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Förord
Vi går mot ljusare och varmare tider men för fastighetsmarknaden blir det kyligare. Den kokheta marknaden
möter nu nya utmaningar med stigande finansieringskostnader, högre inflation och osäkra konjunkturutsikter i
spåren av kriget i Ukraina. Vi tror ändå på att svensk ekonomi klarar sig hyggligt med fortsatt stigande
sysselsättning, vilket är avgörande både för bostadsmarknaden och för den kommersiella
fastighetsmarknaden. Men inflationen har stigit snabbt och energipriser dramatiskt vilket ställer Riksbanken
inför en svår avvägning. De kommer därför behöva höja räntan redan i år.
Vi har frågat ett större antal hushåll hur oroliga de är – och svaret är att stigande energipriser oroar mer än
stigande räntor det närmaste året. Hushållen har i grunden en bra ekonomi men vi räknar med att
bostadsmarknaden kyls av. I en temaartikel gräver vi djupare i hushållens boendekostnader och konstaterar
att en kombination av höga energipriser och en större uppgång i räntor skulle bli kännbart och kunna leda till
bostadsprisfall.
De kommersiella fastighetsbolagen har haft några gyllene år, där låga räntor drivit ner avkastningskrav och
upp aktiepriser. Nu ändras förutsättningarna. Så länge konjunkturen är hygglig kan många bolag höja hyrorna
när kostnaderna ökar men svenska bolag har korta löptider på sin finansiering vilket ökar riskerna. Det skriver
vi mer om i en temaartikel.
De höga energipriserna, och priser på byggmaterial generellt, kan skynda på sektorns klimatomställning. Det
handlar både om energieffektiviseringar och ökat fokus på minskat klimatavtryck genom mer återvinning av
material.
Vi tar precis som tidigare ett brett grepp och analyserar fastighetsmarknaden från ett makro-, kredit-, aktieoch hållbarhetsperspektiv. Vi har även fått hjälp av Handelsbankens företagsrådgivare för att bredda bilden av
den kommersiella fastighetsmarknaden.
Vi som arbetat med rapporten kommer från Handelsbanken Capital Markets.
Christina Nyman

Visste du att:


De senaste månadernas rekordhöga elpriser har varit ca 25 procent högre
än snittet de senaste vintrarna.



Ett småhus byggt efter 2011 använder i genomsnitt under hälften av den
mängd energi per m2 som ett hus byggt före 1960.



Vi ser ökande lagkrav gällande bygg- och fastighetssektorns indirekta
klimatpåverkan.



Handelsbankens Fastighetsmarknadsenkät indikerar att avkastningskraven
fortsatt att falla.



Vi förväntar oss att Riksbanken börjar höja styrräntan i september i år.
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Bostads- och fastighetsmarknaden i ett nötskal
Rusande energipriser ökar
riskerna för fastighetsmarknaden
Högre boendekostnader tynger
hushållen
Centralbankerna möter nya
utmaningar
Ökat fokus på att bygga
”klimatsmart”

Vi ser framför oss ökade finansieringskostnader som
bromsar den idag starka utvecklingen på
fastighetsmarknaden. Vi förväntar oss nu nära
sidledes utveckling av fastighetsvärden och bopriser
framöver samtidigt som byggaktiviteten bedöms
toppa i år. Sedan vår förra rapport i oktober 2021 har
energipriserna skjutit i höjden och vi har reviderat
upp våra ränteprognoser. Kriget i Ukraina tillför stor
osäkerhet till prognoserna.

Vår vy det närmaste året
Bostadspriser

()

Bostadsbyggande

()

Kommersiella fastighetsvärden

()

Fastighetsaktier

()

Avkastningskrav

()

Vakansgrad

()

Marknadsfinansiering

()

Hållbar/grön finansiering

()

Anm. till tabell: Föregående bedömning inom parentes. Pilarna illustrerar vår övergripande bild och ska inte tolkas som en bedömning av
lokala marknader.
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Översikt

Fastigheter i motvind när elpriser och räntor stiger
Redan höga energipriser har skenat ytterligare som en konsekvens av Rysslands invasion i Ukraina.
De ekonomiska konsekvenserna bedömer vi blir ökad osäkerhet, tidigare räntehöjningar, och lite
lägre efterfrågan. Men inte stigande arbetslöshet och vakansgrader. Fastigheter klarar sig därmed
lindrigt undan, bedömer vi, men utrymmet för ytterligare prisökningar är litet när kostnadstrycket
ökar. Och vi ser inte framför oss någon direkt upphämtning i aktievärderingarna, efter de senaste
månadernas fall. En kraftig försämring av finansieringsförhållanden, refinansieringsrisk och prisfall
ser vi fortfarande som risker till vår prognos. Slutligen ser vi ett ökat fokus på det indirekta
klimatavtrycket inom bygg- och fastighetssektorn, där cirkuläritet och resurseffektivitet kan bli än
mer relevant i ljuset av stigande råvarupriser och materialbrist.
Från stark återhämtning till marknadsturbulens
Den starka återhämtningen efter pandemin sätts nu
under press. Alla blickar och tankar går nu till krisen
i Ukraina. De ekonomiska effekterna av denna
humanitära katastrof är förstås oöverblickbara. De
tydligaste initiala effekterna går via energipriser och
livsmedelspriser samt på marknadsräntor och
valutor via turbulensen på de finansiella
marknaderna. Därtill uppstår en mängd indirekta
effekter på hushållens konsumtion, investeringar,
offentlig konsumtion och handelsflöden. Med
anledning av de nya förhållandena publicerade vi
den 17 mars en prognosuppdatering, där vi antar
lägre privat konsumtion och BNP-tillväxt i år, högre
inflation och tidigare räntehöjningar än vi tidigare
antagit.1 Våra antagna effekter är i paritet med de
som brittiska myndigheten NIESR uppskattar. Deras
modellskattning indikerar att Ukrainakrisen kommer
sänka global BNP med 1 procent till 2023 och
addera upp till 3 procentenheter till global inflation i
år och 2 procentenheter 2023.2 Om energitillförseln
skulle strypas skulle effekterna bli betydligt större.

av kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland.
Vi ser nu tecken på att investerare har börjat dra
öronen åt sig och kreditspreadarna har ökat tydligt
sedan årsskiftet, accentuerad av de försämrade
makroutsikterna och den stramare penningpolitiken.
Vi förväntar oss en fortsatt volatil kreditmarknad,
men vår syn kvarstår att centralbanker lär gör allt de
kan för att hindra problem i kreditförsörjningen, även
om de samtidigt behöver dämpa inflationstrycket
med hjälp av räntehöjningar. Allt tyder också på att
finanspolitiken återigen finns nära till hands för att
stötta efterfrågan. Ett exempel är förslag om
stödpaket för att kompensera hushåll för högre
elkostnader.

Det högre inflationstrycket och
nya signaler från Riksbanken
tyder på räntehöjning redan i år

Högre, men inte höga, finansieringskostnader
Högre inflation i kombination med lägre efterfrågan
är illavarslande för fastighetsmarknaden och ett
scenario som vi i höstens fastighetsrapport
diskuterade kring. Då såg vi det inte som särskilt
sannolikt att riskpremier snabbt skulle stiga. Läget
har förändrats betydligt sedan dess med anledning

1

Läs
mer
om
prognosuppdateringen
här:
https://reonapi.researchonline.se/f/xJfIk6vfLk62SKepiCA
hlw2

Rusande elpriser och höga byggkostnader
De redan höga energipriserna har rusat ytterligare
som en konsekvens av Ukrainakrisen och hoten om
strypt
energitillförsel.
Marknadsprissättningen
indikerar fortsatt höga elpriser om än en viss
“The Economic Costs of the Russia-Ukraine Conflict”,
NIESR Policy paper No 32, March 2022.
2
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nedgång. Vi har reviderat upp vår prognos på
inflationen som följd av kriget och bedömer nu att
KPIF uppgår till i genomsnitt 4,6 procent i år och 2,5
procent 2023.

efterfrågan är central. Det är också just denna mix
som ställer till det för Riksbanken.

Utsikterna för energipriserna är högst osäkra och
beror delvis på stark efterfrågan men i första hand
på faktorer som påverkar utbudet, såsom Rysslands
olje- och gasleveranser, eventuella ytterligare
sanktioner
(och
motsanktioner)
och
väderförhållanden. Likväl som de mycket väl kan
fortsätta överraska uppåt kan vi också komma att se
en tillbakagång. Om energipriserna förblir kring
dagens höga nivåer kommer det betyda att
inflationstakten faller tillbaka nästa år, men att
hushållens energikostnader förblir ca 25 procent
högre än tidigare.
Vid sidan av energipriserna stiger priserna även på
flera
andra
konsumtionsvaror,
inte
minst
livsmedelspriser. Det är till stor del till följd av
utbudsstörningar som yttrat sig i högre fraktpriser,
längre leveranstider och brist på insatsvaror. Till
detta kommer effekterna av kriget i Ukraina som
genom sämre skördar och importstopp från
Ryssland driver upp priserna på livsmedels- och
jordbruksvaror, inte minst vetepriser.3 Samtidigt är
byggkostnaderna fortsatt väldigt höga, uppdrivna av
alltifrån energipriser till höga virkes- och stålpriser.
Priser på byggmaterial ser dessutom ut att påverkas
av kriget i Ukraina då det uppstår ökad brist på vissa
råvaror och byggmaterial. Bland annat är Ryssland
en av världens största exportörer av sågade
trävaror.
Fastighetsmarknaden
påverkas
av
högre
energipriser och inflation på flera sätt. De överlag
höga energi- och materialkostnaderna riskerar att
hämma byggaktiviteten som vi bedömer toppar i år.
Det leder också till förväntningar om stigande räntor
samt stigande uppvärmningskostnader, som om de
pågår och kvarstår på en permanent högre nivå
påverkar företagens vinster och hushållens
konsumtionsutrymme. Det kan i sin tur leda till
kompensationskrav på hyror och löner. Många
hyreskontakt på lokaler och bostäder är indexerade
men
överlag
dämpas
hyrestillväxten
när
vakansgraden stiger, varför mixen av inflation och

Riksbanken värnar inflationsmålet
Riksbanken har haft en tendens att ta stort intryck av
konjunkturella nedsidesrisker men vi bedömer att
Riksbanken kommer att vilja signalera sitt åtagande
om inflationsmålet i synnerhet inför de kommande
löneförhandlingarna. Skiftet i centralbankspolitiken
betyder viss osäkerhet på de finansiella
marknaderna och bo- och swap-spreaden reflekterar
redan detta och noteras på mycket vida nivåer, läs
mer i Räntemarknadsartikeln. Vi förväntar oss en
gradvis ökning i boräntorna, både i de bundna och i
de rörliga, framöver.
Vår bedömning är att hushållens boendekostnader
som andel av inkomsten ökar från ca 22 procent
2020 till knappt 24 procent 2023 till följd av de
stigande ränteutgifterna och energikostnaderna. Vi
bedömer att den stora majoriteten av hushållen har
utrymme att hantera dessa högre kostnader, men att
det sannolikt tränger undan annan konsumtion och
dämpar utvecklingen på bostadsmarknaden.

Hushållens boendekostnader
stiger – bopriser stannar av

Fastighetsvärden och bopriser svalnar framöver
Den starka konjunkturåterhämtningen i spåren av
pandemin har bidragit till en kraftig uppgång i
fastighetsvärden och bostadspriser. Den allt mer
åtstramande
penningpolitiken
och
högre

3

Läs mer i Global Macro Twist från 9 mars 2022:
https://www.researchonline.se/document/xfKmHEGyoUe
J7yZzAW5MGw2
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finansieringskostnader
bidrar
till
att
fastighetsbolagens avkastningskrav stiger framöver,
men enligt vår bedömning inte under det närmaste
året. Handelsbankens Fastighetsmarknadsenkät,
som med hjälp av ett urval av våra företagsrådgivare
runtom i landet tar tempen på läget inom den
kommersiella fastighetsmarknaden, indikerar att
avkastningskraven envist fortsätter nedåt. Men givet
dagens höga inflation och förväntningar om stigande
räntor kommer denna trend sannolikt bromsa upp
inom kort, för att på lite sikt istället stiga. Samtidigt
möts hushållen av stigande boendekostnader, till
följd av såväl högre räntor och energikostnader,
något som också dämpar utrymmet för fortsatta
prisökningar på bostadsmarknaden. Vår bedömning
är att utsikterna för fastighetsmarknaden det
närmaste
året
förblir
stabila,
men
att
värdeökningarna bromsar in och gradvis planar ut.
Den uppenbara risken för priset på såväl privata som
kommersiella fastigheter är priset och tillgången på
finansiering. Både hushåll och fastighetsbolag är
högt belånade och snabbt stigande räntor blir snabbt
kännbara. Det är svårt att avgöra var smärtgränsen
går. I ett scenario där energipriserna fortsätter öka
kraftigt, såsom av strypt energitillförsel, och räntorna
stiger snabbt kan boendekostnaderna stiga betydligt
snabbare än vi väntar oss och leda till fallande
bostadspriser och fastighetsvärden, se temaartiklar.
Ökat fokus på det indirekta klimatavtrycket
Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär en
femtedel av Sveriges inhemska växthusgasutsläpp,
där cirka hälften kan kopplas till själva byggandet
och nybyggnation samt renoveringar. Det betyder att
klimatpåverkan från byggnaders energianvändning
även fortsatt kommer vara högt upp på agendan.
Inte minst i en miljö med höga energipriser, vilket kan
driva på investeringar gällande energieffektivitet, då
den kostnadsmässiga drivkraften blir starkare.

Höga energipriser kan driva på
energieffektiviseringsåtgärder

De höga växthusgasutsläppen från sektorn betyder
också att vi lär få se ett ökat fokus på
fastighetssektorns indirekta klimatavtryck, mycket
kopplat till de byggnadsmaterial som används.
Stigande råvarupriser och brist på material gör
frågor gällande cirkuläritet och resurseffektivitet
även i detta steg än mer relevant. Att vara mer
resurseffektiv kan ofta innebära lägre kostnader,

men samtidigt kan nya mer miljömässigt hållbara
material innebära högre kostnader.
I skuggan av den nuvarande situationen med kriget
i Ukraina kan klimatpolicys och åtgärder inte vara
högst upp på den politiska agendan. Det finns en risk
att man även på lite längre sikt tappar det
momentum vi sett under senare år. Och vi har i
tidigare analyser även pekat på risken att det
nuvarande generellt starka publika stödet för
klimatomställningen kan mattas av vid höga
energipriser och mer instabil energitillförsel. Även
om den senaste tidens händelseutveckling ser ut att
exempelvis försena utfasningen av kol i
energisystemen, ser vi samtidigt att det har belyst
den geopolitiska risken kopplat till ett beroende av
fossila bränslen (utöver klimatrisken). Där vi
framöver ser att detta snarare kan komma att
accelerera investeringar i omställningen till fossilfri
energi, samt fokus på energieffektiviserande
åtgärder. Det är något vi redan sett exempel på i EUkommissionens nyligen framlagda plan (kallad
REPowerEU) för att signifikant reducera beroendet
av fossila bränslen från Ryssland.
Kriget i Ukraina överskuggar även valår
Kriget i Ukraina och det stigande kostnadstrycket
överskuggar även många inrikespolitiska agendor.
Det faktum att det är valår kan dock tala för en något
mer generös finanspolitisk respons än vad som
annars vore fallet, oppositionens motförslag kring
stöd till hushåll för stigande energikostnader kan
vara ett exempel. Vi förväntar oss inga större
reformer kopplat till fastighetsmarknaden i närtid. På
bostadsmarknaden kvarstår behovet av stöd för att
minska ojämlikheter mellan olika boendeformer,
regioner, inkomstgrupper och generationer och
underblåses av den globala trenden mot ökade
inkomstklyftor. Det är dock svårt att göra
förändringar inom bostadspolitiken så att det
upplevs
rättvist
och
förutsebarheten
av
bostadspolitiken är central. Det talar emot att
genomföra stora och plötsliga förändringar. Istället
är det viktigt med ett fortsatt arbete med att stimulera
en hög och jämn byggtakt, och ökad marktillgång till
nybyggnation, åt samtliga boendeformer. Detta lär
dock inte räcka utan bostadspolitiken lär även
komma att inkludera stöd till utsatta hushåll att kunna
efterfråga bostäder.
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Hållbarhet

Den gyllene cirkeln
Klimatpåverkan från byggnaders energianvändning har varit, och fortsätter att vara, högt uppe på
agendan för fastighetssektorn. Inte minst i en miljö med höga energipriser. Men sektorn har även
en betydande indirekt klimatpåverkan vilken till stor del är kopplad till produktion av de material man
använder vid ny- eller ombyggnation samt renovering. Där stigande råvarupriser och brist på
material gör frågor gällande cirkuläritet och resurseffektivitet även i detta steg än mer relevant. Detta
mer indirekta klimatavtryck är något vi ser klättrar på agendan, där vi väntar oss nya regelkrav på
sektorn och initiativ för att påskynda bygg- och fastighetssektorn att bli mer cirkulär. I vår analys av
vilka möjligheter som finns för att tackla detta finner vi att även om det inte är utan utmaningar, så
verkar att bygga ”klimatsmart” inte nödvändigtvis vara dyrare. Där vi även se r en positiv utveckling
i flera viktiga aspekter för att kunna ”sluta cirkeln”, exempelvis gällande utvecklingen av material
med lägre klimatavtryck såsom fossilfritt stål och ökade krav (och kunskap) gällande klimatpåverkan
i byggskedet.
Utvalda slutsatser
 Ökat fokus på fastighetssektorns indirekta
klimatavtryck
 Vi väntar oss nya regleringar gällande
klimatpåverkan
från
nybyggnation
och
renovering, samt initiativ för att främja mer
cirkulärt byggande och förvaltning
 ”Klimatsmart” är inte nödvändigtvis alltid dyrare.
Utmaningar finns, men vi ser en positiv
utveckling i flera viktiga aspekter för att kunna
”sluta cirkeln”, exempelvis gällande utvecklingen
av material med lägre klimatavtryck och ökade
krav (och kunskap) gällande klimatpåverkan i
byggskedet
Ett bredare fokus
Klimatpåverkan från byggnaders energianvändning
har varit, och fortsätter att vara, högt uppe på
agendan för fastighetssektorn. Där vi ser att höga
energipriser kan driva på arbetet och investeringar
gällande energieffektivitet, då den kostnadsmässiga
drivkraften blir starkare. Men att bygga nytt samt att
bygga om och renovera har även det en betydande
klimatpåverkan.
Ofta
kan
det
indirekta
klimatavtrycket, så kallat scope 3 utsläpp, vara flera
gånger större än det från direkt energianvändning
och uppvärmning (så kallat scope 1 och 2). Där
utsläppen inom scope 3 framförallt är kopplat till
klimatavtrycket av de byggnadsmaterial som
används.
Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär en
femtedel av Sveriges inhemska växthusgasutsläpp
(data för 2019), där cirka hälften kan kopplas till
själva
byggandet
och
nybyggnation
samt
renoveringar. En andel som är än större om man

även räknar in utsläpp från
byggnadsmaterial. (Boverket, 2021)

importerade

Bygg- och fastighetssektorn
står för ungefär en femtedel
av Sveriges inhemska
växthusgasutsläpp

En studie från KTH (2021) på uppdrag av Boverket
(tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och
WSP) visar exempelvis på att betong, stål, armering
och metaller står för runt 60 procent av
klimatpåverkan i byggfasen för de nya byggnader
som man analyserat. Vidare så står byggsektorn för
över en tredjedel av EU:s sammanlagda
avfallsgenerering.

Att förena en hög byggtakt med minskad
klimatpåverkan är en utmaning. Samtidigt har det
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hittills
varit
mest
fokus
på
byggnaders
energikonsumtion. Något som bland annat
reflekteras i EU-taxonomins kriterier för när en
byggnad kan anses bidra till målet att minska
klimatförändringarna (och därmed anses vara
’grön’),
som
vi
skrivit
om
i
tidigare
Fastighetsrapporter. Där fokus för kriterierna
framförallt ligger på en byggnads energikonsumtion.
Även om vi ser att byggnaders energieffektivitet
fortsatt kommer att vara i fokus, tror vi samtidigt att
vi står inför ett skifte, eller kanske snarare en
breddning, där indirekt klimatpåverkan från
byggnation och renovering blir allt mer i fokus.

Indirekt klimatpåverkan från
byggnation och renovering blir
allt mer i fokus

En breddning som vi redan idag ser tydliga tecken
på, med bland annat införandet av lagkrav om
klimatdeklaration för nya byggnader som uppförs i
Sverige från 1 januari 2022. Något som kräver en
beräkning
och
sammanställning
av
den
klimatpåverkan som sker vid byggskedet, inklusive
uttag av råvaror och tillverkning av byggprodukter.
Lagen innebär i nuläget inte något gränsvärde för
hur stor klimatpåverkan en byggnad får ha, eller
några påföljder om det överskrids. Men Boverket har
lämnat förslag att sådana regler ska införas från
2027, och fick i februari 2022 uppdrag av regeringen
att senast 15 maj 2023 lämna ett förslag på hur
gränsvärden kan införas tidigare än 2027. Samt hur
tillämpningen av klimatdeklarationer kan utvidgas.
Där liknande lagstiftning också är på gång i våra
nordiska grannländer. Vidare har Boverket i februari
2022 fått i uppdrag av regeringen att hjälpa byggoch fastighetssektorn att bli mer cirkulär, där man
avsatt tio miljoner per år 2022-2024 för det
uppdraget.
EU-initiativ för att främja cirkuläritet
Under 2022 kommer EU-taxonomin att expanderas
för att bland annat inkludera aktiviteter som anses
bidra till en mer cirkulär ekonomi. Där ett första
utkast
från
EU-kommissionens
rådgivande
expertgrupp som publicerades i augusti 2021
indikerar att bygg- och fastighetssektorn kommer att
inkluderas. Dels när det gäller uppförandet av nya
byggnader och renovering, samt vid rivning av
byggnader. Något som vi ser sannolikt kommer att
bidra till att föra upp cirkuläritet på agendan både för
bolag och finansiella aktörer.

Utöver detta talar EU bland annat om att man vill
främja byggande i trä som en klimatåtgärd, att man
ska se över återvinningsmål för byggavfall och stöd
till marknaden för returråvaror till 2024, samt att
införa krav på återvunnet innehåll för vissa
byggprodukter. Där EU-kommissionen exempelvis
skriver i sin strategi ”En renoveringsvåg för Europa”
att man till 2023 ska ha tagit fram en färdplan för att
minska koldioxidutsläppen från byggnader för hela
livscykeln fram till 2050. Därmed väntar vi oss fler
initiativ från EU gällande en mer cirkulär bygg- och
fastighetssektorn – både i form av piska och morot.

Vi väntar oss fler initiativ från
EU gällande en mer cirkulär
bygg- och fastighetssektor

Möjligheter att sluta cirkeln
Vad är då möjligt att göra för att minska sitt
klimatavtryck när det gäller dessa mer indirekta
effekter? Några exempel som Naturvårdsverket
lyfter fram är bland annat att minska användningen
av material i byggnader, byta ut material mot mer
miljömässigt hållbara alternativ, designa byggnader
så att de har ökad flexibilitet samt ökad
materialåtervinning. Där KTH, IVL och WSP’s studie
(2021) också pekar på att just design- och
konstruktionsval kan ha betydande effekter på att
minska klimatpåverkan. Circularity Gap Reporting
Initiative lyfter i sin årliga rapport (2021) att vi från ett
klimatperspektiv borde prioritera att förlänga
livstiden för befintliga beståndet innan vi bygger nytt.
Men samtidigt som det finns åtgärder att vidta, finns
det vissa utmaningar som kan bromsa utvecklingen.
I bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri
konkurrenskraft (som är en del av initiativet Fossilfritt
Sverige) lyfter man bland annat fram att man är
mycket beroende av utvecklingen inom andra
sektorer (exempelvis stål- och cementindustrierna),
att det finns en begränsad kunskap inom sektorn för
vad som kan göras, och att avfallslagstiftningen
begränsar återvinning och utvecklingen av cirkulära
affärsmodeller. Medan man också påpekar att
incitament i form av hållbar/grön finansiering kan
bidra till att främja utvecklingen.
Dyrare att vara ”klimatsmart”?
För att minska den indirekta klimatpåverkan kopplat
till byggnadsmaterial krävs nya tankesätt, processer
och material. Att vara mer resurseffektiv kan ofta
innebära lägre kostnader, men nya mer miljömässigt
hållbara material kan samtidigt innebära högre
kostnader. Enligt forskning från Chalmers kan den
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teknologiska omställning som krävs för att minska
klimatpåverkan från stål- och cementindustrierna
innebära 25-70 procent ökade produktionskostnader
(Johansson & Rootzén, 2016; Rootzén, 2015). Dock
visar samma studier att de ökade kostnaderna bidrar
till en marginell kostnadsökning för de slutprodukter
där materialen används. Där man exempelvis
estimerade att ett hus endast skulle bli 0.5-1 procent
dyrare, eftersom att materialkostnaden för dessa
material utgör en mindre del av totalkostnaden.
Samtidigt som ökade priser på växthusgasutsläpp
också kan driva upp priset på dagens material med
höga utsläpp, där utsläppsrätter i EU har ökat med
nästan 250 procent de senaste tre åren (per 22 mars
2022). En ökad återvinning ökar samtidigt tillgången
på material och kan därmed bidra till att stävja
resursbrist, vilket inte minst är relevant i en miljö med
stigande råvarupriser som vi sett sedan 2005. En
utveckling som blivit än starkare för många råvaror i
skuggan av kriget i Ukraina.

Andel bolag med klimatmål som täcker in indirekta, scope 3,
utsläpp (30 bolag)

30%

Ja
Under utveckling

63%

Nej

7%

Källa: Handelsbanken, rapportering från bolag

Andel bygg- och fastighetsbolag med mål gällande avfall och
cirkuläritet vid renovering/nybyggnation (30 bolag)

Ja

23%
43%

30%

Inget konkret mål, men
har ambition att arbeta för
att öka återvinning i
exempelvis
renoversingsprojekt/nyby
ggnation
Nej

Källa: Handelsbanken, rapportering från bolag

Ambitioner för omställning
När vi gått igenom hållbarhetsmål och strategier för
trettio större nordiska fastighets- och byggbolag
finner vi att en klar majoritet redan idag har klimatmål
som även omfattar indirekta växthusgasutsläpp
kopplat till byggnadsmaterial (scope 3), samt att flera
har specifika målsättningar gällande en mer cirkulär
verksamhet. Även om det idag inte alltid framgår helt
tydligt hur dessa indirekta utsläpp ska tacklas, så ser
vi att dessa ambitioner sannolikt kommer att driva på
arbetet mot mer cirkulära flöden ytterligare, i jakten
på att kunna leverera på dessa mål.

Sammanfattningsvis, även om utmaningar återstår,
tycker vi oss ändå se en positiv utveckling i flera
viktiga aspekter för att kunna ”sluta cirkeln” –
exempelvis gällande utvecklingen av material med
lägre klimatavtryck såsom fossilfritt stål, ökade krav
(och
så
småningom
kunskap)
gällande
klimatpåverkan i byggskedet i och med lagkravet om
klimatdeklaration, samt stark tillväxt gällande
hållbar/grön finansiering. Där vi ser att stigande
råvarupriser och brist på material sannolikt gör att
frågor gällande cirkuläritet och resurseffektivitet blir
än mer relevant.
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Räntemarknaden

Centralbankerna möter nya utmaningar
Räntemarknaden har lämnat pandemin bakom sig men stöter på nya farhågor. Stigande
inflationstryck i efterdyningarna av pandemin har visat sig bli mer ihålligt, vilket tvingar
centralbankerna att ändra riktning mot mindre stimulerande penningpolitik. Dock har läget
komplicerats av århundrades värsta geopolitiska kris som nu inte bara spär på inflationsoro utan
även utmanar tillväxtutsikterna. Räntorna har likväl stigit på bred front både i Sverige och i
omvärlden. Vi har även sett en kraftig omprisning av centralbanksförväntningar sedan i oktober. Vi
har likt många andra justerat vår vy på inflation och centralbankerna men förväntar oss inte lika
stram penningpolitik i Sverige som marknaden för tillfället diskonterar.
Utvalda slutsatser
 Centralbankernas prioritet kommer att bli att
stävja den stigande inflationen och styrräntorna
kommer att höjas tidigare än vår förra prognos.
 Stigande marknadsräntor kommer att dominera
räntemarknaden men det blir stora skillnader i
ränteuppgångarna mellan olika regioner.
 Även om vi prognostiserar relativt gradvisa
ränteuppgångar i Sverige förväntar vi oss
stigande boräntor samt högre räntekostnader
för hushållen.
Ränteuppgång har intensifierats
Ränteuppgången under våren har varit tydligt driven
av
ökade
centralbanksförväntningar.
Kommunikationen från centralbankerna, generellt
från Fed men även från ECB, har blivit allt mer
hökaktig vilket förklarar den kraftiga omprisningen av
ränteförväntningarna sedan i oktober. Även
Riksbanken har nu signalerat att räntehöjningar
ligger betydligt närmare i tid även om de i sin senaste
prognos inte har räntehöjningar förrän i andra halvan
av 2024. Inflationstrycket som biter sig fast allt
bredare i ekonomin späs nu på ytterligare av
Ukrainakriget. Kampen om stigande inflation och en
parallell konjunkturoro blir en utmaning för
centralbankerna.
Räntemarknaden i USA har under våren präglats av
flackande avkastningskurva (10 år – 2 år) då kraftigt
stigande förväntningar på räntehöjningar generellt
har drivit upp de korta marknadsräntorna mer än de
långa. Vi förväntar oss att flackningstrenden kommer
att fortsätta även på sikt i USA, ända tills
räntehöjningar är klara från Fed. Vi tror däremot att
flackningstrenden kommer att dröja i Sverige och i
Euroområdet eftersom marknaden just nu prisar in
enligt oss för kraftiga räntehöjningar för både ECB
och Riksbanken. Vi räknar även med att de globala
långräntorna gradvis kommer att stiga framöver när
centralbankernas räntehöjningar spiller över på de

längre
löptiderna
och
centralbankernas
balansräkningar börjar skalas ned.
Centralbankerna laddar med höjningar
Centralbanker möter nu en allt mer besvärlig
inflationsutveckling.
Samtidigt
som
den
konjunkturella bilden är hotad av lägre tillväxt i
spåren av dämpad hushållskonsumtion. Historiskt
sett har tillfälliga utbudschocker varit något som
centralbankerna brukat se igenom i tron om att de
inte
hinner
lämna
efter
sig
några
andrahandseffekter, som löneökningar, i ekonomin.
Men höga energipriser har redan haft indirekta
effekter på inflationen i form av dyrare input- och
transportkostnader. Löneökningar har däremot ännu
inte varit synliga på andra håll än i USA.
Inflationsförväntningarna, både på marknaden och
hos hushållen, har dock ökat avsevärt, framför allt de
kortsiktiga.

De höga inflationsnivåerna bli allt svårare för
centralbankerna att blunda för. Riksbanken har haft
en tendens att ta ett stort intryck av konjunkturella
nedsidesrisker under geopolitisk oro men nu har
inflationen överraskat på uppsidan och vi bedömer
att de kommer att vilja signalera sitt åtagande om
inflationsmålet genom att höja räntan i synnerhet
inför de kommande löneförhandlingarna. ECB har
HANDELSBANKEN | FASTIGHETSRAPPORTEN
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redan antytt oro om stigande löner och spår en
löneutvecklingstakt i år på ca 3.5 procent. Vi
förväntar oss därför att samtliga tre centralbankerna
kommer att inleda räntehöjningar mycket tidigare än
i vår oktober-rapport. Dock kommer takten och
intensiteten i höjningarna skilja beroende på hur
brett inflationsutvecklingen förväntas att ha bitit sig
fast i ekonomin.

Vi prognostiserar att Fed kommer att fortsätta höja
ytterligare sex gånger i år med totalt nio höjningar
fram till i slutet av 2024. ECB tror vi avvaktar med sin
första höjning till december och nöjer sig med bara
två på varandra följande höjningar under hela vår
prognosperiod. Vi förväntar oss att Riksbanken
börjar med räntehöjningar redan i september och
höjer sammanlagt fem gånger upp till 1,25 procent
mot slutet av 2024. Skillnader i räntecykler blir
tydliga mellan centralbankerna. Fed har en mycket
snabbare och mer intensiv höjningscykel än de
andra och Riksbanken höjer mer och snabbare än
ECB. Centralbankerna kommer även under året att
börja skala ned balansräkningen; Fed redan i maj
och Riksbanken senare i september. ECB ser vi
sluta med tillgångsköpen under det tredje kvartalet i
år.
Toppen nådd i bo- och swapspread
Ett skifte i centralbankspolitiken betyder alltid en viss
osäkerhet på de finansiella marknaderna. Detta syns
oftast i prissättningen i risktillgångar som drabbas
vid ökad osäkerhet. Bo- och swapspreaden i Sverige
reflekterar redan detta och noteras på mycket vida
nivåer. Dock har både bo- och swapspread i Sverige
även påverkats av andra faktorer som främst är
relaterade till utbuds- och efterfrågebalansen.
Riksbanken har under våren minskat det totala
kvartalsvisa tillgångsköpen i bostadsobligationer
ungefär till hälften jämfört med det sista kvartalet
förra året och som andel i totala köp står

bostadsobligationer nu enbart för ca 30 procent
jämfört med tidigare 70 procent.

Dessutom har utbudet av bostadsobligationer, i
relation till statsobligationer ökat och förväntas att
öka ytterligare framöver. Statens upplåningsbehov
har minskat vilket påverkat utsikterna negativt för
utbudet av statsobligationer. Den drivande orsaken
till isärspreadningen har därför primärt varit de
alltjämt sjunkande statsräntorna snarare än stigande
kreditrisk. En stor del av detta anser vi redan
diskonterats in av marknaden men i ett
högriskscenario finns det naturligtvis en risk för
fortsatt isärspreadning. Vi tror dock att dessa
rådande vida nivåer börjar bli intressanta för
investerare och ser en rekyl nedåt allt mer sannolikt.
Detta kan på kort sikt i viss mån begränsa oron något
för ökade upplåningskostnader för företag i en
stigande räntemiljö i Sverige.
Hushållen bör vara redo för stigande boräntor
Vi har justerat upp våra ränteprognoser både för de
korta och långa statsräntorna. Vi ser en gradvis
ränteuppgång framför oss rent generellt i Sverige
även om vi förväntar oss att Riksbanken höjer
mindre än marknaden i dagsläget prissätter. Detta
innebär även att vi ser framför oss gradvisa ökningar
i boräntorna, både i de bundna och i de rörliga.
Bundna boräntor har redan stigit och det är inte lika
förmånligt att binda som det var för några månader
sedan. Dock ligger boräntorna fortfarande på
historiskt låga nivåer. Det finns en risk att boräntorna
stiger kraftigare än vi förväntar oss om
inflationsutvecklingen blir än mer besvärlig.
Hushållen kan därför riskera ännu högre
räntekostnader i relation till disponibel inkomst. (Se
temaartikel – Hushållens räntekänslighet och
effekter av högre elpriser)
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Temaartikel: Hushållens räntekänslighet och effekter av högre elpriser

Högre boendekostnader tynger hushållen
Hushållens boendekostnader stiger i spåren av rekordhöga elpriser och högre boräntor, men mycket
talar för att effekterna på bostadsmarknaden blir begränsad. Hushållen har ett högt sparande och
de har tagit höjd för högre räntekostnader. Vidare har regeringen aviserat att hushållen kommer få
kompensation för de höga energipriserna. Vårat huvudscenario är att de högre boendekostnaderna
dämpar bostadsprisuppgången snarare än att orsaka ett större prisfall. Men i ett
stagflationsscenario, hög inflation och hög arbetslöshet, med fortsatt rekordhöga energipriser och
där räntorna stiger kraftigt är det troligt att det skulle blir en tydlig sättning på bostadsmarknaden.
Utvalda slutsatser
 I närtid är de rekordhöga energikostnaderna en
större risk för bostadspriserna och hushållens
konsumtion än stigande boräntor.
 Vi räknar med att hushållens boendekostnader
som andel av inkomsten ökar från ca 22
procent 2020 till drygt 24 procent 2024 till följd
av de stigande ränteutgifterna och
energikostnaderna. Men de kan bli så höga
som ca 29 procent om boräntorna stiger till 5
procent och elpriserna blir 50 procent högre.
 Höga elpriser riskera att dämpa
bostadspriserna på framför allt äldre villor som
inte har gjort omfattande
energieffektiviseringar.
Boendekostnaderna stiger från låga nivåer
De senaste årens lågränteläge har bidragit till att
framför allt villaägare har haft låga boendeutgifter,
trots stigande bostadspriser och skuldsättning. År
2020 lade villaägare i genomsnitt omkring 16
procent av sina disponibla inkomster på boende,
vilket kan jämföras med 27 procent för personer som
bor i hyresrätt och drygt 20 procent för
bostadsrättsinnehavare. Sett ur ett längre historiskt
perspektiv
har
även
en
god
disponibelinkomstutveckling och lägre beskattning
bidragit till att hushållens boendeutgifter som andel
av inkomsterna har minskat trendmässigt de
senaste 20 åren. Framöver räknar vi dock med att
den
nedåtgående
trenden
bryts,
då
boendeutgifterna stiger i spåren av högre elpriser
och boräntor.
Boränteuppgång, men fortsatt låga räntor
Starkare ekonomi och framför allt stigande inflation
runt om i världen har medfört att marknaden
förväntar sig att centralbanker börjar lättar på
gaspedalen. Det har redan lett till stigande
obligationsräntor och något högre bundna
bolåneräntor. Rysslands invasion av Ukraina och
efterföljande sanktioner har ökat osäkerheten och
bedöms dämpa den ekonomiska tillväxten, men

även leda till ännu högre inflation. Vi räknar med att
Riksbanken höjer styrräntan i september i år och att
den har stigit till 1,25 procent i slutet av 2024 (se
artikel ”Centralbankerna möter nya utmaningar”).

Den rörliga bolåneräntan stiger i regel i takt med att
Riksbanken höjer räntan. Den höga skuldsättningen
i kombination med det låga ränteläget i utgångsläget
medför att hushållens räntekostnader ser ut att stiga
betydligt de kommande åren. I slutet av 2024
uppskattar vi att hushållens räntekostnader är drygt
50 procent högre än de är idag. Om reporäntan
skulle stiga lika snabbt som marknaden nu tror skulle
räntekostnaderna stiga till ungefär samma nivåer
som innan finanskrisen. Men till följd av de låga
utgångsläget
skulle
de
fortfarande
vara
förhållandevis låga i ett längre historiskt perspektiv.

Hushållen oroar sig mer för
stigande energikostnader än för
högre räntor när det kommer till
effekten på boendeekonomin
det närmaste året, enligt
Handelsbankens Kantar Sifoundersökning från mars 2022.
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Hushållen har goda marginaler att klara av högre
räntebetalningar och enligt Konjunkturinstitutets
undersökningar förväntar sig hushållen betydligt
högre boräntor de kommande åren.4 Det talar för att
den förväntade ränteuppgången får begränsade
effekter på bostadsmarknaden – att den dämpar
bostadsprisuppgången snarare än att orsaka ett
prisfall. Men om räntorna skulle stiga betydligt mer
än förväntat samtidigt som energipriserna ligger
kvar på rekordhöga nivåer finns det såklart en risk
att det leder till både fallande bostadspriser och
svagare konjunktur då hushållen måste dra ned på
annan
konsumtion
för
att
klara
av
boendekostnaderna.
I
till
exempel
ett
alternativsscenario
där
den
genomsnittliga
bolåneräntan stiger till 5 procent, vilket är i paritet
med räntenivån innan finanskrisen 2008, skulle
hushållens räntekostnader tredubblas och utgöra
omkring 8 procent av deras disponibla inkomster.
Om samtidigt elpriserna skulle bli 50 procent högre
än i början av detta år kan hushållens
boendekostnader stiga till samma nivåer som under
slutet av 1990-talet. I ett sådant här ansträngt
scenario räknar vi med att bostadspriserna skulle
falla och konjunkturen försvagas påtagligt, varför vi
inte ser det som troligt att Riksbanken skulle gå
vidare med räntehöjningar utan snarare tvingas
lägga om i mer stöttande riktning.

Höga elpriser - större risk än högre boräntor?
En stor del av hushållens boendeutgifter går till
uppvärmning av bostaden. För villaägare har
uppvärmningen de senaste åren stått för drygt 20
procent (knappt 22 000 kr per år) av deras totala
boendekostnader, vilket kan jämföras med att
räntebetalningar har utgjort ca 15 procent av
boendekostnaden.

Vartannat hushåll är ganska
eller mycket orolig för att ökade
energikostnader kommer
påverka privatekonomin
negativt, enligt Handelsbankens
Kantar Sifo-undersökning.

4

Förväntningarna har stigit något på sistone men är i
paritet med nivån före pandemin.
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De senaste månadernas rekordhöga elpriser, som
har varit omkring 25 procent högre än snittet de
senaste vintrarna, slår därför hårt mot hushållen.
Kriget i Ukraina talar för att energipriserna ligger kvar
på en hög nivå den närmaste tiden. I år kan därför
högre uppvärmningskostnader bli en större börda för
villaägare än högre boräntor, en slutsats som stöds
av Handelsbankens Kantar Sifo-undersökning5. Men
på sikt bör de rekordhöga priserna dämpas, i takt
med att energitillförseln återhämtar sig. Om man
tittar på terminsprissättningen tyder även den på en
viss nedgång. Det finns dock en uppenbar risk att
den gröna omställningen av energisektorn bidrar till
fortsatt volatila elpriser och att snittpriser kommer att
vara högre än vad det har varit de senaste åren.

Var tredje villaägare har
övervägt att installera solceller
för att minska sina
boendekostnader, enligt
Handelsbankens Kantar Sifoundersökning.

Finanspolitiken mildrar effekterna
Sammantaget räknar vi med att de högre
boendekostnaderna, i spåren av höga elpriser och
stigande boräntor, kommer att få relativt begränsade
effekter på bostadsmarknaden. Hushållens höga
sparande gör att de har goda marginaler att möta
högre utgifter och hushållens förväntningar tyder på
att de har tagit höjd för högre räntekostnader. Vidare
har regeringen aviserat att hushållen kommer att i
någon
mån
kompenseras
för
de
höga
energipriserna. Mer generellt räknar vi med en mer
expansiv finanspolitik om tillväxten dämpas. Om
boräntorna stiger och tillväxten dämpas kan man
även tänka sig att Finansinspektionen pausar
amorteringskravet, vilket ytterligare kan mildra
effekterna för hushållen. Hushållen lägger idag mer
pengar på amorteringar än på räntekostnader.

De oväntat höga uppvärmningskostnaderna kan
även få större effekt på bostadspriserna och
hushållens konsumtion än den av hushållen
förväntade ränteuppgången. Energiförbrukningen
kan bli en viktigare faktor för försäljningspriset och
energieffektiviseringar kan intensifieras. Det har
skett
en
betydande
effektivisering
av
energiförbrukningen i nya hus de senaste
decennierna – ett småhus byggt efter 2011
använder i genomsnitt under hälften av den mängd
energi per m2 som ett hus byggt före 1960. Om det
nya normala är högre elpriser kan det således
dämpa bostadspriserna på framför allt äldre villor
som
inte
har
gjort
omfattande
energieffektiviseringar.

5

Undersökningen har genomförts av Kantar Public på
uppdrag av Handelsbanken. Den bygger på 1000
intervjuer med svenska allmänheten 18-79 år och är
riksrepresentativ. Datainsamlingen genomfördes i den

slumpmässigt rekryterade Sifopanelen, mellan 22–24
mars 2022.
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Bostadsmarknaden

Nära obefintligt utrymme för fortsatta prisökningar
Bostadsmarknaden ser ut att stå stadigt, trots stigande ränteförväntningar och de nu högre
energikostnaderna. Vi förväntar oss dock att bostadspriserna bromsar in ytterligare framöver. Ett
högt prisläge, stigande boendekostnader och hög byggtakt i relation till befolkningstillväxten lämnar
ett mycket begränsat utrymme för fortsatta prisökningar. En avstannad prisuppgång betyder inte att
bostadspolitik blir oviktigt; boendesegregation, inlåsningseffekter och inträdesbarriärer kvarstår och
kräver uthållighet.
Utvalda slutsatser
 Vi förväntar oss att bostadspriserna planar ut
framöver.
 Boräntor och energikostnader är på uppgång,
men hushållens boendekostnader relativt
inkomsten förblir förhållandevis låga. Enligt vår
bedömning stiger de från ca 22 till drygt 24
procent av inkomsten, se temaartikeln. Den
tydligaste risken till bostadspriserna är om
boendekostnaderna ökar betydligt snabbare än
förväntat.
 Bostadsinvesteringarna ser ut att toppa i år
men förbli på hög nivå. Stigande
byggkostnader och materialbrist utgör dock en
risk.
 Det är sannolikt att bostadspolitiken vidgas till
att stötta efterfrågan, t.ex. förstagångsköpare.
Sidledes för bostadspriserna
Utvecklingen på bostadsmarknaden ser för
närvarande stabil ut, trots nedgången i hushållens
konsumentförtroende. Priserna har det senaste
halvåret ökat i nära normal takt, efter pandemins
förvånande snabba ökningstal. Vi ser fortsatt låga
genomsnittliga annonstider och ett lågt utbud av inte
minst villor till salu. Bland det nyproducerade
segmentet ser vi numera mycket låg andel
prissänkta
lägenheter,
utvecklingen
på
nyproduktionsmarknaden har således förbättrats
tydligt sedan sättningen 2017. Prisuppgången har
stimulerat nybyggnationen, vilket i förlängningen
dämpar ytterligare prisuppgångar.
Vi ser framför oss en fortsatt förbättring på
arbetsmarknaden, med ca 50 000 fler sysselsatta i
Sverige i år. Svagt stigande boräntor och högre
energikostnader dämpar i viss mån hushållens
betalningsförmåga för bostäder, men vi bedömer att
boendekostnaderna förblir historiskt låga och ser
inte framför oss att kreditutlåningen stramas åt. Det
bäddar för att aktiviteten på bostadsmarknaden,
liksom bostadsprisnivån, förblir stabil. Vi ser dock ett
mycket begränsat utrymme för fortsatta prisökningar
när vi blickar framåt. Vår prognos för i år är att

bostadspriserna i genomsnitt ökar med ca 3 procent
från början av året, och utvecklas nära sidledes
2023–2024.

Göteborgs prisuppgång inte fullt så dramatisk
Generellt kan vi konstatera att bostadspriserna
utvecklats förhållandevis likartat under pandemin.
Villapriserna har stigit med drygt 30 procent i de
flesta av Sveriges 21 län. Men prisutvecklingen i
några län sticker ut, dels de med attraktiva
fritidshusområden som också ökat i popularitet
under pandemin (Gotland), dels de i tillväxtregioner
(Västerbotten). Både Stockholms län och Skåne har
utvecklats i linje med Sverige-genomsnittet, medan
Västra Götaland utvecklats något svagare totalt sett,
med en ökning på drygt 25 procent. Liknande
tendens ser vi även på bostadsrättsmarknaden, där
bostadsrätter i Göteborg utvecklats svagare än de i
övriga storstäder på sistone. Detta bedömer vi kan
vara kopplat till hög nyproduktion i regionen.
Hushållens skuldsättning är högst i storstäderna,
och allra högst i Stockholm. Den ökade
räntekänsligheten är dock inte något som synts i den
regionala prisstatistiken än så länge. Hushållens
ränteförväntningar har förvisso inte skiftat upp
dramatiskt, utan endast återgått till nivåer i paritet
med dem vi såg innan pandemin. Om man ska tro
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undersökningar
förväntar
sig
hushållen
räntehöjningar i paritet med dem vi prognostiserar.

Storstadsbor inte mer oroliga än
övriga för effekter av stigande
räntor det kommande året,
enligt Handelsbankens Kantar
Sifo-undersökning.

Demografi driver på villaefterfrågan
Det har blivit allt dyrare att köpa inte minst villor och
stora lägenheter under pandemin, mot bakgrund av
att många har velat flytta till större boenden och
utbudet av inte minst stora bostäder till salu varit
begränsat. Kombinationen av ett begränsat
småhusbyggande det senaste decenniet och allt fler
i familjebildande åldrar nu och de närmaste åren
bidrar till att efterfrågan på villor lär förbli stark.6
Samtidigt som vi ser demografiska krafter som
gynnar efterfrågan på villor och större lägenheter de
närmaste åren, begränsar dagens betydligt högre
prisnivå möjligheten för fortsatta prisökningar, givet
hushållens inkomster och boendekalkyl. Möjligen är
det också så att fler kommer vilja passa på att sälja
sin villa som en följd av det högre prisläget samtidigt
som en del kan ha tillfälligt avvaktat med att flytta till
mindre boende under pandemin. Sammantaget ser
vi framför oss att priserna på villor respektive
lägenheter utvecklas någorlunda likartat framöver.
Starka signaler från nyproduktionsmarknaden
Priserna på nyproducerade lägenheter har ökat i takt
med dem i befintligt bestånd och stocken av osålda
lägenheter på nyproduktionsmarknaden har gradvis
minskat. Att det återigen är en mycket liten andel
som säljs under utgångspris samt att den
genomsnittliga annonstiden har fallit tillbaka pekar
ytterligare på att efterfrågan på nyproducerade
lägenheter ökat. Den ökade efterfrågan på
nyproduktion återspeglas även i byggtakten. Antalet
byggstarter ser ut att ha ökat med nära 15 procent
2021 och vår prognos är att den förblir på en hög
nivå i år, på drygt 60 000. Ungefär varannan av
dessa byggdes som hyresrätt, en andel som kan
komma att minska något till följd av det vid årsskiftet
slopade statliga investeringsstödet. Men vi bedömer
att hyresrätter utgör den främsta upplåtelseformen
Se temaartikeln ”Småhusbrist när fler bor kvar och
familjer bildas” i Fastighetsrapporten från 25 maj 2021.
7 Befolkningsprognosen har dock inte tagit nuvarande
flyktingvåg i beaktande, vilket utgör en osäkerhet för
analysen av bostadsbehov.
6

inom nybyggnationen även framöver. Byggandet av
bostadsrätter och småhus ökade också ifjol,
småhusbyggandet procentuellt sett mer men från en
förhållandevis låg nivå. Vi förväntar oss ändå fortsatt
brist på småhus, som hänger samman med
begränsad
marktillgång
och
kommunernas
marktilldelning. Vår bedömning är att det totala
bostadsbyggandet förblir på en totalt sett hög nivå,
inte minst i relation till SCB:s prognos på
befolkningstillväxten, men att antal byggstarter
minskar svagt kommande år.7 Stigande priser på
insatsvaror, materialbrist och försenade leveranser
försvårar för sektorn, då det blir dyrare och svårare
att utföra arbetet samt göra ekonomiska kalkyler. Vi
ser detta som en nedsidesrisk till vår byggprognos.

Valår – utan fokus på bostadspolitik
I september är det dags för riksdagsval men vi ser
inte framför oss några nyheter som på djupet tar tag
i problemen på bostadsmarknaden eller för den
delen sätter bostadsmarknaden i gungning. Däremot
lär vi få se förslag till att stötta förstagångsköpare
och minska boendesegregationen, kopplat till de
statliga utredningarna som redovisas nu i dagarna. 8
Det statliga investeringsstödet för byggande av
hyresrätter
och
studentbostäder
liksom
energieffektiviseringsstödet
för
flerbostadshus
slopades vid årsskiftet. Vi förväntar oss att detta
dämpar byggtakten något. Vid sidan har regeringen
lagt fram förslag gällande stärkt konsumentskydd vid
köp av nyproducerade bostadsrätter9 och nya regler
för överklaganden av detaljplaner.
”En socialt hållbar bostadsförsörjning (Fi 2020:06)” och
”Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på
bostadsmarknaden (Fi 2020:11)”
9 Förslagen inkluderar bl.a. betänketid för den som ingår
förhandsavtal samt att underlätta för uppsägning av avtal
vid försening.
8
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Marknadsfinansiering för kommersiella fastighetsbolag

Motvind på kreditmarknaden
Det är motvind för svenska fastighetsbolag på kreditmarknaden 2022. Redan innan Ryssland
invaderade Ukraina gick trenden mot ökade kreditspreadar sedan de stora centralbankerna bytt fot
och stramar åt med anledning av kraftigt stigande inflation. Kriget i Ukraina har sedan dess båd e
försämrat de makroekonomiska utsikterna och ytterliga underblåst inflationen genom stigande
energipriser. Samtidigt finns nu tecken på att den snabba konsolideringen, ökad riskaptit hos vissa
bolag och den stora upplåningen från sektorn har bidragit till att investerare kräver högre avkastning.
Vi ser fortsatt volatila kreditspreadar under resten av 2022 och en fortsatt uppåtgående trend. Man
ska dock komma ihåg att uppgången sker från mycket låga nivåer på kreditspreadar.
Utvalda slutsatser
 Volatil kreditmarknad och uppgång i
kreditspreadar gör obligationsmarknaden
mindre attraktiv, fastighetsbolagen har
dessutom volatilare kreditspreadar än andra
bolag.
 Uppgång i både underliggande ränteläge och
kreditspreadar kommer att leda till högre
finansieringskostnader över tid.
 Gröna och sociala obligationer växer stadigt.
Högre kreditspreadar under 2022
Vår grundsyn på företagsobligationsmarknaden är
att vi under 2022 kommer att få se en fortsatt volatil
kreditmarknad och fortsatt ökade kreditspreadar. Vi
tror att kreditspreadarna i euro för icke-finansiella
bolag med kreditbetyg BBB kommer att öka 50bp
under 2022, hittills har ökningen varit ca 30bp.
Eftersom
fastighetsbolag har mer volatila
kreditspreadar än bolag från andra sektorer så tror
vi att kreditspreadarna för svenska fastighetsbolag
kommer att öka med drygt 80 bp (5-års löptid,
svenska kronor) under 2022. Samtidigt ska vi
komma ihåg att vi kommer från mycket låga nivåer
och att den uppgång som vi förutspår faktiskt bara
pekar mot nivåer i linje med genomsnittet för
kreditspreadar sedan 2010 (dvs efter finanskrisen).
Bakom
prognosen
om
fortsatt
stigande
kreditspreadar fanns ursprungligen framförallt
åtstramning från de stora centralbankerna, främst
Fed men även ECB, och fortsatt uppgång i
realräntor. Dessutom har inte minst ECB köpt stora
mängder företagsobligationer och dessa köp fasas
ut under 2022. Kreditmarknaden har förstås
försvagats under inledningen av året i och med kriget
i Ukraina och åtföljande sanktioner som påverkat
utsikterna för den europeiska ekonomin, inflation
och penningpolitik. Ökning av kreditspreadar har
därför hittills gått snabbt.

Grafen ovan illustrerar utvecklingen för den relativa
prissättningen mellan företagsobligationer och
banklån. Grafen visar euro och olika löptider så den
ska tas med en nypa salt när vi ser på svenska
fastighetsbolag. Men poängen att priset på
lånefinansiering
är
mer
stabilt
än
finansieringskostnaden i obligationsmarknaden är
ändå tydlig. Under perioder med volatilitet på
finansiella marknader, som till exempel i början på
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pandemin våren 2020 och nu i början på 2022, blir
lånemarknaden relativt attraktivare.
Lägre nyemissionsvolymer och fondutflöden
Sedan
krigsutbrottet
i
Ukraina
har
nyemissionsvolymerna
på
den
svenska
företagsobligationsmarknaden varit låga och
framförallt koncentrerade till låntagare med höga
kreditbetyg. En faktor bakom den låga aktiviteten är
fondutflöden, under februari såg vi det näst största
nettoutflödet från svenska företagsobligationsfonder
någonsin, bara slaget av mars 2020.

starkt dominerande. Men hitills under 2022 har
fastighetsbolagen trots allt varit något mindre
dominerande. Detta förklarar sannolikt att
kreditspreadarna på den svenska marknaden nu
ligger förhållandevis nära motsvarande i euro. Detta
syns tydligast när vi tittar på bolag som har tydliga
prisbilder i både svenska kronor och euro, t.ex.
Balder och Castellum.
Att svenska kreditspreadar ligger nära motsvarande
i euro är dock en klen tröst om man är
fastighetsbolag och vill låna. Detta då uppgången i
kreditspreadar på den europeiska marknaden har
varit kraftig för fastighetssektorn.
Castellum, kreditspread i svenska kr jmf. med
euro* för 5 års löptid

Källa: Bloomberg

Svenska kreditspreadar närmar sig euro
Prissättningen för fastighetsbolag på den svenska
företagsobligationsmarknaden påverkas av sektorns
dominans. Detta både jämfört med hur andra
sektorer prissätts på den svenska marknaden och
hur
fastighetsbolagen
själva
prissätts
på
euromarknaden.
Typiskt står fastighetsbolagen för ca 50 procent av
nyemissionsvolymerna
på
den
svenska
företagsobligationsmarknaden. Ett mönster är att
prissättningen av fastighetsobligationer speglar just
hur stort överutbudet har varit under perioden innan.
Under slutet av 2021 var fastighetsbolagen t.ex.

*Euro omräknat till svenska kronor via valutaswappar

Finansieringskostnaderna stiger
Normalt fokuserar vi framförallt på kreditspreaden,
vilket när vi talar om rörlig ränta betyder en marginal
över Stibor. Vår bild är att det i dollar- och
euromarknaden är mer vanligt än i Sverige att bolag
betalar fast ränta i samband med en
obligationsemission och då påverkas både av
underliggande ränteläge och kreditspread. Med de
förutsättningarna står det klart att kombinationen av
både kraftig uppgång i kreditspreadar och
underliggande ränteläge leder till en kraftig uppgång
i total räntekostnad. Om vi tittar på ett
fastighetsindex i euro så har totalräntan (dvs
underliggande stats- eller swapränta plus
kreditspread) stigit från ca 0,5 procent i augusti till ca
2 procent idag (ca 6-års löptid).
I takt med att lån omförhandlas bör alltså
fastighetsbolagen möta högre finansieringskostnader, hur fort processen går beror förstås på
bolagens kredit- och räntebindning, se även
temaartikeln ”Räntekänslighet i kommersiella
fastigheter”.
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Nordiska fastighetsbolag, tematisk finansiering*
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Mdr euro

Fastighetsbolagen växer i euromarknaden
En trend som fortsätter är att en allt större andel av
de svenska fastigheternas obligationsupplåning sker
i euro. Hittills under 2022 har emissionsvolymerna i
euro varit 3 ggr större än i svenska kronor. Så sent
som 2020 var den svenska marknaden fortfarande
en större finansieringskälla än euromarknaden.
Utvecklingen speglar en fortsatt ökning av
obligationsfinansiering som den svenska marknaden
inte räcker till för och där dominansen av
fastighetsbolag i svenska kronor resulterar i
periodvis relativt ofördelaktig prissättning för
bolagen.
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Men för just fastighetsbolag fortsätter dock gröna
och sociala obligationer att stå för bulken av hållbar
finansiering (i alla fall baserat på de data som är
publikt tillgängliga via Bloomberg). Gröna och
sociala obligationer växer stadigt och står nu för ca
20 procent av nyemissionsvolymerna från svenska
fastighetsbolag.

Mdr kr
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Hållbar finansiering
Hållbar finansiering inom fastighetssektorn är mer
än gröna obligationer, även om det fortsätter att vara
ett väldigt viktigt finansieringsinstrument för sektorn.
Just nu pågår en snabb utveckling inom många
former av tematisk finansiering som inkluderar
hållbarhetslänkade lån och obligationer, vilka öppnar
upp marknaden för verksamheter som inte har
tillgångar som passar för tillgångsfinansiering på det
sätt som gröna obligationer och lån förutsätter.

När det gäller grön finansiering är EU-taxonomin
mycket i fokus, där vi börjat se exempel på
rapportering i relation till ramverket från några
aktörer. Castellum rapporterar exempelvis att man
preliminärt bedömer att cirka 46 procent av deras
hyresintäkter kommer från fastigheter som potentiellt
skulle kunna ses som ’taxonomi gröna’ (per den
sjunde mars 2022).
Vi ser att många aktörer sannolikt kommer att
uppdatera sina befintliga ramverk för gröna
obligationer i relation till taxonomins kriterier
framöver, något som kanske håller tillbaka tillväxten
i gröna obligationer under första halvan av 2022.
Men vi har redan sett tidiga exempel på gröna
ramverk uppdaterade i enlighet med EU Taxonomin
från exempelvis Diös.
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Temaartikel: Räntekänslighet i kommersiella fastigheter

Korta lån i svenska bolag
Det har ofta noterats och konstaterats att bindningstiden för lån och räntor bland svenska och
nordiska fastighetsbolag är relativt kort, inte minst jämfört med europeiska sektorkollegor.
Diskrepansen mellan kort finansiering och ”långa tillgångar” har ifrågasatts men har inte varit ett
reellt problem när räntor har sjunkit och finansieringskostnaderna har minskat. Kanske kom mer
frågan att aktualiseras framgent.
Utvalda slutsatser
 Genomsnittlig räntekostnad för 15 publika
fastighetsbolag var 1.4 procent vid
årsskiftet.
 Kortare kapital- och räntebindning i
nordiska fastighetsbolag jämfört med
europeiska ökar risken.
 Högre inflation och kreditspreadar kan sätta
press på kassaflödet och
räntetäckningsgraden.
 Historiskt låg räntekostnad kan vara ett
minne blott.
37% av utestående lån har ränteförall inom ett år
Ratingbyrån Moody’s påpekar återkommande,
baserat på data från Dealogic, att över 20 procent av
europeiska fastighetsbolags obligationsförfall sker
2032 eller senare, motsvarande siffra för nordiska
bolag är cirka 6 procent. Medan europeiska bolags
obligationer som förfaller de kommande tre åren är
under 20 procent förfaller ca 35 procent av de
nordiska bolagens obligationer under motsvarande
tidsperiod. Vi kommer fram till ungefär samma
slutsatser som Moody’s, avseende löptiden för
skuld- och ränteförfall. I en detaljstudie av 15
publika, svenska fastighetsbolag konstaterar vi att
37 procent av krediterna har ränteförfall under det
kommande
året
(baserat
på
rapporterad
skuldstruktur per årsskiftet 2021 och med förfall
inom det kommande året). Det är sannolikt en
kombination av icke räntesäkrade lån och
derivatinstrument som löper ut i närtid. I snitt är
löptiden för räntor, för 33 stycken bolag och baserat
på data från Sedis, på 3.1 år men spridningen är stor
i ett spann mellan cirka ett halvår upp till drygt 6 år.
Fram till idag har det under en längre period varit
lönsamt att inte binda räntan. Den kostnad som de
bolag som väljer att binda sina räntor har haft,
vanligtvis via derivatinstrument såsom ränteswapar,
har fungerat som en försäkringspremie för att
minska effekten på kassaflödet vid en eventuell
ränteuppgång. Det innebär att visibiliteten blir bättre
och fluktuationen i kassaflödet mindre. Det är lättare
att göra prognoser och ta investeringsbeslut, för

såväl bolag som aktieinvesterare, med en lägre risk
i prognoserna.

52% av lånen förfaller de kommande fyra åren
För kreditbindningen ser det lite annorlunda ut, i vår
studie av de 15 bolagen ser vi att 17 procent av
krediterna förfaller inom de kommande 12
månaderna, så var i alla fall läget per det senaste
årsskiftet. Lägger vi däremot till 2023, 2024 och 2025
så ökar andelen till 52 procent, det vill säga att mer
än hälften av all utestående skuld behöver
refinansieras inom de kommande fyra åren.
Certifikat är ett inslag i den korta finansieringen, och
för detta erhåller bolagen löften om bankfinansiering
för att kunna täcka upp för det fluktuerande
efterfrågan
och
prissättningen
på
denna
skuldkategori. Men kort är den, de facto. I snitt,
baserat på data från Sedis, är löptiden för krediterna
3.8 år för de 33 fastighetsbolag som de redovisar.
Det finns rimligen en skevhet i detta genomsnitt, då
en mindre andel lån med mycket lång löptid drar upp
snittet för flertalet bolag, vilket kan få effekten att den
aggregerade siffran vilseleder något avseende
behovet av närtid refinansiering.
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Korta krediter har spelat bolagen väl…
Är detta ett problem? Inte nödvändigtvis, men det
borde öka risken. Det går att argumentera för att det
finns en skevhet i att finansiera långsiktiga tillgångar
med korta krediter. Med facit i hand har det inte varit
ett problem historiskt sett, snarare en fördel, att inte
binda krediter på längre löptider då vi under många
år har åtnjutit god likviditet och sjunkande marginaler
avseende
fastighetsfinansiering,
både
från
kapitalmarknaden (obligationer, hybridobligationer,
certifikat, d-aktier och preferensaktier) i svenska
kronor och i euro, och via den mer traditionella
finansieringen i banksystemet via säkerställda
krediter. Refinansiering har i många fall bidragit till
lägre marginaler, och lägre kostnader, under de
senaste åren. I snitt betalar de 15 bolag i vår studie
1.4 procent för sina lån, vilket inkluderar kostnader
för räntesäkring.
…men kanske inte längre?
Det går nog att med fog hävda att risken i
upplåningen har ökar under senare tid. Inte bara har
vi under det senaste halvåret fått tydliga indikationer

på stundande räntehöjningar från centralbanker
kombinerat med stoppade återköp och en påbörjad
bantning av den amerikanska centralbankens
balansräkning. Obligations-spreadar, generellt, har
stigit betydligt från låga nivåer under senare tid och
för fastighetsobligationer har spreadarna ökat mer
än för andra sektorer, vilket är en trend som vi har
noterat vid tidigare rörelser i marknaden. Vi ser
dessutom en risk för en fortsatt ökning av
spreadarna (se avsnittet för krediter för mer
detaljerad genomgång) vilket riskerar att öka
konstaderna för refinansiering och nya krediter
ytterligare. Att kunna refinansiera till rimliga
förutsättningar är en nödvändighet, inte bara för
bolagens
intjäningskapacitet
utan
även
i
förlängningen till bolagens överlevnad. Ju kortare
finansieringen är, desto mer sårbara blir bolagen för
en längre period av dåliga eller obefintliga
refinansieringsmöjligheter. En längre kreditprofil,
men stor spridning i förfallen, medför en lägre risk.
Således kan man hävda att nordiska fastighetsbolag
har en högre finansiell riskprofil jämfört med sina
europeiska sektorkollegor.
Merparten av de 33 bolagen som vi har data på från
Sedis ligger tämligen samlade avseende kredit- och
räntebindning, vilket framgår av bilden nedan. Det
finns även undantag som arbetar med väldigt korta
bindningstider.
Med en genomsnittlig betald ränta om 1.4 procent
bland de 15 bolag som vi har detaljstuderat blir även
måttliga ränteökningar kännbara för aktieägarna. En
stigande räntekostnad, oaktat om den kommer från
inflation, stigande realränta, högre styrränta eller
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ökande
riskpremier
på
kapitalmarknaden
(obligations-spreadar)
och/eller
stigande
swapräntor, riskerar att snabbt gröpa ur
intjäningsförmågan. Det riskerar förvisso inte den för
kreditratingperspektivet
viktiga
kvoten
nettoskuld/EBITDA. Denna kvot har generellt sett
ökat under senare år då värdena på fastigheterna
har ökat, belåningen varit tämligen konstant och
intjäningen per lånekrona har minskat. Men, en
högre räntekostnad kommer också att försämra
bolagens räntetäckningsgrad. Detta är i allra högsta
grad en faktor som ratingbyråerna observerar. I
dagsläget opererar de flesta bolag med en
räntetäckning som vida överstiger både de egna
finansiella målen (begränsningarna), givet låg
genomsnittlig ränta. Bland de 33 bolag som vi
observerat är snittet för detta per det fjärde kvartalet
2021 4.2x, med en median om 3.9x.

Det
skulle
även
dramatiskt
försämra
räntetäckningsgraden, vilket i sin tur kan trigga
nedgradering
av
kreditbetyg
och
ökade
finansieringskostnader. I vår förenklade simulering
nedan går räntetäckningsgraden i vårt fiktiva
fastighetsbolag från 4.7 till 2.1. Detta skulle i de allra
flesta fall vara långt under det vanligt förekommande
gränsen 3-3.5 för kreditbetyget BBB.

Men fastigheter är ju inflationsskyddade?
Ja, så heter det ofta, och det stämmer förvisso, i alla
fall i obelånat tillstånd. Hyresavtalen är i mycket stor
utsträckning inflationsskyddande, det vill säga att
fastighetsägaren blir kompenserad för inflationen via
hyreskontraktet med ökande hyresnivåer i paritet
med KPI. Om vi antar att inflationen är 4 procent och
att kostnader för både driften och central
administration ökar i takt med inflationen, liksom
hyresintäkterna, kommer driftnettot att öka i samma
takt. Så långt allt väl. För en obelånad fastighet blir
fastighetsägaren helt kompenserad för inflationen,
oavsett vad inflationen är. Men om fastigheten är
belånad till 50 procent och räntekostnaden går från
det genomsnittliga 1.4 procent till 2.5 procent
(inflation, ökande spreadar på grund av stigande
riskpremier/lägre likviditet, ökade swapräntor,
stigande realränta) så minskar förvaltningsresultatet
med 13 procent vid en enkel beräkning och allt annat
lika. Vid 3.5 procent betald ränta, och med samma
inflationsantagande, minskar förvaltningsresultatet
med 31 procent.
Hyresintäkter
Fastighetskostnader
Driftnetto
Central administration
Net financials
IFPM

Idag
Inflation
100
4%
-30
4%
70
4%
-9
4%
-13 1.4% --> 3.5%
48

Fastigheter
Räntebärande skuld
Belåningsgrad
Nettoskuld/EBITDA
Nettoskuld/förvaltningsresultat
Räntetäckningsgrad, ggr

1750
875
50%
12.5
18.2
4.7

4%
4%

Justerat Förändring
104
4%
-31.2
4%
72.8
4%
-9.1
4%
-31
133%
33
-31%
1820
875
48%
12.0
26.5
2.1
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Marknaden för kommersiella fastigheter

Kontorets revansch och återigen osäkra utsikter
Den kraftiga värdetillväxten vi sett på den kommersiella fastighetsmarknaden under pandemin tror
vi kommer bromsa in framöver, till följd av det stigande kostnadstryck et. Vi ser ändå framför oss en
fortsatt god efterfrågan på lokaler, med liksom tidigare stora variationer mellan segment och lägen.
Aktievärderingarna har sjunkit betydligt de senaste månaderna på basis av stigande riskpremier i
marknaden och en oro för högre finansieringskostnader. I snitt värderas nu bolagen 21 procent över
sitt substansvärde men med stora skillnader mellan aktierna. ”Kontorsbolag” ser en viss rabatt i
värderingarna medan premier betalas för logistik och bostäder. Kraftigt försämrade
finansieringsförhållanden ser vi som den enskilt största risken för aktie- och fastighetsvärden.
Utvalda slutsatser – fastighetsvärden
 Kriget i Ukraina bidrar främst till högre inflation
men även till lägre efterfrågan. Vi bedömer att
fastighetsvärden står pall.
 Riksbankens reporäntehöjningar inleds redan i
år, men avkastningskraven stiger inte i närtid,
bedömer vi.
 Fastighetsvärden ökade på bred front 2021,
detaljhandeln sackar efter. Lager- och
logistiklokaler fortsatt hett när e-handeln stöper
om marknaden.
 Den största risken för fastighetsbolagen är om
finansieringsvillkoren kraftigt försämras.
Riksbanken kommer försöka motverka en
eventuell uppgång i riskpremier men behöver
samtidigt agera för att dämpa den stigande
inflationen.
Högre räntor hindrar fortsatt stark värdetillväxt
Den kommersiella fastighetsmarknaden fortsatte
visa styrka under 2021
med stigande
fastighetsvärden inom samtliga segment. Den
kraftiga värdetillväxten inom bostäder, och
industri/lageroch
logistiklokaler
samt
samhällsfastigheter fortsatte samtidigt som de mer
tjänstenära och pandemidrabbade segmenten
detaljhandeln och hotell vände svagt upp.
Kriget dämpar den ekonomiska återhämtningen i år,
som en konsekvens av att kostnadstrycket och
osäkerheten ökar. Vi ser dock framför oss en fortsatt
sysselsättningstillväxt i år och en fortsatt god
efterfrågan på lokaler. Vår nuvarande bedömning är
att effekterna på fastighetsmarknaden av kriget i
Ukraina – genom de följdverkningar det får på
inflation (upp kraftigt) och efterfrågan (ner) –
bromsar värdetillväxten så att den närapå planar ut.
Samtidigt som högre inflation kan driva upp
hyrestillväxten, begränsas detta av den svagare
efterfrågan. Därtill förväntar vi oss nu tidigare
räntehöjningar. Oaktat effekter av kriget, ser vi ,

liksom för privatbostäder, ett mycket begränsat
utrymme för fortsatt prisuppgång givet dagens
prisnivåer, skuldsättning och den allmänna vyn att
räntor kommer stiga framöver. Även fortsättningsvis
lär vi dock se stora skillnader mellan
fastighetssegment, kopplat till långsiktiga trender
såsom framför allt e-handel och demografi.

Högre energikostnader driver upp hyror
I regel är hyreskontrakt på kommersiella lokaler
indexerade till inflationen, vilket bidrar till att
fastighetsägarna till stor del kompenseras för
stigande energikostnader. Med det sagt är det olika
långa kontrakt i olika fastighetssegment och
hyrestillväxten
tenderar
att
variera
med
konjunkturen. Stigande räntor kan dock göra att
bördan för fastighetsägare ökar (se temaartikel),
men vi ser framför oss att räntekostnaderna blir
hanterbara
och
avkastningskraven
stabila.
Avkastningskraven har inte fallit i närheten så
mycket som finansieringskostnaderna det senaste
decenniet, vilket ger en viss kudde vid framtida
uppgångar. Dessutom kan man tänka sig en viss
eftersläpning mellan rapporterade avkastningskrav
och ränteutfall.
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fortsatt motvind för fysisk butikshandel och mer vind
i seglen för lager- logistiksegmentet.

Ett riskscenario för hyresintäkterna är om det
pågående kriget i Ukraina leder till allmän och kraftig
försvagning av efterfrågan i Europa. I det fallet kan
det också slå hårt mot efterfrågan på lokaler och
hindra fastighetsbolagen från att höja hyrorna i den
utsträckning att de kompenseras för ökade
kostnader. Vid sidan av detta skapar kriget i Ukraina
osäkerhet kring den framtida ekonomiska
utvecklingen,
som
grumlar
företagens
investeringsutsikter
samt
bidrar
till
högre
fastighetspremier. Det riskerar, om det blir
långvarigt, att driva upp finansieringskostnaderna för
fastighetsbolagen. Riksbanken kommer i det läget
försöka motverka en eventuell uppgång i riskpremier
men behöver samtidigt agera för att dämpa den
stigande inflationen. I dagsläget är vi inte särskilt
oroade, men givet att fastighetsbolagen är högt
belånade (se temaartikel) och osäkerheten kring
effekterna av en snabb åtstramning av
penningpolitiken är stor är detta riskscenario i fokus.
Byggboom av logistiklokaler
Överlag utvecklas byggsektorn fortsatt starkt och
sektorn fortsätter nyanställa. Vi ser dock en viss
avmattning av byggandet inom kontorssegmentet.
Det är dock inte ett tecken på svag efterfrågan på
kontor överlag, läs vår vy på kontorssegmentet
nedan. Bygglov för industrilokaler (inkl. logistik och
lager) ökade med ca 25 procent ifjol samtidigt som
e-handeln ökade med 20 procent (efter att ha ökat
med 40 procent 2020!). Mycket tyder på att en stor
del av ökningen blir permanent och att e-handeln
kommer fortsätta öka framöver.10 Det innebär

Utvalda slutsatser – aktievärdering
 Nervös och volatil aktiemarknad – ränteoch finansieringssentimentet styr humöret
och riskaptiten på aktiemarknaden
 Substansvärden har ökat kraftigt i det fjärde
kvartalet men aktieindex är ner sedan slutet
av 2021 – värderingarna har sjunkit
betydligt
 Kontorssegmentet värderas fortsatt med
rabatt mot övriga sektorn, men
underliggande styrka i hyresmarknaden i
det fjärde kvartalet
 Tillväxtbolag, fjolårets vinnare, har straffats
hårt senaste månaderna i takt med högre
räntor och ökande finansieringsmarginaler
– det stora värderingsgapet har minskat
 Vi förväntar oss nära sidledes utveckling
under 2022 och fortsatt hög volatilitet.
Upp som en sol, ned som en pannkaka
Efter en otroligt stark uppgång som tog fart i april
2021 då börsens fastighetsindex steg med smått
osannolika 53 procent, började fastighetsindex falla
i mitten av november 2021. En rekyl nedåt som
fortsatte in i 2022. Sättningen sedan november har
på ett effektivt sätt minskat den polarisering
avseende aktievärderingar som vi återkommande
har skrivit om i flera tidigare utgåvor av
Fastighetsrapporten. De bäst presterande aktierna
under stora delar av 2021 hade förvärvsdriven
tillväxt som gemensam nämnare, en trend som vi
även noterade i akter utanför fastighetssektorn. I takt
med allt mer hökaktig kommunikation från FED,

Enligt Svensk Handels rapport ”Läget i handeln”
kommer e-handeln utgöra 31–40 procent av den totala
detaljhandeln år 2030, en ökning från 16 procent 2020.
10
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signalering
om
räntehöjningar,
stigande
amerikanska realräntor och ökande marginaler i
kapitalmarknaden
har
de
tillväxtorienterade
affärsmodellerna, värderade på framtida vinster
snarare än nuvarande substansvärde och vinstnivå,
börjat
ifrågasättas.
Givet
den
stora
värderingspremien i ett stort antal aktier var
fallhöjden betydande. Även om så gott som inga
aktier har varit skonade i de senaste månadernas
nedgång har det jämnat ut skillnaderna mellan
fastighetssegment jämfört med tidigare.

Fortfarande en premiumvärdering
I snitt handlas nu fastighetsaktierna till en premie om
21 procent och en median om 5 procent. I snitt ökade
de rapporterande bolagen sina fastighetsvärden
med ca 4 procent i det fjärde kvartalet. Med en,
uppskattad ungefärlig belåningsgrad om 40 procent
betyder det att substansvärdena (oviktat) ökade med
nästan 7 procent bara i kvartalet. Detta är en hög
siffra ur ett historiskt perspektiv och givet den något
mer återhållsamma utvecklingen under 2020 och i
inledningen av 2021. Högre hyror och förbättrat
driftnetto förklarar ökningen i viss mån, även
projektvinster i olika utsträckning har bidragit till den
osedvanligt goda värdetillväxten.

utveckling rimmar tämligen väl med de utsikter vi
presenterade i vår förra fastighetsrapport där vi
konstaterade att utvecklingen för avkastningskrav
inte
nödvändigtvis
går
i
tandem
med
ränteutvecklingen, i alla fall inte på kort sikt.
Dessutom finns det en fördröjningseffekt mellan
faktiska transaktioner och förändringen av de
bokförda värdet i bolagens balansräkningar. Vår
uppfattning är att det fortsatt görs affärer på höga
nivåer, även om de första månaderna på året
normalt sett är mindre intensiva.

Vi frågar oss dock om vi inte har sett slutet på
fallande avkastningskrav nu. Stigande räntor, högre
kreditmarginaler och högre inflation ser ut att göra
finansieringen dyrare samtidigt som det finns en
osäkerhet avseende efterfrågan framgent. Detta
borde avspeglas i transaktionsvolymerna och
åtminstone på lite sikt även prissättningen.

Lägre aktiekurser och stark
värdetillväxt har sänkt
värderingen

Den utan konkurrens största värdedrivande faktorn
har dock varit sjunkande avkastningskrav i
värderingarna. Denna effekt har varit generell för så
gott som alla segment (bortsett från handel och
hotell) och grundar sig på intresset och
betalningsviljan på transaktionsmarknaden. Denna

Pånyttfödelse för kontoret
Kontorets vara eller icke vara var ett flitigt debatterat
ämne under 2020 och in i 2021. Vi uppfattar en klar
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nyansskillnad i tonläget och i åsikterna. Medan
retoriken ändrades från ”kontorsdöd” till ”nya
kontoret” under inledningen av 2021 var det först i
fjärde kvartalet som vi fick empirisk evidens för en
pånyttfödelse för det stora och viktiga segmentet för
de noterade bolagen. Nettouthyrningen som svajat
under 2020 och i början av 2021 var genomgående
positiv inom segmentet i fjärde kvartalet och vi
konstaterar i allmänhet stabila hyres- och
vakansnivåer. Näringsliv och kontors-dominerande
yrken har i allmänhet klarat pandemins verkningar
väl, sysselsättningen har hållits uppe förvånansvärt
väl och återhämtat sig starkt och konkurserna har
varit få. Med borttagna restriktioner för allmänna
kommunikationer och för arbetsplatser (kontoret)
finns alla tekniska förutsättningar på plats för en
normalisering av nyttjandegraden, och således för
efterfrågan. Med fortsatt begränsat nytt utbud av
lokaler och stabil nivå av sysselsatta i
kontorsrelaterade yrken ser den tidigare balansen
intakt ut. Men frågan är vad som har hänt med våra
preferenser och beteenden. På börsen skönjer vi en
tämligen neutral syn på kontorstunga bolag, men en
viss rabatt i värderingen. En mindre rabatt är inget
ovanligt ur ett historiskt perspektiv och inte heller så
iögonfallande i tider av stor osäkerhet avseende
såväl
framtida
finansieringskostnader
som
hyresnivåer och vakanser.
Spaning
Det talas mer och mer om kontoret som en
konkurrensfördel och ett sätt att locka befintliga
anställda till gemenskap eller ny personal till
anställning. Att kontoret inte längre är en
hygienfaktor utan en framgångsfaktor. Den stora
trenden de senaste decennierna har varit
effektivisering och mindre arbetsyta, en resa som de
flesta privata bolag redan har gjort. Pandemin har å
andra sidan skapat ett ifrågasättande om kontorets
betydelse i en större mening. Vi är fortfarande i
mångt och mycket i en tidig fas i återgången och den
eventuella omställningen, många hyresgäster har
nog ännu inte gjort analysen klar och många
förhyrningar så långa att förändringar drar ut på
tiden. Men vi hör fler och fler åsikter om ”det nya
kontoret” som just ett dragplåster, en plats
arbetstagare vill vara på, en inspirerande plats där
tankar föder idéer och skapar kreativitet. Det är i
större utsträckning arbetsgivaren som behöver
tillskapa denna plats när det inte räcker, eller är föga
framgångsrikt, att tvinga personal att resa till arbetet.
För detta kan vi tänka oss att betalningsviljan
snarare ökar än minskar, då det inte enkom handlar
om att tillhandahålla ett skrivbord och en yta. Hur
detta kommer att utvecklas återstår att se, men
mycket tyder på att kvalitet och läge, samt en hållbar

profil på fastighet och lokal, kommer att öka än mer
i betydelse än vad det tidigare har gjort. En VD för
ett stort, onoterat bolag sa nyligen att deras lokaler i
Kista har haft det motigare i marknaden än på mer
attraktiva platser under det senaste året, vilket
styrker tesen om att läget har ökat i betydelse. Att
hyrorna inte har minskat i de annars volatila
hyresmarknaderna Stockholm och Göteborg, trots
något ökande vakanser, är en annan indikation på
att betalningsviljan finns, men att det kanske krävs
mer av en fastighetsägare att kunna möta kundens
behov och efterfrågan.
Finansiering och räntor största risken
Vi ser få orosmoln kopplat till efterfrågan på bostäder
och lokaler på kort- till medellång sikt, även om
lokala variationer kan förekomma. Dock är de flesta
bolag tämligen diversifierade avseende geografier
och segment vilket minskar risken för lokala
störningar. Den enskilt största risken för
aktiemarknaden kvarstår i vår mening som
oförändrad sedan vår senaste publikation, och
utgörs av pris och tillgänglighet för finansiering.
Senaste tidens stigande marginaler beträffande
upplåning på kapitalmarknaden aktualiserar det
faktum att både ränte- och kapitalstrukturen bland de
nordiska fastighetsbolagen är kort jämfört med
europeiska bolag. Räntekänsligheten är således
större och riskerar att öka finansieringskostnaderna
framgent, vilket kan få effekter på både löpande
intjäning,
finansiella
nyckeltal
såsom
räntetäckningsgrad och på fastighetsvärden på sikt.
Även om vi räknar med hanterbara räntenivåer
framgent så är det uppenbart att aktiemarknaden
påminns om räntekänsligheten i fastighetsbolagen
och att marknaden är snabb med att ställa upp
riskpremien när högre räntor och stigande
marginaler är ett faktum. En kort ränte- och
kapitalbindning
bland
de
nordiska
fastighetsbolagen, jämfört med europeiska, medför
en högre risk i en jämförelse mellan de olika
geografierna. Fördelen som de nordiska bolagen har
haft under en längre tid kantad av sjunkande
kreditmarginaler
och
god
likviditet
i
kapitalmarknaden ser nu ut att vändas till att istället
innebära en risk som aktiemarknaden, och
kreditmarknaden, vill ha betalt för.
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Handelsbankens fastighetsmarknadsenkät

Appendix – Fastighetsmarknadsenkäten
I Handelsbankens fastighetsmarknadsenkät ber vi företagsrådgivare med fastighetsbolagsansvar
att ta tempen på sin lokala marknad för kommersiella fastigheter. Här redovisar vi enkätens
utformning och en sammanfattning av svaren första halvåret 2022, jämfört med tidigare
enkätupplagor.
Allmänt om enkät och svarsfrekvens
Enkäten skickades ut till 37 företagsrådgivare i
Handelsbanken, spridda över hela Sverige från
Kiruna i norr till Malmö i söder. Antalet svarande var
26 stycken. Genom att respondenterna är spridda
över landet kan de sammanställda svaren ge
signaler om marknadsläget i Sverige som helhet.
Undersökningsperioden var 17 feb –15 mars.
Frågorna
Enkäten består av sex frågor som syftar till att fånga
rådgivarnas egen bedömning av läget på
marknaden för kommersiella fastigheter. Vi
efterfrågar bedömningar om läget på orten eller i
regionen där rådgivarens kontor verkar, även om
man inte sällan har kunder med verksamhet i fler
geografier. Fem av enkätens sex frågor är utformade
med tre svarsalternativ: ökat, minskat eller
oförändrat. Dessa fem frågor avser läget
innevarande halvår jämfört med läget motsvarande
halvår föregående år. Frågorna är:







Transaktionsvolymen har…
Avkastningskravet har…
Vakansgraden i lokaler har...
Hållbarhetsmotiverade investeringar och/eller
renoveringar
(såsom
energieffektivisering)
har…
Efterfrågan på fastighetsfinansiering generellt
(oavsett finansieringskälla) har…

Fråga sex avser ett längre tidsperspektiv och gäller
huruvida följande trender har väsentligt påverkat
olika marknadssegment, ja, nej eller vet ej:
E-handeln, hållbarhet, arbeta hemifrån.
Enkäten täcker segmenten kontor, detaljhandel,
hyresrätter och lager och logistik, samt industri.
Fråga sex täcker även in samhällsfastigheter.
Redovisning av enkätresultat
I följande grafer presenteras enkätsvaren i form av
nettotal, dvs. antal ökat minus antal minskat,
respektive antal ja minus antal nej.
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Ansvarsbegränsning och särskilda upplysningar
Varningar för risker

Alla placeringar innebär risker och investeraren uppmanas att fatta egna beslut om lämpligheten att
placera i något av de värdepapper som omnämns i rapporten, mot bakgrund av egna mål med
placeringen, ekonomisk ställning och riskvillighet. Ett finansiellt instruments historiska avkastning är
inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och
det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Ansvarsbegränsningar

Handelsbanken Capital Markets, som är en division inom Svenska Handelsbanken AB (publ) (i
fortsättningen kallad ”SHB”), är ansvarig för sammanställningen av analysrapporter. I Sverige står
SHB under tillsyn av Finansinspektionen, i Norge av norska Finansinspektionen, i Finland av finska
Finansinspektionen och i Danmark av danska Finansinspektionen. Alla analysrapporter bygger på
information från handels- och statistiktjänster och annan information som SHB bedömt vara tillförlitlig.
SHB har emellertid inte själv verifierat informationen och kan inte garantera att informationen är sann,
korrekt eller fullständig.
SHB eller någon av dess närstående företag, tjänstemän, styrelseledamöter eller medarbetare åtar sig
inget som helst ansvar gentemot en person för direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador
som uppstår efter användning av information i analysrapporter, inklusive eventuell utebliven vinst, utan
begränsning. Detta gäller även om SHB uttryckligen har informerats om möjligheten eller
sannolikheten för sådana skador.
Åsikterna i SHB:s analysrapporter är SHB:s och dess dotterbolags medarbetares uppfattningar och
avspeglar respektive analytikers personliga uppfattning vid nuvarande tidpunkt och kan förändras. Det
finns inga garantier för att framtida händelser ligger i linje med dessa uppfattningar. Varje analytiker
som identifierats i rapporten intygar också att de uppfattningar som uttrycks här och som tillhör
analytikern korrekt avspeglar hans eller hennes personliga uppfattningar om de företag eller
värdepapper som diskuteras i analysrapporten.
Syftet med SHB:s analysrapporter är endast att ge information. Informationen i analysrapporterna
utgör ingen personlig rekommendation eller personligt investeringsråd, och analysrapporterna eller
uppfattningarna bör inte utgöra underlag för investeringsbeslut eller strategiska beslut. Detta
dokument utgör inte eller är inte del av ett erbjudande om försäljning eller tecknande av eller inbjudan
till ett erbjudande om att köpa eller teckna värdepapper, och det ska heller inte, helt eller delvis, utgöra
underlag för eller användas i samband med eventuellt avtal eller åtagande i någon form. Det är inte
säkert att tidigare utveckling upprepas och tidigare utveckling ska inte tas som en indikation på
framtida utveckling. Värdet på investeringarna och avkastningen från dem kan gå såväl ned som upp
och investeraren riskerar att förlora hela sitt investerade innehav. Investeraren garanteras inga vinster
på investeringar och kan förlora pengar. Förändringar i valutakurser kan förorsaka att värdet på
investeringar gjorda i andra länder och vinster från dessa stiger eller faller. Denna analysprodukt
uppdateras regelbundet.
Ingen del av SHB:s analysrapporter får reproduceras eller spridas till någon annan person utan att
SHB dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande därtill. Spridningen av detta dokument kan i vissa
jurisdiktioner vara förbjuden i lag och personer som på något sätt mottar dokumentet måste själva
förvissa sig om, och iaktta, eventuella restriktioner.
Rapporten innefattar inga legala eller skatterelaterade aspekter kopplade till emittentens planerade
eller befintliga emissioner av skuldebrev. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige.

Viktiga upplysningar om analyser

SHB:s medarbetare, inklusive analytiker, får ersättning som genereras av företagets totala lönsamhet.
Ersättningen till analytiker baseras inte på specifika corporate finance- eller
obligationsmarknadstjänster. Ingen del av analytikerns ersättning har kopplats, eller kommer att
kopplas, direkt eller indirekt till specifika rekommendationer eller uppfattningar som uttrycks i
analysrapporterna.

SHB och/eller dess dotterbolag kan erbjuda investmentbank-tjänster och andra tjänster, inklusive
corporate banking-tjänster och värdepappersrådgivning, åt företagen som omnämns i vår analys.
Vi kan agera rådgivare och/eller mäklare åt de företag som omnämns i vår analys. SHB kan också
ansöka om corporate finance-uppdrag hos dessa företag.
Vi köper och säljer värdepapper som omnämns i vår analys från kunder i eget namn. Vi kan därför vid
olika tidpunkter ha en lång eller kort position i sådana värdepapper. Vi kan också fungera som
marknadsgarant för värdepapper avseende alla företag som omnämns i analysrapporten.
SHB, dess närstående företag, kunder, tjänstemän, styrelseledamöter eller medarbetare kan äga eller
inneha positioner i värdepapper som omnämns i analysrapporterna.
Under vissa förutsättningar får banken i samband med tjänster avseende finansiella instrument betala
eller ta emot incitament, t.ex. avgifter och kommission från andra än kunden. Incitament kan bestå av
såväl monetära som icke-monetära förmåner. Om incitament utges till eller tas emot av tredje part
krävs att ersättningen ska syfta till att höja kvaliteten på tjänsten och att den inte hindrar banken från
att tillvarata kundens intressen. Kunden ska informeras om de ersättningar som banken tar emot. När
banken tillhandahåller investeringsanalys tar banken emot och behåller ersättningar och förmåner som
utgör mindre icke-monetära förmåner från tredje part. Mindre icke-monetära förmåner består av något
av följande.
•
•
•
•

Uppgifter eller dokumentation om ett finansiellt instrument eller en investeringstjänst, som är
av allmän karaktär.
Skriftligt material som framställts av en tredjepart som är emittent för att marknadsföra en
nyemission.
Deltagande i konferenser och seminarier som gäller ett visst instrument eller en viss
investeringstjänst
Representation upp till ett rimligt värde.

Banken har riktlinjer för analys, vilka ska säkerställa analytikers och analysavdelningens integritet och
oberoende samt identifiera faktiska eller potentiella intressekonflikter som berör analytiker eller
banken, samt att lösa sådana eventuella konflikter genom att eliminera eller minska dem och/eller
offentliggöra dem om lämpligt. Som ett led i kontrollen av intressekonflikter har Handelsbanken infört
restriktioner (”informationshinder”) i kommunikationen mellan analysavdelningen och andra
avdelningar inom Handelsbanken. Analysavdelningen är organisatoriskt åtskild från corporate financeavdelningen och andra avdelningar med liknande arbetsuppgifter. I riktlinjerna för analysavdelningen
finns regler för hur ersättningar, bonus och lön får betalas ut till analytiker, vilka
marknadsföringsaktiviteter en analytiker får delta i, hur analytiker ska hantera sina egna och
närståendes värdepappersaffärer m.m. Vidare finns också inskränkningar i kommunikationen mellan
analytikern och det analyserade bolaget.
Enligt bankens Etiska riktlinjer i Handelsbankenkoncernen ska styrelsen och samtliga anställda inom
Handelsbanken i sin verksamhet i banken och vid andra uppdrag iaktta hög etisk standard. Anställda i
banken ska uppträda så att förtroendet för banken upprätthålls. All verksamhet i koncernen ska
präglas av hög etisk standard. Intressekonflikter ska identifieras och handläggas på ett för berörda
parter rimligt sätt. Policyn för etik beskriver, utöver detta, även hur anställda som misstänker
oegentligheter eller andra missförhållanden ska förfara, exempelvis med hjälp av SHB:s
visselblåsarsystem (whistleblowing). I SHBs policy för korruption fastslås vikten av att förebygga och
aldrig acceptera korruption, samt att alltid agera vid misstanke om korruption. För fullständig
information om Handelsbankens Policyer hänvisas till Handelsbankens hemsida
https://www.handelsbanken.com/sv/ / Om koncernen / Policydokument och riktlinjer.
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