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Välkommen till Svensk 
Fastighetsmarknad - 
covid-19 special

Samhällsfastigheter och bostäder vinnare på en turbulent 
fastighetsmarknad med oklara förutsättningar

Det kan inte ha undgått någon att det är en väldigt märklig tid vi lever i just 
nu. Coronapandemin påverkar allas vardag, även vår. Normalt sett släpper 
vi vår stora analys och rapport, Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter, i 
maj varje år. Det har vi gjort ända sedan 2009 men inte i år. På grund av det 
rådande läget på marknaden har vi valt att senarelägga den fullständiga rap-
porten till i höst och ersätter den istället med en specialanpassad segments-
analys av den svenska fastighetsmarknaden utifrån ett coronaperspektiv.

Det finns ingen marknad eller segment som inte kommer att påverkas av 
pandemin. Vi kommer att se att förändrade avkastningskrav i ett segment 
eller i en region spiller över och skapar följdverkningar för andra. 
Svefa har sedan grundandet för snart 25 år sedan verkat som en aktiv 
rådgivare i gränslandet mellan det privata och det offentliga. 

Vi kan, tack vare vår position och erfarenhet, även konstatera att det finns 
segment som klarar sig bättre och till och med kan gynnas av utvecklingen. 

Vi ser, bland annat, att processer där både säljare och köpare har starka 
balansräkningar, långsiktiga strategier och rör sig inom samhällsfastigheter 
eller hyresbostäder löper försäljningsprocesserna på enligt plan, trots 
nuvarande pandemi.

I den här marknadsuppdateringen kan ni läsa vår analys av marknaden just 
nu samt vilka segment som är vinnare och vilka som är förlorare. Med andra 
ord, en mycket intressant och nyttig analys till ert förfogande. Ni som saknar 
vår traditionella sammanställning, tveka inte att ta kontakt med oss.

Med vänliga hälsningar
Mikael Lundström, VD
Svefa
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Oklara förutsättningar för 
svensk fastighetsmarknad

Svensk ekonomi inledde 2020 med relativt svag 
aktivitet och till följd av det nya coronavirusets påver-
kan på såväl ekonomi som samhället i stort kan vi nu 
konstatera en tydlig konjunkturnedgång. BNP väntas 
enligt Konjunkturinstitutets basscenario minska med
7 procent under 2020, vilket innebär en djup lågkon-
junktur. Hur länge smittspridningen fortsätter att kräva 
åtgärder som minskar den ekonomiska aktiviteten, 
samt hur lång tid återhämtningen tar från det att sam-
hället fungerar normalt inom såväl Sverige som den 
omvärld vi har högt exportberoende till, är den fråga 
som alla nu ställer sig och ingen kan svara på.

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet

-15

-10

-5

0

5

Alternativscenario

Basscenario

20212020201920182017

Åtgärder våren 2020

Regeringens åtgärder i samband med covid-19
• Stöd till vissa myndigheter
• Stadsbidrag till kommuner och regioner
• Korttidspermittering
• Sjukpenning istället för karensavdrag halva mars 

samt april och maj
• Staten tar över sjuklöneansvaret för april och maj
• Stöd till kultur-och idrottsvärlden
• Tillfälligt sänkta socialavgifter för mars till och med juni
• Ersättning för hyreskostnader
• Likviditetsstödjande åtgärder och inrättande av före-

tagsakut

Utökade åtgärder i Konjukturinstitutets basscenario för 2020
• Staten tar sjuklönaansvaret även för juni till och med 

september
• Sjukpenning istället för karensavdrag även för juni till 

och med september
• Ytterligare stöd till företag
• Mer kompensation till kommuner och regioner via 

stadsbidrag

Svensk BNP

Sverige har emellertid relativt starka offentliga finanser, 
något som möjliggör stödinsatser såväl på kort som 
lång sikt. Riksbanken har infört en rad åtgärder för att 
mildra effekterna av coronaviruset, bland annat genom 
att säkerställa fortsatt tillgång till krediter. Regeringen 
har också infört ett statligt stöd som möjliggör en ra-
batt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Dock 
ett stöd med en begränsad kostnadsram och frågan 
kvarstår huruvida det kommer att räcka till eller ej.

Nedan presenteras genomförda åtgärder samt 
antaganden i Konjunkturinstitutets basscenario om 
utökade åtgärder för 2020.

Ser man till börsutvecklingen kan vi konstatera att 
finansmarknaden i stort ser ut att prisa in en relativt 
snabb återhämtning, vilket har förvånat många 
bedömare. En viss återhämtning kan möjligen vara att 
vänta redan under Q4, något som dock förutsätter en 
återhämtning även i den globala ekonomin. Prognosen 
är därmed mycket osäker och sannolikt kommer vi 
endast se en måttlig tillväxt under 2021 och 2022, och 
en gradvis återhämtning. De uteblivna hyresintäkterna 
kortsiktigt kommer med största sannolikhet att hante-
ras av majoriteten av fastighetsbolag. Branschen har 
inom flera segment en lång period av hyresuppgång i 
ryggen, en anpassning har skett till lägre belåningsgra-
der och med låga marknadsräntor torde de flesta vara 
rustade att stå emot kommande kvartals utmaningar. 
Det är just finansieringsförutsättningarna, det vill säga 
såväl tillgång till kapital som räntekostnader för detta 
kapital, som kommer att avgöra hur fastighetsmarkna-
den klarar sig.

Någon sänkning av reporäntan har ännu inte varit 
aktuell, och nyttan av en sänkning torde vara relativt 
begränsad. Riksbankens senaste höjning med 25 
punkter i december 2019 fick inte något direkt ge-
nomslag på fastighetsmarknaden. Det bedöms enligt 
Riksbanken inte vara motiverat just nu att försöka öka 
efterfrågan genom att sänka räntan, när nedgången i 
ekonomin beror på införda restriktioner och människ-
ors oro för sjukdomsspridning. Riksbanken tog därför 
beslutet att lämna räntan oförändrad på 0 procent vid 
sitt penningpolitiska möte i april. I nuläget utesluter 
man dock inte att räntan kan komma att sänkas om 
det skulle bedömas vara en verkningsfull åtgärd för att 
stimulera efterfrågan och stödja inflationsutvecklingen 
i återhämtningsfasen.

Riksbanken har emellertid påbörjat kvantitativa 
lättnader vilka även innefattar stödköp av företags- 
obligationer om maximalt 32 mdkr med som lägst 
riskklass Baa3/BBB-, vilket inkluderar ett antal av de 
mer säkra fastighetsbolagen. Stödköpen ska pågå fram 
till åtminstone sista september. I skrivande stund har 
det dock skett i relativt liten utsträckning. Beslutet 
omfattar i nuläget endast obligationer med maximalt 
6 månaders återstående löptid. Den svenska fastig-
hetsmarknaden har i ökande grad gjort sig beroende 
av obligationsmarknaden för finansiering varför det 
naturligtvis är viktigt att denna stabiliserar sig. Hur 
omfattande Riksbankens stödköp kommer att bli är 
naturligtvis avhängigt hur väl marknaden normaliserar 
sig av sig självt, vilket den gradvis ser ut att göra.

Bankfinansiering utgör alltjämt grunden för den svens-
ka fastighetsfinansieringen och i nuläget noterar vi att 
de stora och stabila fastighetsbolagen har möjligheter 
att refinansiera sig samt i viss utsträckning ta upp ökad 
belåning för ytterligare förvärv.

Redan innan vi gick in i nuvarande lågkonjunktur 
prognostiserades för en relativt svag utveckling 
på arbetsmarknaden under 2020 och 2021, med 
stigande arbetslöshet till följd. Förutsättningarna 
för svensk arbetsmarknad har nu ändrats i grunden 
där vi sannolikt endast sett början av konkurser och 
nedläggningar, med 10 000-tals uppsägningar, varsel 
och permitteringar. Arbetslösheten väntas öka till 
10 procent redan till sommaren, med stor risk 
för ytterligare försämringar under hösten. Enligt 
nuvarande prognos väntas arbetslösheten hamna på 
11 procent under 2021. Tillsammans med regeringens 
andra stödåtgärder bromsar dock permitteringarna 
uppgången i arbetslösheten.
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Fastigheter en trygg hamn?

Ingen marknad och inget segment kommer att stå 
vid sidan i förhållande till den utveckling som nu sker. 
Avkastning som söks är riskjusterad avkastning, och 
kommer vi att se förändrade avkastningskrav i ett 
segment eller i en region får det följdkonsekvenser för 
andra. Belastas bankerna av svårbedömda krediter i ett 
segment påverkar det deras marginalkrav i hela kredit-
givningen. Läget förändras från dag till dag och likaså 
balansen och prioriteringen mellan olika avväganden 
som i slutänden kommer att påverka hur investerings-
marknaden för fastigheter står sig.

Aktiemarknadens kraftiga volatilitet visar på hur svårt 
investeringsmarknaden har att förutse konsekvenserna 
av rådande pandemi, både på kort och lång sikt. Fastig-
hetsaktier är inget undantag. I det korta perspektivet 
kan det gynna direktinvesteringar i fastigheter, och 
särskilt de segment vars underliggande efterfrågan 
styrs av demografiska faktorer, men om en framtida 
ekonomi leder oss till depression och massarbetslöshet 
kommer begreppet ”säkra segment” att vara utsuddat.
 
Där vi befinner oss idag innebär även att det är oerhört 
svårt att prissätta risk och oro. Sett ur bankernas 
totala belåning kan fastighetskrediter generellt vara 
att föredra. Framförallt de med låg operationell risk 
såsom bostäder och samhällsfastigheter. Dessa 
krediter har dessutom en pant och trygghet i grunden 
och vid tidigare fastighetskris visade bankerna att 
de hade en förmåga att lösa in och växla ut dessa 
problemkrediter, även om detta inte är något önskvärt 
scenario. Detta torde vara betydligt svårare inom andra 
kreditgivningssegment samt de fastighetssegment 
som har högre operationell risk, som till exempel 
handel. Oaktat de räddningspaket som ställts ut för att 
garantera bankfinansiering måste den underliggande 
affärsrisken bedömas. Vem som efterfrågar krediten, 

och till vad, kommer att spela större roll än någonsin 
vilket kommer att medföra stor spridning gällande 
villkor för bankfinansiering.

Det vi på Svefa ser idag är att processer där säljare och 
köpare har starka balansräkningar, långsiktiga strate-
gier och rör sig inom segmenten samhällsfastigheter 
och bostäder så löper dessa på enligt plan. Likaså 
byggrättsförsäljningar där produktionsstart ligger 
mer än ett år och framåt fullföljs, men bara i de bästa 
lägena. Byggrättsprojekt längre ut på riskskalan pau-
sas. I de processer som berör fastigheter eller bestånd 
med högre direktavkastning ser vi en omfördelning av 
ledande bud där opportunister faller bort på grund av 
osäkerhet kring framtida bankfinansiering. Affärer i 
regionstäder står fortsatt ut i sammanhanget sett till 
att de är väldigt svåra att generalisera. Det kan avspeg-
las av att stämningsläget i ekonomin har kommit olika 
långt beroende på hur regionen drabbats av nuvarande 
pandemi samt att lokala mindre affärer inte påverkas 
av centrala kreditbeslut. Sammanfattningsvis tror vi på 
en påtaglig differentiering vad gäller avkastningskrav 
för trygga respektive mer opportunistiska investeringar.
 
I spåren av nya coronaviruset, covid-19, kommer vi 
att se många förlorare och få vinnare. Även om det 
historiskt har visat sig att vi snabbt glömmer de kriser 
vi genomgått tror vi inte att svensk fastighetsmarknad 
kommer att återgå till ett lika läge. Möjligtvis en stark 
investeringsmarknad, men inte fullt ut lika stark som 
innan denna globala kris. Förhoppningen är att vi väljer 
att ta oss igenom denna situation tillsammans och att 
länder inte väljer vägen ”ensam är stark”. Då kommer 
det dröja länge innan investeringsmarknaden, fastig-
hetsmarknaden och samhället i stort är tillbaka på den 
nivå som vi befann oss på innan vi åkte på sportlov.
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Kontor - en tudelad marknad

En polariserad marknad
Det finns ett fortsatt investeringsintresse för kontor-
fastigheter, men marknaden har polariserats beroende 
på läge/mikroläge samt på långsiktighet i underliggan-
de kassaflöde. Det finns emellertid en tydlig risk för 
stigande direktavkastningskrav, särskilt för objekt som 
inrymmer lokaler med mer osäkra marknadsförutsätt-
ningar såsom butiker och restauranger.

Förändrade beteenden förändrar framtida efterfrågan
De senaste årens starka hyresutveckling har idag 
avstannat, och det finns en risk för stigande vakanser 
och sjunkande hyror. Det gäller särskilt på markna-
der med relativt stor ”fallhöjd”, som Stockholm och 
regionala delmarknader där hyresutvecklingen under 
senare år varit mycket god. Sannolikt kommer detta få 
ett genomslag under tredje och fjärde kvartalet 2020. 
Om pandemin fortsätter under hösten i en andra våg, 
bedöms nedgången för kontorsmarknaden fördjupas 
ytterligare. Mot bakgrund av den ökade risken för 
minskad efterfrågan på kontorsytor framöver bedöms 
delar av den stora projektportfölj av kontor som byggts 
upp under senare år, framförallt i Stockholm men även 
Göteborg, skjutas på framtiden. 

Coronakrisen har påskyndat den oundvikliga digita-
liseringsutvecklingen, en strukturell förändring som 
kommer få stor betydelse för kontorsmarknaden. 
Kontorslokaler är inte hotade, men såväl anställda 

som arbetsgivarna väntas ställa allt större krav på 
arbetsplatsens flexibilitet. Att nyttja lokalerna effektivt 
prioriteras, något som på sikt väntas medföra vakanser 
och pressade hyresnivåer i befintligt bestånd. På lång 
sikt bedöms moderna, flexibla och yteffektiva lokaler i 
kommunikationsnära lägen var det som efterfrågas
av hyresgästerna.

Krisen påverkar betalningsviljan för  
kontorsbyggrätter i vissa delmarkander
Efterfrågan på kontorsmark har varit god under de 
senaste åren. Detta främst i starka utvecklingsområden 
där vi sett såväl stigande hyresnivåer som priser, vilket 
genererat en god betalningsvilja för byggrätter. Osä-
kerheten kring framtida intäkter har emellertid nu ökat. 
Med lägre hyresförväntningar och högre projektrisker, 
inklusive riskpremien kopplad till osäkerhet kring den 
framtida värdeutvecklingen, bedöms betalningsviljan 
för kontorsbyggrätter i dessa delmarknader minska. 
Detta i synnerhet inom delmarknader där det redan 
finns ett stort utbud av nyproducerade kontor, och med 
en efterfrågan som är sårbar för lågkonjunktur. 

På mindre delmarknader motiverar hyresgästernas 
betalningsvilja och -förmåga endast nyproduktion i 
begränsad omfattning vilket medför en stabil, långsik-
tig marknad för kontorsbyggrätter utan några egentliga 
upp- eller nedgångar i pris och efterfrågan.
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Hyresbostäder - står sig starkt

Investeringsintresset för hyresbostadsfastigheter 
håller i sig 
Bostadsfastigheter har varit mycket attraktiva investe-
ringsobjekt under senare år, med sjunkande direktav-
kastningskrav inom i princip hela Sverige. Särskilt inom 
storstäder och tillväxtmarknader med bostadsbrist 
och befolkningstillväxt har det funnits stor potential 
till positiv värdeutveckling. Även mindre delmarknader 
har sett en positiv prisutveckling då det varit ett stort 
intresse från såväl lokala, befintliga aktörer som nya 
investerare. Potentialen för fortsatt sjunkande direkt-
avkastningskrav på bostadsmarknaden bedöms nu 
emellertid som begränsad.
 
Det är ännu svårt att överblicka konsekvenserna av 
coronakrisen. Hyresbostadsegmentet är det tillgångs-
slag som marknaden värderar med lägst risk, och Svefa 
bedömer att hyresbostäder är det fastighetssegment 
som kommer att klara krisen bäst. Tittar vi på den 
senaste tidens affärer (mars/april 2020) samt de 
pågående transaktionsprocesser som Svefa är inne 
i så finns det inte mycket som talar för en sättning 
på hyresbostadsmarknaden, utan det är fortsatt ett 
mycket stort intresse för segmentet.
 
Om krisen leder till en mycket långvarig och djup 
lågkonjunktur med hög arbetslöshet finns dock en 
något större vakans- och hyresrisk för nyproducerade 
hyresrätter, med anledning av den på vissa delmark-
nader höga hyresnivån. Marknadsförutsättningarna 
för hyresbostäder bedöms generellt som fortsatt goda 
under förutsättning att bostäderna är belägna inom 
en tillväxtregion samt har en liten andel kommersiella 
lokaler. 

Risk för trögare privatbostadsmarknad 
Än så länge syns ingen dramatisk effekt av corona-
viruset på andrahandsmarknaden för privatbostäder. 
Kvadratmeterpriserna för bostadsrätter har dock, efter 
ett drygt år av stadig uppgång på den svenska bo-
stadsmarknaden, börjat sjunka något under mars och 
april. Detta syns främst i storstäderna, men kvadrat-
meterpriserna ligger trots det på ungefär motsvarande 
nivåer som vid samma period föregående år.

Sedan coronautbrottet har utbudet av bostadsrätter 
ökat relativt mycket i Sverige. Ökningen kan till viss del 
förklaras av att många väljer att skynda på en planerad 
försäljning på grund av osäkerheten kring utvecklingen 
framöver. Det finns också tecken som indikerar en 
trögare bostadsrättsmarknad, såsom minskat antal 
budgivare per objekt, längre annonstider och något 
högre andel prissänkningar.

En förväntad effekt av coronapandemin är just en trö-
gare bostadsrättsmarknad med lägre omsättning och 
sjunkande priser. Hur stor prispåverkan blir beror till 
stor del på hur långdragen krisen blir. En mer utdragen 
och djup kris innebär en klart högre risk för en betyd-
ligt mer negativ effekt på bostadsmarknaden.

Ökad osäkerhet för bostadsrättsprojekt
Den ökade osäkerheten kring bostads- och arbets-
marknaden, och ekonomin i stort, påverkar privat-
bostadsmarknaden negativt. Vid en klart försämrad 
marknadstro som vi nu ser bedöms det bli än mer 
vanligt med försäljning av bostäder under uppförande 
och efter färdigställande, då försäljning i tidiga skeden 
på ritning försvåras.

Osäkerhet kring framtida intäkter och kostnader 
medför minskad efterfrågan på mark och byggrätter, 
som i sin tur väntas medföra sjunkande priser. Samti-
digt som efterfrågan minskar så väntas även utbudet 
av detaljplanelagd mark minska, vilket i sin tur dämpar 
prispåverkan. I detta sammanhang bör man även 
beakta att prisbilden på mark för bostadsrätter idag är 
mindre spekulativ jämfört med den något överhettade 
marknaden 2017, åtminstone i Stockholmsregionen.

Till följd av den ökande osäkerheten bedöms en högre 
andel projekt komma att bli hyresrätter framöver. 
Vidare bedöms betalningsviljan för byggrätter för 
bostads- och hyresrätter närma sig varandra.

Pandemin skapar stor effekt på bostadsbyggandet
Bostadsbyggandet minskade under 2018, främst med 
anledning av turbulensen på privatbostadsmarknaden, 
men under 2019 kunde vi se en stabilisering. Enligt 
Boverkets prognos finns det ett behov om 64 000 nya 
bostäder per år fram till 2027, främst inom storstadsre-
gionerna. Prognosen för bostadsbyggandet under 2020 
låg före coronautbrottet på cirka 50 000 påbörjade 
bostäder (att jämföra med ca 51 000 under 2019), 
varav 22 500 hyresrätter. Denna prognos kommer dock 
att justeras i juni, och på grund av coronakrisen väntas 
bostadsbyggandet i första hand  bromsa in. Detta för 
bostadsrätter, men i viss mån även för hyresrätter. 
Krisens påverkan på småhusproduktionen väntas ske 
något senare.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföreta-
gen har gjort en scenarioanalys avseende hur bostads-
byggandet kan komma att påverkas av coronakrisen. 
Analysen visar på att antalet påbörjade bostäder kan 
falla med 11 till 70 procent under 2020-2021, beroende 
på hur konjunkturen utvecklas. Det är framförallt det 
marknadsstyrda bostadsbyggandet (äganderätter och 
bostadsrätter) som bedöms påverkas.

Påbörjade bostäder 2008-2019, samt tre scenarior för 2020
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Handelsfastigheter - ett segment 
under omdaning

Påskyndad strukturomvandling leder till svagare 
intresse för handelsfastigheter 
Fastighetsmarknaden avseende handelsfastigheter (ex-
kluderat livsmedel) är det segment som visat svagast 
prisutveckling på transaktionsmarknaden de senaste 
åren. Till skillnad från övriga typer av fastigheter 
har stillastående, och i viss mån även uppåtgående, 
direktavkastningskrav präglat de senaste åren inom 
segmentet i stort. Den underliggande orsaken anses 
främst vara osäkerheter kopplade till förändrade kon-
sumtionsmönster och utvecklingen mot ökad digital 
handel, vilket i förlängningen spås stöpa om behovet av 
fysiska butiker.

Sedan HUI började sin mätning 2003 har omsätt-
ningen för e-handeln vuxit från 4,9 mdkr till 87 mdkr 
för 2019. E-handeln har kontinuerligt haft en stark 
tillväxttakt, och under 2019 svarade den digitala 
handeln för 55 procent av den totala tillväxten inom 
sällanköpsvaruhandeln. Året innan stod e-handeln för 
hela tillväxten inom sällanköp, vilket innebär att fysiska 
butiker ändå återtog viss tillväxt under 2019.
 
Dagligvaruhandels e-handelsmognad ligger efter övrig 
näthandel i Sverige, men är också det segment som 
hade näst starkast tillväxt under 2019 (efter apoteksva-
ror). Det finns med andra ord en stor potential att växa 
och ta marknadsandelar för näthandel inom dagligva-
ruhandel, och coronapandemin har bidragit genom att 
skynda på efterfrågan. En tydlig effekt av krisen är just 
att fler börjar använda sig av digitala tjänster för att 
handla – inte minst dagligvaror och apoteksvaror – och 
sannolikt kommer detta leda till att fler även i förläng-
ningen fortsätter handla på nätet.
   

Flertalet aktörer inom detaljhandeln, primärt inom säl-
lanköpshandel, har fått uppleva konsekvenserna av den 
växande e-handeln och blivit tvungna att stänga fysiska 
butiker. Ett flertal kända varumärken och butikskedjor 
har under senaste året genomgått rekonstruktion eller 
begärts i konkurs, däribland JC, Joy, Teknikmagasinet, 
Thernlunds och Twilfit. I spåren av coronakrisen väntas 
ett stort antal ytterligare konkurser, och enligt Svensk 
Handels bedömningar kan det handla om uppemot 
30 procent av samtliga aktörer fram till sommaren.

Med anledning av coronavirusets effekter i samhället 
förväntas investerarna bli än mer avvaktande, vilket 
bedöms leda till ökade direktavkastningskrav. Underlig-
gande faktorer är utvecklingen i antalet konkurser och 
en påtaglig risk för försämrad hyresbetalningsförmåga 
under 2020. Ytterligare en riskfaktor är den snabba 
tillväxttakten inom e-handeln, som nu påskyndas av 
coronakrisen i ett kortare perspektiv men som också 
bedöms innebära en strukturomvandling inom handeln 
på lång sikt. Behovet av fysiska butiker finns dock 
kvar, inte minst bostadsnära handel och handel i de 
mest attraktiva lägena, och de aktörer som överlever 
coronakrisen har dessutom potential att så småningom 
ta marknadsandelar då många butiker tvingas stänga. 
Ytterligare en trolig effekt av coronapandemin är att 
butikskedjorna börjar lägga om sin strategiska plane-
ring för att anpassa och utveckla koncept, sortiment, 
erbjudande och butiksnät inför framtiden, på ett sätt 
som skapar en attraktiv fysisk handel som komplement 
till den digitala.
 
En utveckling som var tydlig redan innan corona-
pandemins framfart var att gränserna mellan fysisk 
och digital handel alltmer suddas ut – en trend som 

sannolikt kommer att påskyndas ytterligare. Det 
kan bland annat innebära att butiker tvingas bli mer 
flexibla, exempelvis genom att fungera som små ”lager” 
för handel på nätet. På samma sätt kan man förvänta 
sig att stora externhandelsområden, i mindre attraktiva 
lägen, delvis eller helt kan komma att ställas om till 
exempelvis citynära e-handelslagerhubbar.

Hyresutvecklingen inom fastighetssegmentet är tätt 
kopplat till omsättningsutvecklingen i detaljhandeln. 
Därmed kan förväntas att hyresutvecklingen för butiker 
med sällanköpsvaror bör plana ut och i många del-
marknader även backa. Detta i synnerhet om e-handeln 
fortsätter att växa på bekostnad av fysisk handel, men 
också som en effekt av ökande vakansgrader i spåren 
av coronakrisen.
  
Sammanfattningsvis är det i detta relativt tidiga skede 
av coronakrisen svårt att överblicka de långsiktiga 
konsekvenserna av viruset, såväl vad gäller för investe-
rarmarknaden som för hyresmarknaden. Men säkert är 
att handelssegmentet kommer att påverkas i varieran-
de grad beroende på läge, hyresgästsammansättning, 
verksamhetens inriktning med mera. Svefas bedöm-
ning är att handelsfastigheter av sällanköpskaraktär 
kommer att vara det segment som tydligast påverkas 
negativt på fastighetsmarknaden, medan dagligvaru-
handeln kommer att klara sig bra.

Avvaktande marknad för handelsbyggrätter 
Efterfrågan på handelsbyggrätter är generellt sett mer 
projekt- och lägesberoende, där olika förutsättningar 
får stor påverkan för betalningsviljan. På svagare del-
marknader bedöms prisutvecklingen framöver något 
mer stabil med starkare koppling till prisutvecklingen 

för industri- och verksamhetsområden generellt. På 
starka delmarknader med etablerade handelsområden 
finns risk för större prispåverkan. Här bedöms efterfrå-
gan på handelsbyggrätter till följd av coronakrisen bli 
mer avvaktande och starkt beroende av lokal efterfrå-
gan, tillsammans med den befintliga handelns utveck-
ling för motsvarande område. Ett undantag är projekt 
i mycket goda mikrolägen med bra tillgänglighet som 
kan attrahera ett stort antal möjliga tagare.

I många utvecklingsområden utgör inslag av handel 
(och annan typ av service) ett krav för planläggning 
av nya bostäder. Efterfrågan för denna typ av handel 
bedöms mindre konjunkturkänslig då den utgör en 
förhållandevis liten volym i sammanhanget. Istället 
får förutsättningarna för bostadsbyggrätterna störst 
påverkan för möjligheterna till utveckling av området i 
sin helhet.
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Stort investeringsintresse för samhällsfastigheter
Marknaden för samhällsfastigheter utgörs till stor 
del av fastigheter med skola/förskola och vård-/
omsorgsboende – en marknad som sett en stark 
utveckling under senare år med såväl sjunkande 
direktavkastningskrav som stigande priser över i stort 
sett hela Sverige. Efterfrågan är fortsatt god, även i 
dessa turbulenta tider.
 
Trots en idag osäker fastighetsmarknad bedöms det 
inte finnas någon risk för att kapitalet ska söka sig bort 
från samhällsfastigheter. Det finns ett fortsatt stort 
intresse – och ett behov – för institutionellt kapital att 
investera i ”realvärdesäkrade” tillgångar. Kapitalkostna-
derna har förvisso ökat, men förmågan att genomföra 
affärer är fortfarande god.

Det har varit svårt för utländska aktörer att ta sig in 
på den svenska marknaden. Tröskeln är hög, särskilt 
då det kan vara politiskt känsligt för stat/landsting/
kommun att sälja till en utländsk aktör. Med in- och 
utreseförbud försvåras detta ytterligare. Det bedöms 
emellertid finnas ett tillräckligt ”djup” från svenska 
investerare för att detta inte ska komma att påverka 
marknaden.

Coronaviruset visar på sårbarheten i samhället, och på 
behovet av investeringar i vård och omsorg. Utveck-
lingen av ”samhällsnödvändig” infrastruktur väntas 
intensifieras. Med begränsade offentliga resurser 
kommer marknaden öppnas upp än mer för privata 
projekt- och fastighetsutvecklare. Det finns emellertid 
en politisk risk som synliggjorts då marknaden blivit 

allt mer kommersiell. Debatten kring offentlig vs privat 
sjuk- och äldrevård kan aktualiseras, men bedöms inte 
utgöra någon risk för fastighetsmarknaden.
 
Sammantaget bedöms samhällsfastigheter vara det 
segment som, tillsammans med bostadshyresfastighe-
ter, står sig bäst i dessa turbulenta tider.

Långsiktig efterfrågan?
Hyresmarknaden för samhällsfastigheter är inte lika 
konjunkturs- och marknadsberoende som för kommer-
siella lokaler, vilket medför relativt stabila hyres- och 
vakansnivåer även i tider av stor ekonomiska osäkerhet. 

Någon coronaeffekt har inte noterats på lokalhyres-
marknaden, och bedöms inte heller vara att vänta. De 
omflyttningar som sker är främst ett resultat av att 
nuvarande lokaler inte är ändamålsenliga för aktuell 
verksamhet, och det krävs mycket för att motivera flytt 
istället för en anpassning/modernisering av befintliga 
lokaler. Hyran är till stor del beroende av nedlagda 
investeringar/specialanpassningar, vilket gör det svårt 
att notera någon tydlig upp- eller nedåtgående trend 
på hyresmarknaden.

Den långsiktiga efterfrågan styrs främst av demografis-
ka faktorer (såsom befolkningstillväxt och åldersstruk-
tur), något som indikerar en fortsatt stark efterfrågan 
för lokaler inom vård, skola och omsorg. Som en av de 
långsiktiga konsekvenserna av coronaviruset kan vi 
emellertid komma att få en ny syn på hur vård/omsorg 
ska bedrivas, något som i sin tur medför stark efterfrå-
gan på moderna, ändamålsenliga lokaler.

Stark marknad för 
Samhällsfastigheter

Ökande möjligheter till nyproduktion
Investeringsbehovet och den starka utvecklingen 
för samhällsfastigheter ”spiller över” på marknaden 
för mark/byggrätter, där det kan noteras ett ökande 
intresse från såväl offentliga som privata aktörer.

Ser man till marknaden för skola och förskola kan 
noteras priser inom ett relativt stort intervall, något 
som till stor del kan förklaras av hur pass rationellt 
de olika tomterna utnyttjas. Man bör ha i åtanke att 
säljaren inte nödvändigtvis har ett vinstmaximerande 
syfte, till exempel då etablering av skola/förskola kan 
ses som en nödvändighet för att möjliggöra bostads-
exploatering inom området. Lägesfaktorn bedöms 

vara av mindre vikt såtillvida det finns ett tillräckligt 
kundunderlag inom närområdet, och skolpengen är en 
viktig parameter som styr betalningsförmåga.
 
Vad gäller vård- och omsorgsboende ligger priserna 
relativt väl samlat i förhållande till marknaden för 
bostadsbyggrätter i övrigt. En förklaring till detta är 
”slutproduktens” relativt homogena marknadsförutsätt-
ningar vad gäller hyra och direktavkastning.
 
Förvärv av byggrätter för vård/skola/omsorg sker 
inte på spekulation, och har inte påverkats till följd av 
coronakrisen. Om något så bedöms marknaden öppnas 
upp än mer då behovet av nyproduktion ökar.
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