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Efter en högintensiv avslutning av 
transaktionsåret 2014 är det många 
bedömare som tror på ett fortsatt gott 
klimat för transaktioner under 2015. Vi 
kan i undersökningen Emerging Trends 
in Real Estate Europe 2015, som PwC 
presenterar varje år, ta del av slutsat-
ser kring ökade svårigheter att finna 
lämpliga investeringsobjekt, fortsatt god 
kapitaltillgång samt en förflyttning på 
riskkurvan i jakten på avkastning.

Vi ser många av dessa tecken även på 
den svenska marknaden. Runt årsskiftet 
såg vi också avslut på två större transak-
tioner med internationella köpare.

Fastighetssektorn  
i fokus

Vi har också ett fortsatt intressant 
ekonomiskt läge med en extremt låg 
ränta såväl i Sverige som i flera andra 
ekonomier. Detta ger förstås underlag 
till diskussioner kring förväntningar på 
hyrestillväxt inom flera olika fastighets-
slag.

Vi hoppas att den fjärde upplagan av 
Fastighetstempen ska kunna fungera 
som vägledning för dig i strategiska och 
operativa överväganden framöver.

Robert Fonovich  
Branschansvarig för fastighetssektorn 
inom PwC
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Sammanfattning

Det är en positiv bild av årets kom-
mersiella fastighetsmarknad som 
målas upp av företrädarna för den 
svenska fastighetsbranschen i årets 
Fastighetstemp. 73 procent spår att 
hyresintäkterna ökar för branschen 
som helhet och allt fler bedömer att 
de kommer att öka sina investeringar  
i befintligt bestånd under det  
närmaste året. 

När det gäller finansiering menar  
de flesta att tillgången till både eget 
kapital och lånat kapital kommer 
att öka. Över hälften av företagen 
planerar också att anställa under de 
kommande tolv månaderna. 

En övervägande majoritet,  
83 procent, svarar att de räknar  
med stigande priser på marknaden  
för kommersiella fastigheter. Endast 
en procent tror på en fallande pris-
utveckling under de kommande tolv 
månaderna. 

Alla kategorier förväntas vara  
nettoköpare med störst förändring 
för börsbolag respektive utländska 
investerare. Det är kontors- och  
bostadsfastigheter som toppar listan 
när branschen utser attraktivaste 
investeringarna och industrilokaler 
hamnar i botten. Trots att intresset  
för industrilokaler ökar över lag i jäm-
förelse med tidigare undersökningar.

Att hitta attraktiva investeringsob-
jekt bedöms fortsatt som svårt och 
branschen spår att det kommer att bli 
allt svårare under de kommande tolv 
månaderna.  

Bakgrund och syfte

2013 tog PwC Real Estate initiativet 
till undersökningen Fastighets-
tempen. Fastighetstempen är en 
kvantitativ undersökning bland 
beslutsfattare i den svenska fastig-
hetsbranschen i syfte att mäta deras 
inställning till utvecklingen av den 
svenska fastighetsmarknaden de 
kommande 12 månaderna. 

I starten 2013 presenterades två 
mätningar men sedan 2014 ges 
rapporten ut en gång per år. Den 
kvantitativa rapporten kompletteras 
också med kvalitativa intervjuer 
med tre experter, aktiva inom olika 
sektorer i fastighetsbranschen. 
Experterna intervjuas om under-
sökningsresultatet och ger också sin 
bild av nuläge och framtidsutsikter 
för branschen som helhet. 

Metod och urval

PwC:s Fastighetstempen är en årlig 
återkommande indikator där ledande 
beslutsfattare från landets 105 största 
fastighetsbolag kontaktats för att ge 
sin syn på affärsklimatet i den svenska 
fastighetsbranschen de kommande 
tolv månaderna. Under perioden 
januari och februari 2015 har totalt 80 
intervjuer genomförts med beslutsfat-
tare i dessa bolag. Cirka 60 procent 
av intervjuerna har genomförts via 
telefon medan resterande svar hämtats 
in via webbenkät. 
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Hyresintäkter  

Fastighetsbolagen ger här 
sin syn på utvecklingen av 
hyresintäkterna de kom-
mande tolv månaderna både 
för det egna företaget och för 
branschen som helhet. Denna 
aspekt belyser klimatet inom 
branschen och är även en 
konjunkturindikation för 
branschen som helhet. 

Återhållsammare tongångar  
kring den egna hyresutvecklingen
Rapporten visar att så många som 63 
procent tror på ökade hyresintäkter för 
den egna verksamheten det kommande 
året men tittar vi på tidigare genomförda 
mätningar är trenden fallande. I slutet av 
2013 sa 76 procent av fastighetsbolagen 
att hyresintäkterna skulle öka och förra 
året var motsvarande andel 70 procent. 
Undersökningen visar att allt fler tror på 
oförändrade nivåer. 

Positiv hyresutveckling i branschen
När det gäller utvecklingen av hyres-
intäkter för branschen som helhet är 
branschföreträdarna mer optimistiska 
och flyttar fram sina positioner i årets 
mätning. För två år sedan trodde knappt 
hälften (46 procent) på ökade hyresin-
täkter under de kommande 12 måna-
derna. Motsvarande andel steg till 67 
procent samma period 2014 för att i årets 
version öka ytterligare till 73 procent. 
Enbart 3 procent spår en minskning. 
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PwC:s analys      

Traditionella drivkrafter för hyreshöj-
ningar såsom; högre finansierings-
kostnader, ökade energipriser och 
inflation saknas idag på marknaden. 
Det är därför rimligt att hyresgäster-
na har möjlighet att argumentera för 
lägre hyresjusteringar i samband med 
hyresförhandlingar. 

Att branschföreträdarna trots 
detta är mer optimistiska vad gäller 
hyresutvecklingen är ett tecken på 
att konjunkturen i tjänstesektorn är 
god. Pågående nyproduktionsprojekt 
bidrar också till att öka den genom-
snittliga bashyran. Vad gäller den 
totala hyreskostnaden per anställd är 
sannolikt trenden inte lika stark. 

Patrik Texell 

Auktoriserad värderare, MRICS
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Nettoköpare – nettosäljare 
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I detta avsnitt studeras om 
aktörerna: privata bolag,  
institutioner, börsbolag och 
utländska investerare bedöms  
vara nettoköpare eller netto-
säljare av fastigheter under de  
kommande tolv månaderna. 

Vi ser i årets undersökning att osäker-
heten kring vilka aktörer som blir årets 
nettoköpare och nettosäljare minskar i 
förhållande till tidigare mätningar. Som 
klara nettoköpare pekas börsbolag, insti-
tutioner och utländska investerare ut. 
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PwC:s analys      

Med tanke på den goda kapitaltillgång-
en och ett fördelaktigt klimat för emis-
sioner av olika typer av värdepapper 
finns en vilja bland börsbolagen att in-
vestera. Beroende på vilken fas bolagen 
befinner sig i kommer vi förmodligen 
att se lite skilda beteenden vad avser 
investeringar. Vi kan också förvänta oss 
ett par nya noterade fastighetsbolag. 
Det är tydligt att intresset från interna-
tionella aktörer ökar, särskilt vad avser 
de riktigt stora affärerna men också 
av investerare fokuserade på ett visst 
segment.

Robert Fonovich

Branschansvarig Real Estate
Hela 86 procent av fastighetsbolagen ser 
till exempel börsbolag som tydliga net-
toköpare under året. Samtidigt tror 40 
procent att privata bolag och 31 procent 
att utländska investerare blir nettosäljare 
de kommande 12 månaderna.  
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Hur tror du att prisutvecklingen kommer att se 
ut på den svenska marknaden i stort under de 
kommande 12 månaderna? 
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Hur ser ditt företag på innehavet inom följande sektorer för de komman
de 12 månaderna? Kommer ni vara nettoköpare eller nettosäljare? 

Mest attraktiva fastighetsinnehav   
Investeringsviljan ökar. Kontor och 
bostäder bedöms av branschen vara de 
mest intressanta investeringsobjekten 
de kommande 12 månaderna. Minst 
intressant som investeringsobjekt anses 
industrilokaler vara. 

Tittar vi på samtliga kategorier menar 
runt en fjärdedel av fastighetsföreta-
gen att deras investeringsvilja kommer 
att vara relativt oförändrad. När det 
gäller nettoförsäljning ligger detaljhan-
del i topp.  

En annan intressant aspekt är hur 
fastighetsbolagen ser på investeringar 
i befintligt bestånd. Nästan sex av tio 
företag (58 procent) tror att investe-
ringarna i befintligt bestånd kommer 
att öka, 30 procent att de förblir oför-
ändrade och 5 procent att de minskar. 
Det är identiskt med utfallet från förra 
årets undersökning.
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PwC:s analys      

Investeringsviljan har stigit inom 
samtliga lokalslag. Den största positiva 
förändringen hittar vi inom lokalsla-
get industrilokaler vilket kan vara ett 
tecken på ökad riskvilja och ökad jakt 
efter högre avkastning. 

Bostäder har under de senaste åren 
varit mycket attraktivt och det ska bli 
intressant att följa utvecklingen de kom-
mande 12–24 månaderna då det med 
stor sannolikhet kommer att komma ut 
bostadsportföljer från olika kommunala 
bostadsbolag. 

Det lokalslag som attraherat flest inter-
nationella investerare det senaste året 
är detaljhandelsfastigheter och med en 
försvagad svensk krona kan vi troligen 
få se ytterligare internationellt kapital 
som söker den typen av tillgångar.  

 

Carl Wingmark

Operativt ansvarig  
Real Estate Corporate Finance
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Det egna företaget – 
nuläget i förhållande 
till förra året

Här tar fastighetsbolagen 
ställning till utvecklingen av 
antalet anställda, tillgång till 
kapital och hur lätt eller svårt 
det blir framöver att hitta att-
raktiva investeringsobjekt de 
kommande tolv månaderna. 

Nyanställningar att vänta
På frågan om företagen planerar att öka, 
minska eller behålla antalet anställda är 
det tydligt att branschen har för avsikt 
att nyanställa. 

I år är det 54 procent som anger i under-
sökningen att de tänker öka personal-
styrkan, att jämföra med förra året då 41 
procent sa samma sak. 38 procent kom-
mer inte att göra några förändringar 
vad gäller antalet anställda. Sex procent 
avser att göra neddragningar viket är 
ungefär samma nivå som 2014.
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Tillgång till kapital ökar
När det gäller finansieringsformer visar 
undersökningen att en majoritet (54 
procent) tror på ökad tillgång till eget 
kapital. Att jämföra med 2014 då 44 pro-
cent spådde en ökning. Så många som 
59 procent bedömer också att tillgången 
till lånat kapital kommer att öka de kom-
mande tolv månaderna.  

När det gäller tillgång till alternativa 
finansieringskällor, såsom obligationer, 
menar en tredjedel av de som svarat att 
tillgången förblir oförändrad.
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Här är bilden med övriga europeiska 
marknader samstämmig. Vi ser här 
delvis en paradox då vi under 2014 hade 
en total transaktionsvolym som i princip 
tangerade nivåerna innan finanskrisen. 

En förklaring kan ligga i lägre viktade 
kapitalkostnader som gör att fler affärer 
”kan räknas hem”, men även ett intresse 
att öka investeringsuniversum till fler 
marknader och nya segment. Här note-
ras exempel både vad avser institutioner 
och noterade bolag.

Allt svårare att hitta  
investeringsobjekt 
Branschen indikerar tydligt att det blir 
allt svårare att hitta attraktiva investe-
ringsobjekt under året. I en jämförelse 
mellan samtliga mättillfällen sedan 2013 
har andelen som bedömer det som svårt 
pendlat mellan 25 procent och 50 pro-
cent medan den i år stiger till 76 procent. 

Tittar man på utvecklingen sedan under-
sökningen startade för två år sedan är 
det allt färre som tror på ett oförändrat 
läge. Eller att de skulle bli enklare att 
hitta bra investeringsobjekt sett över tid. 

Tror du att det kommer att bli enklare, svårare 
eller inte ske någon förändring under de kom
mande 12 månaderna när det gäller möjlig
heterna att hitta attraktiva investeringsobjekt?
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Robert Fonovich

Branschansvarig Real Estate

PwC:s analys      

När det gäller tillgång till kapital stärker 
utfallet i undersökningen tesen att flertalet 
banker nu är positiva vad gäller nyutlåning 
till fastighetssektorn samt att tillgången på 
eget kapital för närvarande är god. Detta 
kan vara en anledning till att färre tror på 
en fortsatt ökning vid denna undersökning 
jämfört med höstens upplaga av Fastighets-
tempen 2014:Q1. 

Branschen menar att det blir allt svårare att 
hitta attraktiva investeringsobjekt enligt 
undersökningen. Baserat på en god kapital-
tillgång, fortsatt tro på positiv prisutveckling 
samt stigande hyror kan detta leda till att 
säljarna av attraktiva objekt blir färre och att 
köparna inte är benägna att ytterligare sänka 
sina avkastningskrav. Noterbart är dock att 
flera aktörer idag är benägna att flytta sig 
på riskskalan för att om möjligt kunna nå en 
bättre avkastning. 

 

…tror att prisutvecklingen 
kommer att öka framöver. 

Fortsatt tro på stigande priser
I undersökningen bedömer även re-
spondenterna prisutvecklingen på den 
svenska fastighetsmarknaden under de 
kommande 12 månaderna. Signalen är 
tydlig; prisutvecklingen kommer fort-
sätta att öka. Hela 83 procent spår detta 
scenario jämfört med 64 procent 2014 
och 35 procent motsvande period för två 
år sedan. 

Tidigare har en större andel bedömt 
priserna som oförändrade. 2013 sa tillex-
empel majoriteten av respondenterna att 
prisbilden ligger intakt. Det kan jämföras 
med årets utfall där enbart 15 procent 
spår ett oförändrat läge. Endast 1 pro-
cent tror att priserna faller under året. 

83%
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Osäkerhet kring föreslagna  
begränsningar i avdrag för ränta 
När det gäller frågan om ränteavdrag 
splittras branschen. Nästan hälften 
eller 48 procent av företagen menar att 
begränsningar i rätten att göra ränteav-
drag kommer att ha liten eller ingen 
påverkan alls för deras företag. Av 
dessa bedömer 15 procent att det inte 
kommer att ha någon påverkan alls på 
deras företag. 

Drygt fyra av tio företag eller 45 pro-
cent tror att begränsningar i rätten att 
göra ränteavdrag kommer att ha gan-
ska eller mycket stor påverkan på deras 
företag. Av dessa säger 16 procent 
att begränsade ränteavdrag kommer 
att ha mycket stor påverkan på deras 
verksamhet. 

Intressant att notera är att nästan en 
av tio företag (8 procent) inte kan be-
döma konsekvenserna av de föreslagna 
begränsningarna. 

PwC:s analys      

Vid vår senaste undersökning trodde 
endast 10 procent av de tillfrågade 
att kommande förändringar skulle få 
en negativ inverkan. Sedan dess har 
förslag till förändring presenterats 
och branschen har även givits tid att 
processa effekterna. Företagen har kun-
nat konstatera att förslaget innebär en 
omfördelning av skattebelastningen där 
fastighetsbranschen uttryckligen pekas 
ut som en bransch som uppfattas som 
lågt beskattad. Det är därför föga förvå-
nande att 45 procent tror att förslaget 
kommer att ha en ganska eller mycket 
stor påverkan.  

Sedan oktober då remisstiden gick ut 
har det varit relativt tyst från lagstifta-
ren och osäkerhet råder vad gäller när 
och vilka förändringar som är att vänta. 
Enligt förslaget skulle de nya reglerna 
träda i kraft redan 1 januari 2016, 
dock har Finansdepartementet alldeles 
nyligen uttalat att så inte kommer att 
ske. Mot bakgrund av den kritik som 

framfördes från majoriteten av remiss-
instanserna är det också rimligt att anta 
att om lagstiftaren avser att gå vidare 
med något av de förslag som presentera-
des så krävs en mer omfattande teknisk 
omarbetning. 

Förutsebarheten om vad som kommer 
att ske framöver kompliceras dessutom 
av det arbete som drivs av OECD inom 
ramen för BEPS. OECD presenterade 
före jul ett diskussionsunderlag för hur 
ränteavdragsbegränsningar kan utfor-
mas. I vissa avseenden liknar förslagen 
i rapporten de förslag som den svenska 
Företagsskattekommittén lade fram i 
juni förra året, men det finns också skill-
nader. OECD:s förslag kräver också en 
betydande internationell samverkan och 
samsyn. Även om framtiden är fortsatt 
oviss kan vi förvänta oss förändringar 
av reglerna för ränteavdrag.  

 

Katarina Menzel

Real Estate Tax
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Viktiga omvärldsfaktorer för  
transaktionsmarknaden 
Avslutningsvis bedömer branschen 
vilka omvärldsfaktorer som får störst 
inverkan på transaktionsmarkanden 
framöver. I topp listas sysselsättning 
och börsutveckling och i botten ham-
nar inrikespolitik och inflation.

Bedömningsfaktorerna har i årets 
undersökning förändrats och anpassats 
till den ekonomiska och samhälleliga 
utvecklingen både nationellt och inter-
nationellt. Det gör att jämförelser med 
tidigare undersökningar inte är möjliga

Ulf Westerberg

Real Estate Assurance

PwC:s analys      

Många pilar i undersökningen pekar 
uppått och inger en positiv känsla. 
De geopolitiska riskerna ökar dock 
dramatiskt och skapar osäkerhet.

Utvcklingen av Ukrainakrisen, oron i 
Mellanöstern och en svag ekonomisk 
utveckling i Europa oroar. En allvar-
lig kris kan få stora effekter på såväl 
ekonomin och kreditmarknaden.
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Några röster om framtidens 
fastighetsmarknad

Vad är dina spontana reaktioner på de 
resultat från undersökningen som du har 
fått ta del av? Är det något som förvåna-
de dig? Något du inte hade förväntat dig?

”Resultaten förvånar mig inte. Stjär-
norna står rätt för fastighetsbranschen 
med ett extremt lågt ränteläge, hygglig 
tillväxt och en konjunktur på uppgång. 
Tillväxten är visserligen inte rekord-
stark men hygglig – skulle den bli ännu 
starkare så pekar ju fundamenta på en 
ännu bättre utveckling.”

Undersökningen visar att man bedömer 
att hyresintäkterna i branschen som 
helhet kommer att öka de kommande tolv 
månaderna. Samtidigt som hyresintäk-
terna för det egna bolaget kommer att 
minska. Vad tror du att det beror på?

”Det beror nog på att man svarar på lite 
olika saker. Hyrestillväxt sker långsamt. 
Marknadshyrorna är på väg upp men 
det dröjer innan vi ser ett resultat på 
nedersta raden. Vi har ju långa löptider 
på kontrakt och branschens är väldigt 
trögrörlig vad gäller hyresintäkter.”

I undersökningen anger 76 procent att 
det kommer bli svårare att hitta attrakti-
va investeringsobjekt framöver. Vad tror 
du att detta beror på?

”Ja, det stämmer. Man märker ju att 
det finns många köpare där ute och att 
konkurrensen hårdnar. Det beror på 
den låga räntan och konjunkturen, som 
sagt.” 

När det gäller prisutvecklingen på den 
svenska fastighetsmarknaden tror bran-
schen på stigande priser om man jämför 
med förgående mätning från förra året. 
Vad tror du att detta beror på? 

”Ja, priserna är stigande, mycket bero-
ende på de faktorer jag nämnt: låg ränta 
och stigande konjunktur. Dessutom ser 
vi att stockholmsbörsen index utveck-
lats väl. Börsen brukar ligga 6–12 måna-
der före fastighetsmarknaden. Jag har 
svårt att uttala mig på så pass lång sikt 
som de närmaste tre åren, men de här 
faktorerna talar för en uppgång även på 
lite sikt.” 

Vad tror du rent generellt om framtiden 
för den svenska fastighetsbranschen? Hur 
kommer branschen att förändras under 
de närmaste 5-10 åren? Vad bedömer du 
är den absolut viktigaste förändringen/
viktigaste frågan/ tydligaste trenden?

”En svår fråga. Ska man lyfta fram 
något är det väl att finansmarknaden 
och kapitalförvaltare allt mer tittar på 
hållbara investeringar och klimatsmarta 
lösningar. Vi ser att finansmarknaderna 
allt mer pratar om risker kopplade till 
hållbarhet. Företag som saknar hållbar-
hetstänk och en miljömässigt hållbar 
affärsmodell kan uppfattas om de gene-
rellt inte hanterar risker korrekt, medan 
företag som tagit ner risker kopplade till 
hållbarhet upplevs som mer attraktiva 
för investerare.

Intervju med:
Fredrik Wirdenius, Vasakronan
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Vad tycker du är mest spännande i den 
svenska fastighetsbranschen just nu?

”Det är en bransch i utveckling med 
många storskaliga bostadsprojekt, stor 
investeringsvilja och behovet av bostä-
der är större än någonsin på Besqabs 
marknader Stockholm och Uppsala. Det 
finns mer än tidigare en bred politisk 
samsyn kring behovet av att bygga mer 
bostäder och till fler. För att ambitionen 
ska konverteras till resultat krävs dock 
effektivare planprocesser, regelförenk-
lingar och breda politiska uppgörelser 
kring långsiktiga beslut såsom infra-
struktur. Förhoppningen är att den stora 
efterfrågan driver på det arbetet.”

Undersökningen visar att man bedömer 
att hyresintäkterna i branschen som 
helhet kommer att öka de kommande 
tolv månaderna. Samtidigt som hyresin-
täkterna för det egna bolaget kommer att 
minska. Vad tror du att det beror på? 

”Omvärldens utveckling indikerar en för 
marknaden positiv utveckling, potentia-
len för ökade intäkter är tydlig. Möjligt 
är också att åtgärder som utveckling 
eller investeringar som bidrar till ökade 
hyresintäkter ger avkastning på längre 
perspektiv än 12 månader.”

Undersökningen visar att institutioner 
förväntas vara en stor nettoköpare medan 
utländska investerare förväntas vara 
nettosäljare under det kommande året. 
Motsvarar detta din bild?

”Omvärldens utveckling indikerar en för 
marknaden positiv utveckling, potentia-
len för ökade intäkter är tydlig. Möjligt 
är också att åtgärder som utveckling 

eller investeringar som bidrar till ökade 
hyresintäkter ger avkastning på längre 
perspektiv än 12 månader.”

76 procent anger i undersökningen att det 
kommer bli svårare att hitta attraktiva 
investeringsobjekt framöver. Hur ser du 
på det?  

”Det är resultatet av en allt hetare fast-
ighetsmarknad i Sverige och i synnerhet 
i storstadsregionerna med många aktö-
rer, såväl svenska som internationella. 
Det råder stor konkurrens om fastighe-
ter där en detaljplan kan möjliggöra bo-
stadsbebyggelse. Här har Besqabs strate-
gier varit framgångsrika och attraktiva 
förvärv har genomförts under året. Stor 
efterfrågan i förhållande till utbud ger i 
vanlig ordning höga priser.”

Vad tror du rent generellt om framtiden 
för den svenska fastighetsbranschen? 

”Utifrån Besqabs perspektiv är mark-
nadsrivande faktorer gynnsamma där 
vi ser ett fortsatt stort behov av nya 
bostäder flera år framöver.”

Vad bedömer du är den absolut viktigaste 
förändringen/viktigaste frågan/ tydli-
gaste trenden? 

”Fortsatt politisk vilja och samsyn att 
bygga mer till fler. Ytterområden blir 
cityområden då staden växer och fler 
platser görs attraktiva för människor 
att bo och leva på. Det innebär att även 
infrastrukturen måste följa med utveck-
lingen med t ex utbyggd spårbunden 
trafik. Vår viktigaste uppgift är att möta 
samhällets behov av bostäder och skapa 
attraktiva boplatser.”

Intervju med: 
Anette Frumerie, Besqab
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Vad tycker du är mest spännande i den 
svenska fastighetsbranschen just nu?

”Den stora efterfrågan. Mycket pengar 
kommer in, även från utlandet. Efter-
frågan på bra objekt är stor. Branschen 
lider absolut inte av någon recession 
eller stagnation. Bakom ligger förstås 
de låga räntorna.”

Vad är dina spontana reaktioner på de 
resultat från undersökningen som du har 
fått ta del av? Är det något som förvåna-
de dig? Något du inte hade förväntat dig?

Ja, jag hade inte förväntat mig att så 
många skulle säga att deras egna hyres-
intäkter ser ut att gå ner, när markna-
den generellt är så expansiv. Men på 
mikronivå kan det ändå vara hyfsat 
tufft, tydligen. 

När det gäller prisutvecklingen på den 
svenska fastighetsmarknaden tror bran-
schen på stigande priser om man jämför 
med förgående mätning från förra året. 
Vad tror du att detta beror på? Tror du 
att trenden kommer att fortsätta inom de 
närmaste tre åren?

”Ja, under ett till två år. Kanske inte på 
tre års sikt och längre sikt, men på kort 
sikt, ja.”

Vilka faktorer har störst påverkan på 
transaktionsmarknaden under det 
närmaste året? Undersökningen visar att 
störst påverkan kommer sysselsättning, 
börsutveckling och det geopolitiska läget 
att ha, delar du den bilden?

”Ja, jag håller med. Räntan är förstås 
avgörande, men den är en konsekvens 
av framför allt dessa tre faktorer. Geo-
politiska risker finns – inte för Sveriges 
del, men indirekt, om Putin så att säga 
vaknar på fel sida och bestämmer sig 
för att invadera ett land, då blir hela 
världsbildens skakigare, vilket i sin tur 
påverkar Sveriges export, bland annat.”

Vad tror du rent generellt om framtiden 
för den svenska fastighetsbranschen? Hur 
kommer branschen att förändras under 
de närmaste 5-10 åren? Vad bedömer du 
är den absolut viktigaste förändringen/
viktigaste frågan/ tydligaste trenden?

”Jag tror väl att internationaliseringen 
kommer att öka. Fastighetsbranschen 
är traditionellt en lite osofistikerad 
bransch men jag tror att professionalite-
ten ökar under intryck bland annat från 
USA och Storbritannien – hyresavtalen 
harmoniseras med de europeiska, fler 
utlänningar kommer till Sverige för att 
arbeta i branschen, och bolagens inter-
nationella investeringar ökar.”

Intervju med:
Nils Styf, Citycon
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