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ABSTRACT 
 

Titel: Förmedling av kommersiella fastigheter i skuggan av finanskris 

 

Nivå: B-uppsats   

 

Författare: Erik Sohlberg, Viktor Sikström 

 

Handledare: Tommy Gerdemark 

 

Datum: 2009 december  

 

Syfte: Att ge blivande fastighetsmäklare och redan etablerade 

fastighetsmäklare en inblick i fastighetsförmedlingens förutsättningar och 

problem gällande den kommersiella fastighetsmarknaden. 

 

Metod: Information har hämtats ur litteratur kopplat till ämnet i form av 

böcker, tidskrifter och internet. Vi har även genomfört intervjuer med två 

personer med lång erfarenhet i branschen. 

 

Resultat & slutsats: Kommersiell fastighetsförmedling ställer ökade krav och 

förutsättningar på fastighetsförmedlaren jämfört med att sälja lägenheter till 

privatpersoner. Detta gäller speciellt i svåra ekonomiska tider då bankerna är 

restriktiva i sin kreditgivning.  

 

Förslag till fortsatt forskning: En generell fördjupning av 

fastighetsmarknadens ekonomiska situation och utveckling är nödvändig för 

att få en bättre förståelse. 

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen förklarar och beskriver hur det är att vara 

fastighetsmäklare för kommersiella fastigheter och hur marknaden för dem 

fungerar. 

 

Nyckelord: Kommersiella fastigheter, fastighetsförmedling, finanskris  
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ABSTRACT  
  

Title: Agency of commercial real estates in the shadow of financial crises 

 

Level: B-Essay 

 

Author: Erik Sohlberg, Viktor Sikström 

 

Supervisor: Tommy Gerdemark 

 

Date: 2009 December 

 

Aim: To give future real estate agents and established real estate agents an 

insight of the market and the problems regarding the commercial real estate 

market. 

 

Method: Information has been gathered from litterature regarding the subject 

in form of books, magazines and on the internet. We have also carried out 

interviews with two persons whom both have a long experience in the real 

estate market. 

 

Result & Conclusions: Selling commercial real estate’s is more demanding 

for the real estate agent compared to selling apartments to private individuals. 

This is especially true in difficult economic times when banks are restrictive in 

their lending. 

 

Suggestions for future research: A general deepening of the real estate 

markets economical situation and development is needed to better understand 

how the market functions. 

 

Contribution of the thesis: The essay explains and describes what it is like to 

be a real estate agent in the commercial estate’ market and how the market 

functions for them. 

 

Key words: Commercial Real Estates, Estate agency, Financial cries 
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1. Inledning 
 

Detta kapitel syftar till att förklara grunden för denna uppsats genom att 

presentera den situation som har uppstått på den svenska marknaden för 

kommersiella fastigheter. Personliga reflektioner samt faktisk data syftar till att 

ge en första inblick i arbetets syfte. 

 

”Betydligt färre affärer genomfördes och omsättningen störtdök under andra 

kvartalets första veckor.”
1
 

 

”Under årets andra kvartal, till och med vecka 24, uppgick omsättningen på 

fastighetsmarknaden till 3,7 miljarder kronor, visar statistik från 

fastighetsserviceföretaget Newsec. Det är en minskning med hela 87 procent 

jämfört med andra kvartalet i fjol.”
2
 

 

”Under årets andra kvartal kostade genomsnittsfastigheten, för transaktioner 

över 100 miljoner kronor, 260 miljoner kronor. Under samma period förra året 

låg priset på 500 miljoner kronor.”
3
 

  

Så här skrev tidningen Realtid om den svenska marknaden för kommersiella 

fastigheter sommaren 2009. För den del av fastighetsförmedlingsmarknaden som 

förmedlar kommersiella fastigheter är citaten uttryck för ett tydligt bakslag. 

 

Internationella investerare har en avvaktande inställning och bankerna likaså. 

Detta med flera faktorer pekar mot ett svagt resultat för transaktionsvolymerna 

på fastighetsmarknaden år 2009.
4
 För fastighetsförmedlingsbranschen av 

kommersiella fastigheter där en tydlig koppling till fastighetsmarknaden 

föreligger tenderar intjäningsförmågan att sjunka kraftigt när ekonomin sviker.
5
 

 

Marknadens volymer både avseende mängden fastigheter och till vilket pris 

dessa säljs kan få marknaden för fastighetsförmedling, som ofta är väl etablerad 

och konkurrensutsatt i tider av god ekonomi, att krympa avsevärt. För de 

anställda i branschen vars löner ofta är provisionsbaserade kan den personliga 

ekonomin snabbt bli påfrestad.
6
  

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att ge blivande och redan etablerade fastighetsmäklare 

en inblick i fastighetsförmedlingens förutsättningar och problem gällande den 

kommersiella fastighetsmarknaden. 

                                                           
1
http://www.realtid.se/ArticlePages/200906/23/20090623112137_Realtid988/20090623112137_Realtid9

88.dbp.asp 2009-12-07 15:35 
2
 Ibid. 2009-12-07 15:35 

3
 Ibid. 2009-12-07 15:35 

4
 Ibid. 2009-12-07 15:35 

5
 Intervju med Rolf Ekström 2009-12-09 

6
 Ibid. 2009-12-09 

http://www.realtid.se/ArticlePages/200906/23/20090623112137_Realtid988/20090623112137_Realtid988.dbp.asp%202009-12-07
http://www.realtid.se/ArticlePages/200906/23/20090623112137_Realtid988/20090623112137_Realtid988.dbp.asp%202009-12-07
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1.2 Frågeställning 
 

 Vilka förutsättningar styr marknaden för kommersiella fastigheter? 

 

 

 Var står den kommersiella fastighetsbranschen 2009 och vilka 

förutsättningar bör en fastighetsförmedlare ha på denna marknad? 

 

 

1.3 Avgränsning 
 

Vi har valt att fokusera på den svenska marknaden för kommersiella 

fastighetsbolag och de fastighetsförmedlare som är verksamma där. 

Datainsamlingen och historieförankringen kommer att begränsas till en 20-

årsperiod för att täcka in den stora fastighetskraschen på 90-talet. Utländska 

investeringar på den svenska marknaden är dock en viktig faktor bakom 

marknadskrafterna och måste därför tas i beaktning. 
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2. Metod 
 

Detta kapitel syftar till att beskriva arbetet rörande upplägg och 

tillvägagångssätt. Detta för att underlätta förståelsen för de ställningstaganden 

och val vi gjort rörande de olika faserna i datainsamlingsprocessen. 

 

2.1 Tillvägagångssätt teori 
 

Den första frågan vi ställde oss var givetvis var nyttig information fanns att 

tillgå. Den nu tryckta kunskapen baseras i stor grad på de omvälvande 

problemen på fastighetsmarknadens tidiga 90-tal. Härifrån har vi hämtat fakta 

från böcker så som förre riksbankschefen Bengt Dennis som från första parkett 

såg problematiken och därefter skrev den tidsbeskrivande boken ”500 % ”
7
. 

Vidare sökte vi sammanfattande information via den summerande boken ”Vad 

kan vi lära av kraschen?”
8
. Som beskriver de olika faktorer som ledde upp till 

bank- och fastighetskrisen 1990-1993. 

 

I boken ”Den svenska fastighetskraschen” skriver den amerikanska professorn 

Dwight M. Jaffee om 90-talets fastighetskris ur ett marknadsekonomiskt 

perspektiv där han beskriver hur politiska beslut och verktyg har stått i konflikt 

med marknadskrafterna och hur det har påverkat fastighetsmarknaden. 

 

Var finns då den statistik vi behöver? Fastighetsbranschen hålls upplyst främst 

genom professionell branschstatistik som publiceras i för branschen avsedda 

tidskrifter och dess motsvarigheter på internet. Fastighetsvärlden är en 

oberoende tidning för fastighetsbranschen. Varje år publicerar de ett nummer av 

tidskriften ”Indikatorn”, som metodiskt analyserar den svenska 

fastighetsmarknaden med information om alla större transaktioner som skett av 

kommersiella fastigheter i Sverige under det gångna året. Här finns således ett 

stort utbud av fakta som fungerar som en barometer för den kommersiella 

fastighetsmarknaden. En liknande tidskrift är Fastighetssverige som även varit 

en viktig källa till aktuell statistik.  

 

Ett stort utbud av finansiella analytiker på tidskrifter och Internetbaserade 

affärstidningar presenterar analyser ur vilka intressant statistik finns att hämta. 

Denna statistik härrör dock främst den nuvarande situationen.  

 

För att få ett bredare omfång av fakta sett ur tidsperspektivet anser vi att man 

således bör söka fakta både i böcker och tidskrifter, oberoende såväl som 

branschorienterade. Det har vi därför gjort. Detta bidrar även med källkritik som 

ökar kvaliteten i faktasökandet. 

 

 

                                                           
7
 Dennis B (1998), 500 %, 

8
 Sandberg N-E (2005), Vad kan vi lära av kraschen? Bank- och fastighetskrisen 1990-1993 
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2.2 Tillvägagångssätt empiri 
 

För att få en bredare förståelse och öka den erfarenhetsmässiga grunden för 

arbetet har vi genomfört två intervjuer med fastighetsbolaget E.N.A City AB och 

dess ägare Sven Erik Sohlberg. Intervjuerna har varit personliga möten 

genomförda på fastighetsbolagets kontor där vi i öppen form ställt frågor och 

funderingar som utgått från arbetets problemställning 

 

E.N.A. City AB beskrivs i korthet på företagets hemsida: 

 

”ENA, AB Enabygden förvaltning, är ett privat bolag som startades  

i Enköping 1973. Bolaget har i mer än 30 år utvecklat, byggt och  

renoverat hyreshus i Enköping, Gävle och Uppsala.  

ENA är alltid långsiktig i sitt ägande”
9
 

 

Den information och de erfarenheter som detta bolag har gett oss tillgång till har 

ökat vår förståelse för den kommersiella fastighetsmarknaden och ger oss 

möjligheten att bearbeta vår faktainsamling. 

 

Genom att dela med oss av vår faktagrund och arbetets problemställning till 

E.N.A City AB har vi fått en nyanserad bild där det som inte framgått i den 

teoretiska arbetsprocessen klarnat och har kunnat sättas i personliga perspektiv. 

 

För kunskap om fastighetsförmedling har vi vänt oss till Rolf Larsson 

Mäklarcentrum AB som startades 1997 och är verksamma i Gävle, Östervåla 

och Uppsala.
10

 Vi har där intervjuat Rolf Ekström som har en gedigen bakgrund 

inom fastighetsbranschen där han under åren har byggt upp ett stort kontaktnät. 

Ekström berättade för oss att han bland annat har varit chef för Vasakronan AB 

marknadsområde Gävle åren 1993-2001, tidigare varit föreläsare på 

mäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle och att han även arbetar som 

fastighetskonsult. 

 

Intervjun skedde under ett längre personligt möte på Rolf Ekströms kontor i 

Gävle. Till grund för intervjun låg framför allt arbetets andra problemställning. 

Intervjun gav oss en direkt inblick i hur det är att vara mäklare på den 

kommersiella fastighetsmarknaden, vilka krav som där ställs, och hur han såg på 

såväl 90-talets problematik som den han och andra fastighetsmäklare nu arbetar 

i. 

 

                                                           
9
 http://www.enabygden.se/ 2009-12-07 15:42 

10
 http://www.maklarcentrum.se/  kontrollerad 2009-12-08 14:28 

 

http://www.enabygden.se/
http://www.maklarcentrum.se/%20%20kontrollerad%202009-12-08
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3. Presentation av den kommersiella 
fastighetsmarknaden 
 

Fastighetsmarknaden kan enkelt delas i två huvudsakliga delar. Den ena är 

bostadsmarknaden där privatägda bostäder är dess huvudsakliga bestånd. Den 

andra delen är den kommersiella. I den kommersiella fastighetsmarknaden 

återfinns fastigheter som huvudsakligen består av kontorslokaler, butikslokaler, 

industrilokaler och hyresbostäder. För en fastighetsmäklare är det stora 

skillnader mellan att förmedla fastigheter på bostadsmarknaden jämfört med att 

förmedla kommersiella fastigheter. Främst ligger skillnaden i de kommersiella 

fastigheters storlek, värde och intressenter som ofta är i form av bolag och 

således har annorlunda juridiska förutsättningar. 

3.1 Kort fakta 
 

Det svenska fastighetsbeståndet är en viktig del av vår nationalförmögenhet. 

Enligt uppgifter daterade 1994 utgjorde det svenska fastighetsbeståndet ungefär 

55 % av Sveriges nationalförmögenhet eller 3 500 miljarder vilket motsvarar 

700 000 kr per svensk. Detta avser inte bara den kommersiella delen av 

fastighetsmarknaden utan även den privata bostadsmarknaden. 

Fastighetsbeståndet uppdelat efter typ av byggnad är enligt följande:
11

 

 

 

Figur 1. Sveriges Fastighetsbestånd 1994 

 
Källa: Fernström G (1994) Fastighetsföretagaren inför 2000-talet, s 13-14 

 
                                                           
11

 Fernström G (1994) Fastighetsföretagaren inför 2000-talet, s 13-17 
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Figur 2 visar tydligt avmattningen i transaktionsvolymer. För 2009 gäller 

siffrorna fram till tredje kvartalet. Investerarnas totala fastighetsbestånd bestod 

år 2008 till 71 procent av svenska investerare och till 29 procent av utländska 

investerare.
12

  
 

 

Figur 2. Totala transaktionsvolymer i miljarder kronor 

 
Källa: Indikatorn 2008, s 8 och http://www.fsve.se/dev/article.php?id=3688 2009-12-07 15:59 
 

 

 

3.2 Finansiell bakgrund 1990 och framåt 
 

”För drygt en halvtimme sen kom beskedet från riksbanken; marginal räntan 

höjs till 500 procent, ni hörde inte fel, räntan är nu 500 procent”.
13

  

 

Under åren 1990-1993 drabbades Sverige av en tung finanskris, även känd som 

fastighetskraschen och 90-tals krisen. Sveriges BNP föll tre år i rad med totalt 6 

procent. Det är mer än under andra världskriget. Räntan chockhöjdes för att 

försvara den fasta kronkursen och tidvis var styrräntan så hög som 500 procent 

(planer fanns på att höja räntan till 4000 procent)
14

. En halv miljon svenskar blev 

arbetslösa. Banksystemet var på väg mot en kollaps och tusentals företag gick i 

konkurs. Utanför bankerna köade folk för att plocka ut sina pengar innan 

                                                           
12

 Indikatorn 2008, s 7 
13

 Sveriges radio, Ekot 1992-09-16, inhämtad från P3 Dokumentär, 2008-10-12 
14

 Dennis B (1998), 500 %, s 55 

http://www.fsve.se/dev/article.php?id=3688
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bankerna gick i konkurs och staten lanserade en bankgaranti som omfattade 

1500 miljarder kronor.
15

 

 

Bankväsendets kreditförluster uppgick till 175 miljarder kronor
16

 där fastigheter 

stod för cirka två tredjedelar. Detta kan jämföras med bankernas samlade 

kapitalförluster 1989 som uppgick till 2,8 miljarder kronor.
17

 

 

Bankerna som var i akuta behov av kapital började tvångsinlösa de 

övervärderade fastigheterna och blev tvungna att bilda egna fastighetsbolag så 

som Handelsbankens nu utsålda Tornet AB med fler. Att få finansiering till nya 

fastighetsaffärer var näst intill omöjligt under en lång period och fortfarande 

1994 hade bankerna panter på 50 miljarder utan reell säkerhet. Vidare förvaltade 

bankerna fortfarande över 10 miljoner kvadratmeter fastigheter. Bankerna var 

därför under en lång period tydligt restriktiva i sin utlåning.
 18

   

 

Åren som ledde upp till fastighetskraschen präglades av räntesubventioner, 

regleringar, skattesatser som hotade fritt kapital och bostadsbyggande som under 

tiotals år användes som konjunktursverktyg. Fastighetsbranschen hade en osund 

kontakt till marknadskrafterna. Efter kreditmarknadens avreglering, den stora 

skattereformen och kraftigt ökade utlåningsvolymer, inte minst via finansbolag 

som refinansierade sig i banker, hade en fastighetsbubbla av enorma 

proportioner uppstått. Tiofaldiga värdeökningar på några få år skapade en 

investeringshysteri och den kommersiella fastighetsmarknaden drevs allt för lite 

av fastigheternas intjäningsförmåga och för mycket av värdespekulationer.
19

 

 

Ett exempel på 90-talets politiska inverkningar på ekonomin tar vi från professor 

Dwight M. Jaffee som talar om bristen på jämvikt avseende såväl hyresnivåer 

som prisnivåer på kommersiella fastigheter. Jämvikt uppnås när efterfrågan och 

utbud möts något som försvårades av tidens reglerande och subventionerande 

politik. Exempel på 90-talets problem var att de många gånger reglerade hyrorna 

inte kunde avspegla den generella värdestegring som tog plats på 

fastighetsmarknaden. Jämvikten förflyttades således till en grå marknad där den 

höga efterfrågan på fastighetstjänster gjorde att hyresgäster tog betalt för att 

överlåta sina kontrakt till andra. Något som är verklighet än idag.
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Sandberg N-E (2005), Vad kan vi lära av kraschen? Bank- och fastighetskrisen 1990-1993, s 7  
16

 Ibid. 
17

 Lybeck J (1992), Finansiella kriser förr och nu, s 57 
18

 Fernström G (1994) Fastighetsföretagaren inför 2000-talet, s 15 
19

 Lybeck J (1992), Finansiella kriser förr och nu, s 77-85 
20

 Jaffee Dwight M. (1994) Den svenska fastighetskrisen s 19-25 
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Figur 3 syftar till att ge tidsrelation och en överblick av marknadens utveckling 

och dramatiska fall under 90-talskrisen. 

 

Figur 3. Fastighetsprisindex årlig förändring i procent. 

 

 
Kraschen utlöstes av finansbolaget Nyckeln vars affärsidé var som namnet 

antyder att tillhandahålla finansiering för fastighetsinvesterare. Gotabankens 

konkurs var en av de större allvarliga konkurserna.
21

  

 

Den svenska ekonomin och fastighetsmarknaden började repa sig runt 1993. 

Viktigast för ekonomin var att räntenivåerna kom ner till finansiellt funktionella 

nivåer då riksbanken slutade försvara kronkursen och kronan tilläts flyta fritt 

(rörlig valutakurs). En flytande kronkurs ansågs vara ett stort nederlag för 

svensk ekonomi men var uppenbart oundvikligt för att återfå en rimlig räntenivå 

och blev början på slutet. När den svenska kronan släpptes fri sjönk den med 25 

% vilket fick den svenska exporthandeln att ta fart. Exporten stod vid denna tid 

för cirka 30 % av Sveriges ekonomi och var således en hjälpande faktor för att få 

Sverige tillbaka på fötterna. Saneringar av den svenska statsskulden som växt 

kraftigt under 1990-talets början var också en bidragande faktor på lång sikt. Hur 

den sanerades är ett kontroversiellt ämne.
22

 

 

                                                           
21

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Nyckeln 2009-12-07 16:04 
22

 P3 Dokumentär, 2008-10-12, radioprogram 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nyckeln%202009-12-07
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Nästa större konjunktursnedgång kom i samband med IT-kraschen i början av 

2000-talet. Då denna krasch är av mindre vikt för fastighetsmarknaden kommer 

den att beskrivas i mindre omfattning. 

 

IT-kraschen även känt som IT-bubblan eller IT-boomen kännetecknades av nya 

spekulationer. Nya IT-teknikens potential till snabba ekonomiska 

värdestegringar lockade fram nya ekonomiska investeringar som gav några år av 

stigande aktiemarknader och högkonjunktur. IT-boomen bedöms ha startat år 

1995 då företaget Netscape börsnoterades.
23

  

 

IT-företagen hade dock generella problem med faktisk intjäningsförmåga då 

tekniken ofta var ofullständiga sett ur ett marknadsperspektiv. Företagen var 

med andra ord intressanta men sällan lönsamma. Orimliga värderingar var mer 

regel än undantag och företagens faktiska substansvärden var med traditionella 

mått orimliga sett i relation till aktiemarknadens värderingar av bolagen. IT-

företagen var ofta helt beroende av investerares kapital för sin överlevnad.
24

 

 

Under IT-boomen fick fastighetsmarknaden ökade finansiella förutsättningar och 

byggnation, fastighetspriser och hyror steg. Vakanserna minskade på grund av 

ökade efterfråga på lokaler och kontor som en följd av nya företag, 

företagsetableringar och ökade finansiella förutsättningar på den kommersiella 

hyresmarknaden. Det motsatta skedde likväl när den svenska IT-kraschen 

utlöstes i maj år 2000 då det Internetbaserade företaget boo.com gick i konkurs. 

Omsättningen på de kommersiella fastigheterna minskade kraftigt.
25

 

 

Den globala finanskrisen som sedan år 2007 har satt djupa spår i 

världsekonomin har sin bakgrund i den amerikanska subprime 

bolånemarknaden. Ett subprimelån kunde ges till nästan vem som helst eftersom 

i princip inga säkerheter gällande låntagarens kreditvärdighet ställdes. Lånet 

baserades istället på att de tillgångar som belånades och möjligheten till att 

värdet, i det här fallet på bostäder, över tiden skulle öka och på så sätt göra det 

möjligt för låntagaren att betala tillbaka lånet. I nästa hand såldes ofta lånen till 

andra finansiella aktörer. En överhettad fastighetsmarknad i USA där 

bostadspriserna stagnerade och de mängder av utländska investeringar som tagit 

plats på denna marknad ledde till att banker världen över lamslogs av enorma 

kreditförluster när låntagarna inte längre kunde betala för sig .
26

 

 

I Sverige där industrin har fått ett tydligt bakslag på grund av den minskade 

exportefterfrågan med exempelvis Volvo och Saab och dess underleverantörer 

har fastighetsmarknaden dock inte kraschat. Marknaden lider av tydliga 

uppbromsningar på den kommersiella sidan men det låga ränteläget tycks ha 

förhindrat en krasch som den vi såg i början av 90-talet. Det som har hänt och 

som har stora bieffekter för fastighetsförmedling av kommersiella fastigheter är 

den minskade mängden fastighetsaffärer
27

. 

 

                                                           
23

 http://sv.wikipedia.org/wiki/IT-kraschen, 2009-12-07 16:10 
24

 Ibid. 
25

 Ibid. 
26

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Finanskrisen_2008%E2%80%932009, 2009-12-07 16:15 
27

 Indikatorn 2008, s 7 

http://sv.wikipedia.org/wiki/IT-kraschen
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Transaktionsvolymerna har minskat tydligt framförallt vad gäller de mindre och 

medelstora affärerna.
28

 Via de intervjuer vi gjort med fastighetsbolaget ENA får 

vi en tydlig bild om att det finns få objekt till salu samt att fastighetsmarknaden 

rör sig betydligt försiktigare än för några år sedan. 

                                                           
28

http://www.realtid.se/ArticlePages/200906/23/20090623112137_Realtid988/20090623112137_Realtid9

88.dbp.asp 2009-12-07 15:35 

http://www.realtid.se/ArticlePages/200906/23/20090623112137_Realtid988/20090623112137_Realtid988.dbp.asp%202009-12-07
http://www.realtid.se/ArticlePages/200906/23/20090623112137_Realtid988/20090623112137_Realtid988.dbp.asp%202009-12-07
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4. Drivkrafterna 
 

I detta kapitel presenterar vi vår bild av vad som driver fastighetsmarknadens 

utveckling och hur dessa drivkrafter vanligen påverkas. 

 

4.1 Vilka är drivkrafterna?  
 

Vår samlade bild av den kommersiella fastighetsmarknadens drivkrafter är i 

likhet med marknadens principer, om efterfrågan och utbud, att en fastighet 

förvärvas eller byggs där den har en fungerande marknad. Det vill säga att en 

efterfrågan på lokaler kontor eller bostäder finns och där en prisbild på dessa gör 

att fastigheten är ekonomiskt lönsam eller åtminstone fungerande. För dessa 

drivkrafter är det generella konjunkturläget viktigt. Faktorer som arbetstillfällen, 

företagens ekonomiska förutsättningar såväl som det finansiella systemets 

välmående är skillnaden mellan investeringar och vakanser. 

 

För att bygga eller förvärva en fastighet krävs kapital. Eftersom kommersiella 

fastigheter är stora investeringar kräver detta oftast finansiering i form av lånat 

kapital eller investerare. För att låna kapital krävs att lånekostnaderna, räntan på 

det lånade kapital, ryms inom fastighetens intäkter alternativt vid investeringar 

möter investerarens krav på avkastning. Här i ligger fastighetsbranschens 

utveckling men också dess sårbarhet anser vi. 

 

Dessa två faktorers funktion är enkelt förklarat det som vi anser avgör 

fastighetsmarknadens utveckling eller stagnation. Intressant är därför att fråga 

sig vad som påverkar bankernas utlåning, räntepolitiken och marknadens 

efterfråga som i senare led påverkar dess utbud? 

 

4.2 Hur påverkas drivkrafterna? 
 

Om vi studerar vad som låg till grund för de ekonomiska kriser som vi tidigare 

nämnt märks det snabbt att åsikterna i den politiska debatten går isär. 

Traditionell vänsterpolitik förespråkar en tydligare reglering av 

fastighetsbranschen. En större allmännytta och kritisk syn på utbud och 

efterfråga där fastighetsutvecklingen snarare skall styras främst genom 

subventioner och direktiv. Här tror man ofta att penningbegär och 

fastighetsbranschens inbyggda instabilitet är det stora problemet. 

 

Högerpolitiken förespråkar traditionellt å sin sida fri marknad där utbud och 

efterfråga styr hyresnivåer, byggnation och finansiering enligt marknadens 

villkor samt att dessa bör påverkas i så liten utsträckning som möjligt av 

politiska beslut. 

 

I den sammanfattande litteraturen tycks en tydligare konsensus föreligga. Här 

verkar författarna vara mer intresserade av den faktiska orsaken snarare än den 
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ideologiska ståndpunkten och ger således sina slutsatser genom ett bredare 

perspektiv. 

 

Sandberg beskriver i sin bok
29

, grundat på olika författares slutsatser, hur 

spekulativa marknader som aktiemarknaden och fastighetsmarknaden bygger på 

förväntande utvecklingar. Varje ny produkt eller investering är ett experiment 

med oviss efterfrågan. Med det synsättet pekar han på osäkerheten och varför 

investeringar och placeringar ibland kan gå överstyr samtidigt som detta är ett 

naturligt inslag i konjunkturcykler. 

 

Sandberg påpekar även att vid de riktigt allvarliga störningarna föreligger 

politiska ingrepp. Han beskriver hur de extrema skattehöjningarna i Sverige på 

1970-talet bidrog till den kostnadsinflation som drev fram de devalveringar som 

indirekt drev upp de räntor som knäckte företag och investeringar efter 1991.
30

 

 

Ett intressant perspektiv växer även fram från den fakta som härrör den 

amerikanska bolånekraschen. Genom att politisk påverka bolånemarknaden till 

att ge billiga bostadslån till låginkomsttagare påverkade man såväl ränteläget 

som bankernas kriterier för långivning. De delvis statligt ägda bankerna Fannie 

Mai och Freddie Mac, som svarat för cirka hälften av de amerikanska bolånen, 

fick ett explicit mål från Clinton administrationen att 42 procent av deras 

utlåning skulle ges till låginkomsttagare. Dessa riktlinjer höjdes sedan till 56 

procent varav 28 procent skulle gå till verkliga låginkomsttagare. Således 

tvingades man fram ett lågt ränteläge och en situation där bankerna fick frångå 

sina normala krav för kreditvärdighet vid utlåning.
31

  

 

”En analys av vad som faktiskt hände i USA visar framför allt en sak: politiska 

beslut och myndighetsbeslut har spelat en avgörande roll för framväxten av den 

bubbla som till sist sprack.”
32

 

 

Det finansiella läget för en specifik bransch har i sin tur övrig påverkan. Under 

en lågkonjunktur stiger ofta arbetslöshet, antalet konkurser samtidigt som 

nyskapandet av arbeten och företag minskar. Detta påverkar 

fastighetsmarknaden genom att minska efterfrågan på bostäder, lokaler och 

kontor med mer. Således ökar fastighetsbolagens vakanser och 

intjäningsförmågan sviker. När dessa sviker minskar bankernas utlåningsvilja 

och investerarnas avkastningspotential. Ekonomin drabbas av en nedkylning 

som har en kedjeliknande effekt av reaktioner och motreaktioner. 

 

4.3 Marknadens sårbarhet och komplexitet 
 

Som beskrivet i kapitel 4.1 är fastighetsbranschen tydligt beroende av några 

fundamentala drivkrafter. När dessa drivkrafter sviker är fastighetsbranschen 

sårbar. Fastighetsbranschens beroende av dessa drivkrafter skapar en utsatthet 

som är tydligt kännbar speciellt när höga belåningsgrader föreligger. 

                                                           
29

 Sandberg N-E (2005), Vad kan vi lära av kraschen? Bank- och fastighetskrisen 1990-1993 
30

 Sandberg N-E (2005), Vad kan vi lära av kraschen? Bank- och fastighetskrisen 1990-1993 s15-20 
31

 http://www.dn.se/opinion/kolumner/finanskrisens-skuld-1.741564, 2009-12-07 16:48 
32

 Ibid. 

http://www.dn.se/opinion/kolumner/finanskrisens-skuld-1.741564
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Sven Erik Sohlberg, ägare av E.N.A. City AB förklarar att en fastighet kräver 

konstant underhåll och periodvis större investeringar så som stambyten. Ett 

konstant om ändå varierande kostnadsflöde föreligger. Om man därtill har en 

hög belåning på fastigheten äter räntekostnaderna upp stora delar av intäkterna  

Skulle fastighetens intjäningsförmåga svika blir fastighetsägaren fast med ett 

konstant negativt flöde av pengar. 

 

Följande scenario är tänkt att förklara riskerna med hög belåning: 

 

En fastighet köpt för 100 miljoner kr har en 90 procentig belåning och ger 1.5 

procents avkastning, uttryckt i kronor 1.5 miljoner, per år på investerat kapital.   

Hävstångseffekten på det lånade kapital gör att fastighetsägaren som i detta fall 

investerat 10 procent av köpeskillingen personligt får en 15 procentig avkastning 

på de 10 miljoner han investerat. I goda tider när hyresnivåerna stiger och 

fastigheten ökar i värde är detta en mycket lönsam men farlig investering. 

 

Skulle vakansgraden öka i fastigheten så att intäkterna minskar eller om 

räntekostnaderna stiger med ett par procentenheter blir hävstångseffekten den 

motsatta. 1,5 procents avkastning blir till en förlust och bolaget kan inom 

mycket kort tid få ställa in sina löpande betalningar.  

 

Om det finansiella läget försvåras och fastigheten tappar i värde kommer banken 

troligtvis att tvångsinlösa fastigheten. Har du då en personlig borgen 

(lånegaranti) kan du bli ersättningsskyldig för den del av panten som saknar 

täckning. 

 

Vid en lägre belåningsgrad har du större förutsättningar att klara av 

betalningsförmågan och den motvända hävstångseffekten blir mildare. 

Chanserna att fastighetens värde sjunker under belåningsgraden varpå bankerna 

säger upp lånen minskar följenligt. 

 

”Den vanliga definitionen av en fastighetsbubbla är att priset på fastigheter 

stiger, belåningen följer efter – och så överstiger räntekostnaderna de 

underliggande hyresintäkterna. Om fastighetsägaren inte kan skaka fram extra 

pengar ur egen ficka blir det konkurs.”
33

 

 

Eftersom den kommersiella fastighetsmarknaden står för ungefär 20 procent av 

utlåningen hos de fyra största bankerna har den en viktig koppling till den 

finansiella stabiliteten. Fastigheternas värde tenderar att avspegla den 

ekonomiska konjunkturen och är ofta det första som går omkull i en 

finanskrasch.  

 

”Den vanligaste faktorn i en finanskris är hög belåning. När något händer stiger 

räntorna och/eller tillgångarna faller i värde. Ju högre belåningsgrad, desto 

mer av förlusterna når via en kedjereaktion slutstationen, det vill säga 

banksystemet.”
34

 

 

                                                           
33

 Sandberg N-E (2005), Vad kan vi lära av kraschen? Bank- och fastighetskrisen 1990-1993, s 22 
34

 Sandberg N-E (2005), Vad kan vi lära av kraschen? Bank- och fastighetskrisen 1990-1993, s 14 
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Det geografiska perspektivet är en intressant riskfaktor för många 

fastighetsbolag. Historiskt sett kan man i dag betrakta många av de mindre 

orterna i norra Sverige som ett exempel på fallgropar. Under femtiotalet flyttade 

stora delar av befolkningen från landsbygden till mindre städer. Nu flyttar folk 

från mindre städer till större städer som Umeå och Luleå vars 

fastighetsmarknader har fått ett uppsving de senaste åren. Vartefter de 

demografiska förändringarna sker kan en fastighetsinvestering på fel ort bli en 

felsatsning. En fastighet kan inte likt en butik omlokalisera sig. Här kan den 

enda lösningen bli att riva fastigheterna, som gjorts med så många av de idag så 

oattraktiva miljonprojekten. Vakansgraderna kan variera kraftigt från ort till ort 

men även prisbilden.
35

 

 

När Sven Erik Sohlberg började sin karriär på 1970-talet som 

fastighetsförvaltare var små kommuner som Ludvika, Sala, Mora med fler i 

Dalarna attraktiva städer att bosätta sig i och de små kommunerna växte så det 

knakade. Idag är de få som kan tänka sig att investera i dessa orter på grund av 

de demografiska svårigheterna som lämnat orternas ekonomi svag. 

  

Under 80-talet i Sverige byggdes mängder av onödiga fastigheter. 

Felsatsningarna var enorma på grund av den investeringshysteri som rådde. 

Faktum är att Sverige efter denna period hade byggt och utvecklat 

konferenslokaler som motsvarade en befolkning på 80 miljoner, livsmedelshallar 

motsvarande en befolkning på 60 miljoner och ett överskott om 20 000 

hotellrum förelåg. Som en följd hade Sverige 1994 lägst beläggningsgrad för 

hotell i hela Europa. Ytterligare en, med dagens ögon, felsatsning var när den 

svenska staten startade en era av ”industriellt effektivt byggande” och de 

sovjetinspirerade miljonprojekten sattes igång. De omfattar cirka 25 procent av 

Sveriges bostäder och tiotusentals bostäder har redan rivits på grund av 

oattraktiva byggen och felsatsningar vad gäller demografiska förutsättningar.
36

 

 

Vi har tidigare nämnt hur viktigt det generella ekonomiska läget är för 

fastigheter och hur de tenderar att avspegla och bitvis överdriva den ekonomiska 

samhällsutvecklingen. En faktor som är oberoende om än påverkningsbar av den 

svenska ekonomin är utländska investeringar som nu utgör cirka 30 procent av 

den kommersiella fastighetsmarknaden
37

. Vad gäller utländskt kapital så kan det 

ur en sårbarhetssynpunkt påverka fastighetsmarknadens finansiella status utan 

att några större förändringar i samhällsekonomin skett. Här är 

fastighetsmarknaden utsatt för en internationell konkurrens som kan förändra 

avkastningskraven och investeringsviljan på kort tid. 

 

Vidare ger den vår inhemska marknad en internationell riskspridning som kan 

liknas vid den amerikanska bolånekraschen där många länder inklusive Sverige 

investerade i USA:s bolånemarknad och effekterna blev en global finanskrasch. 

Vi ökar vårt beroende av utvecklingen på andra marknader.  

 

                                                           
35

 Sohlberg S E, intervju 2009-11-20 
36

 Fernström G (1994) Fastighetsföretagaren inför 2000-talet, s 14-15 
37

 Indikatorn 2008, s 7 
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”En nackdel med ett ökat utländskt ägande är dock att spridningsrisken från 

omvärlden till den svenska fastighetsmarknaden ökar. Exempelvis kan en 

internationell investerare sälja av svenska fastigheter för att täcka upp förluster 

som gjorts på någon annan plats i världen. På så sätt kan priserna på svenska 

kommersiella fastigheter förändras, utan att det skett någon egentligen 

förändring i den inhemska ekonomin.”
38

  

 

Enligt branschtidningen Fastighetssverige är återhållsamhet hos utländska 

investerare en av de stora anledningarna till 2009-års svaga resultat vad gäller 

transaktionsvolymer, vilket syns tydligt i figur 2.
39

 

 

Ett mått av komplexitet föreligger vad gäller förutsättningarna att tyda 

fastighetsmarknaders finansiella läge. På grund av att hyreskontrakt ofta löper på 

flera år samt att räntor kan vara bundna på flera års sikt sker den ekonomiska 

omställningen med viss fördröjning. Även fastighetskrascher som den på 90-

talet hade efterverkningar och bankerna drogs under flera år med panter utan 

reell säkerhet. Bankernas vilja att tillgodose marknadens kapitalbehov fördröjs 

således genom att det tar tid för de ”dåliga elementen” att fullt verka ur 

marknaden. 

 

Under våra intervjuer med fastighetsbolaget Enabygden förklarades att andra 

krafter som dagens ränteläge som nu räddar många övervärderade, överbelåna 

och dåligt skötta fastighetsbolag från att gå i konkurs kommer att ha framtida 

konsekvenser. 

 

”Många av de riskkapitalister som investerat i fastigheter som om de vore aktier 

är element som inte överlever på marknaden någon längre period. 

Marknadskrafterna säger ifrån. Än så länge överlever de på grund av den 

extremt låga räntepolitiken, som förvisso stävjar mängden konkurser och 

kreditförluster, men som samtidigt skjuter problemen framför sig och försenar 

en reell återhämtning inom ekonomin.”
40

 

 

Fastighetsägare med hög belåning kan och vill inte sälja sina fastigheter trots att 

de visar svaga och negativa resultat. Om de säljer tvingas de troligtvis sälja till 

lägre priser än vad de betalat under högkonjunkturen och det accepterar inte 

bankerna. Den låga ränta driver då inte dessa aktörer bort från marknaden utan 

låter dem hållas. Först när hyreskontrakt och räntorna ska förhandlas om, eller 

när ränteläget stiger, kommer dessa bolag att försvinna från marknaden. Man 

kan därför vid en första anblick bedöma marknadens nuläge som att det värsta är 

över men för svensk fastighetsmarknad kan det finnas många orosmoln kvar.
41

  

 

 

                                                           
38
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39
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40

 Sohlberg S E, intervju 2009-11-20 
41

 Ibid. 

http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=23109
http://www.fsve.se/dev/article.php?id=3688


20 

 

5. Fastighetsmäklaren 
 
Detta kapitel syftar till att ge en beskrivning av fastighetsmäklarens arbete på 

den kommersiella fastighetsmarknaden och de skillnader som föreligger mellan 

att förmedla kommersiella objekt och vanliga bostadsobjekt. Vidare påvisar 

kapitlet förutsättningarna och problemen med att vara verksam i en 

lågkonjunktur och vilka kvalitéer som underlättar för en fastighetsförmedlare. 

 

Som grund för kapitlet ligger en intervju med Rolf Ekström som jobbar på 

Mäklarcentrum i Gävle. En utförligare beskrivning av Rolf Ekström går att finna 

i avsnitt 2.2. 

 

5.1 Att förmedla kommersiella fastigheter 

 
Skillnaderna mellan att förmedla kommersiella fastigheter och bostadsobjekt är 

påtagliga ur ett antal olika perspektiv. Ekonomiskt sett rör det sig om 

storleksmässigt större affärer. Detta gör att den kommersiella 

fastighetsmarknaden har ett mindre klientel än vad marknaden för bostäder har 

på vilken de flesta svenskar har ett intresse av en bostadsrätt eller villa.  

 

Aktörerna på den kommersiella marknaden är såväl privatpersoner som företag 

av olika typer. Syftet med kommersiella fastighetsinvesteringar skiljer sig från 

bostadsinvesteringar så till vida att bostadsspekulanten vill ha ett så bra boende 

som möjligt ur ett kostnadsperspektiv. Det vill säga att bostadsspekulanten söker 

en så pass bra bostad som möjligt efter vad ekonomin tillåter i form av en 

kostnad. På den kommersiella fastighetsmarknaden söker man en så pass bra 

fastighet som möjligt vad gäller avkastningen på investerat kapital. Det vill säga 

hur mycket pengar jag kan tjäna på min investering. 

 

Självfallet finns det bostadsspekulanter som hoppas på värdeökningar men, 

huvudsyftet är fortfarande att finna en bra bostad inom ett passande 

kostnadsspektrum. Detta ställer annorlunda krav på fastighetsförmedlaren. Även 

om fakta som närhet till service, skola, transporter och dylikt är intressant att 

förmedla även för en spekulant av till exempelvis ett hyreshus och inte bara till 

en bostadsspekulant finns det för den kommersiella fastighetsinvesteraren ett 

intresse för potential till utveckling. Investeringar bygger, som påpekat i avsnitt 

4.2, ofta på förväntade utvecklingar, man söker en möjlighet att skapa eller 

utveckla ett värde. 

 

För att förmedla kommersiella fastigheter bör mäklaren således ha en 

entreprenöranda eller åtminstone en förståelse för denna. Utvecklingspotential 

kan röra hur man anpassar en äldre fastighet till nya marknadsförutsättningar och 

påpekar det för en investerare som då ser en vinstpotential.  

 

Rolf Ekström förmedlar, när detta arbete skrivs, en frikyrka belägen i centrala 

Gävle med speciella arkitektoniska drag. Detta ställer annorlunda krav på 
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fastighetsförmedlaren att kunna hitta en tänkbar spekulant till ett unikt objekt än 

om han till exempelvis förmedlade ett radhus i Sätra. 

 

Som tidigare påpekades har den kommersiella fastighetsmarknaden ett mer 

begränsat klientel än vad bostadsmarknaden har. Detta i kombination med den 

kravbild som föreligger gör att kontakter med aktörerna på denna marknad är 

viktigt. Som förmedlare av kommersiella fastigheter måste du i större 

utsträckning veta vilka de potentiella köparna kan vara. Marknaden för 

kommersiella fastigheter är sluten på ett annat sätt och berör även aktörer som 

ofta gör upprepade affärer, affärsmän helt enkelt. Att veta vilka dessa är och ha 

förtroende hos dessa ställer således högre krav än vid förmedling av bostäder där 

mängden spekulanter är betydligt fler och en annons på Hemnet intresserar 

betydligt fler. Kontaktnätets fördelar är speciellt viktigt i en lågkonjunktur när 

mängden spekulanter minskar ytterligare. Detta utvecklas i kapitel 5.2. 

 

Rimligtvis är kontakter något som byggs upp över tiden i en aktiv karriär. 

Således har en ny och mindre erfaren fastighetsmäklare det svårare än vad en 

etablerad och erfaren mäklare har och då speciellt i tuffare ekonomiska tider, 

säger Rolf Ekström som själv har arbetat i branschen i över 30 år. 
 

En faktor som gör arbetet värt är att potentialen att tjäna pengar är större på den 

kommersiella marknaden. På grund av högre försäljningspriser blir provisionen 

högre. 

5.2 Fastighetsmäklaren ger sin syn på lågkonjunkturen 
 

Rolf Ekström anser att det stora problemet på den kommersiella 

fastighetsmarknaden är att bankerna nu är restriktiva i sin utlåning. 

 

”Från att ha lånat till 70-75 procent av köpeskillingen lånar bankerna nu sällan 

mer än 50 procent.”
42

  

 

”Räntekravet har höjts från cirka 4 procent till över 6 procent trots att 

ränteläget egentligen är lägre nu än för några år sedan.”
43

 

 

”Istället för att säga nej till lånet kräver bankerna högre ränta så att affären blir 

ekonomiskt svårare och i många fall känns det som att banken istället för att ge 

ett rakt nej kräver en ränta som är alldeles för hög för att affären ska kunna gå 

att räkna hem.”
44

 

 

Detta bidrar till färre potentiella köpare då större krav på soliditet ställs. När 

mängden köpare minskar blir det svårare att sälja och priserna kan justeras 

nedåt. Mindre och färre arvoden är det troliga resultat. För Rolf Ekström har den 

nuvarande lågkonjunkturen inte gjort något större avtryck även om han oroas 

över mängden nya arbetsvarsel, speciellt i Gävleborg där han är verksam och där 

Ericsson nyligen förklarade att de lägger ner en fabrik med närmare 800 

anställda. 

                                                           
42
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Extra viktigt i dessa situationer är det breda och underhållna kontaktnätet som 

gör det möjligt att hitta de potentiella köpare som fortfarande är aktiva och som i 

dessa tider kan göra goda affärer. Utan dessa kontakter skulle arbetet vara 

betydligt svårare säger Rolf Ekström och påpekar att en oerfaren mäklare skulle 

ha svårt att matcha köpare och säljare. 

 

Ett annat problem är att färre fastigheter är till salu. Fastighetsägarna vill inte 

sälja till lägre priser än vad de själva betalat. Med ett bra kontaktnät kan man 

dock matcha köpare och säljare till att göra både försäljningar och köp av 

varandra och på så sätt stimulera marknaden. En potentiell köpare kan samtidigt 

vara intresserad av att sälja någon av sina befintliga fastigheter. Detta kan med 

rätt kontaktnät matchas med en säljares eventuella intresse av att förändra sitt 

fastighetsbestånd och på så vis kan affärerna genomföras trots svagare 

köpförmåga. Som tidigare påpekats kräver detta annorlunda förutsättningar än 

att förmedla en normal bostad med bred marknad. 

 

En intressant reflektion för de som nu studerar till fastighetsmäklare är Rolf 

Ekströms erfarenheter av fastighetsvärdering. Under en lågkonjunktur är det 

svårare att bedöma värdet på en fastighet. När en värderingsman har angett ett 

värdeutlåtande är det mer undantag än regel att deras värdering är inkorrekt när 

man förhåller sig till teoretiska värderingsmetoder, likt de som lärs ut på 

högskolorna, då dessa inte tar hänsyn till bankers vilja till kreditgivning eller 

mängden aktörer som fått ekonomiska bekymmer. För en fastighetsmäklare är 

det försvårande att förmedla fastigheten om en värderingsman har gjort ett 

orimligt utlåtande speciellt då ett mått av skepsis och återhållsamhet kan råda i 

finansiellt svåra tider.  Den bästa förutsättningen för att matcha priset mellan 

säljare och köpare är kundkännedom och erfarenhet enligt Rolf Ekström. 
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6. Slutsatser 
 

Vad möjliggör förmedling av kommersiella fastigheter? 

 

En viktig förutsättning för att förmedla kommersiella fastigheter är att det finns 

en fungerande fastighetsmarknad. Hur den kommersiella fastighetsmarknaden 

utvecklas är av största vikt för en fastighetsförmedlare då denna är beroende av 

nivån på försäljningspriser samt transaktionsvolymer. Den kommersiella 

fastighetsmarknaden anpassar sig och drivs av ekonomiska, geografiska och 

demografiska förutsättningar. Finansiering är ytterligare en viktig drivkraft för 

utveckling på fastighetsmarknaden och består främst av banklån och 

kapitalinvesteringar, såväl inhemska som utländska. 

 

Marknaden för kommersiella fastigheter är en viktig del av samhällsekonomin 

och är betydande för och beroende av det finansiella systemet. 

Samhällsekonomin utvecklas i cykler och den kommersiella 

fastighetsmarknaden likaså.  När förändringar tar plats kan förutsättningarna för 

lönsamhet förändras. Bland de tydligaste riskerna återkommer höga 

belåningsgrader där hävstångseffekten fungerar som ett verktyg för utveckling 

liksom en motvänd riskfaktor. Utländska investeringar i den kommersiella 

fastighetsmarknaden ger en internationell riskspridning samtidigt som det är en 

positiv drivkraft. Arbetslöshet och företagsamhet påverkar fastighetsbolagens 

intjäningsförmåga då det påverkar vakansgrader och hyresnivåer. Detta tolkar vi 

som ett uttryck för fastighetsmarknadens beroende av samhällsekonomin. 

 

Föreligger en krasch eller kris på marknaden har den ofta sin grund i 

förändringar av kreditsystem, myndighetsbeslut och eller långtgående 

skattepolitiska inverkningar på kapital. Fastighetsmarknaden består inte enbart 

av toppar och bottnar. Problem på marknaden tar tid att verka ur och en 

fördröjning i det finansiella systemet avspeglas i bankernas vilja till 

kreditgivning. 
 

Var står den kommersiella fastighetsbranschen nu och hur påverkar detta 

fastighetsförmedlarens kravbild? 

 

Den svenska kommersiella fastighetsmarknaden har för närvarande tappat främst 

i transaktionsvolymer som ett resultat av den globala finanskrisen. Den låga 

räntepolitiken förhindrar och eller fördröjer konkurser bland högbelånade 

fastighetsbolag. 

 

Fastighetsförmedling av kommersiella fastigheter förutsätter marknadskontakter 

och kunskap speciellt i tider av svag ekonomi då mängden potentiella köpare 

minskar. Fastighetsförmedling är direkt beroende av fastighetsmarknadens 

ekonomiska läge. Nyetablerade mäklare har svårare att hävda sig på den 

kommersiella fastighetsmarknaden än vad de har på bostadsmarknaden riktad 

mot privatpersoner. Detta då kontaktnät och spetskompetens tar tid att utveckla. 

Kravbilden avseende förmedling på de olika marknaderna ser annorlunda ut. 
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Intjäningsförmågan för mäklarna är kopplad till transaktionsvolymer och 

försäljningspriser. Dessa två drivkrafter har för närvarande försvagats.  

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 

Fastighetsmarknaden är i ständig rörelse och den intresserade bör uppdatera sig 

genom att följa branschstatistikens utveckling. För ökad förstålelse av de många 

faktorer som påverkar både fastighetsmäklaren och fastighetsmarknaden kan en 

fördjupning inom dess historia och den politiska scenen vara till nytta. Sverige 

har som tidigare nämnts en mycket dramatisk och intressant fastighetsekonomisk 

historia inte minst med hänsyn tagen till 90-talskrisen. Här finns mängder av 

berättelser, fakta och böcker som kan hjälpa att bredda perspektiven ytterligare.  

 

För att få ytterligare förståelse för marknadskrafterna kan en studie i 

marknadsekonomi vara nödvändigt. Statistik kan även användas från andra 

länder än Sverige för att bredda kunskapsbasen. 
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