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Tilltagande aktivitet från låga nivåer

Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden uppgick under 2009 till närmare 53 miljarder kronor. Volymen 
kan tyckas vara blygsam i jämförelse med föregående år, men årets omsättning ligger väl i linje med de transaktionsvolymer 
som vi hade efter IT-krisen i början av 2000-talet. Även i ett europeiskt perspektiv så behåller Sverige sin position som en 
av de större fastighetsmarknaderna ur ett omsättningsperspektiv och endast Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Italien 
bedöms uppnå högre transaktionsvolymer. Storleken på affärerna har blivit väsentligt mindre jämfört med tidigare år. Affärerna 
har huvudsakligen rört mindre objekt och mindre portföljer och endast ett femtontal affärer var i regionen 500 miljoner kronor 
och uppåt.

2009 inleddes svagt med mycket få affärer under januari, som är en månad som vanligen präglas av ett relativt stort antal 
affärer som ej hann avslutas under föregående år. Positivt är dock att omsättningen har ökat stadigt under året, med en 
kvartalsvis ökning om ca 30 procent per kvartal under 2009. Trots den tilltagande aktiviteten så var transaktionsvolymen 
under december att betrakta som svag, med en omsättning om strax under sju miljarder, motsvarande ca 13 procent 
av årsvolymen. Historiskt sett är december den mest transaktionsintensiva månaden om man rensar för större enskilda 
bolagsförvärv.
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Fördelning avseende fastighetstyp
Fastighetstyp 2006 2007 2008 2009

Handel 19,1 % 20,6 % 10,3 % 7,2 %

Kontor 37,2 % 30,8 % 51,9 % 16,9 %

Bostäder 13,8 % 14,5 % 18,5 % 48,1 %

Lager/industri 10,0 % 14,8 % 5,2 % 5,8 %

Hotell 1,1 % 2,1 % 1,2 % 7,1 %

Blandad användning 15,9 % 13,0 % 5,3 % 4,2 %

Land 1,8 % 1,2 % 0,5 % 3,8 %

Övrigt 1,3 % 3,0 % 7,1 % 6,8 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 %
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För ytterligare information kontakta:
Peter Wiman, Analyschef, +46 8 545 854 62

Andelen utländska köpare har minskat kraftigt under 2008 och 2009 och endast elva procent av köparna under 2009 var 
internationella köpare, vilket innebär att de svenska aktörerna är nettoköpare för första gången sedan 2000-talets början. 
Totalt sett har de utomnordiska investerarna sålt fastigheter för ca 5,5 miljarder kronor, vilket innebär en nettoreduktion om lite 
drygt tre miljarder. De nordiska investerarnas exponering är i stort sett oförändrad, då de har köpt och sålt för ca tre miljarder 
kronor.

Antalet tvångsförsäljningar och finansiella omstruktureringar var få under året eftersom de allra flesta fastighetsägare har 
starka kassaflöden och inte minst en god räntetäckningsgrad, som en följd av de historiskt låga räntorna. 

Januari 2010

Det gångna året har även präglats av ett antal ”nya” trender:

Transaktionsmarknaden avseende bostadsfastigheter är i stort sett oförändrad jämfört med tidigare år, men dess 
relativa andel har ökat som ett resultat av lägre omsättning inom de andra segmenten. Det finns ett stort intresse för 
bostäder som placering, då de är lättare att finansiera och upplevs ha låg risk. Även om man rensar för försäljningar till 
bostadsrättsföreningar så svarar bostäderna för en nästan 30 procent av den totala transaktionsvolymen. 

Andelen handelsfastigheter som omsatts under 2009 har minskat kraftigt jämfört med tidigare år. Delvis kan detta sannolikt 
förklaras av en förändrad syn på risk avseende handelsfastigheter och osäkerhet kring hur detaljhandeln kommer att 
utvecklas. Situationen är liknande runt om i Europa, men det bör påpekas att detaljhandeln i Sverige ej har drabbats lika 
kraftigt som i andra länder och vi har ännu ej sett betydande vakanser och hyresfall.

De noterade byggbolagen har sålt delar av sina projektportföljer, både avseende kommersiella objekt och bostadsprojekt, 
till främst institutionella köpare och allmännyttiga bostadsbolag. Huvuddelen av dessa affärer har avsett ej färdigställda 
fastigheter utan projekt där byggstart påbörjats. 

Hotellandelen har ökat under året som ett resultat av ett fåtal större hotellöverlåtelser, bl a hotell Radisson SAS Royal 
Viking och Scandic Hotell Continental i Stockholm samt First Hotel G i Göteborg. Hotellen svarar vanligen endast för ett 
fåtal procent av transaktionsvolymen men översteg sju procent under 2009.
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Om Savills Sweden:

Savills Sweden erbjuder kvalificerade rådgivningstjänster på den svenska fastighetsmarknaden. 
Företagets verksamhet omfattar rådgivning vid fastighetstransaktioner, corporate finance och värdering 
& analys. För mer information se www.savills.se.

Savills – en ledande internationell fastighetsrådgivare 

Savills är ett ledande globalt fastighetsrådgivningsföretag noterat på London Stock Exchange sedan 
1989 och ingår i FTSE 250. 

Företaget, som bildades 1855, har ett rikt arv av stark tillväxt. Det är ett företag som snarare leder än följer 
och har över 200 kontor och samarbetspartners i USA, Europa, Asia Pacific, Afrika och Mellanöstern. 

Genom en unik kombination av spetskompetens och entreprenöranda får våra kunder tillgång till 
fastighetsexpertis av högsta kvalitet. Vi anses vara en innovativt tänkande organisation uppbackad av 
utomordentliga förhandlingskunskaper. Savills har valt att fokusera på specifika klienter, varför man kan 
erbjuda fulländad service till organisationer och personer med vilka man delar ett gemensamt mål. 
Savills är synonymt med att kunna erbjuda högkvalitativ service och ett förstklassigt varumärke, har en 
långsiktig syn på fastigheter och investerar i strategiska relationer. Se även www.savills.com.
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