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Sammanfattning 
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Institution: Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Examensarbete Kandidatnivå nummer: 275 

Handledare: Hans Lind 

Nyckelord: Kommersiella fastigheter, makrofaktorer, reporänta 

 
 

Den 18 februari i år fick Sverige en negativ reporänta. Ett historiskt ögonblick i Sveriges 

ekonomiska historia. I detta arbete har vi valt att fokusera på hur den kommersiella 

fastighetsmarknaden kommer att påverkas av denna händelse. Den kommersiella 

fastighetsmarknadens rörelse är inte beroende av enbart en variabel utan av flera. Som i sin 

tur är mer eller mindre beroende av varandra. BNP och reporäntan är två av dessa variabler 

som påverkar den studerade marknaden.  

I arbetet valdes fyra scenarion ut där BNP och reporäntan befann sig i olika lägen under 2000-

talet. Dessa fyra scenarion leder fram till en diskussion angående ett eventuellt samband 

mellan de olika faktorerna och makrofaktorernas rörelse. Vi studerar även om vi på grund av 

detta eventuella samband kan förutsäga framtiden. Den framtid som förväntas kantas av en 

sjunkande negativ reporänta och en växande ekonomisk tillväxt.  

Efter att ha genomfört studien kan vi utläsa ett samband mellan våra utvalda makrofaktorer 

och den kommersiella fastighetsmarknaden. Ett tydligt mönster, vid en sammanställning av 

resultaten från våra scenarion, har inte hittats och kan därför inte användas i en argumentation 

kring följden av reporäntans nu negativa värde. Resonemanget förs dock kring att den 

negativa reporäntan och dagens ekonomiska tillväxt kommer påverka den kommersiella 

fastighetsmarknaden positivt snarare än negativt.  
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On 18
th

 of February this year, the Swedish central bank set a negative repo rate. This was a 

historic moment in Sweden's economic history. In this paper, we have chosen to focus on how 

the commercial property market will be affected by this event. The commercial property 

market movements is not dependent on only one variable, but a set of dependent and 

independent variables. GDP and the repo rate are two variables that affect the studied market. 

 

In this essay, four different scenarios were chosen where GDP and the repo rate were in 

different positions during the 2000s. These four scenarios lead to a discussion about a possible 

relationship between the commercial property market- and the macro factors movement. The 

paper also discusses if the future can be predicted, because of a possible relationship. The 

future that is expected to consist of a sinking negative repo rate and an economic growth. 

 

After conducting the study, the paper concludes that there is a strong connection between our 

selected macro factors and the commercial property market. Although, a clear pattern, after a 

summary of the results of our scenarios, has not been found and therefore cannot be used in 

an argument about the result of the negative repo rate. The conclusion is, however, that the 

negative repo rate and today's economic growth will affect the commercial property market 

positively rather than negatively.  
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Förord 

Det här kandidatarbetet är skrivet på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm under våren 

2015. Uppsatsen utgör ett obligatoriskt moment i civilingenjörsprogrammet samhällsbyggnad 

med särskild inriktning mot fastighetsekonomi och -juridik.  

Valet av ämne grundar sig i vårt brinnande intresse för fastigheter. Genom att rikta in sig på 

hur makrofaktorerna påverkar den kommersiella fastighetsmarknaden så hoppas vi kunna 

belysa frågan genom ett alternativt metodval.  

Vi vill främst tacka vår handledare Hans Lind som har varit ett bra bollplank och delat med 

sig av betydelsefulla insikter. Vi vill även rikta ett stort tack till alla intervjupersoner som har 

ställt upp och väglett oss igenom den här uppsatsen.   

 

Stockholm, 2015 

Veronica Fredriksson & Josefin Winkler  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Fastighetssektorn har visat sig ha stor påverkan på den finansiella stabiliteten.  Fastighets- och 

bankkrisen år 1990-1993 ligger fortfarande färskt i minnet hos många investerare och 

privatpersoner. Under den krisen gick närmare 2000 fastighetsbolag och cirka 200 

finansbolag, som investerat stora mängder kapital i fastigheter, i konkurs (Finanshistoria, 

2010b). Effekten av krisen drabbade hårt på den svenska ekonomin. Nu senast har en ny 

händelse skakat om Sverige - reporäntan är negativ. Detta är något som aldrig tidigare har 

hänt i Sveriges historia. Diskussionen om det är värt att “ta ut pengar från banken och lägga 

dom under madrassen” har säkerligen diskuteras i många hushåll runtom i Sverige.  Men vad 

vi och många andra frågor oss är hur kommer den kommersiella fastighetsbranschen 

påverkas? I detta arbete försöker vi inte sia i framtiden utan vi samlar fakta, statistik och 

åsikter för att kartlägga ett mönster som, förhoppningsvis, i slutändan kan leda oss fram till en 

kvalitativ gissning på hur kommersiella fastighetsmarknaden påverkas av dagens ekonomiska 

läge.  

 

Det intressanta med den kommersiella fastighetsmarknaden är att den omfattar stora delar av 

den svenska marknaden och ligger så nära till hands även för en privat person. Dagligen 

besöker flera hundratusen svenskar en kommersiell fastighet, även fast de inte reflekterar över 

det. Någon går till kontoret och någon annan besöker en galleria, båda är exempel på 

kommersiella fastigheter. Även fast det är intressant att se till en så stor marknad uppkommer 

också med det flera svårigheter. Det kan exempelvis vara svårt att jämföra en delmarknad 

med en annan. Det kan också vara svårt att konkretisera den kommersiella 

fastighetsmarknaden i beståndsdelar. Därför har vår ambition med detta arbete varit att, som 

delmål, på ett tydligt och rättvist sätt visa hur den kommersiella fastighetsmarknaden rör sig i 

olika makroekonomiska lägen.  

 

I arbetet kommer vi att ta ut fyra karaktäristiska perioder där BNP och reporäntan har betett 

sig olika sedan år 2000. Val av period baseras främst på ett övervägande av att Riksbanken 

började styra reporäntan år 1994 (Riksbanken, 2015b), och att vi ville studera en period som 

ligger närmare i tiden. Vi kommer analysera hur nybyggnation, efterfrågan, marknadshyran, 

prisnivån och transaktionsvolymen på kommersiella fastigheter har sett ut under dessa 

perioder. Genom denna information är vårt mål att presentera ett samband mellan 

makrofaktorerna och de ekonomiska faktorerna för att sedan kunna redogöra hur 

morgondagens kommersiella fastighetsmarknad kommer se ut på grund av de rådande 

förhållandena. 
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1.2 Syfte 

Syftet är att slutligen kunna presentera ett om möjligt samband, efter en sammanställning av 

resultaten, på hur BNP och räntenivå påverkar nybyggnationen, efterfrågan, marknadshyran, 

prisnivån och transaktionsvolymen på den kommersiella fastighetsmarknaden. Vi vill även 

kunna presentera, utifrån ovan nämnt samband, en kvalitativ gissning på vad som kommer 

hända inom snar framtid på den kommersiella fastighetsmarknaden, som följd av att 

reporäntan sänktes till -0.25%. 

 
1.3 Hypotes 

Den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige är en marknad som är beroende av 

makroekonomiska faktorer så som BNP och räntenivå. Den negativa räntenivån bör påverka 

fastighetsmarknaden positivt.  

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att i största mån avgränsa oss till Stockholms kontorsmarknad. Våra faktorer kan 

variera kraftigt beroende på användnings- och geografiskt område. Valet att använda 

kontorsmarknaden grundar sig i att den är en dominerande och välkänd marknad.  På grund av 

begränsad data skiljer sig det geografiska området delvis. Marknadshyrorna begränsas av 

Stockholms innerstad exklusive CBD området, reala priser av Stockholms innerstad, 

nybyggnation och efterfrågan av Storstockholm. Vi anser att denna avgränsning uppfyller vårt 

syfte med att visa hur den kommersiella fastighetsmarknaden rör sig i olika makroekonomiska 

lägen.  
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2. Metod 

2.1 Arbetsmetodik och databehandling 

Metodiken vi har använt under arbetet baseras på vårt syfte. Vi har utifrån den kollat på en 

teori varifrån vi kan knyta ekonomiska faktorer som påverkar kommersiella fastigheter. En 

studie har gjorts på de ekonomiska- och makrofaktorernas rörelsemönster under 2000-talet. 

Faktorerna har sedan jämförts för att finna ett mönster vid ett visst makroekonomiskt läge. 

Faktorernas rörelsemönster har inhämtas från historisk- och statistiskdata. Faktorerna 

presenteras i kapitel 3, där de har sina respektive underrubriker med diagram.  

 

2.2 Datainhämtning och litteratursökning 

En stor del av uppsatsen är uppbyggd kring en teoretisk del för att ge en djupare förståelse till 

de slutgiltiga resultaten. Statliga myndigheter, så som Riksbanken, har varit en stor källa för 

informationsinsamling. Vidare har viss information även hämtats från uppsatser, akademisk 

litteratur och artiklar.  

 

En annan del av uppsatsen är uppbyggd kring en kvantitativ del. Vi har bland annat samlat 

statistik på viss makrodata samt utvalda ekonomiska faktorer. Dessa data har sedan använts 

till att konstruera resultat som sedan har analyserats för en slutsats. Alla diagram som 

redovisas i rapporten, förutom inflation och reporänta, är uttryckta eller beräknade i fasta 

priser. Det innebär förenklat att de är justerade för inflationen. Anledningen till justeringen är 

för att resultaten då blir jämförbara över tid. Statistiken är till största delen hämtad från 

företag som arbetar med att sälja dessa tjänster.  

 

Även material från intervjuer har behandlats i denna rapport. Materialet sammanfattas i 

kapitel 6 som sedan används vid analysen av resultaten. Alla källor presenteras i 

litteraturförteckningen.  
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3. Sveriges ekonomiska kriser under 2000-talet 

3.1 IT-bubblan 

IT-bubblan är benämningen på en period under 1990-talet till 2000-talet, som även kallas för 

IT-eran. Under denna period rådde det teknikhysteri och det skapades många nya 

arbetstillfällen på marknaden. Det var många unga och välutbildade som valde att söka sig till 

de nystartade internetföretagen. Denna period ansågs vara mycket spännande då man närmade 

sig ett nytt århundrande (Icon Medialab, 2014).  

 

Det första internetföretaget som introducerades på börsen var Netscape år 1995. Redan under 

första dagen som aktierna började handlas steg kursen från 12 till 48 dollar. Netscape var 

början till vad som skulle bli den enorma spekulationsbubblan under senare 90-talet. Ericsson 

och andra stora exportföretag expanderande också kraftigt. De nystartade IT-bolagen blev 

övervärderade på börsen (Lindstedt, 2001). Anledningen till detta var att allt för många trodde 

att företagen skulle genera mycket pengar på kort sikt och samtidigt vara ekonomiskt stabila. 

Man hade en allt för hög tro på den nya ekonomin, tekniska utvecklingen och 

framtidsinvesteringarna. På de små och nystartade företagen investerades det mycket kapital 

fast vissa saknade en tydlig affärsidé. För att någon eller några skulle vilja investera i bolagen 

räckte det med att de var inriktade inom IT (Icon Medialab, 2014). 

 

IT-bubblan hade sin högsta punkt år 2000 innan den slutligen sprack i mars. Den utlösande 

faktorn var Intels osäkra vinstprognos och i samma skede började plötsligt Nasdaq 

teknikaktier att falla. Men det tog lång tid innan Sverige och Europa reagerade på de stora 

kursväxlingarna som skedde. När bolagen inte längre kunde realisera värderingarna så var det 

många bolag som tvingades gå i konkurs eller sälja till rekordlåga priser. Detta bidrog till att 

många banker, finansbolag och privatpersoner förlorade mycket pengar på börsen. Ändå var 

det fortfarande många som fortsatte att investera i teknikaktier långt efter att IT-bubblan 

spruckit. Det beror på att medierna fortsatte att hylla tekniksektorn under större delen av 

2000-talet. Folk var alldeles för naiva om hur digitala revolutionen skulle förändra världen 

och drömmarna om att erövra världen sprack (Lindstedt, 2001). 

 

3.2 Finanskrisen 

Finanskrisen drabbade hela världen och började redan under 2007. Det var då man kunde 

börja se att allt inte stod rätt till på den amerikanska bolånemarknaden. Finanskrisen startade i 

USA, då politiker och banker gemensamt eldade på låginkomsttagare genom kampanjer och 

låga räntor att låna pengar. De ville få låginkomsttagarna att köpa hus och konsumera mera, 

det skedde även förändringar i regelverket för bankerna.  

 

Det var den amerikanska centralbanken, FED, som skapade tillsammans med ansvarslösa 

bankmän och finansinstitutioner en enorm bubbla av kapital som saknade säkerhet i 

verkligheten. Reaktionen blev att FED kraftigt höjde räntorna och många bankinstitut blev 

rädda för att drabbas av den finansiella situationen. I detta skede började den finansiella 
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bubblan att brista och paniken spred sig mellan bankerna. Det var många amerikanska 

låntagare som började få svårt att klara av det höga ränteläget.  

 

Efter att finansbubblan hade halverats och bankerna förstod konsekvenserna av sitt handlande, 

upphörde i princip bankernas utlåning mellan varandra att fungera. Det berodde på att ingen 

längre hade något kapital att låna ut och de som hade kapital höll hårt i pengarna 

(Finanshistoria, 2010a). 

 

Det var under hösten 2008 som finanskrisen slog till som hårdast. Många banker i världen 

visade signaler på instabilitet och en del gick i konkurs, som Lehman Brothers, medan vissa 

nationaliserades eller köptes upp av konkurrenter med hjälp av statliga garantier. De krediter 

som tidigare setts som säkra blev mycket svåra att värdera. Bristen på nya krediter och den 

stora osäkerheten ledde till att efterfrågan snabbt började falla, detta gjorde att krisen även 

fick konsekvenser utanför finansmarknaden. Arbetslösheten steg och industriproduktionen 

och export bromsade kraftigt. För den svenska marknaden sjönk BNP med nästan 190 

miljarder kronor år 2009 jämfört med 2008 (Ekonomifakta, 2010). 
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4. Teoretisk överblick 

4.1 Kommersiella fastigheter 

Kommersiella fastigheter definieras som allt utom bostäder med eventuellt tillägg för 

bostadshyresrätter (DiPasquale & Wheaton, 1992). I Sverige finns det delade meningar om 

hyresbostäder ska räknas som en kommersiell fastighet eller inte. De delade meningarna 

grundar sig på att användningen för hyresbostäder skiljer sig men uthyrningen sker på 

affärsmässiga villkor (Lind & Lundström, 2009). Vi har valt att i detta arbete exkludera 

hyresbostäder och utgå från att kommersiella fastigheter avser lokalfastigheter som till 

exempel kontor och butiker, där syftet är att fastighetsägaren ska få en ekonomisk vinst.  

 

4.2 4Q-modellen 

Fastighetsmarknaden är komplex och består av flera olika delmarknader som interagerar med 

varandra. En teori som förklarar detta samband kallas 4Q-modellen. Modellen beskriver 

fastighetsmarknaden med tre olika delmarknader - hyresmarknaden, tillgångsmarknaden och 

bygginvesteringsmarknaden. I modellen visas dessa med fyra olika kvadranter, där den fjärde 

kvadranten består av nettobyggandet (DiPasquale & Wheaton, 1992). 

 

 

 
Bild 1. 4Q- modellen. 

 

 

Dessa tre delmarknader är i sin tur uppdelade i fler mindre marknader. Bilden ovan visar på 

hur delmarknaderna interagerar med varandra. Modellen ovan beskriven som kommersiella 

fastighetsmarknaden specificerat på kontorsmarknaden i Stockholms innerstad kan förklaras 
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på följande sätt: Hyresmarknaden består av utbud i form av fastighetsägare som hyr ut 

kontorslokaler och hyresgäster som är i behov av dessa. I bilden ovan visas hur utbudskurvan 

flyttas ut, utbudet ökar, men efterfrågan består och hur detta påverkar marknaden i stort på 

kort och långsikt. Detta scenario är något vi ser på Stockholms innerstads kontorsmarknad då 

flera stora banker har bestämt dig för att flytta sina lokaler från innerstaden till närförorten.  

Den andra kvadraten beskriver hur priset på marknaden byggs upp av direktavkastningskravet 

och hyran som är direkt kopplat till första kvadranten, utbud/efterfrågan. De två kvadranterna 

under x-axeln reagerar mer långsiktigt än de första två. Byggandet sker först när det 

förväntade priset är högre än vad det kostar att bygga. Nybyggnation blir då främst en 

reaktion på efterfrågan. Den sista kvadranten i 4Q-modellen beskriver den lånsiktiga 

förändringen i stocken och tar hänsyn till byggandet och deprecieringstakten. 

Deprecieringstakten förklaras som den fysiska- eller modernitetsförsämringen (Backlund, 

2008). Ett exempel är att kontoren idag behöver anpassa sig kontinuerligt för att vara mer 

miljöanpassande. 

 

4.3 Ekonomiska faktorer knutna till kommersiella fastigheter 

Utifrån 4Q-modellen så har fem faktorer valts ut som är starkt knutna till den kommersiella 

fastighetsmarknaden. Nedan presenteras dessa faktorer samt förändringen över de senaste 

femton åren.  

Nybyggnation 

Utifrån tidigare beskriven modell så sker nybyggnationen främst när det förväntade priset är 

högre är byggkostnaderna (Backlund, 2008).  Nybyggnation syftar i detta arbete till 

byggandet av kontor i Storstockholm. 

 
Diagram 1: En översikt av hur nybyggnationen i kvm har förändrats över åren 2000-2015

1
. 

 

 

                                                 
1
 På grund av konfidentiellitet material kan vi ej publicera specifik data. Diagramet ger enbart en översiktlig bild 

på förändring av nybyggnationen.  
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Efterfrågan 

 

I detta arbete definieras efterfrågan som aktörernas betalningsvilja på kontorsmarknaden i 

Storstockholm.   

 

 
Diagram 2: En översikt av hur efterfrågan på kvm/kontor har förändrats över åren 2000-2015

2
. 

 

 

Marknadshyror 

Marknadshyra definieras som den mest sannolika hyran vid nytecknande av kontrakt och den 

avser totalhyran som är bruttohyran inklusive drift och underhåll, men exklusive 

fastighetsskatten. Den sannolika hyran är vad man skulle få för lokalen på den öppna 

marknaden (Lind & Lundström, 2009). 

 

 
Diagram 3: Marknadshyran i Stockholmsinnerstad exklusive CBD-området. 

                                                 
2
 På grund av konfidentiellitet material kan vi ej publicera specifik data. Diagramet ger enbart en översiktlig bild 

på förändring av efterfrågan. 
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Prisnivå 

Prisnivån är den summa en köpare måste betala för en vara eller tjänst. Prisnivån kan variera i 

takt med inflationen, men prisnivån kan också förändras i takt med utbud och efterfrågan. I 

detta arbete avser prisnivån priser för kommersiella fastigheter (Riksbanken, 2011e). 

 

 
Diagram 4: Årlig prisnivåförändring i procent på kontorsmarknaden i Stockholmsinnerstad. 

 

Transaktionsvolym 

En transaktion innebär att olika parter utbyter en vara eller tjänst mot betalning. I detta arbete 

syftar begreppet transaktion på monetär betalning som avser köp av kommersiell fastighet. 

Transaktionsvolymen avser summan av antal kronor som överförts vid köp av kommersiella 

fastigheter under ett år (E-conomic, 2015).  
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Diagram 5: Transaktionsvolym i antal Mkr för kommersiella fastigheter i Sverige. 

 
4.4 Makrofaktorer 

BNP 

BNP, bruttonationalprodukt, är värdet av alla producerade tjänster och varor i ett land under 

en viss period. BNP sägs kunna visa i stora drag hur rikt ett land är. Sveriges BNP uppgick till 

3908 miljarder kronor år 2014 (Ekonomifakta, 2015a). 

BNP är det vanligaste måttet för att beskriva ekonomisk aktivitet. Skillnaden i ekonomisk 

aktivitet jämfört med en trend eller jämviktsnivå är det som utgör konjunkturnivån. 

Jämviktsnivån kan mätas i så kallad potentiellt BNP. Potentiellt BNP definieras som den nivå 

på produktionen som skulle uppnås om vi hade fullt resursutnyttjande av de idag tillgängliga 

produktionsfaktorerna arbete och kapital (Konjukturinstitutet, 2005). Viktigt att påpeka i detta 

begrepp är att potentiell BNP inte avser den högsta möjliga BNP:n utan den högsta BNP:n 

som är förenlig med en jämn inflation, ett slags jämnviktsläge.  

 

Skillnaden mellan potentiell BNP och faktiskt BNP, kallas BNP-gap och av den kan 

konjunkturförloppet utläsas. Om BNP-gapet är positivt indikerar det en högkonjunktur. 

Motsatsen gäller för att indikera en lågkonjunktur (Konjukturinstitutet, 2005). 
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Diagram 6: Potentiell produktion och resursutnyttjande (BNP-gap). 

 

 

 
Diagram 7: Procentuella förändringen av BNP till och med 2015. 

 

 

Diagramet visar att BNP började stagnera efter årsskiftet 2000. En förklaring till detta kan 

vara den ekonomiska krisen som skedde då IT-bubblan sprack. Runt 2006-2008 steg BNP i 

Sverige tills den ekonomiska tillväxten avstannade 2008 i samband med finanskrisen. År 2009 

sjönk Sveriges BNP med över 5%, vilket är den största minskningen i Sverige under ett år i 

modern tid (Ekonomifakta, 2015a). 

 

Idag har BNP nästan återhämtat sig från finanskrisen efter en god tillväxt under 2010. Som 

diagram 6 visar befinner vi oss dock fortfarande i en lågkonjunktur.  
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Inflationen 

Inflation betyder att den allmänna prisnivån stiger, alltså att varor och tjänster blir dyrare. Det 

ska ske en ökning på alla priser i ekonomin och inte prisökning på vissa varor. Är det bara en 

prisökning av vissa varor beror det främst på att varorna blir svårare att få tag på. Sådana 

prisökningar kallas för relativprisförändring (Riksbanken, Vad är inflation?, 2011e). 

Vanligaste sättet att mäta inflation är genom förändring i konsumentprisindex, KPI. Där KPI 

är ett index som mäter prisnivåförändring för en samling av varor och tjänster. Det är 

Statistiska Centralbyrån, SCB, som utför beräkningen. Det går till på så sett att SCB köper en 

samling med varor och tjänster varje månad för att sedan studera hur stor prisförändringarna 

är. Om KPI ökar innebär det att den genomsnittliga prisnivån på varor och tjänster i samhället 

har ökat (Riksbanken, 2011a). 

En stabil inflation ska ligga på 2% och det är Riksbanken som ska försöka hålla inflationen på 

den nivån. När inflationsmålet sattes låg inflationen på ca 2% och man ansåg att det var en 

lämplig nivå att hålla sig kring. En låg och stabil inflation skapar förutsättningar för en positiv 

ekonomisk tillväxt (Riksbanken, 2012). 

 

 

 
Diagram 8: Inflation. 

 

 

Under 2000-talet har inflationen legat relativt stabilt kring 2% vilket beror på Riksbankens 

inflationsmål. Vid 2009 syns det största fallet av inflationen, med 2.9%, vilket sammanföll 

med finanskrisen. Inflationen är idag lägre än vad man hade förväntat sig, även trots BNP och 

sysselsättningen har ökat i relativt god takt (Riksbanken, 2014a). 

 

Reporäntan  

Reporäntan är den ränta Sveriges banker kan låna eller placera pengar till i Riksbanken. Till 

Reporäntan är inlåningsräntan och utlåningsräntan knuten. Inlåningsräntan är den ränta vilken 

bankerna kan placera pengar i Riksbanken och den ligger 0,75 procentenheter under 
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reporäntan. Utlåningsräntan är den ränta som bankerna lånar pengar av Riksbanken för och 

den ligger 0,75 procentenheter över reporäntan (Ekonomifakta, 2015b). 

Sedan 1994 har Riksbankens främsta uppgift varit att upprätthålla penningvärdet på en jämn 

nivå. För att kunna utföra den uppgiften arbetar Riksbanken med att hålla inflationstakten på 

en låg och stabil nivå. Riksbankens verktyg för att styra inflationstakten är reporäntan. 

Reporäntan justeras i förebyggande syfte och baseras på förväntningar om framtida inflation. 

Vanligaste metodiken idag är att om inflationen förväntas gå upp så höjs reporäntan 

(Ekonomifakta, 2015b). Eftersom utlåningsräntan är kopplad till reporäntan så kommer det bli 

dyrare att låna pengar, vilket minskar investeringsviljan. Konsumtionen kommer troligen 

minska och börskurserna sjunka. Reporäntehöjningen resulterar då i att ekonomin kyls av och 

inflationen stabiliseras.  

 

Motsatt åtgärd görs vid förväntan om stagnerande inflation- reporäntan sänks. 

Marknadsräntorna sjunker vilket ska bidrar till en ökad konsumtion och investeringsvilja. 

Följden blir att fler lånar pengar, produktionen ökar och priserna ökar på markanden, det vill 

säga inflationstrycket ökar (Ekonomifakta, 2015b). 

 

 

 
Diagram 9: Reporäntans utveckling. 

 

 

Reporäntan har sedan millenniumskiftet varierat kraftigt årsvis. I början av år 2000 hölls 

reporäntan oförändrad på grund av att inflationen inte förväntades understiga 2% de närmaste 

två åren. Men i slutet på 2000 valde man att höja reporäntan, detta beslut baserades på att 

efterfrågan på ekonomin förväntades växa snabbare än vad ekonomin långsiktigt medgav. I 

början på 2001 förutspådde Riksbanken att det skulle vara en fortsatt stark konjunktur med en 

god inhemsk tillväxt, vilket gjorde att reporäntan höjdes ytterligare (Riksbanken, 2001). 

 

Mellan 2002 till 2005 sjönk reporäntan gradvis och år 2005 bottnade reporäntan vid 1.5%. 

Anledningen till att reporäntan blev så låg beror främst på ett missförstånd i statistiken, då 

man trodde att det såg sämre ut i ekonomin än vad det egentligen gjorde. Det skedde en 

förbättring i konjunkturen mellan 2005 till 2007 och reporäntan höjdes. Reporätan nåde upp 
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till 4.75% under 2008 innan den föll i samband med den finansiella krisen (Lindqvist 

Sjöström, 2008). 

 

Den finansiella krisen drabbade större delen av världen under 2008, vilket också medförde att 

en kraftig sänkning av reporäntan gjordes. Den sänktes med hela 4.5% ned till 0.25% mellan 

2008 och 2009. Efter det stabiliserades den svenska ekonomin trots en ökad osäkerhet globalt 

och inflationen förväntades stiga i takt med att konjunkturläget stärktes. Under år 2011 

beslutade Riksbanken att höja reporäntan till 2% för att stabilisera inflationen kring 2% 

(Riksbanken, 2011d). Inflationen stabiliserades inte som väntat utan fortsatte sjunka till låga 

nivåer. I början av år 2015 beslutade Riksbanken att penningpolitiken skulle vara mer 

expansiv.  Riksbanken har i dagens läge sänkt reporäntan till -0.25% (Riksbanken, 2015a). 
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5. BNP och reporäntan i framtiden 

 

 
Diagram 11: Förväntningar av reporäntan och BNP. 

 

Idag finns det en viss osäkerhet kring inflationen trots att den på senare tid har utvecklats som 

förväntat. Denna osäkerhet beror på att det finns en risk att det låga oljepriset sänker 

inflationsförväntningarna och därmed inflationen. Det finns även en fortsatt ökad osäkerhet 

om utveckling i omvärlden och på de finansiella marknaderna. Riksbankens direktion 

beslutade att sänka reporäntan till -0.10% i mitten av februari i år. Prognosen var då att 

reporäntan skulle ligga stabilt till inflationen hamnade nära de önskvärda 2%. Reporäntan 

förväntas stiga först i slutet av år 2016. (Riksbanken, 2015a). Idag vet vi att reporäntan sänkts 

ytterligare till -0.25%. En ny prognos från Riksbanken har inte publicerats.  

Förväntningar på BNP tillväxten är god. Svensk ekonomisk tillväxt gynnas av det låga 

oljepriset, den svaga kronan och att reporäntan är så låg. Det finns goda förutsättningar för att 

svensk export och näringslivets investeringar kommer att öka. Detta förväntas resultera i att 

BNP kommer ha en snabbare tillväxttakt än tidigare. BNP väntas växa med 2.7% i år och 

därefter 3.3% och 2.2% år 2016 och 2017 (Riksbanken, 2015a). 

 

Osäkerhetsintervall 

Presenterad data ovan är endast en kvalitativ gissning från Riksbanken då det inte är möjligt 

att förutsäga framtiden. Nedan listas osäkerhetsintervallen för Reporäntan och BNP enligt 

Riksbankens prognos. Prognosen baseras på felutfallet från tidigare prognoser. Diagrammet 

visar vilket intervall med 50%, 75% och 90% sannolikhet var BNP och reporäntan kommer 

hamna (Riksbanken, 2015a). 
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Diagram 12: Reporäntan med osäkerhetsintervall. 

 

 

 
Diagram 13: BNP med osäkerhetsintervall. 
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6. Intervjusammanfattning 

Genom intervjuer av personer med hög kompetens inom fastighet- eller banksektorn har vi 

tagit in ytterligare åsikter och vinklar om vår hypotes. Resultaten av intervjuerna har 

sammanställts och redovisas nedan. De personer vi har intervjuat presenteras i 

litteraturförteckningen.   

 

Påverkar BNP och reporäntan kommersiella fastighetsmarknaden? 

Alla våra intervjupersoner är överens om att BNP och reporäntan påverkar den kommersiella 

fastighetsmarknaden. ”Länge har BNP varit mest betydande för den kommersiella 

fastighetsmarknadens välmående, men nu ser vi främst att det är reporäntan som är den 

dragande faktorn”, säger en av de tillfrågade. Det påståendet håller inte en annan 

intervjuperson med om då denne anser att reporäntan endast är en effekt av marknaden. Enligt 

en annan intervjuperson, som arbetar med fastighetsutveckling, så tar bolaget del av 

prognoser på BNP och reporäntan för bedömning av framtida projekt.   

 

Vilka andra faktorer styr kommersiella fastighetsmarknaden? 

Våra intervjupersoner anser att kommersiella fastighetsmarknaden är otroligt komplex och 

består av variabler som beror av varandra. Däremot var det svårt att utskilja vilka de 

påverkande faktorerna var. Två av våra intervjupersoner ansåg att grunden till varför våra 

utvalda ekonomiska faktorer kopplade till kommersiella fastighetsmarknaden rörde sig som 

de gjorde kring våra scenarion, var tillgången till kapital och förväntningar. Är tillgången till 

kapitalet stort väljer fler investerare att placera pengar i fastigheter. Förväntningarna påverkar 

även investeringsviljan. Om förväntningen på marknaden är osäker så väljer fler aktörer att 

agera försiktigare vilket påverkar våra ekonomiska faktorer.  

En annan person vi intervjuade ansåg att de styrande faktorerna var tillgången till kapital men 

även förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Utbud och efterfrågan är en klassisk 

ekonomisk modell för att se hur priset förhåller sig i olika lägen på marknaden. Efterfrågan på 

kontor är också en faktor som är starkt kopplad till nybyggnationen.  

Intervjupersonerna inom banksektorn ansåg, även de, att tillgången är en av de styrande 

faktorerna. Ett viktigt påpekande, för att styrka att reporäntan och BNP inte är de enda 

påverkande faktorerna, var att tillgången på kapital och reporäntan nödvändigtvis inte behöver 

följa varandra. Det kan man se mellan 2008 till 2009 då reporäntan sänktes med 4.5%, men i 

detta skede var det ingen bank som ville låna ut pengar trots den låga räntan. De ansåg även 

att konjunkturläget har en stor påverkan på kommersiella fastighetsmarknaden.  

 

Hur kommer den negativa reporäntan påverka kommersiella fastighetsmarknaden? 

Denna fråga har, väldigt hårddraget, delat upp våra intervjupersoner i tre olika läger. De 

intervjupersoner som arbetade på fastighetsbolag hade generellt en osäkrare framtidstro. Där 

skedde en diskussion angående om vi snart var nära toppen. Detta förklarades bland annat 
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med ett diagram på transaktionsvolymen i Sverige. År 2014 var snarlikt, sett till 

transaktionsvolym, med år 2006 vilket, enligt en av personerna, är ett orosmoment då 

kraschen kom strax efter därefter. Trots denna oro trodde man att direktavkastningskraven 

skulle pressas neråt ett tag till. 

Det andra lägret bestod av anställda inom Real estate corporate finance. De hade överlag en 

positiv framtidssyn och ansåg att den låga reporäntan kommer stimulera fastighetsköpen. 

Marknadshyrorna, nybyggnationen och efterfrågan förutspåddes fortsätta öka några år 

framöver. Däremot fanns det en viss tvekan om transaktionsvolymerna skulle nå upp till de 

höga siffrorna år 2014. Det resultatet skulle dock inte ses som att marknaden var på väg ner 

utan bara en följd av att 2014 hade så höga siffror.  

Det tredje lägret bestod av anställda inom banksektorn. De ansåg likväl som senast nämnda 

intervjupersonerna att den låga räntan stimulerar kommersiella fastighetsmarknaden. Det 

beror på att fastighetsmarknaden är starkt påverkad av finansieringskostnaderna. Det är 

många avtal som har behövt justerats nu när reporäntan är negativ, detta för att 

utlåningsräntan inte ska bli negativ.  
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7. Fyra karaktäristiska scenarion 

 

 
Diagram 10: Jämförelse mellan reporäntan, BNP och inflationen. 

 

 

Utifrån diagrammet ovan redovisas fyra tidsperioder där fyra olika scenarion utspelar sig. De 

fyra olika scenarierna är BNP stiger och reporäntan stiger, BNP stiger och reporäntan faller, 

BNP faller och reporäntan stiger samt BNP-utvecklingen mattas av och reporäntan faller. 

Resultaten baseras på förändringen jämfört med året innan och visar hur fem utvalda 

ekonomiska faktorer beter sig under dessa perioder.  

 

7.1 Förväntningar 

När BNP stiger förväntas att den kommersiella fastighetsmarknaden stimuleras. En BNP 

ökning visar att tillväxten i den svenska ekonomin är god. En ökad ekonomisk tillväxt kan 

bero på många förutsättningar, exempelvis en ökad utländsk efterfrågan, ökade investeringar 

och en förbättrad arbetsmarknad. De här förutsättningarna antas bidra till en positiv 

utveckling för den kommersiella fastighetsmarknaden. BNP förväntas vara den makrofaktor 

som har den största betydelsen för hur den studerade marknaden utvecklas.  

 

En sjunkande reporänta antas ha en positiv effekt på den kommersiella fastighetsmarknaden. 

När reporäntan är låg ökar bankernas vilja att låna ut pengar, vilket förväntas bidra till att 

nybyggnationen och transaktionsvolymen ökar. Efterfrågan bör också öka på Stockholms 

kontorsmarknad, på grund av lägets höga attraktivitet, då företagens kostnadskalkyler 

förbättras. En ökning av efterfrågan borde resultera i högre marknadshyror. Den ökande 

efterfrågan bör även, i enlighet med den klassiska nationalekonomiska utbud/efterfrågan-

modellen, bidra till att de reala priserna stiger.  

 

Hypotesen mynnar då ut i att när BNP och reporäntan stiger så kommer de olika 

makrofaktorerna motverka utvecklingen på den kommersiella fastighetsmarknaden. Då BNP 
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antas ha den största inverkan på de ekonomiska faktorerna borde de överlag växa. 

Reporäntans stigning förväntas dock motverka att transaktionsvolymen och nybyggnationen 

ökar. Vilket är ett resultat av att reporäntan är den faktor som förväntas ha störst påverkan på 

just transaktionsvolym och nybyggnation.  

När BNP stiger och reporäntan faller borde vi uppnå maximal tillväxt på den kommersiella 

fastighetsmarknaden.  

 

När BNP faller och reporäntan stiger förmodas att marknaden stagnerar. Detta läge är det 

värsta tänkbara.  

 

När BNP-utvecklingen mattas av och reporäntan faller befinner vi oss i ett osäkert läge. 

Makrofaktorernas riktning ger olika effekter på marknaden. När BNP mattas av kan det 

indikera att vi är på väg in i ett sämre ekonomiskt läge, samtidigt som att den låga reporäntan 

eldar på marknaden. Eftersom BNP antas ha större makt än reporäntan bör den kommersiella 

fastighetsmarknaden få en överlag negativ utveckling, där transaktionsvolym och 

nybyggnation kommer få störst fall.   

 

 

7.2 Resultat 

BNP stiger och reporäntan stiger 

Karaktäristisk period: 2006 

Konjunktur: Högkonjunktur 

 

Denna period karaktäriseras av ett läge med låg inflation och hög ekonomisk tillväxt i 

världen. Det internationellt goda ekonomiska läget påverkar naturligtvis Sverige och 

ekonomin gynnas även här. Både hushållen och företagen lånar mycket pengar och 

huspriserna stiger (Riksbanken, 2006a). BNP-tillväxten var hög under året och oljepriserna 

steg kraftigt. Inflationen låg däremot på en förhållandevis låg nivå (Riksbanken, 2006b). 
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Jämförelseperiod: 2010 

Konjunktur: Lågkonjunktur 

 

Vad som skiljer sig mellan perioderna är att reporäntan under 2010 är stabil fram till juli 

innan reporäntan höjs. BNP har även en snabbare tillväxttakt under år 2010.  

 

BNP-utvecklingen mattas av och reporäntan stiger 

Karaktäristiskperiod: 2011 

Konjunktur: Lågkonjunktur 

 
 

I februari 2011 beslutade Riksbanken att höja reporäntan till 1.5%. Inflationstrycket var i detta 

läge lågt, men förväntades stiga i takt med att konjunkturläget stärktes. Tillväxten i 

värdsekonomin var god och enda egentliga orosmomentet var utvecklingen i Europa, där flera 

länder hade statsfinansiella problem (Riksbanken, 2011b). 
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Efter ytterligare en höjning i juli till 2% var Riksbankens syn på framtiden inte lika positiv. 

Krisen i Europa hade fortfarande inte löst sig vilket medförde en osäkerhet om Sveriges 

framtid. Den senare halvan av 2011 speglas främst av pessimistisk framtidstro och fallande 

börskurser. Riksbanken beslutade att i detta skede avvakta en eventuell åtgärd och reporäntan 

behålls på 2% (Riksbanken, 2011c). 

 

 

Jämförelseperiod: 2007 

Konjunktur: Högkonjunktur 

 

Vad som skiljer perioderna åt är att reporäntan mattas av i december år 2011 medan 

reporäntan är konstant stigande år 2007. En annan sak som skiljer dom åt är att BNP mattas 

av långsamt in i år 2007 innan den slutligen mattas av kraftigt medan BNP redan hade börjat 

mattas av innan vi kommer in i år 2011. 
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BNP faller och reporäntan faller 

Karaktäristisk period: 2009 

Konjunktur: Lågkonjunktur 

 

Denna period karaktäriseras av en låg ekonomisk tillväxt som kan kopplas till Finanskrisen. 

Som tidigare beskrivet påverkade finanskrisen hårt på ekonomin. I Riksbankens rapport i juli 

2008 hade de förväntningar om att reporäntan skulle behöva höjas ytterligare från dåvarande 

4.25%. Dock var osäkerheten hög och Riksbanken beskriver även oron för att den finansiella 

marknaden ska försämras ännu mer (Riksbanken, 2008a). I oktober publicerades den sista 

penningpolitiska rapporten för 2008 och finanskrisen var då ett faktum (Riksbanken, 2008b). 

Få hade kunnat förutspå att reporäntan skulle sänkas till rekordlåga 0.25% och att BNP skulle 

falla med över 5% år 2009 (Riksbanken, 2009).  

 

Jämförelseperiod: Ingen 

Under 2000-talet finns det ingen period som kan jämföras med 2009.  
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BNP stiger och reporäntan faller 

Karaktäristisk period: 2014 

Konjunktur: Lågkonjunktur 

 

Riksbankens penningpolitiska rapport i februari 2014 kantas av entusiasm. Euroområdets och 

USA:s ekonomi återhämtar sig, om än långsamt, efter en tid av låg ekonomisk tillväxt. Den 

stigande tillväxten i världen förväntades ge en högre efterfrågan på svensk export och BNP-

tillväxten väntades ta fart. Inflationstrycket i Sverige var dock lågt och Riksbanken bestämde 

sig för att behålla räntenivån på samma låga nivå för att ge stöd till konjunkturen 

(Riksbanken, 2014a). I den uppföljande rapporten hade Riksbanken en liknande uppfattning. 

Konjunkturen stärktes, men inflationen var fortsatt låg. För att nå inflationsmålet beslutas det i 

juni att sänka reporäntan ytterligare till cirka 0.25%. Riksbanken trodde att det skulle blir 

aktuellt att höja reporäntan i slutet av 2015 och att inflationsmålet skulle nås i början av 2016 

(Riksbanken, 2014b). 
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Jämförelseperiod: 2003 

Konjunktur: Lågkonjunktur 

 

Vad som skiljer dessa två perioder åt är att BNP-utvecklingen är svagare år 2003. Samt att år 

2003 ligger närmare IT-bubblan i tiden än vad år 2014 ligger Finanskrisen.    
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8. Analys 

BNP stiger och reporäntan stiger 

Detta ekonomiska skede verkar kantas av optimism och god framtidstro. Våra fem faktorer 

stiger under både vår karaktäristiska period, 2006, och vår jämförelseperiod, 2010. Genom att 

enbart dra en slutsats av resultatet ser vi att när BNP och reporäntan stiger så gynnas den 

kommersiella fastighetsmarknaden.  

Resultatet stämmer inte överens med våra förväntningar. Vi kan bland annat se att reporäntan 

är låg under både vår karaktäristiska period och vår jämförelseperiod. Det kan vara en 

anledning till att transaktionsvolymen och nybyggnationen inte påverkas negativt. Det hade 

varit intressant att se ett scenario där BNP och reporäntan stiger, och reporäntan i det skedet är 

högt. Utifrån ett sådant scenario hade vi kunnat göra en bättre analys utifrån vilken av dessa 

makrofaktorer som är mest styrande.   

Vi kan också tänka oss att den goda ekonomiska bakgrunden har bidragit till det positiva 

utfallet. När BNP stiger indikerar det en god ekonomisktillväxt och när reporäntan stiger 

indikerar det ett högt underliggande inflationstryck. Den relationen verkar leda till en starkare 

framtidstro än förväntat. En positiv framtidstro tycks bidra till en slags “följa John” effekt. 

När fler väljer att gå in med kapital i fastigheter sätts bollen i rullning och en skenbar trygghet 

i marknaden skapas. Man skulle kunna tänka sig att flera agerar kortsiktigt, även kallat 

myopiskt tänkande. Beteendet kan resultera i att investerare går in med mycket kapital då de 

tror att de nuvarande fördelaktiga förhållandena kommer bestå.  

 

BNP-utvecklingen mattas av och reporäntan stiger 

Ur dessa två scenarion kan vi urskilja en del likheter. I båda fallen minskar 

transaktionsvolymen och marknadshyran stiger. Däremot skiljer sig efterfrågan och 

nybyggnationen åt. Det som främst skiljer perioderna åt är att vi i år 2011 befinner oss i en 

lågkonjunktur, vilket ser ut att påverka efterfrågan och nybyggnationen negativt. Medan år 

2007 istället kantas av en högkonjunktur, vilket ser ur att påverka de två faktorerna positivt.  

Resultatet kan tolkas som att när BNP-utvecklingen mattas av och reporäntan stiger så 

minskar transaktionsvolymen och marknadshyran stiger, samtidigt som de övriga faktorerna 

reagerar utifrån vilken konjunktur Sverige befinner sig i. Denna förklaring är dock en 

förenkling av verkligheten. Effekten av att BNP mattas av syns inte lika tydligt i 

jämförelseperioden 2007 som i den karaktäristiska perioden 2011. Variationen i resultaten 

antas bero på att BNP börjat mattas av redan innan år 2011 medan BNP börjar mattas av 

under år 2007. När vi studerar 2008 ser vi att utfallen på de ekonomiska faktorerna liknar 

2011. Det är en indikation på att det finns eftersläpningar på marknaden.  Detta ekonomiska 

läge bör därför ses som ett väldigt osäkert läge och tydliga samband kan inte utläsas.  
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BNP faller och reporäntan faller 

En sämre ekonomisk tillväxt och ett lågt inflationstryck är vad som är karaktäristiskt år 2009. 

BNP når väldigt låga värden under denna period. Efterfrågan, nybyggnationen och 

transaktionsvolymen sjunker, medan marknadshyrorna stiger och de reala priserna ter sig 

konstant. På grund av att det inte finns en jämförelseperiod kan vi inte bedöma om det är ett 

frekvent beteende för faktorerna i detta scenario. 

Trots att reporäntan är låg i detta läge så sjunker de tre förstnämnda faktorerna, vilket kan 

bero på att framtidstron är låg och bankerna håller hårt i kapitalet.  Den låga tillgången till 

kapital påverkar kraftigt transaktionsvolymen. Det här faktumet visar att BNP har en större 

påverkan än reporäntan på marknaden. En anledning till att kommersiella 

fastighetsmarknaden befinner sig i en kritisk fas i detta läge är finanskrisen som trädde i kraft 

2008.  

 

BNP stiger och reporäntan faller 

Denna period är extra intressant att studera därför att vi befinner oss i det läget just nu. Både 

vår karaktäristiska period, 2014 och jämförelseperioden 2003 befinner sig i en lågkonjunktur.  

Vi förväntade oss att när BNP stiger och reporäntan faller skulle vi befinna oss i ett optimalt 

läge och att alla våra ekonomiska faktorer skulle öka. Resultatet förvånar dock då våra 

ekonomiska faktorer varierar i utfallet. Anledningen till variationen måste därför bero på 

tidigare händelser samt förväntan om framtiden. År 2003 är IT-bubblan färsk i minnet vilket 

kan förklara att nybyggnationen är fallande. År 2014 har vi däremot tagit oss längre ifrån den 

tidigare krisen och faktorerna påverkas positivare. En intressant sak att begrunda är att 

efterfrågan sjunker under detta år. Det kan bero på att flera stora företag har valt att flytta sina 

kontor till närförorten de senaste åren. Med dagens trend där färre kvadratmeter per anställd 

hyrs, är det svårt att fylla dessa stora lokaler.  

När ekonomin befinner sig i ett skede då BNP stiger och reporäntan faller kan vi inte utläsa 

något tydligt samband i hur våra ekonomiska faktorer reagerar.  

 

Eftersläpningar, kriser och framtidsprognoser 

Resultaten av den karaktäristiska- och jämförelseperioden har haft en större varians än 

förväntat. En möjlig förklaring kan vara eftersläpningar på den kommersiella 

fastighetsmarknaden. Olikt börsen som reagerar snabbt och redovisas med täta intervaller så 

reagerar den kommersiella fastighetsmarknaden långsamt. Nybyggnationen är en av våra 

faktorer som har stora eftersläpningar. Ett byggnadsprojekt kan ta flera år från idé till färdig 

fastighet. Denna ekonomiska faktor är därför inte helt korrekt avspeglad på marknaden vid 

våra olika scenarion. 

Variansen har varit som störst då makrofaktorerna har reagerat olika, BNP-utvecklingen 

mattas av och reporäntan stiger samt BNP stiger och reporäntan faller. Vi kan se att efter en 

kris reagerar de ekonomiska faktorerna mer negativt och ju längre ifrån en ekonomisk kris 
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desto positivare utveckling av de ekonomiska faktorerna. Resultatet kan förklaras med 

förväntningar på framtiden. När det finns en osäkerhet på marknaden, vilket det antas vara 

direkt efter en kris, blir konsekvenserna att marknaden svalnar och resursutnyttjandet blir lågt. 

Ett bästa scenario är att vi hittar ett starkt samband mellan makrofaktorerna och de 

ekonomiska faktorerna samt att vi har en felfri framtidsprognos för makrofaktorerna. Utifrån 

den informationen skulle vi kunna fastslå den kommersiella fastighetsmarknadens framtida 

utveckling. En korrekt framtidsprognos är dock inte möjlig. Genom att studera 

osäkerhetsintervallet i kapitel 4 ser vi att det är 90% risk att reporäntan och BNP kommer få 

ett utfall som differerar cirka 7%.  
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9. Slutsats 

I enlighet med vår hypotes har alla våra intervjupersoner varit eniga om att BNP och 

reporäntan påverkar den kommersiella fastighetsmarknaden. Resultaten av våra scenarion 

visar att när den ekonomiska tillväxten är god får de ekonomiska faktorerna en positivare 

utveckling än vid motsatt omständighet. En hög BNP indikerar en god ekonomisk utveckling i 

landet. Resursutnyttjandet av kapital och arbete är högt vilket ger en direkt koppling till 

välmående på den kommersiella fastighetsmarknaden.  

Reporäntan har under senare år spelat en allt viktigare roll på den kommersiella 

fastighetsmarknaden. En låg reporänta är teoretiskt gynnsammare än en hög reporänta. En låg 

reporänta ger bättre tillgång till kapital och större efterfrågan på alternativa placeringar så som 

fastigheter.   

Hur marknaden reagerar på makrofaktorernas alla svängningar är inte evident. Vid en 

sammanställning av resultaten kan vi se att när BNP och reporäntan stiger så ökar alla 

ekonomiskt knutna faktorer på den kommersiella fastighetsmarknaden. Det är endast i detta 

scenario vi har funnit ett samband. Att faktorerna stiger då reporäntan stiger säger emot 

påståendet ovan, angående att en låg reporänta är gynnsammare. I det här fallet måste vi ta 

hänsyn till två faktum. Det ena är att reporäntan är låg i både vår karaktäristiska period och 

vår jämförelseperiod.  Det andra är att vid en ökning av reporäntan så befinner vi oss troligtvis 

redan i ett ekonomisk bra läge. När reporäntan är låg så eldar det på marknaden för att få en 

stabilare ekonomi. Sambandet är tydligt och visar hur de ekonomiska faktorerna utvecklas 

momentalt. Eftersom reaktionen på makrofaktorerna är eftersläpande så visar scenariot endast 

läget på marknaden just då, men inte följden av reporäntans stigning. 

Att finna fler än ett samband mellan våra fyra scenarion och den kommersiella 

fastighetsmarknadens rörelse har inte varit möjlig genom vårt metodförfarande. Marknaden är 

tydligt mer komplex än två makrofaktorer. Vi har genom arbetets gång kommit fram till att 

marknaden främst reagerar efter två huvudsakliga omständigheter – Indata i form av 

makrofaktorer och finansiella händelser samt förväntningar. Om förväntningarna på 

marknaden är dåliga så spelar det ingen roll att BNP stiger och reporäntan sjunker, 

investeringsviljan kommer förbli låg. Vi kan se att direkt efter en kris, jämför 2003 och 2014, 

så stiger inte de ekonomiska faktorerna lika stark som efter en period med stabilitet. Det kan 

antas bero på en större försiktighet och en svagare förväntning på framtiden då krisen ligger 

färskt i minnet. Genom att ha tillgång till all tänkbar information om tidigare händelser, 

förväntningar och framtidens makroekonomiska utveckling så borde det leda till en gissning 

som skulle ligga nära sanningen. Full tillgång till all tänkbar information är dock inte möjlig. 

Att marknaden kommer reagera positivt på den negativa reporäntan är därför en del av vår 

hypotes som varken kan förkastas eller bevisas. Som det ser ut nu på marknaden, med en bra 

BNP tillväxt och en historisk låg reporänta, är det troligaste scenariot att den kommersiella 

fastighetsmarknaden kommer fortsätta utvecklas och må bra ett tag framöver.  
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Via en diskussion angående metodiken och datainsamlingen av rapporten vill vi förmedla 

brister och nyttor med denna rapport.  

 

Metodiken  

För att få en styrka i vår rapport bör vi först diskutera angående om vi har valt rätt 

ekonomiska faktorer för att representera den kommersiella fastighetsmarknaden. Valet av 

faktorer motiveras i kapitel 3 där tillämpning av 4Q-modellen sker. Utifrån den modellen 

valdes faktorer som var starkt kopplade till varandra och delmarknaderna. Dessa faktorer är 

presenterade i arbetet. Genom arbetets gång insåg vi att fler faktorer kunde ha inkluderats, till 

exempelvis direktavkastningen. Detta kunde ha gett en tydligare bild på hur kommersiella 

fastighetsmarknaden förändrades.  

Vi vill även belysa valet att avgränsa hyresmarknaden till Stockholm. Marknadshyrorna 

avspeglar inte, på grund av dess avgränsning, den kommersiella fastighetsmarknaden i helhet 

korrekt. I diagram 3 ser vi att marknadshyrorna i Stockholmsinnerstad har små svängningar 

och en stadig ökning, vilket inte överensstämmer med landet som helhet.  På grund av den 

höga inflyttningen i Stockholm och det faktum att det finns många aktiva aktörer på 

delmarknaden, så reagerar inte hyresmarknaden i Stockholms innerstad lika kraftigt på hög- 

och lågkonjunkturer. Problem att finna data gjorde dock avgränsningen till ett måste. 

 

Datainsamling 

Vi vill också föra upp en diskussion angående datainsamlingen till rapporten. Resultaten om 

hur de ekonomiska faktorerna rört sig i förhållande till BNP och reporäntan har vi främst 

hämtat från företag fokuserade på statistik och analys, vilka är presenterade i rapporten. Då 

företag betalar stora summor för dessa analyser så har vi inte haft tillstånd att presentera 

siffror utan endast presentera ett översiktligt resultat på vissa av diagrammen. Presentationen 

av resultaten anses ändå vara av god art då syftet, att visa hur de ekonomiska faktorerna 

reagerade i de olika makroekonomiska lägena, har uppnåtts.  
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