller efter en fördelning på rimliga och konsekventa 
grunder kan hänföras till tillgången”. Dock appliceras inte dessa definitioner och tankesätt lika av 
alla och resultatet kan bli olika direktavkastningar för exakt samma fastighet beroende på om 
dessa administrationsutgifter hos vissa företag helt exkluderas ur driftnettot samt hos andra delvis 

och så vidare (Nordlund och Lundström, 2011). 
 
Andra problem som också ger olika utslag i driftnettot är hur företagen väljer att redovisa sina 
drift- och underhållskostnader i avseendet ”underhåll”, vilket då ger ett utslag på nettot eller som 
investering vilket inte medför påverkan på driftnettot. Mätningen av den årliga drift- och 
underhållskostnaden kan också innebära vissa olikheter då dessa varierar år till år. För driften kan 
det vara faktorer som hur kall en vinter är o.s.v. samt för underhållet hur mycket som görs i 
fastigheten det gällande året (Lind, sid 6, 2004). 
 
Problemen som rör uttrycket marknadsvärde är främst den uppenbara osäkerheten kring 
värderingen då jämförbara objekt är begränsade eller helt saknas, samt att varje objekt är specifikt 
för sig (Lind, sid 6, 2004).  
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3. Risk ur ett allmänt perspektiv 

3.1. Vad är risk? 

Risk kan definieras som ”Sannolikheten för en avvikelse mellan förväntat resultat och det verkliga 
utfallet för framtida händelser under en särskild period” (Liwen et al., sid 1120, 2011). I 
definitionen är utfallet och sannolikheten att den inträffar de två väsentliga parametrarna och det är 
önskvärt att kunna mäta samt bedöma dessa med största möjliga precision (Fager och Felixson, 
sid 8, 2000). 
 
Utfallet kan i sin tur delas in i tre delar, karaktär, omfattning och tidpunkt. Dessa gemensamt 
beskriver typ av skada och vilket område som påverkas. Vidare beskriver dessa även storlek, det 
vill säga hur hårt området drabbats och under vilken tidsperiod. Uppdelningen av parametrar är 
delvis generell för olika typer av risk, som exempel går det att kvantifiera både risk för en epidemi 
och ekonomisk risk i en viss investering. Skillnaden är att vissa parametrar kommer att se olika ut. 
För en epidemi handlar det kanske om antal avlidna människor medan det för en investering 
handlar om risken att förlora kapital. Fager och Felixson (2000) beskriver istället problematiken 
med att jämföra olika parametrar som människoliv och pengar. Detta behöver dock inte vara ett 
problem i all utvärdering av risk då de ofta utvärderas med samma mått på kvantitet, nämligen 
pengar. (Detta är möjligt även om det är helt skilda karaktärer på utfallet) (Fager och Felixson, sid 
8, 2000). 
 
Den andra parametern som beskrivs är sannolikheten för att ett visst utfall ska ske. Det tillämpas 
både vetenskapliga modeller samt personliga bedömningar för uppskattning av sannolikheter. De 
skattas med olika metoder beroende på symmetrin och hur de uppträder, gemensamt är dock att 
sannolikheter kan beskrivas över ett visst konfidensintervall (Fager och Felixson, sid 11, 2000). 
Dock kommer inte processen att behandlas närmare här i någon djupare beskrivning. 
 
Risken mäts sedan med standardavvikelse eller varians från det troliga utfallet, det två olika 
måtten har ett samband och beskriver egentligen samma resultat men i olika form 
(Fastighetsnomenklatur, sid 494. 2011). 
 
Att hantera risk och agera utifrån risk är att välja mellan olika alternativ för att optimera 
”nettonyttan” vilket kallas för bayesiansk beslutsteori (Fager och Felixson, sid 11, 2000). På 
portföljnivå i MPT innebär detta att försöka maximera avkastningen för en viss risknivå. 
Alternativt går det att vända på formuleringen och minimera risknivå för ett visst avkastningskrav 
(Fastighetsnomenklatur, sid 494, 2011). Optimeringen av nettonyttan kan göras genom att 
värdera utfallet och sannolikheten för att därefter beräkna ett ”expected value (EV)” för ett visst 
agerande. 
Metoden redovisas i formeln nedan: 
 

 
Genom att beräkna EV för olika alternativ går det att skaffa ett underlag för beslutsfattande där 
det alternativet med högst EV är mest lönsamt. 
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Den observante ser att parametrarna p och i är de två som beskrivits i inledningen av detta 
kapitel. Osäkerheten i denna metod bygger alltså på att det är svårt att skatta utfall och 
sannolikhet. Fager och Felixson (2000) beskriver denna problematik som tre separata delar: 

 Sannolikhetsosäkerhet – Osäkerhet knuten till i vilken utsträckning något sker. 

 Värdeosäkerhet – Utfallet kanske inte kan kvantifieras exakt. 

 Utfallsosäkerhet – Alla utfall kanske inte är kända och det är därför möjligt att ett EV inte 
är med i beslutsunderlaget. 

3.2. Faktorer som påverkar risk 

Det kan vara problematiskt att göra en generell kategorisering eftersom risk är kopplat till helt 
olika parametrar för olika verksamheter. I litteraturen används dock tre huvudtyper som nämns 
nedan: 

 Affärsrisk - Osäkerhet i verksamheten och affärsidéen. 

 Strategisk risk - Makroekonomiska faktorer som rör efterfrågan och samhällets 
förändringar i form av lagar och förordningar. 

 Finansiell risk - Risk som är kopplad till förändringar på den finansiella marknaden. 
 
Det finns även andra kategoriseringar där utgångspunkten ligger i att antingen beskriva risk 
utifrån de omgivande faktorer som påverkar alternativt härleds riskerna knutna till respektive post 
i balans- och resultaträkningen (Fager och Felixson, sid 24, 2000). 

3.3. Riskhanteringsprocessen och metoder 

I litteraturen beskrivs en 5 stegsprincip för att minimera de negativa effekter som risk kan 
innebära. 
 
Femstegsprincipen 

 Identifiera och analysera exponering mot möjliga förluster 

 Undersöka möjligheten att använda olika tekniker för riskmanagement 

 Välja teknik för riskmanagement 

 Implementera de valda strategierna 

 Visa resultat och eventuellt justera strategier. 
 
(Neuman, sid 5, 1998) 
 
Det bör dock nämnas att vissa av stegen kan modifieras, Fager och Felixson (2000) beskriver en 
liknande modell med skillnaden att olika arbetsmoment har grupperats olika i de fem stegen. 
Syftet är dock detsamma oavsett vilken modifiering på metoden som genomförs. Det handlar om 
att skapa ett systematiskt arbete för att se till att inga risker förbigås samt att skapa objektivitet i 
uppskattningen av risk (Fager och Felixson, Sid 17, 2000).  
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3.4. Företag och dess riskbeteende 

Ur ett företagsperspektiv kan risk ses som en kostnad eftersom de möjliggör förluster. Detta 
påverkar i sin tur värdet av bolaget eftersom en negativ avvikelse från förväntat resultat skapar 
värdeminskningar. Sambandet kan enkelt beskrivas som:  
 
Värdet av bolag med risk = Värdet av bolag utan risk – totala riskkostnader 
 
Nedan finns en överblick av de olika kostnader som är förknippade med risk: 

 Kostnader för förväntade förluster 

 Kostnader för förlustkontroll 

 Kostnader för förlustfinansiering 

 Kostnader för diversifiering 
 
Punkterna ovan visar att det finns kostnader dels i aktualiserade avvikelser från förväntat resultat 
men även kostnader som är förknippade med att hantera risker samt undvika förluster (Fager och 
Felixson., Sid 14, 2000). 

3.5. Riskpremien – En kompensation för risktagande 

För att kompensera den risk som marknadens aktörer tar vid investeringar används risktillägg och 
riskpremier (Hui et al. sid 2802, 2013). Begreppen används för att hantera risk i två olika 
dimensioner. Risktillägg används för kompensation av risk kopplad till ett specifikt objekt. Detta 
kan till exempel vara ett påslag i direktavkastningen för volatilitet, likviditet, kontraktslängd och 
andra specifika risker kopplade till ett enskilt investeringsobjekt. Tidigare har direktavkastningen 
och dess byggstenar behandlats och det är via direktavkastningen för en viss investering det går 
att ta hänsyn till olika risker och räkna på dessa.  
 
För att förklara riskpremien måste ett antal nya begrepp behandlas. I portfölj- eller 
marknadssammanhang finns det två indelningar på risk. Det handlar om en indelning av 
systematisk och osystematisk risk. Den osystematiska hänförs till specifik risk kopplad till den 
specifika investeringen. Skillnaden från analys av en enskild investering är att denna risk går att 
diversifiera bort, det betyder att risk knuten till ett enskilt objekt/investeringsbeslut går att 
reducera genom att sprida risken på flera investeringar. Den specifika risken minskar alltså i takt 
med att antalet fastigheter eller andra investeringsobjekt ökar i beståndet/portföljen. 
 
Figur 1: Visar en schematisk bild över uppdelning av risk, (Fastighetsnomenklatur, sid 498, 2011). 

 
 
En risk kopplad till ett geografiskt område är systematisk så länge den gäller för en hel 
delmarknad. Detta betyder teoretiskt att riskpremien kan variera mellan olika delmarknader 
(Fastighetsnomenklatur, sid 498, 2011).  
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Företags benägenhet att exponera sig för risker skiljer sig åt. Nedan beskrivs två mått där det är 
möjligt att kvantifiera risknivån, nämligen riskaversitet samt riskaptit. Dessa uttryck behandlas i de 
följande två kapitlen. Riskaversiteten tar mer hänsyn till den långsiktiga synen på företagets 
riskfilosofi och hur den ska hanteras medan riskaptit är ett mått som beskriver fluktrationer i 
riskbeteende ur ett mer kortsiktigt perspektiv, till exempel på grund av konjunktursvängningar 
eller liknande (Hui et al. Sid 2801, 2013). 

3.6. Riskavers kontra risktagande 

Hur en specifik risk påverkar ett företag eller en investering är högst individuell och det kan 
hänföras till svårigheten att mäta de olika parametrar som bygger upp risken. Detta medför olika 
beteenden som inte är helt rationella om vi utgår från idén med expected value. Riskbeteende kan 
grovt delas in i tre kategorier, risktagande, riskneutrala och riskaversa (Fager och Felixson, sid 12, 
2000).  
 
Den generella bilden är att företag i allmänhet är förhållandevis riskaverta (Huffman, sid 34, 
2002).  Detta bekräftas i annan litteratur där det även påpekas att det faktum att företag är 
riskaverta medför att de går miste om investeringar och att de jämfört med riskneutrala företag 
har ett mindre urval av gynnsamma investeringar. Ytterligare en aspekt är att adversitet medför en 
högre risk att projekt överges under projektets gång utan att den fundamentala informationen 
förändrats (Chronopoulos et al. sid 221, 2011).  
 
Ett exempel på riskaversitet är att många föredrar en miljon i handen än att singla slant om 
möjligheten att få 3 miljoner. Scenariot kan beskrivas matematisk på följande sätt: 
 

 
 
I detta fall är det helt enkelt mer lönsamt över tid att välja alternativ 2 även om det innebär en 
risk att gå helt lottlös ur situationen.  
 
Riskadversiteten är positivt korrelerad med riskpremien, detta innebär att om adversiteten ökar på 
grund av att marknaden som helhet blir mer försiktig och mindre benägen att ta risker ökar 
riskpremien. Detta leder i sin tur till att värdet på tillgången minskar när riskpremien ökar (Hui et 
al. sid 2801, 2013).  

3.7. Riskaptit 

Ett annat sätt att mäta investeringsklimatet är att studera riskaptiten (RA). Enligt Hui et al. (2013) 
är riskaptit: ”ett mått som speglar de individuella preferenserna och viljan att bära risk vid 
investeringar på den finansiella marknaden”.  Storleken på RA varierar mellan olika investerare 
beroende på de individuella preferenserna men de varierar samtidigt över tid. Exempel på 
parametrar som påverkar är kalkylränta, inflation, produktionsindex och prisindex (Hui et al. sid 
2801, 2013).  
 
Då riskpremien är en kompensation för risktagande kommer den med andra ord att öka när 
riskaptiten minskar. Det grundläggande resonemanget för detta är att när riskaptiten minskar 
försvinner delar av de potentiella investerarna, vilket i sin tur innebär att efterfrågan minskar och 
vi får en ökad risk (Hui et al. sid 2802, 2013). 
 
 
Tanken är helt enkelt att RA ska fånga det beteende som aktörerna har när de är utsatta för en 
osäkerhet och på så sätt ska det gå att bedöma risk utifrån hur aktörer på marknaden tänker (Hui 
et al. sid 2801, 2013). 
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Ett sätt att mäta riskaptiten är att mäta skillnader i avkastning och därmed även skillnader i 
riskpremien mellan företag eller fonder med olika ranking. För att förtydliga används här ett 
exempel där riskpremien ökar snabbare över en bestämd tidsperiod i ett BBB-rankat företag 
jämfört med ett AAA-rankat (BBB värderas som en mer riskabel tillgång). Detta innebär att 
efterfrågan på mer riskabla tillgångar ökar och därmed ökar även riskaptiten. Dock belyser 
författarna samtidigt att det med hjälp av denna metod är förhållandevis lätt att mäta skillnader i 
risknivå mellan olika tillgångar och att det därmed går att mäta om riskaptiten har förändrats. 
Men de anser samtidigt att det finns svårigheter med att mäta förändringstakten i riskaptiten och 
det är denna som ger information kring hur stora nedgångar på marknaden som kan förväntas 
(Kumar och Persaud, sid 407 och 412-413, 2002). 
 
Det är dock inte riskaptiten i sig som är problematiskt, däremot skapar en minskad riskaptit ett 
klimat på marknaden där efterfrågan på riskabla tillgångar minskar. Därmed ökar risken i dessa 
och värdet sjunker, samtidigt sker det motsatta för mer säkra tillgångar (Kumar och Persaud, sid 
409, 2002). 
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4. Risker kopplade till fastighetsbolag 

4.1. Hur mäts risk hos fastighetsbolag? 

Genom att tillämpa tidigare resonemang om att utvalda delar av direktavkastningens 
beståndsdelar beskriver risknivå samt tillväxt går det att applicera resonemanget kring olika 
risknivåer kopplat till geografiskt läge. Lind beskriver i rapporten ”Direktavkastning och 
direktavkastningskrav för fastigheter” från 2004 att de tre grundläggande byggstenarna i 
direktavkastningen skapar ett antal ”konventionella sanningar”.  Med detta menas att avkastning 
på alternativa placeringar, den mest sannolika driftnettoutvecklingen samt risken kopplad till det specifika 
objektet är de tre parametrar som medför att direktavkastningen anses minska ju mer centralt 
fastigheten är belägen samt ju mer expansiv orten är (Lind, sid 10-11, 2004).  
 
Det är alltså här teorin möter frågeställningen hur vida det är korrekt att riskpremien kan variera 
på grund av geografiskt läge samt huruvida det finns belägg för att risknivån är lägre i centrala 
lägen. 
  
Enligt en analys som redovisas i fastighetsnomenklatur (2011) med data i Svenskt Fastighetsindex 
(SFI) från 2004 hade kontorsfastigheter i Stockholms innerstad en riskpremie på 4,6 % medan 
kontor i övriga lägen hade en riskpremie på 5,9 %. Detta betyder alltså att data antyder att det 
finns ett geografiskt risktillägg på hela 1,3 procentenheter (Fastighetsnomenklatur, sid 493, 2011).  
 
Från det material som erhållits från IPD och som redovisas nedan i analysen över en längre 
tidsperiod (se sid. 21) kan det utläsas att Stockholm CBD5 under 2004 hade en yield på 6,3 % 
medan övriga Stockholm6 hade 7,2 %.  
 
Skillnader i yield kan enligt definitionen på direktavkastningskrav bero på två saker: 
 

1. Skillnad i förväntning av värdeutveckling där synen på skillnader i tillväxttakt ger 
anledning att justera direktavkastningen. 
 

2. Skillnad i risk medför justering av direktavkastningen. 
 
Detta innebär alltså med resonemanget om direktavkastning att en kombination av skillnaden i 
risk adderat med skillnaden i utveckling av driftnettot skulle motsvara denna skillnad i yield på 0,9 
procentenheter, vid antagandet att den riskfria räntan på alternativa placeringar är lika för både 
förort och CBD.  
 
En intressant aspekt ur resonemanget med att se risk som en del av direktavkastningen är att 
gapet mellan den riskfria räntan och direktavkastningen har ökat (figur 3). Detta innebär alltså att 
absolutbeloppet av risktillägg ± driftnettoutvecklingen har ökat. 
 

                                                 
5 Med CBD menas Stockholm Central Business District, se bilaga 2 för definition. 
6 Med Övriga Stockholm menas hela länet exklusive området CBD, se bilaga 1 för beskrivning av kommuner.  
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Figur 2 visar diagram över yield i Stockholm innerstad och risk fri ränta över en 20-års period, (The rental peak promise or 

peril, Leimdörfer, September 2012) 

 

4.2. Vilka risker finns för fastighetsbolag? 

Vilken typ av risker som ett bolag utsätts för skiljer sig åt beroende på vilken verksamhet som 
bedrivs. En övergripande indelning som används i några av de börsnoterade fastighetsbolagen är 
att separera riskerna i strategisk-, affärsmässig-, operationell- och finansiell risk. Som nämnts i texten 
ovan är en möjlig mer specifik kategorisering av risk att följa balans- och resultaträkningen, vilket 
passar förhållandevis bra när det gäller fastigheter.  
(Fager och Felixson, sid 25, 2000).  
 
En viktig aspekt som bör nämnas är att fastighetsmarknaden hanterar ökade risker i form av 
ekonomisk storskalighet i investeringar samt långa investeringsperioder. Detta medför att 
osäkerheten i bedömning av framtidsutsikten ökar.  
 
I vår frågeställning behandlas risk kopplad till geografiskt läge vilket blir en mer komplex 
sammansättning av risker som dels är kopplad till risk i form av fluktrationer i 
hyresintäkt(hyresnivåer och vakanser) samt att olika företag bedömer diversifiering och 
samlokalisering olika. Båda dessa risker är en typ av affärsmässig risk. Likviditet och 
belåningsmöjligheter är exempel på andra parametrar som kan behövas ta hänsyn till, de faller 
istället in under begreppet finansiella risker.  

4.3. Hur ser fastighetsbolag på risk? 

Som nämnts tidigare är bedömning av risk högst personlig, vilket speglar sig tydligt i att olika 
fastighetsbolag redovisar och bedömer risker olika. Av de större fastighetsbolag som undersökts 
redovisar samtliga bedömda risker i sina årsredovisningar och här återfinns ofta den övergripande 
struktur av risker som behandlats ovan. Dessutom redovisas även hur arbetsprocessen med 
riskhantering ska genomföras samt organisationsstrukturen för de som ansvarar för arbetet och 
analys av risk.  
 
Efter en genomgång ser vi dock att flera fastighetsbolag gör en riskbedömning som går i linje 
med den egna affärsplanen, vilket i sig är ganska naturligt eftersom företag bör välja strategier 
som ger högst avkastning till så låg risk som möjligt enligt grundläggande portföljteori 
(Fastighetsnomenklatur, sid 494, 2011).  
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Men eftersom olika bolag har valt olika strategier går det inte att tyda någon enhetlig bedömning 
av synen på risk kopplad till geografiskt läge. Vilket i sin tur medför att det inte råder någon 
enighet kring frågeställningen huruvida fastigheter i förortslägen innebär högre risk eller ej.  
 
Hufvudstaden skriver i sin årsredovisning att ” Risken begränsas dock av fastigheternas 
koncentration till de mest attraktiva lägena” och ”Butikshyror för mer centrala affärslägen har en 
mer stabil nivå” (Hufvudstadens årsredovisning, Sid 53, 2012). Detta tolkas som att 
Hufvudstaden valt en strategi som innebär inversteringar i mer centrala lägen för att det delvis 
innebär en lägre risk i form av att hyresnivån är mer stabil över tiden. 
 
Kungsleden har enligt sin årsredovisning en annan syn på risk kopplad till hyresnivå och skriver: 
”Svängningarna i hyresnivå är ofta lägre utanför innerstadsområdena och därmed även risken i 
denna aspekt”. (Kungsledens årsredovisning, Sid 9, 2012) Detta medför alltså att två bolag har 
helt skilda åsikter kring var risken kopplad till förändring i hyresnivå år som störst och därmed 
även var direktavkastningen är som störst.  
 
Ytterligare ett bolag som behandlar ämnet i sin årsredovisning är Vasakronan som skriver: 
”Beståndet ska koncentreras till marknader med stark ekonomisk tillväxt och hög likviditet i 
transaktionsmarknaden med fokus på kontors- och butiksfastigheter. I det korta perspektivet kan 
dock dessa fastigheter vara de som avkastningsmässigt är mest volatila” (Vasakronans 
Årsredovisning, Sid 38, 2012) Det är möjligt att Vasakronan med marknaden menar hela 
storstadsregioner vilket skulle kunna innefatta både förort och CBD. Uttalandet ger dock sken av 
att Vasakronan anser att sambandet volatilitet i avkastningen samt fastigheter med högre tillväxt 
och efterfrågan korrelerar.   
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5. Enkätundersökning 

5.1. Metod 

Som en del i arbetet med att reda ut frågan kring om det finns belägg för att använda olika 
riskpremier beroende på geografiskt läge har det genomförts en undersökning riktad till 
marknadens aktörer. Syftet har varit att fånga upp den allmänna synen på om risken är högre i 
förorterna till Stockholm, vad som skapar denna risk samt hur denna hanteras.  
 
Undersökningen har skickats ut till 54 medarbetare på totalt 35 företag verksamma på marknaden 
i Storstockholm, och genomfördes med hjälp av en webbaserad enkät. En tredjedel av de 
tillfrågade företagen består av konsultbolag medan resterande är fastighetsägare. Bland 
fastighetsägarna finns både företag som till huvudsak koncentrerat sitt fastighetsbestånd i förort 
eller CBD samt ett par som är verksamma inom båda områdena. På de större företagen har vi 
valt att skicka ut enkäten till fler medarbete där vi har kunnat hitta tjänster och olika 
ansvarsområden men som ändå har inblick och hanterar dessa frågor.  
 
De som deltagit är ekonomi- och investeringschefer på fastighetbolagen samt analys- eller 
transaktionsanvariga på de olika konsultbolagen. Undersökingen har varit helt anonym och 
resultaten visar varken företag eller medarbetarens namn. Svarsfrekvensen var 44,5 % av samtliga 
som varit inbjudna att delta i undersökningen, observera dock att det i enkäten inte görs någon 
separering mellan konsulter och fastighetsägare. Det finns därför ingen information kring vilken 
kategori de som svarat tillhör. 

5.2. Frågor 

Nedan följer en redogörelse av frågeformuläret som skickats ut. Observera att vissa av frågorna 
är följdfrågor till föregående och därför har frågeformuläret förändrats beroende på hur den 
tillfrågade har svarat. 
Fråga 1 
Var anser ni att risken i fastighetsinvesteringar är som störst? 

 I Stockholms förort 

 Stockholm CBD 

 Den är lika stor oavsett geografiskt läge 
 
Fråga 2 (Följdfråga till första alternativet) 
Vad anser ni är den främsta anledingen till att risken är större i förorten? 

 Trenden är sämre 

 Mer volatilt klimat för hyresintäkter vid konjunktursvängningar 

 Lägre restvärde 

 Lägre transaktionsvolymer vid försämrad konjunktur 

 Övrig anledning 
 
Fråga 3 (Följdfråga till andra alternativet) 
Vad anser ni är den främsta anledingen till att risken är större i CBD? 

 Trenden är sämre 

 Mer volatilt klimat för hyresintäkter vid konjunktursvängningar 

 Lägre restvärde 

 Lägre transaktionsvolymer vid försämrad konjunktur 

 Övrig anledning 
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Lika 8,3 %

Var anser ni att risken i fastighetsinvesteringar är som störst?

(20 %)Trenden är sämre

(53 %) Mer volatilt klimat för hyresintäkter vid konjunkturssvängningar

(7 %) Lägre restvärde

(20 %) Lägre transaktionsvolymer vid försämrad konjunktur

Förort 66,7 %

CBD 25 %
(83 %) Mer volatilt klimat för hyresintäkter vid konjunkturssvängningar

(17 %)Högre prissättning ger mindre buffert

 
Fråga 4  
Tillämpas olika riskpremier i direktavkastningskrav och kalkylräntor för olika geografiska 
områden? 

 Ja 

 Nej 
 
Fråga 5 (Följdfråga till fråga 4 vid första alternativet) 
Vad är den nuvarande skillnaden i direktavkastningskravet för förort kontra CBD? 

 0-1% 

 1-2% 

 2-3% 

 3-4% 

 Annan procentenhet 
 
Fråga 6 (Följdfråga till fråga 4 vid andra alternativet) 
Vad är det nuvarande direktavkastningskravet för kontorsfastigheter i Stockholm? 

 Svar (Inga förvalda alternativ) 
 
Fråga 7 
Har ni någon övrig kommentar eller annat att tillägga? 

 Svar (Inga förvalda alternativ) 

5.3. Resultat 

De första tre frågorna i undersökningen visar var de tillfrågade anser risken är som störst samt 
olika anledningar till detta. Resultatet redovisas i tabell 1 nedan:  

Tabell 1: Visar svarsresultat för de tre första frågorna i enkäten. Fält till höger visar främsta orsak till valet i vänster fält 

och skrivs som andel inom respektive kategori (förort, CBD samt lika). 
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Procentuell skillnad Antal svar

0-1 % 1

1-2 % 11

2-3 % 10

Inget svar 2

Totalt 24

Hur stor är skillnaden i direktavkastning CBD kontra förort? 

Observera att ett volatilt hyresklimat kan innehålla risk för både ökade vakanser och minskade 
hyresnivåer. Samtliga deltagare som svarade på fråga 4 (23 av 24 möjliga) angående 
direktavkastningskrav var överens om att det tillämpas olika direktavkastningskrav för olika 
geografiska områden.  
 
Storleken på skillnad i direktavkastning är dock svår att utläsa vilket visar sig i resultatet på fråga 5 
nedan: 
 

 
 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Visar vilken skillnad de tillsvarade ansåg rådde i direktavkastningen. 

De tillfrågade har haft möjlighet att kommentera respektive fråga och ett par anser att 
indelningen CBD/Förort är alldeles för enkel för att det ska gå att besvara frågan på ett korrekt 
sätt. En av deltagarna skriver i sin kommentar att: ” I till exempel Marievik eller Frösunda är 
spreaden kanske 1-1,5 % men om man för sig ut i verklig förort, till exempel kontor i Veddesta 
eller Upplands-Väsby så är spreaden minst 2-3 % ” medan en annan enkätdeltagare skriver:” 1-5 
% beroende på förutsättningar, förort/CBD är en för förenklad distinktion för att kunna dra 
slutsats.” Detta kan tolkas som att vissa av deltagarna i enkäten anser att skillnaderna är för stora 
mellan olika geografiska områden för att frågan ska kunna besvaras på ett korrekt sätt. 
Procentsatsen i sig kanske inte säger så mycket i detta fall, men resultatet visar ändå på skillnader 
och att vissa anser att den ökar med avstånd från CBD och ju längre ut i förorten fastigheten är 
belägen. 
 
I den sista enkätfrågan var syftet att fånga in allmänna åsikter och där gavs det därför möjlighet 
att fritt diskutera och skriva åsikter. Här ges återigen en bild av att åsikterna går isär vad det gäller 
frågan om vad som påverkar denna typ av risk och att orsakerna kan vara betydligt fler. Någon 
anser att efterfrågan vid svacka i konjunkturen nästan alltid består medan potentiella köpare blir 
färre i förorten vilket kan tolkas som att detta ökar risken i förort. I en kommentar beskrivs att 
hyresgästernas ”kräsenhet” skapar högre driftkostnader i CBD vilket kan tolkas som att det ökar 
risken.  
 
Vidare skriver en deltagare: ”Att CBD normalt antas ha lägst riskpremie beror på den förutfattade 
men inte alltid korrekta meningen att efterfrågan på såväl lokaler som investeringsfastigheter 
kommer vara störst där i förhållande till utbudet.” Samma deltagare anser även att risken inte kan 
bedömas på detta förenklade sätt och skriver: ”Om synen på risk förenklas och görs 
endimensionell, när den inte är det, kommer den vara undermålig för att bedöma risk.” 
 
Efter att ha studerat kommentarer knutna till de olika frågorna i enkäten vill vi slutligen belysa att 
deltagarna har haft svårigheter med att besvara vissa frågor på grund av problematik med att ange 
risk på en så generaliserad nivå. Flera har betonat att risk inte kan studeras endimensionellt och 
att de därför är svårt att separera risk kopplat till geografiskt läge från den totala risken i en 
specifik fastighetsinvestering.      
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5.4. Analys 

Först och främst kan det konstateras att resultatet från enkäten bekräftar resultat från tidigare 
studier i den litteratur vi behandlat där den allmänna åsikten verkar vara att risken tilltar i takt 
med ökat avstånd från CBD. Detta grundar vi dels på att 67 % anser att risken är högre i förorten 
samt i de kommentarer som gjorts där det står att skillnaden i riskpremien kan variera mellan 1-5 
procent beroende på läge och då främst avstånd från innerstaden.  
 
Av båda grupper som valt att risken är större i något av områdena förort/CBD så anses den 
främsta orsaken vara volatilitet i hyresintäkter. Detta behöver inte vara så motsägelsefullt som det 
vid en första anblick kan låta. Som redan nämnts bygger hyresintäkt på både hyresnivå samt 
vakansgrad, beroende på vilken parameter som anses innehålla störst volatilitet skapar det helt 
olika syn på i vilket område risken i fastighetinvesteringar är som störst. Detta stödjs också av att 
det kommenterats bland de som anser att risken är större i förorten där flera personer förtydligar 
att det är på grund av ökade vakanser.  
 
Det är dessutom drygt 8 % av de tillfrågade som anser att det inte är någon skillnad på risk ur ett 
geografiskt perspektiv. Här kan det konstateras att risk inte anses påverkas av geografiskt läge.  
Kommentarer kring svårigheten att ange skillnader i direktavkastningskrav för det generaliserade 
området som vi valt att kalla förort tyder dels på att direktavkastningskravet varierar. Det kan 
samtidigt konstateras att den enligt de tillfrågade verkar öka med avståndet från centrala 
Stockholm, men att det är svårt att ange några generella storlekar på direktavkastning. 
 

5.5. Kommentarer kring enkätundersökningen 

Om risken är störst i förort eller CBD är en mycket tydlig fråga i utformning och bara det faktum 
att marknadsaktörerna inte är enade kring denna fråga är intressant. Att sedan båda grupper anger 
att hyresintäkter är den främsta anledningen tyder på att det råder en delad mening kring om det 
är hyresnivån eller vakansgraden som bidrar mest till ökad risk.  
 
Det bör även kommenteras att det i enkäten kommit fram åsikter att risk inte är endimensionell 
och att den därför inte går att mäta som en enskild variabel. Det må hända att det finns 
svårigheter att mäta skillnader på ett korrekt och tillförlitligt sätt. Men undersökningen pekar ändå 
på att synen är den att det finns en risk kopplad till geografiskt läge. Hade åsikten istället varit den 
att den inte påverkas alls hade det heller inte gått att besvara frågorna. 
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6. Dataanalys över direktavkastning och hyresintäkter  

6.1. Metod 

I detta kapitel anförs material från IPD Sweden Property Index. IPD samlar in fastighetsdata från 
ett stort antal fastighetsägare. Organisationen finns förutom i Sverige även i ett stort antal andra 
länder. Fastighetsägare finns som registrerade uppgiftslämnare till IPD och uppgifterna som IPD 
lämnat är helt anonyma sett till vilka företag materialet rör. De uppgifter som har erhållits och 
kommer att synliggöras och resoneras kring är yielden (direktavkastningen), vakanserna samt 
hyresnivåerna för CBD och övriga Stockholm. I begreppet ”övriga Stockholm” innefattas förorter 
samt Stockholm stad exklusive just CBD. En sådan indelning anses vara representativ för en 
större helhet i jämförelsen. Nedan kommer respektive graf för de angivna parametrarna 
presenteras och kommenteras. 

6.2. Analys av data från IPD 

I figur 4 visas resultatet av hur yielden har rört sig från 1998 fram till 2012 för de rapporterande 
fastighetsägarna. 
 
Figur 3 

 
 

6.2.1. Kommentarer kring yield 

Det första som kan noteras är att den allmänna uppfattningen om yielden och det faktum att den 
är högre i förorten stämmer för de rapporterande fastighetsägarna. I enkätundersökningen på 
frågan ”hur stor denna skillnad i yieldspreaden var” observerades att en majoritet av de tillfrågade 
svarade mellan 1 - 3%. Detta kan ses som ett representativt intervall för hur stor spreaden är, då 
förorterna enskilt med stor sannolikhet skiljer sig åt. I figuren kan vi se att spreaden är ca 1 % 
över tiden under den aktuella perioden alla ”förorter” sammantagna. Detta är dock en klart 
mindre spridning än vad som presenterades i den nämnda undersökningen. 
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Uppsatsen hade som mål att studera risken i direktavkastningen för CBD kontra förort, om den 
är högre i förorten samt vidare om skillnader är befogade. Som en förlängning på enkätmaterialet 
kommer nu de två huvudanledningarna (hyres- samt vakansnivå) som ligger till grund för åsikten 
att yielden är högre i förorten anföras. Detta för att se om det finns data som kan underbygga 
uppfattningen där 66,7% ansåg risken vara högre i förorterna samt att 53 % av dessa ansåg att 
detta är på grund av högre volatilitet i hyresintäkter. 
 
I figur 5 kan vi se hur hyresnivåerna7 (rental value) fluktuerat under perioden 1997 - 2012.  
 
Figur 4 

 

6.2.2. Kommentarer kring Rental Value 

Här kan direkt observeras en större volatilitet från trendlinjen i fallet CBD. Det har alltså varit 
mindre svängningar i hyresnivåerna för förorterna. Detta tolkas som att det inte är motiverat med 
en högre riskpremie på grundval av alltför volatila hyror i förorterna då dessa tycks vara mycket 
stabila.  
 
Däremot visar diagrammet en större ökning av hyresnivåerna för CBD. Detta skulle kunna 
fungera som motvikt i resonemanget om en motiverad mindre direktavkastning utifrån att 
tillväxten i hyresintäkt är större för CBD.  Denna större ökning av hyresnivåer kan dock ha flera 
förklaringar som t.ex. det faktum att driftkostnader för fastigheter i CBD är högre på grund av de 
högre kraven som hyresgästerna ställer och att det inte tagits höjd för detta från första början 
eller att kraven ökat snabbare än hyrorna. Med detta resonemang kan högre hyror motiveras för 
att erhålla ett överskott.  
 
Vidare kan även ytterligare resonemang kring den procentuella ökningen (värdeutvecklingen) av 
hyresnivåer som skett föras. Skillnaden i den årliga värdeutvecklingen är ca 0,5 procentenheter för 
hela perioden (15 år). Detta kan alltså med tidigare nämnd formel för direktavkastningen (se sid 
6) inte motivera skillnaden över tid på ca 1 procentenhet. 

                                                 
7 Värdet för ”rest of Stockholm” 2001 har bedömts felaktigt i data från IPD och därför har ett nytt värde 
interpolerats fram. 
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En annan aspekt är den att hyreskontrakten i CBD kan innehålla hyresrabatter i form av årshyror, 
dessa har ett stort värde och kräver således en högre hyra resterande kontraktstid. Det är också 
värt att nämnas att hyresgästanpassningar bör vara mer kostsamma för detta område. Dessa 
rabatter och kostnader finns så klart i förorterna också, men vi anser ändå att det är troligt att det 
finns skillnader. Alltså är det svårt att se denna hyresökning i CBD som en självklar motivering 
till den lägre risken i yielden då det kan finnas många förklarningar till denna ökning. Slutligen 
kan nämnas att yielden även speglar de framtida förväntningar som finns för ett område. Således 
kan en investerare utifrån den större ökning av hyrernivåer som CBD upplevt, anse att det finns 
en säkerhet inbyggd i området och därmed applicera en lägre riskpremie för området.  
 
Vidare illustreras i figur 5 hur vakanserna för samma period har fluktuerat för att se om det kan 
finnas belägg som motiverar den högre yielden i förorterna. 
 
Figur 5 

 

6.2.3. Kommentarer kring Vacancy Rate 

I figuren för vakanser kan noteras två trender. Perioden 1997 – 2005 antyder att vakanserna följs 
åt med en nästan identisk differens. Den höga uppgången av vakanser från 2001 kan förklaras av 
IT – kraschen som slog hårt mot fastighetsbranschen. Intressant är att efter detta, från 2005 och 
framåt, nästa kris, bolånekrisen som slog till 2008 och det faktum att diagrammet inte uppvisar 
samma mönster i vakanskurvorna. Nu kan noteras en högre volatilitet i CBD samt att 
vakansnivåerna även ökar. Detta till skillnad mot förorterna som uppvisar en stabilisering i 
volatilitet samt en minskning i vakansnivån. Även här antyds att det finns vissa tvivel kring om 
vakansnivåer är en korrekt anledning till att höja riskpremien i yielden. 
 
Ytterligare en intressant observation är att yielden för CBD inte har följt med upp under perioden 
från 2007 fram till 2010 jämfört med den ökning i vakansnivån som figur 5 visar. Med 
utgångspunkten att vakans skapar risk vilket i sin tur höjer yielden borde den för CBD ha ökat 
mer under denna period. Frågan som kan ställas är om det är någon av de andra parametrarna i 
yielden som har påverkats? Enligt figur 2 föll den 5-åriga obligationsräntan med nästan 2 
procentenheter under samma period vilket borde ha pressat ner yielden. Det kan även spekuleras 
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i om det fanns förväntningar om bättre framtidsutveckling vilket kan ha bidragit till att yielden 
kunnat bestå på de låga nivåerna.   
 
För att ytterligare underbygga de framtagna diagrammen samt se om det finns skillnader i 
parametrarna kommer en jämförelse att göras mellan materialet i Newsecs marknadsrapporter 
som finns att tillgå på deras hemsida med IPDs levererade material. 

6.3. Jämförelse av yield (IPD kontra Newsec)  

I figur 6 har en jämförelse i yielden illustrerats. På grund av bristfällig information kan noteras att 
Newsecs material inte rör hela perioden 1997 – 2013. 
 
Figur 6 

 

6.3.1. Kommentarer kring Yields IPD - Newsec  

Inga anmärkningsvärda skillnader i yieldens storlek tycks finnas mellan IPD och Newsec. Det går 
med andra ord att utläsa liknande mönster ur konsulternas rapportering om parametrarnas storlek 
och rörelser som IPD. Värt att notera är att Newsec mäter för ”Prime suburb” medan IPD mäter 
för samtliga områden i Stockholms län med undantag för CBD. Detta borde innebära skillnader i 
nivån för aktuell yield, men istället visar data att de följs åt med endast mindre avvikelser. En 
förklaring till detta kan vara att IPD möjligtvis har en större vidd på lokalisering av fastigheter 
och att medelvärden därför hamnar runt samma nivå som för Newsecs ”Prime Suburb”. En 
annan förklaring kan vara att fastighetsägarna som ingår i IPDs underlag är så pass stora och hårt 
exponerade i det område som räkans till ”Prime Suburb” att de därför visar liknande sekvenser. 
Dessa förklaringar är lite av varandras motsatts, men eftersom vi inte har tillgång till det 
underliggande materialet är det svårt att dra närmare slutsatser. De tycks dock korrelera bra och 
ger ytterligare belägg för det faktum att det tillämpas en högre yield i förorterna. 
 
En jämförelse mellan vakanserna hade vart önskvärt, dock har detta material ej gått att få fram 
och kan därför inte redovisas. Däremot visas i figur 7 en jämförelse av hyresnivåerna för 
perioden 2000 – 2010. 
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Figur 7 

 

6.3.2. Kommentarer kring Rental Value 

Här skiljer sig mönstret åt vad gäller perioden 2001 – 2003. Därefter tycks kurvorna följas åt med 
skillnaden för nivåerna. Detta kan sannolikt förklaras med att det finns skillnader i 
fastighetsrapporteringen. Det vill säga, antalet inrapporterande fastigheter kan skilja sig åt och 
vara förklaringen till differensen. Värt att kommentera är det faktum att precis som för 
jämförelsen av yield uppstår svårigheten att analysera varför skillnaderna är så små i hyresnivå 
mellan definitionerna ”Prime suburb” och ”rest of Stockholm”, som IPD och Newsec har använt 
sig av. 
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7. Analys 
När informationen insamlats och bearbetats visade det sig att det råder en övertygelse i branschen 
om att yielden är högre i förorterna än i CBD. Enkätmaterialet visade att en majoritet ansåg att 
detta berodde på större fluktuationer i hyresnivåer och vakanser för förorterna. Detta kan dock 
inte styrkas av uppgifterna som samlats in från IPD och Newsec. Tvärtom, i fallet hyresnivåer 
syns en tydlig stabilitet för förorterna då å andra sidan CBD uppvisar en volatil rörelse om än 
med större hyresnivåökning. Skillnaden i årlig hyresökning för jämförelsen är 0,5 procentenheter.  
 
Vakanserna visade på två olika scenarion i grafen. En där vakansnivåerna följde varandra åt med 
skillnad för nivå innan och under IT-kraschen. Detta för att sedan separeras från och med 2005 
och under nästkommande kris, finanskrisen visa på helt olika mönster. Här kunde vi se ett 
trendbrott där vakansnivån för förort stabiliserade sig och även avtog. Parallellt ökade CBDs 
vakansnivåer och uppvisade dessutom större volatilitet. 
 
Dessutom visar kurvorna för respektive yield och område på en likhet där de närmast följer 
varandra med en spread på runt 1 procentenhet över tiden. Och inte alls den likhet med 
hyresnivåer och vakanser som från början antogs. Möjligtvis kan generaliseringen där alla 
områden exklusive CBD representerar förorterna till Stockholm innebära att det inte är en 
besynnerlig tanke att resultatet kanske inte är helt rättvisande. Dock torde det ske en utjämning 
av höga och låga yields för olika områden och av den anledningen vara tillräckligt bra för en 
jämförelse av detta slag. Det givna utseende på grafen ger allena upphov till funderingar om hur 
denna yield och dess risk verkligen utvärderas.  
 
Nedan listas några av de tankar som resultatet ger upphov till. 
 

 Är verkligen fastighetsmarknaden, med dess specifika områden och unika fastigheter så 
homogen att en yieldspread på som störst 1,5 % uppmätts under en 15 års period (och 
längre undantaget Newsecs material) samt i stort behåller en differens på 1 % genom hela 
den undersökta perioden? 
 

 Är detta endast ett resultat av vanemässigt beteende som sprids från mun till mun eller att 
den stora skaran tycks se samma framtidsutsikt som i sin tur speglar sig i 
direktavkastning? 

 
 

 Är vekligen fastighetsmarknadens aktörer så skickliga i sitt utövande, att det vid 
fastställande av yielden i respektive fastighet alltid landar i siffror som tyder på detta 
resultat? Eller finns det en vid spread fastigheter emellan vilket ändå resulterar i en 
sammantagen yieldspread på högst 1,5 procentenheter?  

 
Ett annat intressant scenario som tycks framträda vid granskandet av vakanskurvorna och 
yieldkurvor är trendbrottet från 2005 i vakanserna. Detta lämnar också några obesvarade frågor 
som: 

 Borde inte yield kurvan i förort följt med nedåt mycket mer då vakanserna för samma 
period i fallet förort sjönk? 
 

 Beror detta på att vakanserna inte påverkar yielden i den utsträckning som kan antas? 
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Vidare finns det ett antal aspekter att tänka på vid utvärderingen av yielden. I en intervju med 
Brostaden (2013) nämndes att det kan poängteras att det finns skillnader mellan fastigheter och 
andra typer av finansiella tillgångar som aktier och värdepapper. Fastighetsmarknaden är inte lika 
perfekt och lika likvid. Det är därför möjligt att en del aktörer på grund av risk väljer att avstå 
från att investera i områden med mindre likviditet. 
 
Undersökningen är som tidigare nämnt i form av områden generaliserad till att ”förorterna” 
täcker hela Stockholm. Det skulle framstå som aningen egendomligt att komma med påståendet 
att alla områden var för sig skulle uppvisa samma mönster. Som nämnts i rapporten finns en rad 
individuella egenskaper som spelar in på ett visst områdes inbördes risk samt hur den kan 
reduceras. Dessa kan vara allt från möjligheter att vidare investera i området, transaktionsvolymer 
och inte minst de enskilda objektens skick. 
 
Vidare betonades i intervjun att det kan vara viktigt att se fastighetens förutsättningar utifrån den 
närmsta omgivningen. Risken kan även reduceras genom att investera i mer fullexploaterade 
områden. Det kan vara svårt att hålla hyrorna på befintlig nivå och framför allt att höja 
hyresnivån om det hela tiden byggs nytt i området.  
 
Ytterligare ett resonemang som framfördes under intervjun kring detta är att skillnaden i yield 
inte alltid ökar linjärt med avstånd från CBD. Det kan finnas olika faktorer, men en stor orsak är 
att risk är kopplad till hur lättillgänglig fastigheten är. Det kan därför finnas anledning till att 
studera olika kluster och förutsättningar vad det gäller transport och tillgänglighet för att kunna 
analysera risken. 
 
Vår åsikt från resultatet i enkätmaterial samt intervju är att homogenitet bland objekten kan antas 
vara mindre i förort än i CBD, det medför i kombination med mindre likviditet att objektens 
specifika risk varierar i större utsträckning. Det är heller inte möjligt i en heterogen bransch att 
dra alla investerare över samma kam. Det finns olika typer av investerare som ser varierande 
risker, men även värderar och påverkas av risker kopplade till fastigheter på olika sätt.  
 
Denna undersökning stämmer främst in på den långsiktiga ägaren där ett restvärde vanligen inte 
är en faktor i beräkningar eller estimeringar. Det är därför möjligt att DCF-metoden inte används 
i samma utsträckning för mer långsiktiga ägare. I detta fall är det viktigare med en positiv 
utveckling av driftnettot och bra planering för investeringar i fastigheten över tid. I fallet där vi 
har en mer kortsiktig investerare är det möjligt att denne påverkas mer av restvärdet och framför 
allt av timing i konjunkturcykeln, som kan antas vara det huvudsakliga skälet till bra avkastning.  
Investerare av den typen borde då hålla sig till en transaktionsintensiv marknad där denne kan 
överlåta fastigheten så snabbt och smidigt som möjligt. Med andra ord är inte utvecklingen i 
hyresintäkter huvudfokus och återspeglas således inte i direktavkastningskravet. 
 
Vad är det då som driver på denna skillnad i yield? Efter utvärdering av enkätmaterial och 
diskussioner träder en ny bild fram som till viss del kan ligga till grund för den högre yielden i 
förorterna. Detta ter sig vara högre trend som i sin tur är nära sammankopplad med ökad 
likviditet i CBD. Det faktum att det är en trend att investera i CBD och att fastighetsbolag kanske 
anser att detta skapar en lägre risk kan i sig vara en pådrivande faktor till den lägre yielden. Trend 
kan generera likviditet vilket i sin tur skapar stabilitet i risknivån, frågan är dock hur stabil trenden 
är och huruvida den kan förändras. 
 
Vi kan konstatera att trend är svårare att sätta fingret på än vad det är att mata in exempelvis 
vakans eller hyresnivå i kalkyler. Samtidigt ser vi en möjlighet att trend kan vara en viktig orsak till 
att direktavkastningen justeras upp i förort. Detta på grund av tidigare resonemang att trend ger 
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upphov till andra parametrar som transaktionsvolym samt att efterfrågan och transparansen på 
marknaden hålls på gynnsamma nivåer i CBD. En negativ effekt på dessa parametrar kan i sin tur 
också ge upphov till att belåningsmöjligheterna stryps och att detta ger ökade kreditrisker i förort. 
På så sätt är det möjligt att flera olika parametrar där kopplingen till risk mer direkt kan påverkas 
av något som kan sammanfattas som en trend på marknaden. 
 
Dock bör det tydligöras att vi inte har dragit några slutsatser kring att detta är fallet, det kan dock 
vara en möjlig förklaring till den yieldspread som existerar när hyresintäkter samt hyresutveckling 
inte motiverar detta.  
 
För att kunna förstå risk kopplat till lokalisering ur ett bredare perspektiv behöver därför fler 
parametrar som påverkar olika fastighetsägare inkluderas. Det kan t.ex. vara transaktionsvolymer 
kopplat till konjunktur och prisindex. På så sätt går det att vidare analysera de parametrar som 
styr även mer opportunistiska eller kortsiktiga investerare. 
 
Det är dessutom möjligt att mer institutionella investerare påverkas av konjunkturen och att 
förändringar i fastighetsportföljen styrs av när det är för stor eller liten del av deras totala kapital. 
Med hänsyn till resonemanget ovan är det dessutom troligt att risknivåer varierar för olika 
investerare inom samma område. En analys av flera parametrar skulle därför även ge möjligheten 
att ta hänsyn till detta. 
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8. Avslutning 
Resultat som rapporten ger upphov till visar bland annat på det faktum att en högre ansatt yield 
för ”förorterna” tillämpas i verkligheten. Däremot ger resultatet inte belägg för att denna höjda 
riskpremie skulle vara motiverad utifrån större fluktuationer i hyresintäkterna, d.v.s. hyresnivåerna 
eller vakanserna.  
 
Den högre yielden i förorterna går heller inte att till fullo motivera med skillnader i 
hyresutveckling där denna i genomsnitt endast var 0,5 procentenheter. 
 
Vi kan också notera att marknadens syn på risk inte är enad, varken i vilket område risken är som 
störst, orsaken till detta eller hur den reduceras. Till viss del kan detta förklaras utifrån att olika 
investerare ser och påverkas av olika risker och agerar utifrån dessa. Det skall även noteras att det 
kan finnas enskilda förorter som skiljer sig mer eller mindre från CBD. 
 
Vidare ser vi att det måste finnas andra förklaringar till denna högre ansatta riskpremie. Dessa 
anser vi skulle vara den trend som råder i att investera i ett visst område som kan skapa likviditet 
på marknaden. 
 
Till vidare forskning lämnar vi uppgiften att undersöka de specifika förorterna för sig i relation till 
CBD samt utreda de andra tänkbara anledningarna som skulle kunna motivera den högre yielden. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Definitionsområde Övriga Stockholm exklusive CBD 

Stockholm 
Upplands-Väsby 
Vallentuna 
Österåker 
Värmdö 
Järfälla 
Ekerö 
Huddinge 
Botkyrka 
Salem 
Haninge 
Tyresö 
Upplands-Bro 
Täby 
Danderyd 
Sollentuna 
Nacka 
Sundbyberg 
Solna 
Lidingö 
Vaxholm 
Sigtuna 

Bilaga 2 – Definitionsområde CBD  

Nedan visas en bild över Stockholm CBD: 
 

 
Kartan visar Stockholm CBD och är en imitation av den ursprungliga kartan som publicerats i (Fastighetsvärlden, 

2012) 


