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Sammanfattning 

2015 blev ännu ett starkt år för fastighetsbranschen. Stigande fastighetsvärden drev upp totalavkast-

ningen till drygt 14 procent. Det enskilt starkaste fastighetsslaget var kontor följt av bostäder. Låga 

räntor i kombination med ett litet utbud, i synnerhet när det gäller bostäder, är de främsta orsakerna 

till utvecklingen. Transaktionsvolymen minskade dock något jämfört med 2014 men landade ändå på 

goda 150 miljarder kronor, vilket är en historiskt sett hög nivå. 

Vakanser och hyror utvecklades väl i samtliga fastighetsslag. Även när det gäller den geografiska 

spridningen var utvecklingen överlag god. Bland storstäderna var utvecklingen något svagare i Malmö 

än i Stockholm och Göteborg.  

Tillgången till bakfinansiering uppges fortfarande vara mycket god för de flesta fastighetsprojekt. 

Däremot har det blivit något svårare att finansiera sig via preferensaktier och företagsobligationer, 

vilket speglar en bredare oro på de finansiella marknaderna.  

60 procent av landets fastighetsägare uppger att de inte planerar några större fastighetsköp under 

2016. Den beror främst på svårighet att hitta köpvärda objekt. Så många som 23 procent av fastig-

hetsägarna anger dock oro för marknadsutvecklingen som främsta skäl. Det är en kraftig uppgång 

jämfört med föregående år då endast 5 procent var av den uppfattningen. 

Det är framför allt i orter utanför storstäderna som oron för marknadsutvecklingen har ökat, vilket 

sannolikt speglar en begynnande omvärdering av risk i marknaden som kan leda till ett minskat in-

tresse för investeringar i mer sekundära lägen.   

Trots den ökade oron för marknadsutvecklingen har fastighetsägarna, i synnerhet i storstäderna, en 

generellt positiv syn när det gäller utvecklingen av såväl vakanser som hyror och fastighetspriser un-

der 2016.  
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Nuläge 

Med bra fart i den svenska ekonomin, god 

sysselsättningstillväxt och fortsatt låga räntor, 

är det knappats någon överraskning att 2015 

blev ytterligare ett bra år för den svenska fas-

tighetsmarknaden. Totalavkastningen för hela 

marknaden landade på 14,1 procent, vilket är 

en ordentlig uppgång jämfört med 2014 då av-

kastningen stannade på drygt 8 procent.1 Den 

klart övervägande delen av totalavkastningen 

förklarades, precis som tidigare år, av ökade 

fastighetsvärden. Av de olika fastighetsslagen 

gick kontor bäst. Därefter kom bostäder, buti-

ker och industri i nämnd ordning.  

Utvecklingen speglas väl i denna upplaga av 

Fastighetsägarnas Sverigebarometer. Överlag 

har vakanserna under det senaste halvåret 

minskat eller varit oförändrat relativt låga (fi-

gur 1). Utvecklingen har varit starkast i de 

större städerna. Malmö uppvisar en något sva-

gare tendens, men även där uppger en klar 

majoritet - 70 procent – att vakanserna har va-

rit fortsatt låga eller minskat ytterligare. I 

Stockholm och Göteborg är motsvarande nivå 

85 procent. Hyresutvecklingen har varit lik-

artad. Kontorshyrorna i CBD ligger nu på 5200 

kronor per kvadratmeter och år i Stockholm. 

Motsvarande nivåer i Göteborg och Malmö är 

2800 kr och 2400 kr.2  

   

Rimligt goda intäkter i kombination med låga 

räntor har hållit uppe lönsamheten i bran-

schen. Drygt 80 procent av fastighetsägarna 

uppger att lönsamheten är bra eller t.o.m. 

                                                           
1 IPD Svenskt Fastighetsindex 2015. 

mycket bra, vilket är i nivå med uppfattningen 

för ett år sedan.  

Samma faktorer bidrar till att förklara investe-

rarnas intresse för fastigheter. Att många ak-

törer dessutom ser fastigheter som ett näst in-

till likvärdigt alternativ till statsobligationer 

när det gäller risk bidrar också, i synnerhet när 

direktavkastningen fortfarande är betydligt 

bättre på fastigheter. Detta förklarar till stor 

del den stora transaktionsvolymen under året 

då fastigheter till ett värde av cirka 150 miljar-

der kronor bytte ägare. Trots att det är en 

minskning med cirka 10 miljarder kronor jäm-

fört med 2014, kvalar 2015 in som ett av de hi-

storiskt sett starkaste åren.   

Följaktligen uppger en klar majoritet av lan-

dets fastighetsägare att fastighetspriserna har 

ökat eller varit stabila under det senaste halv-

året (figur 2). Det gäller samtliga fastighets-

slag. Direktavkastningen i CBD-läge har 

pressats ned till 3,75 procent i Stockholm och 

till 4,5 respektive 5,25 i Göteborg och Malmö.  

Dessutom har det låga utbudet av fastigheter i 

de mest attraktiva lägena varit lågt, vilket har 

lett till investerarna har fortsatt att leta objekt 

i mer sekundära lägen, såväl mellan som inom 

orter. Skillnaden i direktavkastning mellan A-, 

B- och C-lägen har följaktligen minskat.  

  

Förväntningar 

Om 2015 var ett bra år för den svenska ekono-

min så har 2016 inletts desto skakigare med 

fallande börskurser på många håll i världen. 

2 JLL, Nordic City Report, våren 2016.  
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Figur 1. Vakansgraden senaste 6 mån 
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Utvecklingen kan knappast förklaras av att un-

derliggande ekonomiska fundamenta har änd-

rats. Snarare handlar det om en osäkerhet om 

var utvecklingen är på väg och om likviditeten 

i marknaden. Och visst finns det mycket att 

oroas över. Förutom de geopolitiska riskerna 

som nu får sitt tydligaste uttryck i Mella-

nöstern och de flyktingströmmar som genere-

ras därifrån, finns det också en oro för bärkraf-

ten i det senaste årets återhämtning i den glo-

bala ekonomin. En del bedömare befarar att 

världen är på väg in i en tredje djupdykning i 

den skuldkris som drog igång med Lehman 

Brothers kollaps 2008.  

Den första djupdykningen handlade om ameri-

kanska bolån och den andra om skulderna hos 

euroländerna. Dessa, i synnerhet den senare, 

tynger fortfarande världen, som nu kanske är 

på väg att dyka igen. Nu handlar det framför 

allt om företag i tillväxtländerna. Under de 

senaste årens jakt på avkastning har många 

företag fått låna stora belopp till räntor på ni-

våer som kanske inte speglar risken i företa-

gen. Att många av dessa företag befinner sig 

inom sektorer som är kopplade till olje-, gas- 

och gruvindustrin gör inte saken bättre. Att 

stora delar av lånen dessutom är denomine-

rade i dollar adderar ytterligare till problemet. 

I takt med att den amerikanska centralbanken, 

Federal Reserve, har stramat åt penningpoliti-

ken (avslutat sina obligationsköp och höjt rän-

tan) har dollarn stärkts och gjort situationen 

ännu tuffare för dessa företag. Klarar de inte 

av att refinansiera sina lån, kan det skaka till 

på de finansiella marknaderna.  

Även om många företag i tillväxtländerna kan 

få ordentliga problem, behöver effekten inte 

bli så stor på västvärlden då de direkta kopp-

lingarna är små. Däremot kan även företag i 

väst drabbas av den likviditetsminskning som 

följt i spåren av Feds agerande och som kan 

förstärkas om volatiliteten på de finansiella 

marknaderna ökar till följd av fallissemang i 

tillväxtländerna. Skulle andra centralbanker 

följa i Feds spår kan det potentiellt bli riktigt 

problematiskt, och det är kanske den oron 

som främst ligger bakom den senaste tidens 

ökade volatilitet på de finansiella mark-

naderna.  

Minskad likviditet och minskad vilja att ta risk, 

kan snabbt påverka finansieringssituationen 

negativt, även för svenska fastighetsföretag. 

När det gäller tillgången till bankfinansiering 

ser det dock fortfarande mycket bra ut för 

dessa. En klar majoritet (62 procent) av dem 

uppger att tillgången till bankfinansiering är 

normal. Tillsammans med de som upplever att 

tillgången är något bättre eller mycket bättre 

än normalt bekräftar enkäten tydligt att till-

gången till bankfinansiering inte är en trång 

sektor för närvarande (figur 3).  

 

Däremot uppges det att möjligheterna att fi-

nansiera sig via preferensaktier och företags-

obligationer har blivit tuffare, vilket sannolikt 

speglar en minskad riskvilja i marknaden. I 

USA är detta tydligt och kopplingen till central-

bankens agerande är stark. Utan Feds obligat-

ionsköp (QE), minskar likviditeten samtidigt 

som osäkerheten om priset på långa pengar 

ökar. Trots denna potentiella osäkerhet tror 

de flesta fastighetsägare på fortsatt stigande 

eller stabila fastighetspriser under 2016 (figur 

4).  
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Figur 3. Tillgång till bankfinansiering i dagsläget
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Så länge marknaden uppfattar fastighetsinve-

steringar som bra alternativ till lågavkastande 

statsobligationer, är det knappast förvånande. 

Avkastningsskillnaden mellan riskfria räntor 

och fastigheter är fortfarande hyfsat stor. Och 

så länge samma investerare räknar med att 

den svenska makroekonomiska situationen, 

trots oron i omvärlden, fortsätter att vara 

gynnsam är det också rimligt att anta att fas-

tighetsmarknadens fundamenta (vakanser och 

hyror) förblir stabila eller förstärks ytterligare. 

Det är precis det som fastighetsägarna själva 

räknar med. En mycket stor majoritet av dem 

tror på stabila eller lägre vakanser (figur 5). 

Även hyresutvecklingen förväntas vara stabil, 

vilket innebär att de grundläggande kassaflö-

dena förväntas vara fortsatt starka.    

 

Trots denna positiva syn på utvecklingen un-

der 2016 uppger nästan 60 procent av fastig-

hetsägarna att de inte planerar några större 

fastighetsköp under 2016. Precis som i tidigare 

enkäter uppges svårigheten att hitta köpvärda 

objekt som den främsta orsaken. Men så 

många som 23 procent uppger nu att oro över 

marknadsutvecklingen också spelar in (figur 

6). Det är en betydande ökning jämfört med 

situationen för ett år sedan då endast 5 pro-

cent oroade sig för marknadsutvecklingen.  

En närmare skärskådning av de 28 orterna 

som omfattas av Sverigebarometern visar att 

den negativa synen på fastighetsköp främst 

återfinns utanför storstadsregionerna. När-

mare 60 procent av fastighetsägarna i Stock-

holm, Göteborg och Malmö avser nämligen att 

genomföra större fastighetsköp under 2016. 

Det skulle kunna innebära att den yieldkom-

prission som karaktäriserat marknaden de 

senaste åren nått vägs ände och att vi nu står 

inför en omvärdering av risken mellan objekt i 

attraktiva och mer sekundära lägen.  

 

 

 

 

0

50

100

Kontor Butik Industri Bostad

Figur 5. Vakansgraden om ett år 
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Figur 6. Hinder mot fastighetsköp

Kontakt:    

Tomas Ernhagen 

Chefekonom, Fastighetsägarna Sverige 

Telefon 08-617 77 18 

tomas.ernhagen@fastighetsagarna.se 
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Utdelningsadress: Box 16132, 103 23 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 33, Stockholm
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