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Sammanfattning 

 
• Utvecklingen i den svenska ekonomin har varit ryckig de senaste åren. I kontrast till detta har 

fastighetsmarknaden generellt uppvisat en hög grad av stabilitet. Tudelningen förväntas 
fortgå de närmaste åren när svensk ekonomi, trots Riksbankens nollränta, återhämtar sig i 
långsam takt.   
 

• Den långsamma återhämtningen beror på flera faktorer. Skattehöjningar och tuffar krav på 
låntagare gör det svårt för konsumenterna att driva ekonomin på det sätt som skett under de 
senaste åren. Den svaga och osäkra utvecklingen på många av Sveriges viktiga exportmark-
nader gör det svårt för exporten att kompenser för detta samtidigt som finanspolitiken för-
blir återhållsam. Lediga resurser och dämpade framtidsförväntningar håller i sin tur tillbaka 
investeringsefterfrågan.  
 

• Arbetslösheten biter sig fast på höga nivåer och inflationen förblir oroande låg. De senaste 
årens penningpolitiska misslyckande är en viktig förklaring till att det förhåller sig på det sät-
tet. Fallande inflationsförväntningar minskar penningpolitikens möjlighet att påverka eko-
nomin.  
 

• Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden har varit hög under årets tre 
första kvartal. Intresset riktas framför allt mot kontor och hyresbostäder i storstäderna. Inve-
sterarna söker sig dessutom i ökad grad till s.k. sekundära lägen. Bakom utvecklingen ligger 
goda finansieringsmöjligheter och en gynnsam utveckling av vakanser och hyror. Med fort-
satt ökad sysselsättning, trots hög arbetslöshet, och ett tydligt urbaniseringstryck, förväntas 
även 2015 bli ett gynnsamt år för fastighetssektorn i stort. Låga räntor bidrar också.   
 

 

 
 
 
 

Sverige (procentuella förändringar) 2014 2015 2016   
BNP 1,9 2,1 2,4   
KPI (årsgenomsnitt) -0,2 0,3 1,6   
Arbetslösheten, %  8,0 7,5 7,3   
Reporäntan, december 0,0 0,0 0,5   
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TUDELNINGEN FORTGÅR 

Svensk ekonomi har haft en minst sagt ryckig 
resa sedan krisutbrottet under hösten 2008. 
Efter störtdykningen med 5,2 procent 2009 
studsade ekonomin upp med 6 procent året 
därpå. 2011 noterades en tillväxt på 2,7 pro-
cent. 2012 var det åter dags för minustal (-0,3 
procent) och i fjol gick det framåt med 1,5 
procent. I år är det rimligt att räkna med en 
tillväxt på cirka 2 procent.   

Fastighetsektorn har generellt sett varit betyd-
ligt stabilare. Visst påverkades sektorn av den 
kraftiga kreditåtstramning som följde på den 
amerikanska investmentbanken Lehman Brot-
hers kollaps 2008. Många i branschen oroade 
sig för en härdsmälta när stora lånestockar 
skulle refinansieras. Så blev det inte. Istället 
har fastighetsbranschen visat en avundsvärd 
stabilitet genom hela krisen.  

Den svaga markoekonomiska utvecklingen är 
en konsekvens av svag global efterfrågan, som 
har skapat stor överskottskapacitet inom nä-
ringslivet. Tillsammans med dämpade fram-
tidsutsikter har det tryckt ned investeringarna 
och pressat upp arbetslösheten. Finansmi-
nistern har å sin sida gjort sitt bästa för att 
sitta på statskassan medan Riksbankschefen 
har bedrivit en onödigt stram penningpolitik. 
Följden har blivit en situation med mycket låg 
inflation och tidvis även deflation. De nomi-
nella räntorna har tryckts ned på historiskt 
låga nivåer.  

De låga räntorna har i sin tur gett stöd åt till-
gångar som aktier och fastigheter. I Sverige 
har fastighetsmarknaden dessutom fått stöd 
av befolkningsökning och en kraftig urbanise-
ring. Olika former av hinder mot produktionen 
av nya bostäder och kommersiella lokaler har 
hjälp till att trycka upp priserna i landets ex-
pansiva städer. Trots att makroekonomin har 
gått på sparlåga har det därför överlag gått  

 

 

bra för fastighetsbranschen. Det mesta talar 
för att denna tudelning håller i sig.  

För svensk ekonomi räknar vi med en tillväxt 
på knappt 2 procent i år, 2,1 procent 2015 och 
2,4 procent 2016. I ett historiskt perspektiv är 
det inte så illa. Den genomsnittliga tillväxten 
sedan 1990-talet är trots allt inte högre än 2,5 
procent. Men om det är en återhämtningsfas 
vi befinner oss i, som dessutom stöds av ultra-
låga räntor och mycket billig energi, så går det 
minst sagt trögt. Att inte ekonomin förmår 
mer beror på en blandning av faktorer i utlan-
det och på hemmaplan. Låt oss börja med det 
tydligaste hemmasnickrade problemet – pen-
ningpolitiken.  

RIKSBANKEN ÖVERRASKAR IGEN 

Den 28 oktober lyckades Riksbanken än en 
gång överraska marknaden. Efter att ha sänkt 
räntan med 50 punkter i somras, drogs den nu 
hela vägen ned till nollstrecket. Dessutom 
reviderades prognosen för reporäntans fram-
tid ned rejält. Riksbanken räknar med noll-
ränta en bra bit in på 2016. Därefter höjs den 
sakta för att nå 1,75 procent i slutet av 2017 
(figur 1).  

Beslutet var aggressivare än vad marknadsak-
törerna hade räknat med. Vilket fick till följd 
att kronan försvagdes samtidigt som mark-
nadsräntorna föll något.  
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Nollräntan tyder på att penningpolitiken nu 
riktas in mot att bekämpa risken för deflation. 
Det är bra, men det har inte övertygat mark-
nadsaktörerna om att inflationsmålet på 2 
procent kommer att nås inom de närmaste 
åren.  Enligt undersökningsföretaget Prospe-
ras novembermätning spår aktörerna på fi-
nansmarknaden att inflationen ligger på 0,7 
procent om ett år och på 1,3 procent om två 
år.  I oktober låg motsvarande förväntningar 
på 1 respektive 1,6 procent. Förväntningarna 
på reporäntan har också fallit. Om två år spås 
reporäntan ligga på 0,5 procent. 

PENNINGPOLITISKT MISSLYCKANDE   

En stor del av förklaringen till de fallande in-
flationsförväntningarna och den ökade defla-
tionsrisken beror tyvärr på Riksbankens eget 
penningpolitiska misslyckade de senaste åren.  

Raden av felaktiga beslut inleddes under 
sommaren 2010. Då ansåg majoriteten i Riks-
banksledningen att finanskrisen var över och 
bestämde sig för att höja räntan från den då-
varande nivån på 0,25 procent. Det spelade 
ingen roll att läget i eurozonen precis hade 
tagit en allvarlig vändning till det sämre i och 
med Greklandskrisen. Trots att läget fortsatte 
att försämras höjde Riksbanken räntan steg 
för steg upp till 2 procent innan den tog paus i 
juli 2011. Då hade inflationen, mätt med Riks-
bankens favoritmått KPIF, tryckts en bra bit 
under 1 procentstrecket.  

Höjningarna under 2010 och 2011 motivera-
des med att svensk ekonomi utvecklades 
starkt och att det var dags att stämma i bäck-
en om inte inflationen skulle dra iväg. För be-
dömare utanför Riksbankens murar tedde sig 
dock höjningarna som en gåta. Arbetslösheten 
låg runt 8 procent (figur 2) och risken för ske-
nande inflation var obefintlig. Utvecklingen i 
omvärlden gjorde det mycket svårt att tro att 
svensk ekonomi skulle kunna lägga in en högre 
växel. Inte desto mindre drev Riksbankschefen 

tillsammans med tre av sina kollegor igenom 
höjning efter höjning.  

 

DET KUNDE VARA ANNORLUNDA 

Det skulle dröja fram till den 18 oktober 2012 
innan Riksbankschefen tog bladet från mun 
och förklarade vad det egentligen handlade 
om. I en debattartikel1 skrev Stefan Ingves att 
det var oron för att hushållens skulder skulle 
dra iväg på ett okontrollerat sätt som låg 
bakom räntehöjningarna. De flesta hade nog 
redan förstått det, men det var först nu det 
officiellt sattes på pränt att skuldoron var 
överordnad inflationsmålet inom den normala 
prognoshorisonten.  

För att dämpa skuldökningen var det, enligt 
Ingves, rimligt att hålla räntan högre än vad 
som var motiverat för att klara det lagstad-
gade inflationsmålet. Risken var annars stor, 
ansåg Ingves, att en krasch på bostadsmark-
naden någon gång i framtiden skulle få hushål-
len att hålla i plånböckerna med hög arbets-
löshet och låg inflation som följd. Den situa-
tion som målades upp var precis den verklig-
het som växte fram utanför Riksbanken i takt 
med räntehöjningarna. När prognos efter pro-
gnos slog fel tvingades en motvillig Riksbanks-
ledning att (alltför långsamt) sänka räntan. 
Idag ligger reporäntan på noll procent. Tyvärr 
har Riksbanken nått dit för sent. Trovärdighet-
en för inflationsmålspolitiken har tagit skada, 

                                                           
1 SvD Brännpunkt 2012-10-18 
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vilket avspeglas i det faktum att inflationsför-
väntningarna fortsätter att vika nedåt.  

Det kunde ha varit annorlunda. Centralban-
kerna i USA och Storbritannien parkerade 
tidigt sina räntor på låga nivåer (0-0,25 pro-
cent i USA och på 0,5 procent i Storbritannien) 
och lät dem sedan ligga still. Där ligger de än i 
dag. De båda centralbankerna stöttade också 
sina respektive ekonomier med så kallade 
kvantitativa lättnader. I båda dessa länder 
minskar nu arbetslösheten samtidigt som in-
flationen är tydligt positiv. Kontrasten mot 
Sverige är alltså stor (figur 3).   

 

POSITIV REAL STYRRÄNTA 

För att tydliggöra penningpolitikens betydelse 
är det illustrativt att titta på utvecklingen av 
de reala styrräntorna, d.v.s. styrräntan minus 
inflationen (figur 4). De reala styrräntorna föll 
inledningsvis kraftigt i såväl USA och Storbri-
tannien som Sverige. När inflationen började 
falla under 2011 steg de reala styrräntorna. 
Uppgången var dock mycket mer uttalad i 
Sverige där centralbanken stramade åt pen-
ningpolitiken och tryckte ner inflationen till 
nollstrecket.  

Sedan 2012 har Sverige, till skillnad från USA 
och Storbritannien, haft positiva realräntor. 
Detta påverkade ekonomin negativ på flera 
sätt. Kronan förstärktes, vilket minskade den 
importerade inflationen och gjorde tillvaron 
tuffare för exportföretagen. Det bidrog i sin 
tur till den kraftigt minskade industriproduk-
tionen. Minskad faktisk produktion skapade 

överkapacitet som, tillsammans med sämre 
framtidsutsikter, minskade investeringsviljan. 
En negativ spiral utvecklades som också låste 
fast arbetslösheten på hög nivå.  

 

En ironisk följd av Riksbankens holmgång mot 
hushållens skulder är att den strama penning-
politiken har spätt på skuldökningen snarare 
än att minska den. Skuldutvecklingen i nomi-
nella termer har ökat av strukturella orsaker 
(se faktarutan ”Felaktigt fokus på skulder”). 
Genom att trycka ned inflationen långt under 
inflationsmålet har Riksbanken dock bidragit 
till att öka de reala skulderna. Om Riksbanken 
istället hade klarat sitt inflationsmål (förut-
sättningarna för detta vara goda innan räntan 
började höjas 2010), skulle de reala skulderna 
ha minskat med cirka 2 procent per år. Med 
facit i hand kan vi konstatera att det inte har 
blivit så.      

RISK FÖR LÄGRE INFLATIONSFÖRVÄNTNINGAR 

Trots nollräntan fortsätter företrädare Riks-
banken att sända signaler som kan trycka ned 
inflationsförväntningarna ytterligare. Exem-
pelvis har Stefan Ingves och vice Riksbanks-
cheferna Kerstin af Jochnick och Per Jansson 
upprepat krav på fler åtgärder (utöver kapital-
krav, höjda riskvikter för bolån, bolånetak och 
amorteringskrav) för att dämpa hushållens 
vilja och möjligheter att belåna sig. Förutom 
att sådana åtgärder direkt skulle motverka 
möjligheten att få upp inflationen, riskerar de 
upprepade kraven att skapa en osäkerhet hos 
hushållen som kan spä på det redan höga spa-
randet ytterligare. Ett annat exempel är den 
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tveksamhet avseende Riksbankens möjlighet 
att påverka inflationen som kom till uttryck i 
protokollet från bankens oktobermöte. Såd-
ana antydningar påverkar knappast inflations-
förväntningarna i positiv riktning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsatsen är att penningpolitiken har varit för 
stram och byggt på ett felaktigt fokus på hus-
hållens skulder. Fallande inflationsförvänt-

ningar har gjort det svårare för Riksbanken att 
få ner de reala räntorna och öka takten i den 
svenska ekonomin. Signaler som kan uppfattas 
som att inflationsmålet inte har högsta priori-
tet hjälper inte till. Det penningpolitiska miss-
lyckandet är naturligtvis inte den enda förkla-
ringen till den svaga ekonomiska utvecklingen. 
Den dämpade utvecklingen på många av Sve-
riges viktigaste exportmarknader är och förblir 
ett sänke för svensk ekonomi.  

EUROZONEN STÅR OCH STAMPAR 

Under tredje kvartalet i år lyckades valutaun-
ionen med nöd näppe undvika recessions-
stämpeln. Tillväxten mellan andra och tredje 
kvartalet blev knappt märkbara 0,2 procent. 
På årsbasis var tillväxten 0,8 procent. Samtliga 
stora ekonomier, med Tyskland i spetsen, står 
och stampar. Den svaga statistiken visar att 
eurozonen fortsätter sin kräftgång mot en 
osäker framtid. Det är ett stort problem för 
övriga världen, inte minst för Sverige som 
skickar cirka 40 procent av sina exportproduk-
ter till valutaunionen.    

För drygt två år sedan höll eurozonen på att 
bryta samman under tyngden av skyhöga rän-
tor. Då ryckte centralbankschefen Mario 
Draghi ut och lovade att göra allt som stod i 
hans makt för att rädda euron. Följden blev 
att statslåneräntorna föll kraftigt, även i de 
krisande länderna i valutaunionens periferi. 
Det gav unionens ledare en chans att lägga om 
politiken i mer tillväxtvänlig riktning. De tog 
aldrig den chansen. Såväl Italien som Frankrike 
har gjort allt för att slippa göra nödvändiga 
strukturella förändringar för att få sina ar-
betsmarknader att fungera bättre. Tyskland 
har för sin del fortsatt att kräva åtstramning i 
ett läge där den privata efterfrågan vägrar ta 
fart trots ECB:s nollräntepolitik.  

Med låg efterfrågan lyser även inversteringar-
na med sin frånvaro. Det gör centralbankens 
försök att tvinga bankerna att förmedla billiga 

Felaktigt fokus på skulder 

Bakgrunden till oron för hushållens skuldsättning är den kraf-
tiga uppgången av skuldkvoten (hushållens skulder i förhållande 
till deras årliga disponibla inkomster) sedan mitten av 1990-
talet. Uppgången har av Riksbanken bedömts som så kraftig att 
den har motiverat en stramare penningpolitik än vad som hade 
krävts för att klara det lagstadgade inflationsmålet. Någon 
djupare analys av orsakerna bakom uppgången eller riskerna 
förknippade med skuldsättningen har dock inte presterats av 
Riksbanken. De har dock gjorts av flera andra aktörer, bland 
annat av Finansinspektionen (Fi)1.  

 

Fi:s analys utmynnar i slutsatsen att 80 procent av skuldupp-
gångensedan 1995 förklaras av strukturella faktorer varav den 
enskilt största är det faktum att hushållen idag äger sitt eget 
boende i betydligt större utsträckning än före 1995. Den för-
ändringen beror i sin tur på en omfattande ombildning av 
hyresrätter till bostadsrätter samt att nyproduktionen till stor 
del bestått av bostadsrätter och villor. Bakom den processen 
ligger bl.a. gällande hyressättningssystem.2 Att hela 80 procent 
kan förklaras av strukturella faktorer är mycket positivt. En stor 
oförklarad andel skulle nämligen kunna tyda på att kreditgiv-
ningen hade varit oansvarig eller att bostadspriserna hade 
drivits av spekulation. Så är det inte, konstaterar Fi. En annan 
iakttagelse som Fi lyfter fram är det faktum att skuldkvoten 
sedan 2010 har varit stabil. Det är viktigt eftersom finansiella 
kriser ofta föregåtts av perioder med snabb ökning av skulder-
na. Analysen visar också att hushållens motståndskraft mot 
störningar är god och att de flesta hushåll (80 procent) amorte-
rar på sina nytecknade lån. En rimlig slutsats är att Riksbanken 
haft fel fokus när den valt att prioritera skuldsättningen framför 
inflationsmålet. 

1 Finansinspektionen (2014-11-11), ”Stabilitetsrisker kopplade till hushållens 
skuldsättning”, Fi Dnr 14-15503. 
1 För en diskussion om hyressättningssystemets betydelse för utvecklingen av 
upplåtelseformerna se här:  
http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/aktuellt_opinion/nyheter_1/2013/hyresr
atten-som-forsvann    
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lån utsiktslösa. När efterfrågan från utlandet 
dessutom viker, är det bara finanspolitiken 
som har möjlighet att påverka situationen till 
det bättre. Tyskland har hittills sett till att 
hålla den dörren stängd. Samtidigt fortsätter 
inflationstrycket att minska, vilket ökar risken 
för deflation. Med ökade ekonomiska pro-
blem, ökar också de politiska spänningarna. 
Utfallet i sommarens val till EU-parlamentet är 
ett tydligt exempel på detta, liksom ökade 
krav på regional utbrytning (Katalonien och 
Skottland).  

ECB har aviserat nya åtgärder i form av köp av 
bland annat företagsobligationer som backas 
upp av tillgångar (ABS). Effekten riskerar att bli 
blygsam. Till skillnad från USA, spelar nämli-
gen obligationsmarknaden en relativt liten roll 
för kreditgivningen i eurozonen. Dessutom 
ligger företagsräntorna redan på låga nivåer. 
Läget börjar bli allvarligt för eurozonen. Så 
längre den finanspolitiska dörren förblir 
stängd, finns det inte mycket som talar för en 
snar vändning till det bättre.   

USA HAR FÅTT UPP FARTEN 

Bland de viktigare marknaderna för svensk 
export är det framför allt USA och Storbritan-
nien som har börjat få upp farten. Bostadspri-
serna har hämtat sig och arbetsmarknaden 
har börjat generera jobb. I september föll 
arbetsslöheten i USA under 6 procent. Det är 
en nedgång med fyra procentenheter sedan 
toppen i slutet av 2009 (figur 5).  

 

Det är dock oklart om arbetslösheten nu när-
mar sig en nivå som riskerar att skapa flask-
halsar i ekonomin. Jämfört med de nivåer som 
rådde före krisutbrottet är det fortfarande en 
bra bit kvar. Sysselsättningsgraden är fortfa-
rande låg och många av de som under de se-
naste åren har gett upp jobbsökandet kommer 
säkerligen att repa mod när fler jobb genere-
ras. Andra kommer att välja att gå från ofrivil-
lig deltid till heltid. En tydlig indikation på att 
det fortfarande finns lediga resurser är den 
obefintliga löneutvecklingen för alla förutom 
höginkomsttagare. I vilket fall som helst verkar 
den tryggare situationen på arbetsmarknaden 
ha bidragit till konsumtionslusten i USA.  

En annan viktig anledning till den ökade kon-
sumtionen är sannolikt det faktum att det är 
relativt sett enkelt för privatpersoner att 
komma ur en personlig konkurs i USA. Sane-
ringen av banksystemet har också kommit 
mycket längre i USA än i Europa, vilket under-
lättar kreditgivningen.  

DET GÅR FÖR LÅNGSAMT 

Trots dessa positiva signaler anser många be-
dömare att återhämtningen går för långsamt, 
inte minst med tanke på att räntorna är så 
låga. En del prominenta ekonomer, som Paul 
Krugman och Lawrence Summers, har väckt liv 
i tanken om ”secular stagnation” som den 
amerikanske ekonomen Alvin Hansen lanse-
rade i samband med den stora depressionen 
på 1930-talet. Tanken då som nu är att eko-
nomin tappat en del av sina långsiktiga driv-
krafter och att det permanent krävs låga rän-
tor och finanspolitiska stimulanser för att hålla 
uppe efterfrågan och inflationen.  

Sett i backspegeln är det tydligt att den lång-
siktiga tillväxten i USA och de flesta andra 
länder i den rika världen har minskat ganska 
kraftigt sedan 1970-talet. Det kan finnas flera 
förklaringar till detta, exempelvis demo-
grafiska förändringar, ökade ekonomisk ojäm-
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likhet och mindre kapitalintensiva investering-
ar som minskat den samlade efterfrågan i 
ekonomin och lett till ett ökat sparande. Det 
kan ha tryckt ned inflationen och jämvikträn-
tan, en utveckling som förstärkts av sparande-
överskott i tillväxtländer som Kina samt den 
fortgående globaliseringen och digitalisering-
en som sätter press på löner och priser.  

Ytterligare en iakttagelse som för tankarna i 
samma riktning är det faktum att styrräntorna 
i de rika länderna har blivit successivt lägre 
efter varje konjunkturnedgång sedan 1990-
talet. Det har krävts allt lägre nominella räntor 
för att få upp inflationen till rimliga nivåer 
igen. 

Det är svårt att uttala sig med någon större 
säkerhet om vad detta innebär för den eko-
nomiska politiken. Mycket tyder dock på att vi 
kan räkna med lägre nominella centralbanks-
räntor framöver. Det kan också tyda på att 
USA och Storbritannienredan nu ligger nära 
gränsen för vad deras ekonomier kan leverera.  

Vår bedömning är att den ekonomiska tillväx-
ten i USA och Storbritannien inte är tillräcklig 
för att dra Europa ut ur lågkonjunkturens 
grepp. I synnerhet inte när tillväxten nu däm-
pas i Kina samtidigt som Japan återigen befin-
ner sig i recession. Rysslands aggressiva utri-
kespolitik har också ökat de geopolitiska ris-
kerna och har redan påverkat tillväxten nega-
tivt på viktiga svenska exportmarknader som 
Tyskland och Finland. 

DÄMPAD INVESTERINGSEFTERFRÅGAN 

Utöver den försvagning av kronan som följde 
efter Riksbankens räntesänkning, och den 
eventuella energikick som den billigare oljan 
kan ge världsekonomin, är det inte mycket 
som pekar på att exportefterfrågan kommer 
att vara den dominerande drivkraften i svensk 
ekonomi under det kommande året. Det 
samma gäller näringslivets investeringar (figur 
6), som fortsätter att hållas tillbaka av lågt 

resursutnyttjande och dämpade förväntning-
ar. Bostadsinvesteringarna har dock stuckit ut 
de senaste åren, drivna av kraftig urbanisering 
och hög efterfrågan. Det finns ett starkt poli-
tiskt tryck att öka nyproduktionen, eller åt-
minstone håller kvar den på nuvarande nivå.  

 

Därför räknar vi med att bostadsinvestering-
arna kommer att bidra positivt till tillväxten de 
kommande åren. De främsta hoten utgörs av 
regel- och skatteförändringar som påverkar 
såväl efterfrågan på som finansieringskostna-
derna för nyproducerade bostäder (se faktaru-
torna ”Nya amorteringskrav” respektive ”För-
slag hotar fastighetsinvesteringar”).     

TOMMA LADOR 

Näringslivets samlade investeringsefterfrågan 
blir, som sagt, generellt svag. Det finns inte 
heller mycket som pekar på att finanspolitiken 
kommer att bidra till tillväxten i någon större 
utsträckning under nästkommande år. Fi-
nansminister Andersson har vid upprepade 
tillfällen talat om stadsfinanserna i form av 
tomma lador och avskrapade bord. Trots att 
hon samtidigt har uttryckt en tveksamhet till 
överskottsmålets varande, är den enda rimliga 
slutsatsen att finanspolitiken fortätter att vara 
relativt stram. De reformer som planeras ska 
finansieras ”krona för krona”.  

KONSUMENTERNA DRAR EKONOMIN 

Frågan är då om de svenska konsumenterna 
kan fortsätta att dra svensk ekonomi på det vi 
de gjort under de senaste åren? Drivkrafterna 
bakom konsumtionen de senaste åren har  
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varit en ordentlig ökning hushållens reala dis-
ponibelinkomster till följd av skatteavdrag och 
låg inflation. Ett redan högt sparande har gjort 
att en relativt stor andel av dessa inkomstök-
ningar har använts för konsumtion. Givet att 
inget dramatiskt händer som påverkar ar-
betsmarknaden eller hushållens framtidstro, 
finns de underliggande drivkrafterna kvar. 
Däremot kommer dessa att dämpas av rege-
ringens skattehöjningar och åtgärder som 
syftar till att minska skuldutvecklingen (se 
faktarutan ”Nya amorteringskrav”).   

FASTIGHETSMARKNADEN TUFFAR PÅ 

Transaktionsvolymen på den svenska fastig-
hetsmarknaden har varit hög under årets tre 
första kvartal. Sifforna skiljer sig åt mellan de 
olika konsulter som följer transaktionsutveck-
lingen (beroende på olika beräkningsme-
toder). Men det mesta tyder på fastighets-
marknaden tuffar på och att volymen i år 
kommer att överstiga nivån för 2013 med 
råge. Det mest handlade segmentet är kontor-
fastigheter tätt följt av hyresbostadsfastighet-
er. Återigen är det storstäderna som tilldrar 
sig det största intresset. Men det är inte bara 
de bästa lägena som gäller. Investerarna letar 
numera även i så kallade sekundära lägen.  

Bakom utvecklingen ligger goda finansie-
ringsmöjligheter samt en allmänt gynnsam 
utveckling av hyror och vakanser i både Stock-
holm och Göteborg. Malmö har dock haft en 
något svagare tendens (figur 7).   

 

Effekter av nya amorteringskrav  

Den 11 november presenterade Finansinspektionen det senaste 
förslaget i raden av åtgärder som syftar till att minska skuld-
sättningen hos svenska hushåll. Till dags dato hade vi redan fått 
höjda riskvikter för bankernas bolån, ett bolånetak och amorte-
ringsrekommendationer. Nu levererades skarpa krav, som 
innebär att nya bolån i framtiden ska amorteras med 2 procent 
per år tills de minskat till 70 procent av köpeskillingen. Därefter 
ska lånet minskas med 1 procent per år tills belåningsgraden är 
50 procent. Den omedelbara effekten på svensk ekonomi blir 
sannolikt liten eftersom de nya kraven endast gäller nya lån. På 
lite längre sikt kan dock tillväxten påverkas. Finansinspektionen 
bedömer att priserna tillfälligt kan minska med fem procent, 
och att det i sin tur kan minska konsumtionen med en halv 
procent på ett par års sikt.  

Finansinspektionens bedömning kan ligga i underkant. Exem-
pelvis kan osäkerhet avseende ytterligare åtgärder, vilket bland 
annat Riksbankschefen Stefan Ingves efterlyst, leda till ett ökat 
säkerhetssparande och därmed spä på konsumtionsnedgången. 
Dessutom kommer effekten för enskilda hushåll – bland dem 
många unga hushåll som på grund av bostadsbristen tvingas 
köpa bostad – att bli mycket stor. När ett hushåll köper en 
mindre lägenhet i Stockholm ligger prislappen ofta runt 4-5 
miljoner kr. De tuffare kraven innebär därmed att amorteringen 
inledningsvis kommer att uppgå till 6000-7000 kronor per 
månad, under förutsättning att köparen redan har sparat till 
kontantinsatsen på 15 procent. Det kommer att minska dessa 
hushålls konsumtionsutrymme rejält. Det är ett problem, inte 
minst med tanke på att de unga hushåll som drabbas hårdast av 
förslaget också har den högsta konsumtionsbenägenheten.  

Ett mer långsiktigt problem med amorteringskraven gäller 
bostadsmarknadens funktionssätt. Risken är uppenbar att folk 
undviker att flytta för att slippa ta nya lån som innebär tvångs-
amortering. Liknande inlåsningseffekter skapas redan idag av 
hyressättningssystemet och reavinstskatten vid försäljning av 
bostadsrätter och villor. Att bygga fler hinder gynnar varken de 
som söker bostad eller samhällsekonomin, eftersom det bidrar 
till att minska dynamiken på arbetsmarknaden.  

Ett annat problem är att de nya amorteringskraven innebär ett 
tvångssparande som koncenterar hushållens sparande till 
bostadsmarknaden. Svenska hushåll har i dag ett relativt diver-
sifierat sparande i den egna bostaden, olika typer av fonder och 
enskilda värdepapper. Med Finansinspektionens förslag tvingas 
mer av detta sparande att ske i den egna bostaden. Den sämre 
diversifieringen riskerar därmed att göra hushållen mer känsliga 
för minskade bostadspriser än vad som är fallet idag. Vidare är 
bostadssparandet betydligt svårare att realisera än sparandet i 
fonder och aktier i det fall hushållet tillfälligtvis skulle drabbas 
av ett inkomstbortfall. Med det nya amorteringsförslaget blir 
det därmed svårare för hushållen att i en sådan situation upp-
rätthålla en jämn konsumtion. Risken är därför uppenbar att 
konsumtionsnedgången blir större i lågkonjunkturer än vad som 
annars vore fallet.    
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Hyresutvecklingen (kontor) förklaras till stor 
del av vakansutvecklingen. I Stockholm ligger 
vakansgraden i CBD runt fyra procent. Mot-
svarande siffra i Göteborg är cirka 3 procent. I 
Malmö har vakanserna ökat successivt sedan 
2010 och ligger i dag på 7,5 procent. Det för-
klaras dels av närheten till den lite sämre kon-
junkturen i Köpenhamn, men också av en rela-
tivt omfattande nyproduktion av kontorsfas-
tigheter. Situationen uppge ha stabiliserats 
under 2014.  

ÄVEN 2015 BLIR BRA 

Givet våra förväntningar på den ekonomiska 
utvecklingen i omvärlden och i Sverige, talar 
det mesta för att även 2015 kommer att bli ett 
bra år för fastighetsbranschen. Den låga infla-
tionen kommer att fortsätta att hålla nere de 
nominella räntorna. Samtidigt kommer be-
folkningsökningen att bidra till en fortsatt 
uppgång i sysselsättningen, även om arbets-
lösheten ligger kvar på höga nivåer (figur 8).  

 

Många kommer att vilja bosätta sig i städerna 
och trots att såväl investeringsviljan och inve-
steringsbehovet finns, kommer det inte att 
byggas bostäder i en takt som lättar på bo-
stadsbristen. Sysselsättningsuppgången kom-
mer även att bidra till stabiliteten av vakanser 
och hyror i kommersiella fastigheter.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Förslag hotar fastighetsinvesteringar 

Tidigare i år presenterades betänkandet ”SOU 2014:40 Neutral 
bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet”. Det skulle 
visa sig vara en bomb för fastighetsbranschen och för sam-
hällsekonomin i stort. 

I syfte att skapa skatteneutralitet mellan lånat och eget kapital, 
att minska skuldsättningen i svenskt näringsliv samt minska 
utrymmet för skatteplanering, presenterade betänkandet ett 
internationellt helt unikt skatteförslag (betänkandets huvud-
förslag, som i det följande kallas ”förslaget”). Förslaget innebär 
att möjligheten för skattepliktiga företag att göra avdrag för 
nettoräntekostnader upphör. Samtidigt införs ett finansie-
ringsavdrag som indirekt sänker bolagsskatten till 16,5 pro-
cent. Därigenom förväntas förslaget också främja svensk 
ekonomisk tillväxt. 

Det var bara ett stort problem med betänkandets förslag; de 
förväntade effekterna skulle i stort utebli. Med avdragsförbu-
det blir följden istället att den existerande neutraliteten mellan 
finansieringsformerna slås sönder. Ränteavdragen är nämligen 
nödvändiga för att olika former av kapital ska beskattas lika 
hårt i dagens system. Finansieringsavdraget, å sin sida, gynnar 
framför allt välkonsoliderade, ofta äldre, företag med hög 
lönsamhet. Det är dock inte primärt i dessa företag som nya 
arbetstillfällen skapas. De sker istället i företag som behöver 
lån för att kunna utveckla sin verksamhet och växa. Därmed 
kommer förslaget att ha en tydligt negativ inverkan på närings-
livets möjligheter att skapa sysselsättning. Förslagen är där-
med skadliga för Sveriges långsiktiga utveckling.  

Förslaget skulle också leda till en kraftig minskning av nypro-
duktion av bostäder och kommersiella fastigheter. Dessa 
projekt är normalt helt beroende av lånefinansiering. Möjlig-
heterna att ersätta behovet av lånat kapital med eget kapital, 
bedöms som utsiktslöst. Enligt en enkät1 som Fastighetsägarna 
Sverige genomfört skulle cirka 80 procent av landets fastig-
hetsägare minska sina investeringar i fastigheter. Hälften av 
dessa skulle minska produktionen med mer än 60 procent. För 
var fjärde skulle förslaget mer eller mindre leda till ett totalt 
investeringsstopp.  

För mer information kontakta 

Tomas Ernhagen, chefekonom 

tel: 08-6177718 

e-post: tomas.ernhagen@fastighetsagarna.se 
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