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Sammanfattning 

Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en 
återhämtningsfas. Förutsättningarna för fastighetsbranschen är fortsatt goda och en klar majoritet 
(59 procent) går i köpplaner. Var fjärde fastighetsägare räknar med att öka antalet anställda. Bara 4 
procent planerar en minskning. Precis som fallet varit under det senaste året är fastighetsägarna i 
Malmö mindre optimistiska än kollegorna i Göteborg och Stockholm.   

70 procent av Sveriges fastighetsägare uppger att lönsamheten är bra eller t.o.m. mycket bra. Nöjd-
ast är man i Stockholm och Göteborg. I Malmö uppger däremot 13 procent att lönsamheten för när-
varande är dålig. En mycket stor majoritet i landet räknar med fortsatt god eller bättre lönsamhet. I 
Malmö uppger dock 11 procent att de tror på vikande lönsamhet under det kommande året.  

25 procent av landets fastighetsägare uppger att butiksvakanserna har ökat under det senaste halv-
året. I Malmö uppgår denna andel till 32 procent. Motsvarande andelar i Stockholm och Göteborg är 
7 respektive 20 procent.  

Bostadsvakanserna är, som vanligt i bostadsbristens förlovade land, obefintliga. När det gäller kon-
torsvakanserna uppger 16 procent att de har ökat, 26 procent att de har minskat medan resten upp-
ger att de har varit oförändrade. Även här sticker Malmö ut med en något mindre positiv utveckling. 
27 procent av regionens fastighetsägare uppger att kontorsvakanserna har ökat. I Stockholm och 
Göteborg uppger knappt 5 procent detsamma. 

I Malmö spår 14 procent av fastighetsägarna att kontorsvakanserna kommer att öka under året. I 
Stockholm och Göteborg är dessa andelar mindre (8 respektive 3 procent). Denna uppfattning åter-
speglas i den förväntade hyresutvecklingen.  

Däremot är det i princip ingen som tror att priserna på kontorsfastigheter kommer att minska under 
de kommande 12 månaderna. När det gäller butiksfastigheter är uppfattningen mer splittrad. 10 
procent tror att priserna kommer att vara lägre om 12 månader än i dag medan 26 procent tror att 
de kommer att vara högre.    

I denna upplaga av Fastighetsägarnas Sverigebarometer frågade vi fastighetsägarna vilket politiskt 
parti som har den bästa politiken för 1) fastighetsbranschen i stort, 2) för storstädernas utveckling, 3) 
för att skapa hållbara städer samt 4) för att lösa bostadsbristen. Vi frågade också vilket parti som har 
bäst förutsättningar att skapa en fungerande bostadspolitik.  I samtliga ”grenar” tog alliansen hem 
segern. Det mest slående är dock den stora osäkerhet som råder avseende de politiska partiernas 
politik. Genomgående svarar ungefär hälften av fastighetsägarna att de inte vet vilket parti som har 
den bästa politiken avseende de olika aspekter som frågorna tar upp. Det kan knappast ses som nå-
got annat än ett underbetyg åt partiernas förmåga eller vilja att formulera tydliga alternativ och lös-
ningar på fastighetsområdet.  

 

 

 

Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas region-
föreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den svenska fastighetsbranschen och publiceras 
en gång per år. Underlaget utgörs av en webbaserad enkät och riktar sig till cirka 500 fastighetsföre-
tag i 28 svenska städer. Svaren speglar fastighetsägarnas uppfattning om nuläge och förväntningar 
avseende vakanser, hyror, priser, planerade köp, anställningsbehov samt den övergripande nation-
ella och regionala ekonomiska utvecklingen. 
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Nuläge 

Den första upplagan av Fastighetsägarnas 
Sverigebarometer genomfördes 2010. Då 
hade svensk ekonomi inlett återhämtningen 
efter den kraftiga nedgången under 2009. 
Oron inom fastighetsbranschen var fortfa-
rande stor, inte minst p.g.a. osäkerheten om 
bankernas möjligheter att refinansiera bran-
schens stora lånestockar. Med facit i hand vet 
vi att det gick bra. Tillgången till bankfinansie-
ring försämrades visserligen och utländska 
investerare lämnade landet, men intresset för 
fastigheter stärktes ändå då kapitalstarka pri-
vata bolag och institutioner (pensions- och 
försäkringsbolag) började söka placeringsal-
ternativ till lågavkastande statsobligationer. 

I takt med att avkastningskraven på fastighet-
er i attraktiva lägen tryckts ned, har jakten på 
alternativ sökt sig ut i mer sekundära lägen. 
Bankernas intresse av att finansiera fastighets-
investeringar har dessutom ökat tydligt under 
senare tid. Enligt denna upplaga av Sverigeba-
rometern anser de flesta fastighetsägarna - 71 
procent - nu att tillgången på bankfinansiering 
(figur 1) kan betecknas som normal. 19 pro-
cent anser t.o.m. att den är bättre än normal. 
10 procent tycker att tillgången till bankfinan-
siering fortfarande är sämre än normal, vilket 
troligen speglar de ökade kraven på eget kapi-
tal från bankernas sida.      

 

Att svenska fastigheter uppfattats som ett 
tryggt placeringsalternativ beror sannolikt på 
kombinationen av relativt god sysselsättnings-

utveckling och frånvaro av spekulationsbygge. 
Skillnaden jämfört med de länder som sett 
sina fastighetsmarknader fallera kunde inte 
vara större. När lägenheter och kontor stod 
tomma i krisländerna, pressades vakanserna 
ned i de svenska städerna. Stabila hyror och 
låga räntor skapade god lönsamhet i den 
svenska fastighetsbranschen, trots den osäkra 
ekonomiska utvecklingen i omvärlden. 

Fastighetsägarnas Sverigebarometer har se-
dan 2010 speglat denna utveckling. Lönsam-
heten i branschen har generellt varit god. På 
regional nivå har utvecklingen dock sett olika 
ut. Under de senaste åren är det framför allt 
Malmöregionen som utvecklats svagare p.g.a. 
dess koppling till den danska ekonomin, som 
utvecklats mycket svagt. Detta mönster 
hänger med även i årets upplaga av Sverigeba-
rometern.  

På riksnivå uppger 70 procent av fastighetsä-
garna att lönsamheten är bra eller mycket 
bra. Det är i Stockholm och Göteborg vi hittar 
flest nöjda fastighetsägare. I Malmö uppger  
däremot 13 procent att lönsamheten för när-
varande är dålig (figur 2).   

 

Den svaga konjunkturen i Danmark är en an-
ledning till detta, men produktionen av lokaler 
i Malmö har också varit relativt stor under de 
två senaste åren. Andelen av produktion på 
spekulation har dessutom varit större i Malmö 
än i de båda övriga storstadsregionerna. 
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Figur 1. Bankfinansiering i dagsläget 
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Figur 2. Lönsamhet i dagsläget 
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Bakom den relativt goda lönsamheten ligger 
generellt sett låga vakanser och stabila hyror. 
Här kan vi dock se en skillnad mellan olika 
typer av bestånd och regioner. 25 procent av 
landets fastighetsägare uppger att butiksva-
kanserna har ökat under det senaste halvåret. 
I Malmö uppgår denna andel till 32 procent. 
Motsvarande andelar Stockholm och Göte-
borg är 7 respektive 20 procent.  

Kontor och bostäder har haft en stabilare ut-
veckling. Bostadsvakanserna är, som vanligt i 
bostadsbristens förlovade land, obefintliga. 
När det gäller kontorsvakanserna uppger 16 
procent att dessa har ökat, 26 procent att de 
har minskat medan resten uppger att de har 
varit oförändrade. Även här sticker Malmö ut 
med en något mindre positiv utveckling. 27 
procent av regionens fastighetsägare uppger 
att kontorsvakanserna ökat. I Stockholm och 
Göteborg uppger knappt 5 procent detsamma. 
Det syns även i hyresutvecklingen (figur 3).  

 

I Malmö har hyrorna i princip legat still efter 
krisutbrottet 2008/2009. I Stockholm och Gö-
teborg har trenden pekat uppåt. Å andra sidan 
upplevde inte Malmö samma sättning i hy-
rorna under 2009 som de andra storstäderna, 
i synnerhet Stockholm. Det ska också under-
strykas att utvecklingen i Malmö inte är enty-
dig. I de moderna kontorsbestånden i Hyllinge 
och Västra hamnen har utvecklingen varit 
stark. Där ligger vakansgraderna på ungefär 
samma nivåer som i Stockholms och Göte-
borgs innerstäder (cirka 4 procent). Det är 

framför allt i de omoderna lokalerna i centrala 
Malmö som vakanserna har ökat.  

Förväntningar 

Fastighetsägarna delar de flesta bedömarnas 
uppfattning om den svenska konjunkturen. En 
klar majoritet tror på en återhämtning under 
2014. Återigen skiljer sig uppfattningen åt 
mellan regionerna. 25 procent av fastighetsä-
garna i Malmö tror att konjunkturen försvagas 
under året (figur 4). Samtidigt räknar 40 pro-
cent med att den återhämtning som inleddes 
under senare delen av förra året kommer att 
hålla i sig. I de övriga storstadsregionerna är 
pessimisterna färre och optimisterna fler.   

 

Skillnaderna syns även i förväntningarna på 
den egna verksamheten. Den helt domine-
rande andelen fastighetsägare räknar med 
fortsatt god eller bättre lönsamhet. I Malmö 
uppger dock 11 procent att de tror på vikande 
lönsamhet under det kommande året (figur 5). 
De flesta optimisterna återfinns i Göteborg.   
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Figur 3. Kontorshyror senaste 6 mån  
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Figur 4. Konjunkturen i egna regionen om ett år 
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Figur 5. Lönsamhet om 12 mån 
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Skillnaden mellan regionerna går att spåra i 
förväntningarna på vakansutvecklingen. I 
Malmö tror 14 procent av fastighetsägarna att 
kontorsvakanserna kommer att öka. Detta är 
något förvånande med tanke på att ytterst lite 
kontorsyta tillkommer i Malmö under 2014. I 
Stockholm och Göteborg är dessa andelar 
mindre (8 respektive 3 procent). Inte oväntat 
ger detta även avtryck i synen på den kom-
mande hyresutvecklingen (figur 6). 

    

Trots osäkerheten kring hyresutvecklingen, är 
det ingen som tror att priserna på kontorsfas-
tigheter kommer att minska under de kom-
mande 12 månaderna (figur 7). Det gäller även 
fastighetsägarna i Malmö. Andelen som tror 
på oförändrade priser är dock större i den 
södra storstadsregionen än i de båda andra.  

 

Samma förväntan gäller prisutvecklingen på 
hyresbostadsfastigheter. När det gäller butiks-
fastigheter är uppfattningen mer splittrad. 10 
procent tror att priserna kommer att vara 
lägre om 12 månader än i dag medan 26 pro-
cent tror att de kommer att vara högre.    

Under 2013 gjordes större fastighetsaffärer 
för cirka 90 miljarder kronor (enligt Newsec), 
vilket vara något lägre än 2012 (107 miljarder 
kronor). Givet fastighetsägarnas svar i denna 
enkät finns det ingen anledning att tro att 
aktiviteten kommer att minska. 59 procent av 
dem räknar med att göra större köp under 
året. Av de som inte planerar sådana köp, 
anger de flesta svårigheten att finna köpvärda 
objekt som det viktigaste skälet. I Malmö har 
fastighetsägarna en något mer avvaktande 
hållning än kollegorna i Stockholm och Göte-
borg (figur 8).  

 

Fastighetsägarna räknar med att kunna bidra 
positivt till landets sysselsättningsutveckling. 
25 procent avser att öka antalet anställda 
under året. Bara 4 procent ser ett behov att 
banta personalstyrkan.    

Otydliga politiker 

Om valet i höst enbart hade handlat om fas-
tighetsmarknadsfrågor skulle alliansen ta hem 
segern, åtminstone om Sveriges fastighetsä-
gare fick bestämma. I denna upplaga av Fas-
tighetsägarnas Sverigebarometer ställde vi 
följande fyra frågor med anledning av valet i 
september:  

Vilket parti anser du har bäst politik för…  

• ...fastighetsbranschen i stort? 
• …storstädernas utveckling? 
• ...för att skapa hållbara städer? 
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Figur 6. Kontorshyror om 12 mån 
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Figur 7. Fastighetspriser om 12 mån, kontor 
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Figur 8. Fastighetsköp under året 
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• ...att lösa bostadsbristen? 

Dessutom frågade vi vilket parti som har bäst 
förutsättningar att skapa en fungerande bo-
stadsmarknad.   

I samtliga ”grenar” tog alliansen hem segern. 
Det mest slående är dock den stora osäkerhet 
som råder avseende de politiska partiernas 
politik. Genomgående svarar ungefär hälften 
av fastighetsägarna att de inte vet vilket parti 
som har den bästa politiken avseende de olika 
aspekter som frågorna tar upp (se rutan härin-
till). Det kan knappast ses som något annat än 
ett underbetyg åt partiernas förmåga eller 
vilja att formulera tydliga alternativ och lös-
ningar på fastighetsområdet.  

När det gäller frågan om vilket parti som er-
bjuder den bästa lösningen på bostadsbristen, 
är det så många som 60 procent som inte har 
någon uppfattning om vilket av de politiska 
blocken som är bäst. Det är oroande men 
kanske inte så förvånande. Den sittande rege-
ringen har förvisso tillsatt utredningar i en 
sällan skådad omfattning, men det har framför 
allt rört olika former av plan- och byggregler. I 
de viktiga övergripande frågorna som rör hy-
ressättningssystemet och transaktionsskatter i 
samband med försäljning av bostadsrätter och 
villor duckar såväl regeringen som opposition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Kontakt:  
 
Tomas Ernhagen 
Chefekonom, Fastighetsägarna Sverige 
Telefon 08-617 77 18 
tomas.ernhagen@fastighetsagarna.se 
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