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Vi vill att du och dina medarbetare ska må bra på jobbet. Människor som trivs på sin 
arbetsplats presterar bättre, har lägre sjukfrånvaro och genererar ett bättre resultat 
för företaget.

Det är utgångspunkten för vårt forskningsbaserade koncept Future Offi ce by NCC ®. 
Tillsammans med dig kartlägger vi din organisations behov med utgångspunkt från 
faktorer som läge, kommunikationer och ytskiktsmaterial. Med ett modernt, 
skräddarsytt kontor – byggt för just er verksamhet – kan ni locka och behålla rätt 
kompetens, stärka varumärket och utveckla företaget i rätt riktning.

Kontakta oss för mer information om framtidens kontor.

Vi vill att du och dina medarbetare ska må bra på jobbet. Människor som trivs på sin 
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3 SAKER DU INTE VISSTE
OM CEDERQUIST.

VI DELAR MED OSS.
Vår fasta övertygelse är att en kunnig kund är en trygg och nöjd kund. 

Därför ser vi till att du får ta del av vårt interna utbildningsprogram. För  

samtidigt som du får en större juridisk kunskap och därmed blir en  

effektivare beställare, får vi också en bättre insikt i vad just du behöver 

hjälp med. En klassisk win-win, om vi får säga det själva.

EN RIKTIG GLOBETROTTER...
Säkert har du någon gång sett vår väska. Kanske i kön på närbutiken. 

Eller på en flygplats i Indien. På det viset har den kommit att symbolisera 

Cederquist i stort: precis som vår väska, hittar du nämligen oss över hela 

världen. Vi vet att det behövs, för i dag är stora som små företag aktörer 

på en internationell marknad. Därför ser vi också till att vara det, med hjälp 

av utvalda samarbetsbyråer i alla världens hörn. 

...MED BARA ETT KONTOR.
Även om vi genom våra samarbeten har kompetens att jobba

över hela världen är vi stolta över att vara en lokal advokatfirma. 

Det ger nämligen ett mycket effektivare lagarbete, där den 

interna dynamiken och flexibiliteten bevaras. Där vi har stenkoll 

på vår interna kunskap. Och där beslutsvägarna blir mycket 

snabbare. Kort sagt: smidigare för oss och bättre för dig.
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Tack
för i år,
stockholm!
Vi ses på Business Arena 2015



datum att notera 
i kalendern!

Umeå 17 februari göteborg 14 april malmö 7 maj almedalen v. 27 stockholm 16-17 september

Fastighets- och samhällsbyggnadssektorn är en 
bransch som påverkas av många olika intresse-
grupper i samhället. På  Business Arena har alla 
de som är inblandade i de olika  processerna en 
möjlighet att träffas under ett och samma tak. 
Under kaffepauser, luncher och mingel stöter 
du på nya och  gamla bekantskaper på viktiga 
poster i sektorn. Nya idéer  uppstår, tankar som 
utbyts och diskussioner som leder till affärer 
och samhällsutveckling.

Business Arena genomförs årligen i Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Almedalen. Från och med 
2015 finns evenemanget även representerat i 
Umeå. Bredden gör det möjligt att fördjupa sig 
i  intressanta frågor på regional nivå. Nu gör vi 
avstamp för 2015.

Vill du vara med? Kontakta oss!
www.businessarena.nu
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DEBATT

LEDARE

DET KÄNNS LITE OVANT att Sveriges statsminister inte längre  heter 
Fredrik Reinfeldt. Återigen påminns man om att det enda bestående 
i tillvaron är förändring. Oavsett politisk åskådning är nog de flesta 
ense om att den avgångne statsministern var en skicklig och seriös 
 politiker. I Almedalen fick han beröm av motståndarsidan i form av 
före detta  språkröret för Miljöpartiet Birger Schlaug för sitt  tydliga 
ställnings tagande mot främlingsfientlighet. I sin avskedsdebatt 
i  Riksdagen  uppmanade han svenska folket att inte bli vi eller dem 
”utan bara vi”. Det är ett klokt råd. Bakom den ekonomiska hållfasthet 
som Sverige uppvisat i ett på många ställen betydligt mer påfrestat 
Europa finns en tradition av  samförstånd och fredliga lösningar på 
problem. Ett slags nationellt strukturkapital som i högsta grad är värt 
att vårda i en tid av polarisering och oroväckande konflikter på många 
håll i världen.

För statsminister Stefan Löfven och den nya regeringen saknas inte 
utmaningar. Turerna kring Bromma flygplats och Förbifart  Stockholm 
verkar ha gjort smekmånaden i förhållande till näringslivet mycket 
kort. I vår bransch är vi dessutom mer än nyfikna på hur det ska 
 kunna  byggas fler bostäder i tillväxtorterna. Lika spännande blir att se 
hur den nya  regeringen ställer sig till övriga långsiktiga satsningar på 
 infra struktur. Uttrycket ”höghastighetsbanor” har hörts från flera håll 
i  valdebatten. Kanske kan Europas femte största land till ytan binda 
ihop norr med  söder på ett bättre och mer hållbart sätt än idag, med 
framväxande  kopplingar ända ner till kontinenten? Det finns många 
 anledningar att oroa sig i  dagens gränslösa värld – sjukdomar, klimat, 
terrorister,  kriminalitet och ekonomiska spridningseffekter – men 
man får inte glömma att med rätt föresatser går det att flytta fram 
 positionerna och bygga ett inkluderande och välmående samhälle på ett 
sätt som inte ställer till det för framtida generationer. Det behövs både 
visioner och pragmatism, men det går!

VI SJÄLVA TAR ETT LITET sammanbindande steg genom att present
era Business Arena Umeå den 17 februari nästa år. Stockholm  följdes av 
Malmö, Göteborg, Almedalen och nu beger vi oss alltså  norrut.  Tanken 
är att försöka fånga in det som händer i hela den norra  delen av landet 
när det gäller fastigheter och samhällsbyggnad. Det känns fantastiskt 
om vi kan bidra till utvecklingen genom att skapa  förutsättningar för 
möten, viktiga frågeställningar och inspirerande kunskap.

Välkommen till ett nummer av Fastighetsnytt som bland annat innehåller 
ett stort reportage från Business Arena i Stockholm, en finansspecial och 
många läsvärda krönikor!
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DEBATT
På Fastighetsnytt Debatt publicerar vi ett axplock av de kommentarer som ni läsare har lämnat till artiklar på 
 fastighetsnytt.se. Det kan vara krönikor eller artiklar från tidigare nummer av tidningen som vi har lagt ut på  webbplatsen 
i efterhand eller det kan vara krönikor, intervjuer och nyheter som först har publicerats på själva hemsidan. Rubrikerna är 
de rubriker som publicerats på webbplatsen.

CLAES SJÖDAHL 2014-09-22

Intressant artikel Hans. Utan att vara veten
skaplig på något sätt så tror jag att de flesta 
beslut vi tar angående boende bara är käns
lomässiga. Det är få rationella beslut när vi 
väljer bostad. Därför måste det vara svårt att 
göra studier på detta område. Det konstiga 
är att det finns mikrostadsdelar också. Ett 
kvarter är mer attraktivt än de andra intill.

Jag tror att vi behöver bli mer kreativa för 
att lösa bostadssituationen i storstäderna. 
 Forskare, arkitekter, politiker, ingenjörer, 
entreprenörer, fastighetsmäklare har alla 
något att bidra med.

Upprustningen av hus och lägenheter 
 invändigt saknar jag i dina analyser. Det 
måste påverka prisutvecklingen. Det är 
många  bostadsrättsföreningar som rustat, 
bygger om och effektiviserar sina hus efter 
att de tagit över tidigare fastighetsägare. Det 
påverkar också priserna på bostäder.

OLOF ERIKSSON 2014-09-22

Det är än idag ett problem att byggherrar 
ofta har svårt att förstå skillnaden på vad 
 bostadsköparen köper och vad han betalar för. 
I stadsbyggnadsdrömmen döljer sig tron att 
det är en viss typ av högt eller lågt hus eller en 
viss rutnätsplan som är bäst att bo i, inte att 
det är vissa behov och drömmar som platsen 
uppfyller för människorna som nyttjar den.

Vi köper en lägenhet, villa eller ett radhus 
på en bestämd ort men det vi betalar för är, 

beroende på vem vi är och livssituation, en 
bra uppväxt för våra barn, närhet till våra 
vänner eller drömmen om en intressant  eller 
spännande framtid med jobb, uteliv och nya 
möjligheter kan vara några exempel.

Beroende av din livssituation kan du 
 betala för ditt boende på olika sätt. Ung 
utan kapital och stort kassaflöde måste hyra, 
 familjer med stort kassaflöde lånar och äldre 
med uppbyggt kapital i boende säljer och 
 köper för kapitalet. Olika bakgrund och olika 
plånböcker lockar till olika typer av beslut. 
Bristen på riktig analys, där vi försöker förstå 
vilka av köparnas behov vi kan tillfredsställa 
och som köparen även är villig att betala för, 
i stället för att nästan enbart se till prisnivå
er, är branschens stora svaghet. Jag har sett 

många projekt där man försökt möta mark
nadspriset men helt missat att tillfredsställa 
köparnas behov och därför misslyckats. 
Vi behöver bättre analyser och större mark
nadsförståelse för att kunna bygga mera.
 
CECILIA HÖRNGREN 2014-09-22

Ett sätt att få en inblick i vilka kriterier 
som värderas högt på  bostadsmarknaden 
där  priset bara är ett av kriterierna är 
 bytesmarknaden på hyresrätter. Man kan 
hitta hyresrätter med varierande hyra inom 
 samma stadsdelar.

En studie av bytessajter där man noterar 
vad som värderas högt, och av vilka, vore ett 
intressant inlägg i debatten. Men det kanske 
redan har gjorts? n

Bostadspriser, attraktivitet 
och bostadsbyggande

HANS LIND:

I Fastighetsnytt nummer 4/2014 skrev Hans Lind en krönika där han argumenterade för att vid 
stadsplanering ska mångfald vara ledordet och staden eller stadsdelar ska planeras så att folk i alla 
 inkomstklasser har möjlighet att bosätta sig. Hans krönika debatterades på fastighetsnytt.se.

Hans Lind.

FOTO: SIGURDUR J ÓLAFSSON

DEBATT
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Sluta kriga
om staden

SUSANNA ELFORS:

RAFAEL OSPINO 2014-09-17

HEJA, SUSANNA! Många motstridiga intressen! Men, som du konsta
terar, i ett fritt land måste folk få flytta dit de önskar, och frågan är då om 
inte alla tre vägar måste väljas? Bostadsbristen är så stor att den riskerar 
få stora sociala konsekvenser. Själv oroas jag över att det går så långsamt 
att det till sist blir tvunget med nödlösningar som ingen vill ha men många 
tvingas bo i...

MIGUEL LARA 2014-09-17

Nja. Vet inte riktigt om det försiggår ett krig. Det försiggår möjligen en 
diskussion, men på kommunnivå råder det konsensus där staden endast 
är den stenstadsliknande. Självklart behöver den ifrågasättas. En stad bör 
kunna se ut på alla möjliga sätt.

JON CEDERBERG 2014-09-17

Tyresö är Bollmora, tunnelbanestaden utan tunnelbana, som  dessutom 
har en konkav siluett som gör att alla har det långt till allt. Lagen 
Lex  Bollmora gjorde det möjligt för kommunala byggbolag att bygga 
hyres rätter i  andra kommuner än sin egen och på så sätt dumpa socio
ekonomiskt utsatta medborgare i grannkommunerna. En av de uppenbart 
onda bitarna i miljonprogrammet. 1900talets elitistiskt arkitektoniska 
experiment att bygga städer som var den direkta motsatsen till städer. Det 
är anledningen till varför vissa arkitekter och stadsplanerare ser urbana 
kvaliteterna i stenstaden. Den är så mycket mer attraktiv än de bilbundna 
och suburbana experimentet utan jordburk. De är värre än det sämsta av 
två världar. Namnet Bollmora blev med tiden så negativt laddat att man 
bytte namn till Tyresö Centrum. Att det skulle uppstå en stad av ett villa
område av trä där är förbi naivt. Alla villorna kommer att generera bilister 
som pendlar till Stockholm. That’s it.

HARALD F 2014-09-17

Susanna, jag tror ändå du till viss del missförstår tätstadsivrarnas  tankar. 
För mig, och jag vet många med mig, handlar en tät stad om just att 
 kunna spara på så mycket grön mark som möjligt genom att se till att 
själva staden och människorna där i tar upp så lite utrymme som möjligt. 
Att ge plats till just kvalitativ rekreationsmark, natur och jordbruksmark 
istället för motorleder, impedementmark och oupplyst slyskog mellan 
 segregerade bostadsområden.

JOHANNES 2014-09-17

Det låter väl trevligt med en tredje väg. Fortsätt fundera på det. Med
an du funderar kan vi ju sluta bygga sprawl och börja bygga tät, hållbar 
 kvartersstad istället. Så får du återkomma när du kommit fram till något. n

Bostäder och ett starkt 
Stockholm viktigast
för Wanngård

CLAES SJÖDAHL 2014-09-18

Skönt att höra att man har ändrat sin politik. Var lite 
orolig över maktskiftet då de rödgröna röstat nej till en 
hel del bygglov i Stockholm. Varje ny bostad som byggs 
frigör som bekant en kedja av bostäder på marknaden 
samt att en hel del jobb skapas.

DAG KLERFELT 2014-09-18 

Bromma i all ära, men allvarligare är att Arlanda 
 tappat i attraktivitet. Från ranking 41 till 62 i världen. 
 Självklart skall man bygga en 4:e landningsbana och 
flytta inrikestrafiken dit. Samt få extra kapacitet för 
utrikes. Bästa markanvändningen i Bromma är givetvis 
 bostäder.  Särskilt som man använder innerstaden som 
inflygningszon och pilotfacket har underkänt landnings
banornas längd.

MÅRTEN RÖNSTRÖM 2014-09-18 

Jag håller i princip med Dag Klerfelt. Men för att föra 
över inrikestrafiken till Arlanda krävs inte bara en 4:e 
landningsbana. Investeringar måste även ske i övriga 
flygplatsfaciliteter, bland annat parkeringsanläggningar 
och det interna kommunikationssystemet samt inte 
minst i såväl de spårbundna som landsvägsbaserade 
förbindelserna till Arlanda (ökad turtäthet för samt
liga berörda tågoperatörer, 3filig motorväg, belysning 
och så vidare). Innan dessa investeringar/åtgärder är 
genomförda finns inga förutsättningar för att avveckla 
Bromma flygplats.

LARS FRUMERIE 2014-09-19

Bäste Dag! Har Du helt missuppfattat det strategiska 
 läget av en citynära flygplats?? Jag trodde att Du var mer 
progressiv än miljöpartisterna!
Hälsningar Lars Frumerie

DAG KLERFELT 2014-09-22

Citynära? Arlanda ligger på samma avstånd med Ex
press tåget, och 10 min längre bort med bil. Fler funktio
ner. Självklart – men motorväg och express tåg ligger där 
redan. Gott om mark för parkering. Viktigt att Arlanda 
graderas upp – annars matarflygplats till Kastrup , Gar
demoen och Helsingfors. n

MATTIAS FRÖJD:

Stockholms nya finansborgarråd Karin 
Wanngård var en av inledningstalarna 
på Business Arena Stockholm 2014.

Susanna Elfors skrev i Fastighetsnytt nummer 
4/2014 en krönika om debatten gällande hur den 
framtida staden ska se ut.
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OPINION
Du vet väl om att Fastighetsnytt presenterar inlägg i aktuella frågor på hemsidan under rubriken Opinion? 
Vill du också debattera kan du kontakta vår webbredaktör Mattias Fröjd (mattias.frojd@fastighetsnytt.se).

Landskrona Stad har anslutit sig till 
de  kommuner i landet vars privata och 
 kommunala bostadsföretag har en 
 uthyrningspolicy som inte  godkänner 
 kommunalt försörjningsstöd som   inkomst 
hos nya hyresgäster. Detta har  debatterats 
lokalt, däremot inte på riksnivå. 
 Uthyrningspolicys det vill säga krav på 
 bostadssökande är vanligt förekom
mande hos både kommunala och pri
vata bostads företag över hela landet¹. 
Det handlar om krav på ålder, lägsta in
komstnivå, typ av inkomst,  hyresskulder, 
betalnings anmärkningar, boendereferenser, 
hem försäkring, maximalt antal boende 
i  lägenheten och att vara folkbokförd i 
 lägenheten. Under vår studie har vi märkt 
att kraven på bostadssökande  successivt 
har ökat. Vi vill här lyfta och fördjupa 
 diskussionen och  menar att dessa detalj
erade och kravfyllda uthyrningspolicys finns 
till på grund av att det saknas en nationell 
politik som skapar jämlikt ekonomiskt 
och socialt ansvar  mellan kommuner samt 
 mellan   kommunala och privata bostads
företag. I  nuvarande situation vill vi fram
hålla att det dels finns skäl att ge stöd för 
att  exkludering av försörjningsstöd som 
 inkomst i uthyrnings policyn under en tid kan 
vara en nödvändig åtgärd och dels finns skäl 
att påpeka att försörjningsstöd som  inkomst 
borde inkluderas i uthyrnings policyn i 
många kommuners privata och kommunala 

bostadsföretag. Vi baserar  diskussionen på 
de resultat som vi presenterar i en rapport 
där utgångspunkten varit Landskrona Stads 
nya uthyrningspolicy.

EXEMPLET LANDSKRONA
Landskrona Stad hamnade liksom andra 
kommuner i en besvärlig situation under 80 
och 90 talen då global konkurrens  påverkade 
Sveriges varvsindustri och senare verkstads
industri.  Landskrona med 40000 invånare 
förlorade över 4000 arbetsplatser, ett stort 
bortfall för en så liten stad.  Arbetare flyt
tade för att söka nya arbeten och  lämnade 
tomma lägenheter efter sig. Nya människor 
flyttade in, många direkt från krigszoner, 
många utan arbete. Under åren som gått 
har de stadsdelar där det en gång bodde 
varvs och industriarbetare  omvandlats 
till stadsdelar med många människor utan 
egen för sörjning.  Den bistra verkligheten 
i Landskrona är: lågt skatteunderlag, 17 
procent lägre än riksgenomsnittet och höga 
biståndskostnader, 80 procent högre än 
riksgenomsnittet per invånare. Ingen annan 
kommun av Landskronas storlek har betalat 
ut så stora summor, men det finns fyra stör
re kommuner som betalat ut ännu mer: Sö
dertälje, Malmö, Göteborg och Norrköping². 
Landskrona Stads Individ och familjeför
valtning arbetar aktivt och framgångsrikt 
med att minska antalet försörjningsstöds
tagare i kommunen genom att sätta män

niskor i arbete. Den så kallade Landskrona
modellen lyckades på ett halvår få 180 
personer i arbete, men under samma period 
flyttade 315 nya försörjningsstödtagare in³, 
vilket skapar en socialt och ekonomiskt 
ohållbar situation.

Problemets kärna är att Sveriges kom
muner tillåts ta olika stort ansvar för re
surssvaga och socialt utsatta människor. En 
viktig slutsats är därför att vi måste börja 
prata mer om segregerade kommuner för att 
få rätt fokus på debatten och inte bara om 
segregerade bostadsområden.

OÖNSKAD FÖRMEDLING
Privata fastighetsägare i Landskrona får 
varje vecka mailförfrågningar från social
förvaltningar i närliggande kommuner 
till i Landskrona. I mailet erbjuder man 
ett antal månaders deposition av hyra och 
sin klient som hyresgäst till den privata 
fastighets ägaren i Landskrona. Om den 
privata  fastighetsägaren antar  erbjudandet 
och tecknar hyreskontrakt så innebär 
det att Landskrona stad efter en månad 
blir skyldig att betala försörjningsstödet. 
Det här  handlar alltså om att närliggande 
 kommuners socialförvaltningar försöker 
bli av med  kostnader för sina klienter och 
 istället överföra dessa till Landskrona. På 
så sätt slipper den egna kommunen betala 
försörjningsstödet. Genom omfattningen 
av mail och att det förekommit under lång 

Flera måste dela
ansvaret för bostäder
till försörjningsstödtagare
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tid finner vi fog för att påstå att detta är ett 
arbete som satts i system. Det finns alltså 
kommuner som medvetet försöker göra sig 
av med sina försörjningsstödtagare och då 
vänder man sig till privata fastighetsägare 
som man tror har lediga lägenheter. Detta 
faktum ger ytterligare stöd till argumentet 
att Landskrona Stads uthyrningspolicy är 
nödvändig för staden. Att vissa kommuner 
med stor bostadsbrist och social problema
tik söker lösningar utanför kommungränsen 
är i viss mån förståligt, men då ska det ske 
med den nya kommunens vetskap och via 
avtal/samarbeten kommunerna emellan.

KOMMUNERNA TAR OLIKA ANSVAR
Runt om i landet förs det diskussioner om 
försäljningar av allmännyttiga  bostäder. 
Stockholmskommunerna utmärker sig med 
flest försäljningar. I Skåne har Lomma sålt 
hela det kommunala bostads beståndet till 
Stena Fastigheter som har en  restriktiv 
 uthyrningspolicy gällande försörjningsstöd 
och betalningsanmärkningar.  Kommunerna 
överlämnar bostadsfrågan helt eller  delvis 
till den privata marknaden och konse
kvensen blir att kommunen får svårare att 
lösa bostadssituationen för sina  resurssvaga 
och socialt utsatta medborgare. Att få 
 privata aktörer att ta större socialt ansvar 
för bostadsförsörjningen är svårare men 
nödvändigt och borde vara en logisk och 
självklar konsekvens av Lag 2010:879 om 
 affärsmässighet i kommunala bostads
företag. Ska kommunala bostadsföretag 
vara affärsmässiga så måste även  privata 
 bostadsföretag vara med och ta socialt 
 ansvar för kommunens medborgare.

REGLERINGAR NÖDVÄNDIGA
Bostadsmarknaden har blivit ännu ett 
om råde som genom medveten politik 
 utsatts för större konkurrens och därför 
bör  regleras mer  istället för mindre. Här 
 finner vi det lämpligt att  citera professor 
Bo  Rothstein, DN Debatt den 13 oktober 
2013 som  skriver bland annat: ”Om inte 
 konkurrerande  aktörer är effektivt regler ade 
kommer de att försöka utnyttja  systemet 
för att gynna sig själva på konkurrent ernas 
och  medborgarnas bekostnad”. Det vi tar 
upp här menar vi är ett exempel på just 
detta. Genom kopplingen mellan  bostäder 
och kommunens ansvar för medborgare 
som är skrivna i kommunen försöker social   
f  örvaltningar placera medborgare med för

sörjningsstöd i andra kommuner  sam tidigt 
som bostadsföretagen  höjer  kraven i sina 
uthyrningspolicys för att slippa få in för sörj 
ningsstödstagare. I  avsaknad av  regleringar 
börjar den  offentliga  förvaltningen ta till åt
gärder som  saknar  exakt de grund läggande 
värden som  Rothstein menar  skapar ett fram
gångsrikt samhälle:  opartiskhet,  saklighet, 
 likabehandling och rättvisa. Vill vi ha ett 
socialt och ekonomiskt hållbart  samhälle så 
bör den kommande regeringen ägna sig en 
hel del åt problemet som förs fram här.

PROBLEMETS LÖSNING
En ny bostadspolitik krävs. En politik som 
tar hand om de här påvisade bristerna i 
den offentliga förvaltningen och fördelar 
det  sociala ansvaret i samhället lika mellan 
 kommunala och privata bostadsföretag.

Målet bör vara att återinföra de värden 
som skapar ett framgångsrikt samhälle, i 
det här fallet genom att göra de flesta krav 
i bostadsföretagens nu ständigt pågående 
åtstramande uthyrningspolicys helt över

flödiga. I synnerhet de krav som gäller vil
ken typ av inkomst hos bostadssökande 
som är ”godkänd”.

VI REKOMMENDERAR 
FÖLJANDE ÅTGÄRDER:
Den dolda överföringen av försörjnings
stödstagare mellan kommuner genom ”för
medling” av bostäder måste ersättas av ett 
reglerat och transparent fördelningssystem.

Ansvaret att erbjuda försörjningsstöds
tagare bostäder måste delas mellan privata 
och kommunala bostadsföretag.

Vi ser fram emot fortsatt debatt i  ämnet. n

GUNNAR BLOMÉ OCH KERSTIN ANNADOTTER

AV BOVERKET ANLITADE FÖLJEFORSKARE TILL 

LANDSKRONA STADSUTVECKLING AB

 
¹Hem och hyra 24 september 2012
² Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd årsstati
stik 2012, tabell 12.
³ Siffror från första halvåret 2012, Individ och 
familjeförvaltningen, Landskrona.

Landskrona.
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AKTIEANALYS

Ukrainakrisen började som en inhemsk 
 revolt, utan några förgreningar till de finans
iella marknaderna. Bråk i  Ukraina var  ungefär 
lika överraskande som  revolter i Mellan
östern. Läget blev  emellertid ett helt annat 
när president Putin  beordrade ryska  soldater 
att ta kommando över Krim i  februari. Den 
efterföljande  annekteringen, väst världens 
upptrappande bojkott av  Ryssland, samt ned
skjutningen av det  malaysiska passagerar
planet under  sommaren ändrade detta. 
Missiler av den kalibern kan inte några vilda 
rebeller få tag på, insåg alla. Made in Russia, 
stod skrivet över hela katastrofen.

Möjligen såg inte aktieplacerarna den 
ökande inblandningen. Efter  annekteringen 

av Krim steg nämligen  västvärldens  börser 
markant. Uppgången på  Stockholms börsen 
var 8 procent, inklusive  utdelningar, fram 
till mitten av september.  Eftersom  vinst 
ökningarna var blygsamma blev  börs 
värderingen hög i ett historiskt  perspektiv. 
Många  lugnades av de allt lägre räntorna, 
som  ansågs trycka in pengar på  börsen 
med automatik.

AKTIEMARKNADEN BLUNDAR
Aktiemarknadens ovilja att ta med den 
 växande klyftan mellan Ryssland och väst
världen är inte överraskande. Eurokrisen 
till trots, har den globala börsutvecklingen 
de senaste tre åren varit mycket bra. Det 

har skapat en stressblandad optimism, som 
ökat intresset för aktier. Trots  varningar om 
höga värderingar har placerarna  hoppats 
att vinsterna skall ta fart och bygga  under 
 värderingarna. Vid mitten av oktober 
gick det skeppet på grund och grundet 
hette Tyskland.

De är Rysslands näst största  importland 
med 12 procent av totalen, slaget bara 
av Kina med 16 procent. Som jämförelse 
kan  nämnas att Storbritannien ligger på 
2,5  procent. Även Tysklands beroende av 
 Ryssland är betydande. Ryssarna är  deras 
 nionde största exportmarknad, vilket mot
svarar tyskarnas sammanlagda export 
till både Indien, Brasilien, Australien och 
 Kanada. Samtidigt är Polen, med starka 
 handelskopplingar till Ryssland,  Tysklands 
sjätte största exportland. Det understry
ker tyskarnas  beroende av det tidigare öst
blocket. Detsamma gäller hela Eurozonen. 

Med ett fall på elva procent under oktober gick Stockholms
börsen från näst intill årshögsta till nästintill årslägsta. Allt beror 
på Ryssland.

Ryssland knäcker börsen

PETER MALMQVIST
FINANSANALYTIKER

OCH JOURNALIST
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Ryssland är den sjätte viktigaste exportnationen, med Polen 
på femte plats.

Efter annekteringen av Krim i mars har tysk industri
produktion dalat från en tillväxt på drygt 4 procent till minus 
0,2 procent i augusti. Eftersom Ukrainakrisen nådde sin topp 
i september, med den ryska invasionen, kommer statistiken 
rimligen att se värre ut de kommande månaderna.

LJUSPUNKTER FINNS
Det finns emellertid ljuspunkter. En är att Ryssland och 
 Ukraina bedriver fredsförhandlingar, men framför allt 
är det kraftigt fallande oljepriset en potential. Den ryska 
 ekonomin är nämligen extremt beroende av oljepriset. Av 
Rysslands  export kommer ungefär 70 procent från råolja, gas 
och  oljerelaterade produkter. Av den ryska  statsbudgetens 
 intäkter är det drygt 50 procent. De senaste åtta åren har 
statsutgifterna ökat med hela 20 procent per år. Lönerna 
i Ryssland har ökat 16  procent per år och pensioner med 
18 procent per år. Det enskilt viktigaste utgiftsområdet är 
 militären. Enligt vissa undersökningar har militärutgifterna 
ökat med nästan 25 procent per år. Därför är det inte  konstigt 
att presidenten vill visa upp ett väloljat militärmaskineri i 
Ukraina. Det är examensdags.

Trots den kraftiga utgiftsexpansionen har Ryssland 
 klarat en balanserad statsbudget. Det blir dock omöjligt 
med ett pris för Brentoljan kring 85 dollar per fat. Vissa 
 uppgifter tyder på att Ryssland behöver ett genomsnittspris 
i  statsbudgeten på 105110 dollar för att klara utgifterna. 
När  samtidigt  väst världens bojkott stängt ute Ryssland och 
många stats ägda företag från att låna i västvärldens banker, 
kläms  president Putin från två håll. Det låga oljepriset för in 
 Ryssland i en  likviditetskris. Detta är en ljuspunkt,  eftersom 
 president Putins  agerande i Ukraina har applåderats av 
 ryssarna själva, med 80procentigt gillande i de inhemska 
opinionsmätningarna. Med allt sämre inhemsk ekonomi 
kommer  jublet att fastna i halsen.

Ett lågt oljepris har dessutom historiskt varit ett väldigt 
bra smörjmedel för västvärldens ekonomier. Visserligen är 
inflationen redan låg, liksom räntorna, men ett lågt oljepris 
gör att västekonomiernas konsumenter och företag får mer 
pengar över, vilket självklart är tillväxtstimulerande. Det tar 
dock ett halvår innan detta syns i statistiken. På ett år sikt 
ser därför börsutsikterna bättre ut än den närmaste tiden. n

Efter annekteringen av 
Krim i mars har tysk 

industri produktion dalat 
från en tillväxt på drygt 
4 procent till minus 0,2 

 procent i augusti.
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Debatten kring  Företagsskattekommitténs 
förslag har i huvudsak fokuserats på  vilka 
 effekter som förslaget kan få. Det har 
till  exempel betonats att i en  situation 
med  behov av ökat bostadsbyggande så 
är det  olämpligt att höja skattebördan på 
fastighets investeringar.  Begränsning av  
ränteavdrag vid företagsbeskattning kan 
dock motiveras på två helt olika sätt. 
 Enligt det första motivet handlar det 
om att  begränsa ränteavdrag  därför att 
de kan  utnyttjas för  skatteplanering. 
Att detta är ett problem som behöver 
 åtgärdas är alla eniga om. Det andra 
 motivet för att  begränsa ränteavdrag vid 
 företagsbeskattning är att ränteavdragen 
påstås skapa en  skattemässig asymmetri. 
Utredningen skriver till  exempel:

De föreslagna reglerna ska öka den skatte
mässiga neutraliteten mellan eget och  lånat 
 kapital. Det finns snarare goda skäl att  behandla 
olika finansieringsformer, invest eringar och 
branscher skattemässigt lika (s 23).

INVÄNDNING 1: SKATTEBÖRDAN BLIR LIKA 

OM VAR OCH EN BETALAR SKATT PÅ SIN DEL 

AV AVKASTNINGEN

Låt oss konstruera ett enkelt exempel. 
Anta att ett företag har ett kapital som 
man  funderar på att använda i den egna 
 verksamheten. Man kan dock också  tänka 
sig att låna ut pengarna till ett annat 
 företag som kanske har bättre investerings
möjligheter. För att renodla exemplet  antas 
att investeringarna ger samma  avkastning, 

men att räntan på lånet är lite lägre än 
den förväntade avkastningen eftersom 
 lån givarens risk är mindre.

ANTAGANDEN:

Investeringsbelopp: 100
Årlig avkastning i det egna företaget från 
 investeringen: 10
Årlig avkastning i det andra företaget från 
investeringen: 10
Årlig ränta: 8
Företagsskatt: 22%

Om företaget väljer att investera i den 
egna verksamheten så blir skatten 2,2 (22 
procent av 10).

Om företaget lånar ut pengarna, och 
 företaget som lånar får göra ränteavdrag så 
blir skatten för det företaget som tar lånet 
0,22*(108) = 0,44. Företaget som lånar ut 
pengarna får en  ränteinkomst som man 
 betalar skatt på och den  skatten blir då  

0,22*8 = 1,76. Den totala skatt som  betalas 
blir alltså 2,2, precis lika mycket som om 
 beloppet investeras i den egna  verksam heten. 
 Ränteavdraget hos  låntagarna gör att båda 
alternativen –  investera i den egna verksam
heten och att låna ut  pengarna –  beskattas 
lika hårt.  Tanken bakom  kombinationen 
med ränteavdrag och beskattning av ränte

inkomster är att i en investering så kan 
 kapital från olika källor sammanföras (eget 
kapital och olika varianter av lånat kapital) 
och att var och en som tillför kapital ska 
 betala skatt på sin del av avkastningen.

INVÄNDNING 2: RÄNTEAVDRAG INNEBÄR 

INTE ATT  LÅNEFINANSIERING ÄR GYNNAD

Utredningen skriver:
Kostnader för lånat kapital (ränta) får dras 

av i företaget  medan kostnader för eget kapital 
(utdelning) inte får dras av.  Detta innebär en 
snedvridning i företagens finansieringsval (s 79).

Hur ska man då bedöma om detta  stämmer? 
En rimlig  tolkning är enligt min  mening att 
om en viss finanseringskälla är gynnad så 
kommer en investering som är lönsam med 
denna finanseringskälla inte alltid att vara 
lönsam om företaget använder en  annan 

mindre gynnad finansieringskälla. Frågan 
är då om fler  investeringar blir lönsamma 
om företaget kan använda  lånefinansiering.

Låt oss anta att vi ser på den enklaste 
formen av  investering. Företaget investerar 
100 idag och får en viss  avkastning varje år 
för evigt. Alternativet för  företaget är att 
låna i bank och betala ränta, som antas vara 

EKONOMI

Innebär ränteavdrag verkligen 
att lånat kapital är gynnat? 

Att detta är ett problem som behöver 
 åtgärdas är alla eniga om.

HANS LIND
PROFESSOR I

FASTIGHETSEKONOMI, KTH
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 avdragsgill,  eller att använda egna pengar. 
Låt oss anta att både  före taget och banken 
betalar 22 procent i skatt och att företagets 
och  bankens ägare har ett  avkastningskrav 
på 5 efter att  företagen betalat skatt. Detta 
innebär ett  avkastningskrav på 5/0,78=6,4 
procent före skatt. Vi  bortser här från 

 skillnader i risk och antar därför att  ägarna 
i företag  respektive bank har samma 
a vkastningskrav.

Om företaget lånar alla pengarna måste 
de betala 6,4  procent i ränta för att banken 
ska få tillräckligt hög  avkastning. Eftersom 

räntan är avdragsgill betalas ingen skatt och 
det räcker då att investeringen ger 6,4 per år 
för att investeringen ska vara lönsam.

Om företaget finansierar projektet med 
eget kapital  måste de leverera 5 procent 
 efter skatt till ägarna, det vill säga få 6,4 före 
skatt, det vill säga precis samma som om 

 projektet finansierats med lånat kapital och 
med ränte avdrag. Låne finansieringen och 
 ränte avdraget gör inte fler projekt   lönsamma 
och därmed är  lånefinansieringen inte 
 billigare än eget kapital, enligt  definitionen 
ovan, även om räntan är  avdragsgill. På

ståendet att ränteavdragen leder till en 
snedvridning av företagens finansieringsval 
är helt  enkelt fel.

Slutsatsen av detta är att det enda motiv 
som finns för att minska ränteavdragen är 
att minska  möjligheten för  skatteplanering. 
Inte minst utifrån fastighets sektorns 
 perspektiv, förefaller det då mer logiskt 
med  direkta  åtgärder mot detta än att 
göra dramatiska generella  ändringar i 
 företagsbeskattningen, särskilt som dessa 
nya regler saknar principiell grund.

Hur kunde då utredningen hamna så fel? 
En förklaring är helt enkelt att påståendet 
«Ränteavdrag men inte  avdrag för utdelning 
till aktieägare gynnar lånat kapital” låter 
så  självklart att man bara tog för givet att 
det var korrekt. En annan förklaring kan 
vara att utredningen varit över modig och 
inte ställt sig frågan: Fanns det kanske en 
tanke  bakom det befintliga systemet? Kan 
 verkligen de som  skapat  reglerna varit så 
dumma att de byggt in ett systematiskt 
 gynnande av lånat kapital? n

Eftersom räntan är  avdragsgill  betalas 
 ingen skatt och det räcker då att 

 investeringen ger 6,4 per år för att 
 investeringen ska vara lönsam.
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Den extra kraften, en motor i projektet. Som ökar farten, hittar lösningarna och får fler att jobba bättre  

tillsammans. Som bidrar med kompetens och en vision om hur saker och ting kan förbättras.

 Vi växer snabbt och är en av Nordens stora teknikkonsulter med 1 500 experter inom bygg och  

fastighet, energi, industri och infrastruktur. 

 Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat!  

Vi kallar det Energized Engineering – det finns hos Rejlers. rejlers.se/energized
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Simon Johnson är nationalekonom och 
 expert på finansiella kriser och är idag 
 verksam som professor i entreprenörskap 
vid väl ansedda Sloan School of Business 
vid MITuniversitet i USA. Han har ett 
 förflutet som professor vid Duke University 
och som chefsekonom vid Internationella 
valuta fonden, IMF. Han är en av världens 
bäst kända ekonomer och har bland annat 
gjort sig ett namn som en stark kritiker 
av bankvärldens incitamentstruktur. När 
 Fastighetsnytt ringde upp honom förklarar 
han att men i USA går bättre tider till mötes.

– Det är en mycket långsam och smärt
sam återhämtning, men den fortskrider 
dock. Jag är betydligt mer bekymrad för 
den finansiella sektorn i Europa. Det är det 
största molnet på horisonten just nu, säger 
Simon Johnson.

Han utvecklar sitt resonemang och  säger 
att det stora problemet är de europeiska 
bankerna, bristen på eget kapital i bankerna 
och den europeiska attityden gentemot eget 
kapital. När det gäller det egna  kapitalet i det 

finansiella systemet har den rådande bilden 
bland både finanssektorn och  myndigheter i 
Europa varit att det inte krävs så mycket eget 
kapital för en väl fungerande  banksektor.

– Det har utan tvekan varit ett mycket 
stort och dyrt misstag och det är ett stort 
bekymmer att så många myndighets
tjänstemän håller fast vid det utdaterade 
synsättet. Det är det som oroar mig.

MINST 15 PROCENTS KAPITALTÄCKNING
Det råder enligt Simon Johnson inga  tvivel om 
att det krävs mer eget kapital i det  europeiska 
banksystemet men frågan är hur man mest 
 effektivt ska åstadkomma detta. Han hyllar 
det svenska  synsättet på banktillsyn och regel
verk för bankerna. De svenska bankerna har 
bland annat  högre krav om  primärkärnkapital 
än deras  europeiska  kollegor, och han  anser 
att det borde vara  modellen för hur man 
 arbetar i  resten av Europa.

– Jag tror att det till störst del beror på 
1990talets fastighetskris och att ni har 
mycket erfarna människor, som Stefan 
Ingves, på viktiga positioner. Enligt min 
uppfattning skulle hela det europeiska 
banksystemet behöva anamma den svenska 
strategin för det finansiella systemet. Jag 
tror att det skulle vara ett steg i rätt riktning 
för eurozonen och bidra till återhämtningen.

Jämför man banker med andra  sektorer, 
exempelvis fastighetssektorn som ofta anses 
vara högt belånad, är belåningen  betydligt 
 högre inom banksektorn. Till  någon grad av 
naturliga skäl då bankernas grundaffärs modell 
är att låna upp pengar för att sedan kunna 
låna vidare. Fastighetsnytt frågar  Simon 
Johnson hur hög han anser att  bankernas 
kapital täckning borde vara,  optimalt.

– Själva banksektorn pratar ofta om cirka 
10 procents eget kapital som optimalt men 

Europa behöver
anamma Sveriges
synsätt på banksystemet
Europa har långt kvar innan man kan börja prata om en 
 återhämtning från finanskrisen och först och främst handlar det 
om att kontinentens, framförallt eurozonens, finansiella  sektor 
är för svag. Det anser den brittiskamerikanske ekonomen  Simon 
Johnson. I ett samtal med Fastighetsnytt passar han på och 
 berömmer Sverige och riksbankschefen Stefan Ingves för hur 
man har hanterat banksektorn.

SVERRIR THÓR | sverrir.thor@fastighetsnytt.se

Simon Johnson.

FOTO: MIT
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jag anser att andelen eget kapital borde vara 
minst 15 procent och till och med 20 procent 
i en välfungerande banksektor.

För att lyfta kapitaltäckningen till 
de  nivåerna förordar han att man håller 
 vinsten kvar inom banksystemet istället 
för att dela ut den. Det skulle bidra till 
att göra  bankerna säkrare menar Simon 
Johnson men  poängterar samtidigt att 
det finns en stark motvilja mot detta inom 
banksektorn.

– Pengarna tillhör aktieägarna oavsett 
om man delar ut dem eller håller kvar dem 
på balansräkningen men bankerna blir 
 säkrare och deras karaktär som en tillgång 
ändras. De ger inte lika bra räntabilitet på 
eget kapital men de blir mindre volatila. Det 
är vad du vill, du vill omvandla dem till säkra 
samhällsnyttiga bolag men inte spekulativa 
och riskabla hedgefonder.

Han fortsätter och betonar att bank
direktörerna vill jobba på  hedgefondliknande 
banker eftersom det ger dem tjockare 
 lönekuvert men det tjänar inte samhällets 
 bredare intressen.

– Det handlar om att bygga upp eget 
kapital i balansräkningen. Alla banker ville 
vara hedgefonder före 2007 och många av 
dem vill det fortfarande eftersom det höjer 
ledningens kompensation men de jobbar 
alla med outtalad statlig garanti och de kan 
 fortfarande orsaka stor ekonomisk skade
görelse inom ramarna för denna garanti. Det 
har vi lärt oss den hårda vägen men jag tror 
Sverige lärde sig tidigare än andra.

Simon Johnson har tidigare riktat hård 
 kritik mot incitamentstrukturen inom 
 finanssektorn, han tog upp frågan  redan 
innan finanskrisen, och  argumenterat 
att banktjänstemän har incitament att 
dölja  information. Han menar att  pro 
blemet inte har blivit åtgärdat och att 
 banktjänstemännen alltjämt har massor 
av incitament att dölja information, såväl 
internt som för tillsynsmyndigheter och 
 finansmarknaden i största allmänhet.

– Nu pratar vi bankernas opacitet och 
det är uppenbart att de endast kan vara så 
opaka på grund av den statliga  garantin, 
 därför att de är för stora för att falla. Det 
är den  statliga  garantin som utgör det 
 fundamentala  problemet här men samtidigt 
är det ett  dilemma eftersom det är omöjligt 
att på ett trovärdigt sätt avskaffa en sådan 
garanti. Vi behöver ett finansiellt system och 
vi behöver rädda det finansiella systemet 
 ibland, säger han.

Han påpekar emellertid att man  måste 
inse att det skapar en stor  incitaments 
rubbning och vi måste agera  enligt det.

Efter att finanskrisen briserade hoppade 
fler på det kritikertåg som Simon Johnson 
drev framåt mot den förvrängda incitament
struktur som till vardags kallas för bank
bonusar. Frågan är dock om problemet har 
mildrats sedan innan krisen?

– Debatten har förändrats och det är 
fler som begriper det centrala incitaments
problemet men det har inte lösts. Det 
kan verka som att problemet inte är lika 

 allvarligt nu men det är normalt då folk 
inte är lika riskbenägna i kölvattnet efter en 
stor kris. Strukturellt anser jag dock att det 
mesta är oförändrat.

Innebär det att vi inte har lärt oss 
 någonting? Jo, det har vi, menar Simon 
Johnson, men det är inte lika klart om vi kan 
tillämpa det vi har lärt oss. Den  finansiella 
sektorn är oerhört inflytelserik och den vill 
inte ändras.

– Därför behöver du en stark överens
kommelse bland politikerna för att få 
till stånd en ändring. Återigen, i delar av 
 Skandinavien har man kommit till den 
punkten men det har inte hänt på samma 
sätt i andra länder.

INGEN SNABB ÅTERHÄMTNING
Fastighetsnytt ber Simon Johnson göra 
 antagandet att man hittar den optimala 
 politiken avseende finanssektorn i Europa 
och ställer honom sedan frågan hur lång tid 
det skulle ta för eurozonen att komma på 
fötter igen.

– Det är en bra och betydligt djupare 
 fråga. Mina bekymmer över den  finansiella 
 sektorn handlar mer om kortsiktiga 
 rubbningar och ett hack i den ekonomiska 
utvecklingen på medellång sikt. Lyckas de 
få fason på det finansiella systemet tror 
jag att vi kan vara mer optimistiska för 
den  europeiska  ekonomin men det blir 
 sannerligen ingen snabb återhämtning.

Både i Grekland och i övriga delar av 
 södra Europa verkar man ha löst de mest 
akuta ekonomiska problemen men bidrar 
inte till att öka Simon Johnsons optimism.

– Det ena problemet avlöser det andra 
i  Europa, verkar det som, och jag ser ingen 
helomvändning på horisonten.

För att kollektivt öka kapitaltäckningen 
i det europeiska banksystemet skulle det 
 sannolikt krävas ökad reglering då, som 
 Simon Johnson själv uttrycker det ovan, det 
handlar om en mäktig sektor som inte vill 
ändras. Finns då risken för en överreglering?

– Inte på något praktiskt sätt. Själva 
 branschen pratar ju om den risken, av  uppen 
bara skäl, och vissa smärre banker exempelvis 
i USA har fått det tufft men den stora risken 
är att det egna kapitalet inte räcker till. Det 
är där huvudfokus ska vara.  Bankerna har 
för lite eget kapital och för hög skuldsättning 
på sina balansräkningar, det är bra för bank
direktörer som får  bättre  betalt men inte för 
resten av ekonomin,  säger  Simon Johnson. n

Simon Johnson berömmer det svenska sättet 
att hantera bankerna och Riksbanken med 

Stefan Ingves (trea från höger i bild) i spetsen.

FOTO: RIKSBANKEN
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I en värld där fastigheter ligger i toppen på 
 investerarnas ”vill halista” börjar det nu bli ont 
om produkter. Anledningen är att de allra fles
ta tittar efter samma typ av investering, bästa 
objekt i bästa läge på de etablerade marknad 
erna. Man skulle kunna tro att detta kan sporra 
nyproduktion och utveckling av befintliga 
fastigheter men Neil Blake, som nyligen tagit 
över rollen som chef EMEA research på CBRE 
efter Peter  Damesick, menar att problemet 
med  ny utveckling är att det historiskt är bero
ende av lånefinansiering, och på den markna
den är bankerna ännu inte fullt funktionella.

Mässhallarna var som vanligt trånga, nära 37  000 deltagare 
 besökte årets upplaga av Exporeal. De som utnyttjade vad som 
erbjöds i  seminarieutbudet kunde skönja ett tema då teknologi, 
innovation och kunskap var ord som återkom när det pratades 
 stadsutveckling och vikten av att ta vara på de unga  talangerna. 
En trend som  kanske fastighetsbranschen bör titta närmare 
på. Att skapa  kunskap och kommersialisera detta kan bli en 
 nyckelfaktor för många  europeiska städer i framtiden och här är 
 givetvis lokalbehov och fastigheter en viktig ingrediens.

MATTIAS FRÖJD | mattias.frojd@fastighetsnytt.se

Kunskapsekonomi och 
fastigheter på Exporeal

FOTO: MATTIAS FRÖJD

Moderator Greg Clark, Neil Rami, Birmingham, Rafal Kulczycki, Krakow, 
Hannu Penttilä, Helsingfors och Elaine Ballantyne, Edinburgh.
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– Där vi sett fastighetsutveckling, som 
London och Centraleuropa, har det  varit 
 drivet av eget kapital, företag som har råd att 
bygga ett hus med väldigt lite låne finansiering. 
Innan detta förändras är det svårt att säga om 
det kommer en boom, men vi ser helt klart 
en försening i utvecklings cykeln. Bankerna 
lånar till samma projekt som de med eget 
kapital letar efter och  undviker de mer risk
fyllda utvecklings projekten, säger Neil Blake, 
till  Fastighetsnytt.

Men det pågår ändå en boom på 
fastighets marknaden, inte minst i London 
där hyrestillväxten åter bidrar positivt till 
värdeutvecklingen efter den långa finans
krisen. Här ser Neil Blake nya segment som 
driver marknaden.

– Man ser nya industrier komma fram i 
flera städer, Dublin, München och London är 
bra exempel. Uppgången som pågår just nu 
är inte driven av den finansiella sektorn utan 
teknologi i bred bemärkelse. Det  handlar om 
media, reklam, internetindustrin med mera. 
Inte teknologi i bemärkelsen  California 
Tech, att uppfinna nya produkter, utan 
 applikationer som utnyttjar teknologin.

Under CBRE:s investment briefing på 
 Exporeal presenterades en rad universitets
städer som exempel på platser som trots 
finanskris ändå sett en sysselsättnings
tillväxt. Neil Blake menar att mindre städer 
där man kan skapa en länk mellan industri 
och universitet är i en bra position.

– Det verkar inte vara alla då en del 
 universitet är ganska små och kanske inte 
attraherar fastighetsinvesteringar. Men  ex 
empelvis Cambridge, Edinburgh,  Karlsruhe 
och Köln har klarat sig bra under dessa tuffa 
år så det måste ligga något i det.  Universiteten 
attraherar unga  människor  vilket ur en 
 demografisk vinkel är en  bonus, speciellt 
om de gillar stället och stannar.  Samtidigt 
är många av de här platserna  trevliga att bo 
på, ibland är det inte de stora glasstäderna 
som lockar människor. Det är något att hålla 
 ögonen på de närmaste tio åren.

KUNSKAP DEN STORA
KONKURRENSFÖRDELEN
Fastighetsnytt träffade den brittiske stor
stadsexperten professor Greg Clark som 
anser att i det långa perspektivet är Europas 
konkurrensfördel, i en allt mer urbaniserad 
och snabbt växande värld, förmågan att 
 skapa kunskap och kommersialisera detta.

– För att Europa ska lyckas i det långa 

 loppet så måste man optimera sina 
kunskaps skapande tillgångar och Europa 
har en väldigt bra tillgång, av världens 
 universitet på topp 250listan så ligger 100 
av dem i Europa, säger Greg Clark.

Så för många europeiska städer,  menar 
Greg Clark, är universitetet en av de 
 viktigaste tillgångarna för att attrahera unga, 
talangfulla människor och för att  skapa nya 
tekniska, vetenskapliga uppfinningar som 
kan kommersialiseras. Universiteten är 
även kritiska faktorer för att attrahera före
tag inom forskning och utveckling från den 
 privata sektorn till regionen. Men det är 
också viktigt att staden planerar för de nya 
företag som skapas i samband med detta.

– För de flesta europeiska städer som 
har ett bra universitet så är det en nyckel
faktor att använda detta som en del i 
 utvecklingsstrategin. Den strategin bör 

inte bara  omfatta universitetet och vad det 
 behöver för att expandera och växa, utan 
också tänka på behovet för de  företag som 
kommer från detta, kunskaps företagen. De 
är oftast små, talangledda, har inte mycket 
erfarenhet av företagande, oftast  behöver de 
nya typer av finansiering.  Speciellt en annan 
typ av fastig het, små, flexibla och billiga. Så 
vad städer kan göra är att uppmärksamma 
de finans iella behoven,  lokalbehoven med 
flexibla ytor, ofta i en  innerstadsmiljö 
där det finns  möjligheter till interaktion. 
 Speciellt i  skapande sektorer är närhet, 
 täthet och möjlighet till interaktion viktigt, 
säger Greg Clark.

UNGA DET VIKTIGASTE KAPITALET
I en panel med representanter för ett antal 
universitets städer poängterade man också 
vikten att skapa kluster där likasinnade kan 

FOTO: MATTIAS FRÖJD

Neil Blake, CBRE.
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dra nytta av varandras kunskaper. Stadens 
roll är här att skapa möjligheterna, att lösa 
transportinfrastrukturen, att tillhandahålla 
lokalerna och fylla staden med ett attraktivt 
innehåll för att locka talangerna. Kraków i 
Polen  satsar mycket på innovation och ut
vecklar ett helt distrikt i stadsdelen Nowa 
Huta, som motsvarar 15 procent av hela 
stadens area. En drivande faktor är att 60 
procent av invånarna är under 45.

– Unga, välutbildade människor är det 
viktigaste kapitalet för staden, säger Rafal 
Kulczycki, chef för stadsutvecklingskontoret 
i Kraków.

Neil Rami, marknadschef i Birmingham, 
menar att man visst å ena sidan behöver titta 
på sina institutioner och kunskaps skapande 
miljöer som är mycket viktiga, men sedan 
måste man också dra nytta av  kunskaperna. 
Det innebär att man måste  investera i SME:s, 
små och medelstora företag.

– I en stad brukar man oftast gilla stora 
 företag som anställer många  människor. I 
 Birmingham med en tredjedel av  befolk 
ningen under 15 är investeringar i kun
skapssektorn en livsnödvändighet för 
staden. Att erbjuda unga en tidig inblick 
i  affärsvärlden samt satsa på nya företag 
är en central del i att nå framgång. Du 
måste investera i startups, både i form av 
till gänglighet till lokaler med reduktion 
av  hyran och skapa lättillgängliga finans
ieringspaket. Sist men kanske  viktigast 
är att man också skapar mentorprogram, 
 oavsett sektor så är det en stor tillgång för 
nya  företag att arbeta med människor som 
vet vad de gör, säger Neil Rami.

Det finns följaktligen mycket att 
 tjäna när det gäller spinoffeffekter från 
 kunskapsmiljöerna, men det är inte alltid 
det bästa att studenterna stannar, menar 
Neil Rami. Man kan också göra dem till 
 ambassadörer för staden.

– När det gäller att få studenter att  stanna 
kvar har jag en lite annan syn. Jag tror att 
man ska vara försiktig med att  behålla 
alla  studenter. Vi vill få dem att  förstå 
att de kan skapa en karriär i  Birmingham 
men vi  uppmuntrar dem också att se vad 
som händer på andra platser i  världen, 
med  förhoppningen att de också kanske 
 åter vänder någon gång i framtiden.

Har då fastighetssektorn anammat de 
nya kunskapsföretagen i affärsmodellen? 
Här menar Greg Clark att det gäller att få 
fastighetssektorn att förstå  möjligheterna 

som finns i kunskapsekonomin. Han 
var moderator under seminariet ”Cities, 
 universities and innovation districts” och 
ställde då frågan till åhörarna om de trodde 
att kunskapsbaserat företagande var viktigt 
för Europas framtid? Alla svarade ja men 
 endast 30 procent trodde att fastighets
sektorn har förstått detta. Greg Clark tror 
dock att det mer handlar om att förändra 
sättet att arbeta.

– Jag tror att fastighetssektorn förstår att 
kunskapsekonomin är viktig, men jag tror 
att det kräver av dem att justera sin affärs
modell på sätt de inte gjort förut.  Industrin 
är rädd för att det innebär  massor av hyres

gäster med olika lånemöjligheter, några som 
har möjlighet att betala hyra och vissa inte. 
Fastighetsektorn ser nog en hel del risk när 
de tittar på kunskapsekonomin och att det 
inte ger lika mycket pengar som andra  typer 
av fastigheter. Vi behöver komma förbi 
 detta, i USA och Kanada samt i vissa delar av 
Storbritannien och Australien så börjar man 
se specialiserade fastighetsbolag vars enda 
intresse är att tillhandahålla lokaler inom 
detta segment. Det finns exempelvis före
tag i USA som äger och förvaltar tusentals 
enheter för mindre, innovativa företag och 
på den skalan kan man reducera och hantera 
risk, säger Greg Clark. n

I Kraków hittar man bland annat 
Jagellonska universitetet, vars 
kanske mest kända alumn är 
Nicolaus Copernicus.

Birminghams bibliotek är ett av de senaste tillskotten i stadens föryngringsarbete 
där kunskap och innovation är viktiga pusselbitar.
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Välkommen till Hållbar i monter 24 på Stockholm Business Arena 
och förfriska dig med våra fräscha fruktjuicer. Prova till exempel vår 
populära konstruktionsjuice, vår installationsjuice eller varför inte 
låta flera smaker samverka i en läskande och nytänkande blandning. 
Väl mött!

konstruktionsjuice 
En av våra populäraste och mest  
klassiska smaker. Ett tryggt val. 

miljö & byggfysikjuice  
En klimatneutral smak som ger exakt 

mängd energi, varken mer eller mindre. 

geo & mätjuice 
En djup smak med rötter i den senaste 

teknologin. Mätbart läskande. 

infrastruktursjuice 
En vägvinnande smak som bygger  

broar mellan dina smaklökar. 

installationsjuice 
En beprövad smak som ger både energi 

och läskar, precis lagom mycket.  

Projektledningsjuice 
En ordningsam smak för dig som inte  

gillar överraskningar. God rakt igenom. 

monter 24

stockholm  

business arena

17 – 18 sep

Tack för senast! 
Ett stort tack till alla ni som släckte törsten i vår 

Hållbar på Business Arena! Missade du oss, men 

vill veta hur huvudstadsregionens mest nytänkande 

konsultföretag smakar? Välkommen att kontakta oss: 

info@bjerking.se eller 010-211 80 00.
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10 000 

200 miljarder investeras i regionen. 
Näringslivet och universitetet växer.  
De närmaste tio åren behöver vi 5 000 nya 
bostäder, nya skolor och förskolor, nya 
idrottshallar och affärslokaler.

nya Luleåbor

Vi växer och gör plats för

www.lulea.se/10000nya



En god vän sa till mig inför valet att den bästa 
möjliga valutgången är sådan som  fullständigt 
blockerar Riksdagen från att  fatta några be
slut överhuvudtaget. Det kan tyckas cyniskt 
i överkant, men faktum är att det ser ut som 
att vi har hamnat i just ett  sådant politiskt 
läge. Pajkastningen  fortsätter visser ligen 
som tidigare och  tongångarna är  ifråntagna 
– låt mig kort sammanfatta den senaste 
 veckans händelser:

Vår nya finansminister, redan döpt till 
Magdad Bob i sociala medier,  beskriver 
den svenska ekonomin som att den står 
på  ruinens brant, ger sig på det  närmast 
heliga  överskottsmålet som tillkom i  efter  
dyningarna av 90talskrisen och  annonserar 
diverse skattehöjningar, främst inkomst
skattehöjningar, höjda  momssatser och 
 arbetsgivaravgifter och  diverse  transport 
skatter.  Catharina  Elmsäter Svärd  twittrar 
att ”Detta är  vansinne!!!”, Sanna  Rayman 
reagerar och  skriver i SvD att  problemet inte 
är att ladan är tom, utan att kossan äter för 
mycket och Annie Lööf  ryter  reflexmässigt 
till och hotar med att  Alliansen kommer att 
plocka bort och lägga till,  skruva åt och  vrida 
om i den  kommande  höst budgeten. Åsa 
Romson har dessutom målat underredet på 
sin båt med miljö farlig färg och basunerat 
ut att den så kallade  skitskatten (skatten på 
 handels gödsel) är på väg  tillbaka. Ungefär 
det har hänt.

Den gamla regeringen lämnade  dessutom 
kvar efter sig ett antal delikata frågor som 
Stefan Löfven måste hantera under den 
kommande mandatperioden. Anders Borg 
var inte särskilt diplomatisk när han 
 uttalade sig om fastighetssektorn som han 
ansåg vara underbeskattad. Den höga skuld

sättningsgraden bland hushållen är på den 
politiska tapeten nästintill dagligen och 
både slopade ränteavdrag och införande av 
amorteringskrav vädras offentligt. Företags
skattekommitténs radikala förslag kring hur 
en omläggning av företagsbeskattningen i 
Sverige kan ske har redan vållat debatt och 
ett sus har hörts kring förslaget om helt 
slopade ränteavdrag för företag, inte minst 
(och av naturliga skäl) från företrädare för 
fastighetssektorn.

Marknaden reagerar med ett absolut 
 kolugn. Det kanske mest cyniska vi har 
 skapat är just så cyniskt i sina reaktioner 
som min gode vän var i början av denna 

 krönika. Tolkningen tycks vara att den 
 sittande  regeringen är så oerhört svag 
att den inte kommer att kunna ställa till 
med någon större skada. Faktum är trots 
allt, oavsett vilket politiskt läger man 
 sympatiserar med, att Sverige de senaste 
åren visat sig vara en stark och intressant 
investeringsmarknad som stått sig väl i 
 konkurrensen med övriga Europa.

Aktiviteten på den svenska fastighets
marknaden är följaktligen hög – mycket 

hög. I skrivande stund ligger affärer till ett 
värde av minst 30 miljarder kronor i pipeline 
att stängas före årsskiftet. Statistiken talar 
 också sitt tydliga språk. Under det tredje 
kvartalet gjordes affärer till ett värde om 
närmare 20 miljarder kronor och skickade 
därmed upp den aggregerade årsvolymen till 
strax under 80 miljarder kronor. Det finns 
alltså goda förutsättningar för att 2014 
kommer att summeras till ett av de bästa 
transaktionsåren på den svenska fastighets
marknaden någonsin.

Utländska fondstrukturer och institut
ioner ser Sverige som ett attraktivt land med 
stabila statsfinanser, relativt låga  risker och ett 

under av politisk och institutionell  stabilitet. 
Det finns en nervositet bland många aktörer 
som snarare ligger på  lyx problemsidan – det 
finns för mycket pengar att placera och för lite 
produkter att förvärva.

I den interna konkurrensen hos många 
utländska bolags investeringskommittéer 
står sig Sverige ofta som en vinnare. Trots 
att den politiska pajkastningen målar upp 
en helt annan bild av läget. Och trots att Åsa 
Romson målat båten med fel färg. n

MARKNAD

Det finns alltså goda förutsättningar 
för att 2014 kommer att

summeras till ett av de bästa
transaktionsåren på den svenska
fastighetsmarknaden  någonsin.

Ett land på ruinens brant

BOJAN TICIC
ASSOCIATE DIRECTOR,

CBRE, CAPITAL MARKETS
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Investera och väx i Umeå och Örnsköldsvik.

Norra
SverigeS 
StörSta
regioN.

Umeå och Örnsköldsvik har tillsammans  3  universitet 
med över  34 000  studenter.

Folkmängd 31 dec 2013. SCB

Umeå och Örnsköldsvik 173 335

Gävle 97 236

Sundsvall 96 978

Luleå 75 383

Östersund 59 956

År 2020 är
regionen ledande inom 
hållbart byggande och 

förvaltande i kallt klimat.

www.haLLBarahUS.Se

30 miljarder har investerats i 
Umeå och Örnsköldsvik de 
senaste tio åren.

Befolkningstillväxten i Umeå 
ligger på en rekordhög nivå 
och det behövs ett fortsatt 
stort bostadsbyggande.

FaStiGhetSvärLden.Se

Örnsköldsvik och Umeå knyts samman av Botniabanan där resan bara tar 50 minuter.

UmeÅ      örNSKöLDSviK    50 miN

Umeå är en av 
europas snabbast 
växande städer.

eU:S StatiStikByrÅ 
eUroStat

investeringarna i infrastruktur och anlägg-
ningar i skärgården uppgår i Örnsköldsviks 
kommun till mer än 170 miljoner.

Umeå

Örnsköldsvik

1 041

Umeå och Örnsköldsvik har 
tillsammans ökat med i snitt 
1 041 personer per år de 
senaste tio åren. SCB

” det känns bra att bygga i en  
 region med engagemang  
 och entreprenörsanda.” 

 kent oCh Peter ForSBerG,  
 ÖrnSkÖLdSvik

www.umea.se       www.ornskoldsvik.se
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I kontakter med detaljister och fastighets
ägare framgår med all önskad tydlighet att 
 vissa hyresgäster är viktigare än andra. Det 
finns ett grundutbud av butiker som de 
allra flesta fastighetsägare vill ha i sina köp
centrum och som många konsumenter för
väntar sig finns i ett välsorterat utbud. Men är 
det verkligen så? Är vissa butikskoncept verk
ligen så avgörande att man som fastighets
ägare måste ha dem och till vilket pris?

Jag har under många år studerat och belyst 
det som brukar kallas  likriktningen i svenska 
köpcentrum, det vill säga att många centrum 
har förvillande lika  utbud och att samma 
kedjor återfinns i stort sett  överallt. För ett 
antal år sedan kunde vi konstatera att över 
80 procent av alla klädbutiker i  Stockholms 
 citygallerior var kedjor. Vissa kedjor fanns i 
17 av 18  köpcentrum eller något liknande. 
 Samtidigt kan vi på HUI  Research i diverse 
under sökningar  konstatera, när vi hjälper 
fastighets ägare att utveckla sina handels
platser, att  konsumenter efterfrågar de 
mindre och mer speciella butikerna. De där 
 butikerna som ger den extra kryddan åt ett 
 köpcentrum  eller en stadskärna. Problemet 
med  resultaten av liknande undersökningar 
är att de sällan ger en sann bild av vad som 
sedan kommer att fungera. Problemet med 
de mindre och mer specialiserade butikerna, 
som ofta drivs av dedikerade entreprenörer, 
är att de inte genererar någon trafik och inte 
heller attraherar särskilt många kunder. De 
går helt enkelt inte så bra. Förklaringen är 
att de allra flesta konsumenter gillar att se 
annorlunda saker, men när plånboken får 
tala är det kedjorna som vinner matchen. 
Tråkigt? Ja, visst. Självklart. Alla vill ju ha 
en diversifierad handel med plats för många 
olika koncept.

Vi kan konstatera att kedjedrift  verkligen 
är en framgångsfaktor i  detaljhandeln. De 
mindre (mindre än 10 miljoner  kronor i 
 omsättning) butikernas andel av  omsättningen 
i detalj handeln minskar  stadigt och de större 
 butikerna, kedjorna, växer sig starkare. Detta 
har varit trenden under många år. Kedjorna 
blir alltså starkare och viktigare. Men hur vik
tiga är de och vilka konsekvenser kan detta få?

Alla vet att ehandeln växer sig starkare 
och konsensus i köpcentrumbranschen 
 verkar vara att detta kommer att leda till 
mindre ytor i detaljhandeln. Eller kanske 
snarare, butikerna kommer att behöva 
 mindre ytor vilket i sin tur kan möjliggöra 
för fler (men mindre) butiker i köpcentrum. 
Det finns dock de som går mot strömmen. 
H&M är en av dessa.

H&M skalar upp i stort sett alla butiker 
de har i Sverige och öppnar större och större 
fysiska butiker. De senaste månaderna har 
flera nyheter om rekordstora H&Mbutiker 
lanserats i diverse nyhetsbrev och bransch
tidningar. Varför går H&M mot strömmen?

Svaret är sannolikt att H&M är ett av de 
där oumbärliga koncepten som man som 
fastighetsägare bara måste ha. Har man inte 
H&M har man inte ett komplett utbud.

Men frågan är till vilket pris.
Alla som verkar i detaljhandeln och 

 fastighetsbranschen vet att H&M har en 
 särställning på marknaden. De är  erkänt 
skickliga i hyresförhandlingar, helt  enkelt 
för att de vet sitt värde. De får ofta  kraftiga 
hyresrabatter och inte sällan betalar 
fastighets ägaren för butiksanpassning och i 
vissa fall säkert även för inredning. Allt för 
att H&M ska ta läget och öppna en butik. 
Fastighetsägaren står för risken, inte H&M.

Det finns alltså en förklaring till att H&M 
öppnar större butiker, det kostar helt  enkelt 
inte lika mycket för dem som för  andra,  mindre 
framgångsrika aktörer. En  annan  förklaring 
står sannolikt att finna i just  ehandeln. H&M 
och andra stora aktörer satsar mycket på sin 
 ehandel och inser att många konsumenter 
vill prova och hämta  varorna, som beställs 
över nätet, i de fysiska butikerna. För att 
 detta ska fungera fullt ut krävs att fler  butiker 
har fullt sortiment och kan erbjuda allt som 
finns på nätet.  Samtidigt leder detta till att 
H&M i sin tur behöver  mindre lager lokaler 
i separata lägen och kan ha mer närlager i 
 direkt  anslutning till butiken.

I en elak krönika hade man kunnat hävda 
att H&M utnyttjar sin position för att växa 
på fastighetsägarens bekostnad. De betalar 
lägre hyra än andra, bekostar inte sina egna 
butiker, får på köpet lägre lagerkostnader och 
driver mer försäljning till sin näthandel som 
inte genererar några direkta hyres intäkter 
för köpcentrumägaren. Att H&M har en sär
ställning i Sverige vet vi, men frågan kvarstår 
alltså – vad bidrar H&M med? n

HANDEL FREDRIK KOLTERJAHN
FÖRSÄLJNINGSCHEF OCH

SENIOR KONSULT HUI RESEARCH

Har man inte 
H&M har man 

inte ett  komplett 
utbud. Men 
 frågan är till 
 vilket pris.

Vad bidrar H&M med?
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Tidigare i år lämnade Magnus Meyer sin tjänst som vd på arkitekt
jätten Tengbom för att ta över rodret hos ett av landets största teknik
konsultföretag, WSP. I september meddelade bolaget att han tar över 
som Nordenchef och samtidigt att man har lagt en ny strategi för den 

svenska verksamheten. Fastighetsnytt har träffat Magnus Meyer.

SVERRIR THÓR | sverrir.thor@fastighetsnytt.se

FOTO: SIGURDUR J ÓLAFSSON

ser Globaliteten som
konkurrensfördel

MARKNAD
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Teknikkonsultbolaget WSP är ett av Sveriges, 
och för den delen världens, ledande bolag 
inom sitt område. Fast, det är inte så många 
utanför kundkretsen och den närmaste 
bransch en som vet om det. Det är väl kanske 
att ta i men det sammanfattar ändå på  något 
sätt det intryck bolagets nya vd i Sverige, 
Magnus Meyer, ger Fastighetsnytts reporter 
när vi träffas på WSP:s kontor i Globen City.

– WSP är ett fantastiskt företag, med 
en lång historia både i Sverige och inter
nationellt. Det är ett väletablerat företag 
och den bild jag har, och även hade innan jag 
började här, är densamma som man hör när 
man pratar med folk i branschen om synen 
på WSP. Det är ett stabilt och tryggt företag 
med en hög leveranssäkerhet.

Han berättar vidare att de människor 
han har pratat med har inte mycket  negativt  
att säga om WSP. Generellt sett är det  väldigt 
positiva ordalag. Samtidigt innebär det 
 också att det inte är så många som tycker att 
WSP sticker ut.

– Vi är inte de som står på  barrikaderna 
och skriker om nya initiativ eller nya 
 perspektiv på saker och ting. Nu har jag insett 

efter ett par månader i företaget att det trots 
vår låga profil finns väldigt mycket av det 
här. WSP ligger i framkant vad gäller väldigt 
mycket inom samhällsutveckling och teknik
området, både i Sverige och inter nationellt, 
men man säger väldigt lite om det.

Det förhållningssätt Magnus Meyer 
 beskriver ovan är dock ganska isolerat till 
WSP i Sverige poängterar han. Den globala 
koncernen har tre starka fästen Norden, 
Storbritannien och Kanada där man är 
 absolut störst.

– Bolaget har en större synlighet och är 
mer utåtriktat i Nordamerika/Kanada och 
där är tillväxten mycket snabbare medan 
Storbritannien och Norden är mer mogna 
marknader. Man har sin egen profil i varje 
land. I Sverige sticker vi ut genom att vara  det 
enda globala teknikkonsultbolaget i landet.

Han medger att det  finns andra 
 stora  teknikkonsulter i Sverige som har 
 verksamhet utomlands men betonar  
emeller tid att de trots det inte är globala i 
ordets fulla  bemärkelse.

– De svenska konkurrenterna  är i  första 
hand svenska eller skandinaviska bolag 

med vissa tentakler ut i världen. WSP är 
stora och starka i Sverige och Norden men 
vi är framför allt globala och finns på alla 
 kontinenter med över 31  000 medarbetare 
när man räknar in dem som tillkommer efter 
förvärvet av Parsons Brinckerhoff.

Parsons Brinckerhoff ja, enligt WSP:s  
Nordenchef är synergieffekterna med för
värvet stora. Han konstaterar att det är en 
fascinerande bra matchning.

– Globalt sett  tillför PB kompetenser 
inom områden där vi på WSP globalt är 
 relativt lite svagare. PB är väldigt starka på 
energisidan, där WSP är starka i Sverige men 
svagare globalt. De är också starka på infra
struktursidan  där WSP är mycket starka i 
Sverige men lite svagare globalt. Vi får en 
stor  geografisk närvaro i USA där vi inte 
 varit så stora förut.

Han menar att Parsons Brinckerhoff 
 passar WSP som hand i handsken och 
 konstaterar vidare att det nog är därför WSP 
fick ett så bra gehör från sina aktieägare när 
man bad om  nästan 8 miljarder SEK  för att 
genomföra affären. Det var som Magnus 
Meyer påpekar ändå ganska mycket pengar.

FOTO: MATTIAS FRÖJD
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Tele2 Arena och Globen från ovan.



E.ON Försäljning

eon.se

Det var roligt att träffa så många på Business 
Arena och höra att ni är lika intresserade av 
energieffektivisering som vi. Sådan respons  
ger oss energi att fortsätta utveckla våra  
tjänster.

Visst kan det låta konstigt att vi jobbar hårt 
för att våra kunder ska använda så lite energi 
som möjligt. Men så är det. Vi tror på att den 
energi som används ska göra nytta och vara 
hållbar. Det är därför vi har utvecklat tjänster 
som Energidirigent Fastighet som ger dig  

som fastighetsägare kontroll över energiför-
brukning och kostnader. Den, tillsammans med 
vårt arbete med solceller och andra hållbara 
energilösningar, är exempel på satsningar som 
vi gör för att underlätta för fastighetsägare att 
använda energin på bästa sätt. Och så lite som 
möjligt av den.

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan 
hjälpa dig. Det är sådana utmaningar som ger 
oss energi.

Tack för all  
energi ni gav  
oss i Stockholm. 
Vi lovar att ge så lite som möjligt tillbaka.
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– WSP har en fortsatt stark balans räkning 
då förvärvet av Parsons  Brinckerhoff huvud
sakligen finansieras med nya pengar från 
aktieägarna. Det innebär att vi har kvar  
 utrymme att göra ytterligare förvärv, vilket 
är viktigt sett till WSP:s vision att bli 50 000 
medarbetare år 2020.

FOKUS PÅ STRATEGISK RÅDGIVNING
Koncernen har som nämnts ovan 31  000 
medarbetare globalt, vilket innebär att man 
vill utöka med ytterligare 20  000  med 
 arbetare på sex år och då krävs det ett ganska 
omfattande utrymme för förvärv.  I Norden 
har man lagt en strategi för att fördubbla 
omsättningen till 2018, dels genom förvärv, 
och det kommer att bli en spännande resa 
enligt Magnus Meyer men frågan är hur 
det ska ske?

– Då är det kompletterande förvärv 
som kan vara geografiskt eller innehålls
mässigt kompletterande för vår  befintliga 
verksamhet på områden där vi känner 
att vi är lite svaga. Sedan har vi redan en 
 ganska stark organisk tillväxt så att den 

tror vi att vi ska kunna växla upp lite till.
WSP:s nordiska verksamhet växer med 

ungefär 5 procent per år, organiskt, och det 
tror bolagets ledning att man kan få upp lite 
till genom en medveten och strukturerad 
satsning på ökad organisk tillväxt.

– Jag skulle tro att vi siktar på att få 
 ungefär 50/50 organisk tillväxt och förvärv. 
Strategin i Sverige bygger dels på tillväxt 
och att fylla i diverse luckor vi har men även 
 genom att öka den strategiska rådgivningen.

Med strategisk rådgivning avser han bland 
annat management  consulting men Magnus 
Meyer ser en enorm  potential i att utöka 
bolagets erbjudande  gentemot  exempelvis 
fastighetsbranschen. I  Storbritannien har 
WSP ett betydligt  bredare erbjudande med 
investeringsrådgivning och till och med 
 asset management och Nordenchefen ser att 
i Sverige kan man bli mer av ett rådgivnings
företag till fastighetsbranschen.

– Det innebär dock inte att vi blir 
 konkurrenter till exempelvis traditionella 
transaktionsrådgivare eller liknande men vi 
är marknadsledande på teknisk due  diligence 

och kan snarare bli en komplementerande 
partner till traditionella rådgivare.

HÖG KOMPETENS INOM HÖGA HUS
Fastighetsnytt ber honom identifiera WSP:s 
största konkurrenter i Sverige och  Magnus 
Meyer nämner då Sweco, ÅF, Tyréns och 
Ramböll med flera som exempel. Han 
 upprepar sedan att dessa aktörer i första 
hand är lokala, eller mer eller mindre lokala, 
och det är något han anser borde ge WSP lite 
fördel i konkurrensen.

– Det jag tror vi ska jobba mycket med på 
WSP,  är det faktum att vi är det enda globala 
teknikkonsultföretaget och det gör att vi har 
kompetenser och möjligheter som ingen av 
våra konkurrenter har.

Som ett, enligt egen utsago, lite banalt 
men ändå aktuellt exempel nämner han att 
WSP som ett globalt företag har  tillgång 
till många experter på höga hus. WSP står 
 bakom det beryktade nya höghuset The 
Shard i London och i Magnus Meyers värld 
är det självklart att ifall det ska ritas höga 

Det finns ett enormt behov för 
 tekniskt komplicerade byggnader i 
Sverige och då kan man säga att det 
kanske mest uppenbara behovet är 

inom vården. 

The Shard är ett 
av Londons nyaste 
höghus.

MARKNAD
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hus i Sverige så är ingen bättre lämpad 
än WSP, oavsett om man pratar om bygg
konstruktion, installation eller något annat.

– Det beror på att vi har hundratals 
 ingenjörer runt om i världen som inte gör 
något annat än att rita höga hus. Det finns 
andra sådana områden, som exempelvis 
gruvnäringen. Vi är är mycket starka inom 
gruvnäringen i Sverige  men lägger man till 
vår verksamhet i Kanada och Sydamerika 
inom området är det få som slår oss.

Vidare nämner han att WSP nyligen har 
förvärvat ett bolag i Kanada med  expertis 
inom området olja och gas. Det gör det 
 möjligt för WSP i Sverige, där företaget 
 relativt sett är ganska svaga på olja och gas, 
att plocka hem expertis och erfarenheter 
som man kan nyttja.

HÅLLBAR STADSUTVECKLING GER FÖRDEL
Det är tydligt att Magnus Meyer ser WSP:s 
globala närvaro som en oerhörd styrka och 
att det finns många synergifördelar i den. 
Förvärvet av Parsons Brinckerhoff  kommer 
bara att bidra ytterligare till det men hur 
kommer det sig då att WSP i Sverige inte 
har arbetat på detta sätt tidigare, eller 
 åtminstone varit tydligare med att de har 
den globala kunskapspoolen inom företaget 
att tillgå? Enligt vd:n har man blivit bättre 
och bättre på det.

– Vi har utvecklats successivt sedan 
 gamla J&W kom in i WSP för tretton år 
 sedan och sedan dess har WSP utvecklats 
och vuxit runtom i världen. Det gör att det 
finns mycket samarbete i koncernen  där 
även svenskar nu är globalt ansvariga på 
olika teknikområden.

Som exempel nämner han hållbar stads
utveckling och företagets satsning på 
 järnväg. Han påpekar att därmed går utbytet 
åt båda håll, dels kan WSP i Sverige plocka 
expertis och erfarenheter från andra delar 
av världen, dels kan man bidra med svenska 
kompetenser i andra delar av världen.

– Det ökar utbytet och international
iseringen vilket gör att vi blir ännu bättre 
som konsulter därför att när svenska 
 konsulter får chansen att jobba med infra
strukturutbyggnad i Mellanöstern då stärks 
vi som konsulter och får jobba med andra 
 utmaningar och så blir vi bättre på hemma
plan. Det här är ju saker som de flesta av våra 
kollegor i branschen inte kan göra på samma 
sätt. Så det är definitivt någonting som vi 
ska utveckla och jobba mera med.

Som nämndes i inledningen av texten 
är WSP:s svenska huvudkontor beläget i 
 Globen City intill gamla Söderstadion som 
för  närvarande rivs för att ge utrymme för 
nya Tekniska nämndhuset. Söderstadion 
ersattes av Tele2 Arena, ett av Stockholms
regionens stora arenabyggen som slutförts 
de senaste åren och ett projekt som WSP i 
högsta grad varit inblandat i. Enligt  Magnus 
Meyer är Tele2 Arena ett av företagets 
 största  byggnadsprojekt i Sverige hittills. 
Han påpekar att ett arenabygge är en  teknisk 
komplicerad process, det handlar inte bara 
om en massa säten och en stor gräsmatta.

– Det är väl också något som vi ser som 
en fördel i ett så stort multinationellt före
tag, vi vill gärna jobba med komplicerade 
lösningar. Ju svårare desto bättre. Det finns 
ett enormt behov för tekniskt komplicerade 
byggnader i Sverige och då kan man säga att 

det kanske mest uppenbara behovet är inom 
vården. Där ser det ungefär lika ut för hela 
Sverige eftersom en stor del av landets vård
apparat byggdes upp fram till 1970talet.

Sedan dess har det varit relativt små 
 investeringar i ny infrastruktur för sjuk
vården, poängterar Magnus Meyer, tills 
man bestämde sig för jätteprojektet Nya 
 Karolinska samt modernisering och utveck
ling av de andra storsjukhusen i Stockholm.

– På motsvarande sätt måste man  göra 
i andra svenska storstäder, både Göteborg 
och Malmö och regionstäderna. WSP  jobbar 
 väldigt mycket i vårdsektorn där det är 
 väldigt komplexa strukturer, till exempel i 
Göteborg  och Stockholm har vi flera projekt 
som rullar just nu.. Det räcker dock inte, i 
den tillväxttakt som Stockholm har just nu 
behöver vi  ytterligare ett nytt storsjukhus.

WSP:s vd anser att man borde vara igång 
med planeringen av nästa storsjukhus  redan 
nu och den åsikten baserar han på ren 
 matematik med  antal invånare.

BIM –FRAMTIDENS FRAMGÅNGSFAKTOR
Avslutningsvis frågar Fastighetsnytt om 
Magnus Meyer kan sätta fingret på något 
specifikt han tycker att verkligen brister 
inom sektorn. En stor fråga men som han 
konstaterar väldigt spännande för en sektor 
som är så liten men ändå så globaliserad.

– Någonting som vi jobbar mycket med är 
BIM, byggnadsinformationsmodeller. Dessa  
har successivt vuxit och utvecklats under 
de senaste åren men inte riktigt fått någon 
 effekt inom fastighetsbolagen.

Han förklarar att många projekt ut
vecklas med BIM som grund men det har 
inte ännu till fullo påverkat hur fastighets
bolagen driver sin verksamhet. Effekten 
av BIM är enligt WSP:s vd spännande där 
man som fastighetsägare kan få kontroll 
och överblick över sina innehav, som man 
aldrig har haft tidigare. Han jämför med 
 bilindustrin.

– Där kan en biltillverkare gå ner på 
skruv och mutternivå i sina register men 
på det sättet har vi inte koll på någonting 
i våra byggnader. Här ger BIM en enorm 
möjlighet att på objektnivå gå in och följa 
upp och få mycket större effektivitet. På det 
över gripande planet så är det ju klart att 
 fastighetsbolag fattar detta, man har pratat 
om det i många år, men man har inte vävt 
in det i sin verksamhet och där ser jag en 
enorm potential. n

WSP har bland annat varit 
inblandade i utvecklingen av nya 
World Trade Center i New York.

FOTO: WSP
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Under de senaste åren har, framförallt i 
 fastighetsbranschen, en  obligationsliknande 
preferensaktie som handlas på börsen  blivit 
ett attraktivt alternativ till  traditionell bank
finansiering. Det finns idag 25 fastighets  
bolag på börsen och av dem har nio givit ut 
preferensaktier. Jag har tidigare  beskrivit 
de grundläggande karaktärsdragen för 
en preferensaktie (krönika publicerad på 
 fastighetsnytt.se den 10 juni 2014).

I huvudsak ger fastighetsbolagen ut 
 preferensaktier för att finansiera fastig

hetsförvärv och för att utveckla fastigheter 
som förväntas ge en hög löpande avkast
ning, det vill säga i expansivt syfte. En fråga 
som ofta diskuteras (och nu senast på Busi
ness Arena) är om preferensaktier, som är 
en  relativ dyr finansieringslösning jämfört 
med till exempel banklån, även fortsätt
ningsvis kommer att vara ett attraktivt 
finansierings alternativ för  fastighetsbolag 
i samband med  fastighetsförvärv? Min 
uppfattning är att så kommer vara fallet 

och kanske än mer så när de lagändringar 
som föreslås i Företags skattekommitténs 
 slutbetänkande,  ”Neutral bolagsskatt 
– för ökad  effektivitet och  stabilitet” som 
 presenterades i  början av  sommaren  träder 
ikraft. I korthet  föreslår kommittén att 
eget och lånat kapital ska  behandlas skatte
mässigt neutralt och  avdragsrätten för 
 räntor föreslås  kraftigt  begränsas.

På vilket sätt påverkar detta då använd
andet av preferensaktier som finansierings
källa? Jo, som inledningsvis konstaterats 

påminner preferensaktier om en  obligation, 
eftersom aktieägaren har rätt till en på 
 förhand fastställd utdelning (jämför ränta) 
som utbetalas kvartalsvis. Preferensaktier är 
dock i grunden som vilken annan aktie som 
helst och behandlas både bolagsrättsligt och 
redovisningsmässigt som ett eget kapital
instrument till skillnad från obligationer 
(som ju är skuldinstrument). En emission 
av preferensaktier innebär alltså inte att 
 bolagets skuldsättningsgrad ökar.

De lagändringar som föreslås av Företags
skattekommittén har ansetts vara brett  för 
ankrade, men kommitténs  förslag har fått 
kritik, särskilt från  aktörer inom  fastighets 
branschen som anser att  ändringarna  kommer 
att leda till en  minskad produktion av till 
 exempel  hyresbostäder och kommersiella 
 lokaler. Även om  kommitténs förslag inte ska 
ses som en färdig  lagstiftningsprodukt så 
kommer det  säkerligen leda till diskussioner 
i styrelse rummen om lämplig belåningsgrad 
och om emission av preferensaktier skulle 
kunna vara ett mer attraktivt finansierings
alternativ jämfört med banklån eller obliga
tioner i samband med transaktioner och 
projekt med en förväntat hög avkastning. 
 Utredningens förslag är att de nya reglerna ska 
börja gälla 1 januari 2016. n

PREFERENSAKTIER

I huvudsak ger fastighetsbolagen 
ut  preferensaktier för att finansiera 

 fastighetsförvärv och för att utveckla 
fastigheter som förväntas ge en hög 

 löpande avkastning, det vill säga i 
 expansivt syfte.

Kommitténs förslag kan 
gynna preferensaktier

TONE MYHRE-JENSEN
PARTNER, CEDERQUIST

UTMÄRKANDE FÖR PREFERENSAKTIER:

• Ger en fast utdelning som betalas 
 ut kvartalsvis
• Utdelningsbeloppet ackumuleras till 
 dess den på förhand fastställda 
 utdelningen utbetalats
• Företräde till utdelning före
 stamaktier
• Inte rätt till högre utdelning än den  
 på förhand fastställda utdelningen
• Ökar inte skuldsättningen i bolaget
• Ger företaget större flexibilitet vid 
 betalning jämfört med vanliga lån
• Är möjliga att lösa in
• Får betalt efter till exempel banker  
 och obligationsinnehavare
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Med allt lägre räntor på statsobligationer 
har efterfrågan på andra räntebärande 
 instrument med högre avkastning ökat 
 såväl i Sverige som utomlands. I samband 
med  finanskrisen har samtidigt bankernas 
egna finansieringskostnader stigit. Detta 
 tillsammans med nya regleringar har gjort 
att bankernas utlåningsmarginaler till 
 företag justerats. Parallellt med detta har den 
ökande efterfrågan på företags obligationer 
gjort att räntemarginalen (kreditspreaden) 
på företagsobligationsmarknaden minskat. I 
och med detta har det blivit mer intressant 
för allt fler företag att ge ut obligationer som 
ett komplement till sin bankfinansiering.

Både räknat i antal företag som är  aktiva 
på marknaden och i total utgiven årlig 
 volym har den svenska företagsobligations
marknaden därför växt kraftigt under de 
senaste åren. Den sista tiden har framför 
allt marknaden för företag med högre risk 
(high yield) uppvisat en nästan explosiv 
 tillväxttakt. Under det första halvåret i år 
gavs totalt nästan 22 miljarder kronor i 
 högavkastande obligationer ut i Sverige, 
 vilket kan jämföras med de dryga 7  miljarder 
kronor som gavs ut motsvarande period 
förra året. Av de totalt cirka 360  miljarder 
kronor som nu är utestående i svenska 
 företagsobligationer utgör de hög avkastande 
obligationerna nu mer än 20 procent.

Den största enskilda sektorn på den 
svenska företagsobligationsmarknaden är 
fastighetsbranschen. Totalt utgör fastighets 
sektorn nu cirka en fjärdedel av hela den 
svenska företagsobligationsmarknaden. Risk 
mässigt är det ett brett spann av  fastighets 

bolag som sökt sig ut på kapitalmarknaden. 
Statligt ägda bolag har sedan länge varit en 
bekant syn på marknaden. Exempelvis har 
bolag som Vasakronan och Akademiska Hus 
finansierat sig till stor del på obligations
marknaden sedan många år. På senare tid 
har även andra direkt  eller indirekt statligt 
ägda fastighetsbolag som Jernhusen, Hemsö 
och Rikshem valt att ge ut obliga tioner tack 
vare de  förmånliga  finansieringsvillkor som 
de där kan  åtnjuta. Många  investerare finner 
 trygghet i det  statliga ägandet och  accepterar 
en lägre ränta på dessa bolags  obligationer, 
vilket gör att bolagen kan finansiera sig 

 billigare på  kapitalmarknaden än vad flera av 
bankerna själva gör.

I spåren av finanskrisen har även allt 
fler privatägda fastighetsbolag valt att 
söka sig till obligationsmarknaden som 
 ett   komplement till sin bankfinansiering. 
 Flera välkända börsnoterade fastighets
bolag som Klövern, FastPartner, Wihlborgs 
och  Castellum är nu alla etablerade även på 
 företagsobligationsmarknaden. Mer  nyligen 
har också icke börsnoterade men ändå 
 relativt stora bolag som Heimstaden och 
Vacse sökt sig till kapitalmarknaden. Även 
mindre privatägda bolag med högre risk 

OBLIGATIONER

Svenska fastighetsbolag allt 
aktivare på kapitalmarknaden

LOUIS LANDEMAN
CHEF KREDITANALYS

DANSKE BANK MARKETS
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som Telefonplan Stockholm, Magnolia Bostad, Oscar Properties 
och Nordlys har för första gången gett ut obligationer under 2014.

Även om vissa bolag, som  exempelvis Svensk FastighetsFi
nansiering (SFF), gett ut obligationer som är säkerställda är den 
stora majoriteten av de obligationer som getts ut av svenska 
fastighetsbolag av icke säkerställd karaktär. Detta innebär att 
 obligationerna i en eventuell konkurs situation är efterställda 
bolagens säkerställda upplåning. I fastighets bolagens kapital
struktur kan  obligationerna i dessa fall liknas vid ett slags topp
lån som i  prioritetsordningen befinner sig i  skiktet mellan bola
gens  säkerställda banklån och deras aktie kapital. I  frånvaron av 
en  direkt säkerhet i form av pant blir bolags analysen av största 
vikt för den  investerare som  överväger att köpa en icke säker
ställd obligation utgiven av ett fastighets bolag.  Faktorer som en 
sund  kapitalisering och stabila  kassaflöden är önskvärda för att 
 obligationsinvesteraren ska känna sig trygg med sin investering.

En utveckling som gjort att det  blivit lättare även för lite min
dre företag att ge ut obligationer är att det nu finns fler  svenska 
investerare som kan tänka sig att köpa  obligationer även från fö
retag som inte har något officiellt kreditbetyg från något av de tre 
stora ratinginstituten.  Detta är en klar skillnad från tidigare år då 
de flesta invest erarna hade som krav i sina placerings reglementen 
att det skulle finnas ett  officiellt kreditbetyg på bolaget för att 
kunna investera i dess obligationer.

Att inte behöva införskaffa ett kredit betyg från ratinginstitut
en  underlättar  processen speciellt för de lite mindre  företag som 
nu vill komma till marknaden då  kreditbetyg är  något som kos
tar både  pengar och tid. Fler och fler bolag väljer  därför att ge ut 
 obligationer utan några  officiella  kreditbetyg. Av de företagsobliga
tioner som getts ut i  Sverige under de  senaste två åren  saknar mer 
än hälften ett  officiellt kredit betyg från ett ratinginstitut. Även om 
detta  möjliggör för fler  företag att kunna komma till marknaden 
är det viktigt att  understryka att företags obligationsmarknaden 
 fortfarande inte är tillgänglig för de allra minsta fastighetsbolagen. 
Då den minsta storleken på en  obligation oftast är kring 100 mil
joner kronor kommer de lite  mindre bolagen troligen även framö
ver att vara hänvisade till  andra finansieringsformer och då främst 
 bankfinansiering.

I min mening är företagsobligationer en källa till  finansiering 
som kan ses som ett komplement till andra finansierings former. 
Bland annat kan utgivandet av företagsobligationer hjälpa ett 
fastighetsbolag att få bättre diversifiering på sin upplåning och 
sammantaget därmed en mer stabil finansieringsbas. Givet de 
attraktiva finansieringsvillkor som obligationer för  närvarande 
erbjuder och investerarnas fortsatta behov av  meravkastande 
 placeringsalternativ är min bedömning att den svenska  marknaden 
för obligationer utgivna av fastighetsbolag kommer att fortsätta att 
växa kraftigt även under kommande år. n

Fotnot: Delar av denna text återfinns även i den nya boken ”Företags
obligationer – från AAA till konkurs”, Ekerlids Förlag september 2014.

www.reflexark.se

Reflex arkitektur skapas tillsammans  
med våra uppdragsgivare.

Den ska bäras av en enkel och tydlig idé. 
Det kan handla om att skapa rum för  
kommunikation, hitta praktiska lösningar, 
samspelet mellan ljus och volym eller att 
sticka ut hakan och förverkliga en djärv vision.
 
Och det handlar alltid om att nå ända fram.

Hotell Hagaplan, Skanska Sverige



Den finansiella kris som uppstod efter 
 Lehman Brotherskonkursen hösten 2008 
innebar stora förändringar i den finansiella 
sektorn. Därefter har vi fått se nya direktiv 
från EU och Europeiska Centralbanken i  syfte 
att uppnå förutsättningar för en finansiell 
stabilitet inför framtida utmaningar, bland 
annat genom nya kapitaltäckningsregler.

Kapitaltäckningsreglerna ger affärsbank
erna flera möjligheter att välja mellan olika 
metoder när de beräknar storleken på den 
kapitalbas som behövs för att möta  förluster 
som beror på de kreditrisker  bankerna 
 utsätter sig för. Det nuvarande kapital
täckningsregelverket trädde i kraft den 
1  januari 2014. Därmed införlivades EU 
reglerna och den första delen av den så  kallade 
Basel 3överenskommelsen i svensk rätt.

Dessa nya regler har bland annat inne
burit ändrade förutsättningar i  bankernas 
utlåning. Främst syns detta i lägre 
 belåningsgrader än vad som erbjöds fram 
till Lehman Brotherskonkursen. Men även 
de nya kapitaltäckningsreglerna påverkar 
bankernas nu erbjudna belåningsgrader och 
därmed även storleken på insatsen av eget 
kapital från låntagaren.

För att kunna möta en fortsatt efter
frågan med oförändrad insats av eget kapital 
har det därför ställts krav på marknaden att 
hitta alternativa finansieringslösningar som 
ett komplement till bankernas  utlåning. 
Idag ser vi bland annat en ökad efter  
frågan på obligationer, preferensaktier, 
vinst andels och mezzaninelån.

Av dessa alternativ är det framförallt ett 

mezzaninelån som blivit ett problem för 
bankerna men varför är faktiskt lite svårt 
att förstå.

Ett mezzaninelån är i praktiken ett efter
ställt topplån i förhållande till ett b ottenlån 
vilket innebär att bottenlångivaren ska 
ha  betalt först och därefter mezzanine
långivaren. Mezzaninelånet kan även vara 
säkerställt med en andrahandspant i de 

 säkerheter som bottenlångivaren har, det 
vill säga samtliga realsäkerheter  (exempelvis 
pantbrev, aktiebrev och andra värdepapper) 
innehas av bottenlångivaren. Det innebär 
dock inte som utgångspunkt att en inne
havare av en andrahandspant är  förhindrad 
att vidta åtgärder genom att påbörja en 
 realisering av den pantsatta egendomen 
men den kan givetvis avtalas bort (bli 
 efterställd) till bottenlångivarens fördel i ett 
 avtal mellan de båda långivarna. I detta avtal 

överenskoms också övriga förut sättningar 
som ska vara efterställda, exempelvis i 
 vilken  ordning betalningar ska göras från 
 låntagaren till de båda långivarna.

Det här är egentligen en ganska enkel 
struktur men tyvärr alltför sällan före
kommande i de transaktioner vi medverkat 
i under det senaste året. I stället tillämpas 
en form av strukturell efterställdhet, det 

vill säga låntagaren till mezzaninelånet är 
 vanligast ett moderbolag till  låntagaren 
 eller annat överordnat bolag i samma 
 koncern. Det är en struktur som fungerar 
men  problemet är att bottenlångivaren inte 
är  villig att medge någon andrahandspant 
i sina säkerheter. I stället för att skapa en 
 gemensam struktur för all finansering i 
ett projekt skapas det i praktiken två av 
 varandra oberoende strukturer för samma 
projekt vilket är lite onödigt.

MEZZANINE STEN GEJROT
PARTNER, MAQS LAW FIRM

Mezzaninefinansiering – hur 
funkar det och funkar det?

Ett mezzaninelån är i praktiken 
ett efter ställt topplån i förhållande 

till ett b ottenlån vilket innebär 
att  bottenlångivaren ska ha  betalt 

först och därefter mezzanine
långivaren.
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Vad kan då vara en lösning? I de struktu
rella  transaktioner där vi före trätt en mez
zaninelångivare har vi bland annat föresla
git att bottenlån och  mezzaninelån  erbjuds 
i samma  låneavtal med botten långivaren 
som agent för  mezzaninelångivaren. Som 
jämförelse kan nämnas ett  syndikerat lån 
med flera lån givare men med den  skillnaden 
att mezzanine långivaren i föreslagen struk 
tur har en  avtalad efterställdhet mot 
 bottenlångivaren.

Fördelarna är flera och tar också bort 
den osäkerhet som bottenlångivaren kan 
ha då fler än en långivare är aktuella i 
 samma  lånestruktur.

Bottenlångivaren får full kontroll på 
 mezzaninelångivaren då dessa är parter 
i samma låneavtal med bottenlångivaren 
som agent och företrädare för mezzanine
långivaren. I pantsättningsavtalen är  endast 
bottenlångivaren i dess egenskap av agent 
part i förhållande till  pantsättaren.  Frågan 
om efterställd betalning och  säkerhet 
 (andrahandspant) blir heller inte något 
 problem då bottenlångivaren även i  denna 

del kontrollerar såväl betalningar som 
 säkerheter i sin egenskap av agent. Allt kan 
regleras i samma låneavtal vilket innebär 
att även låntagaren blir fullt medveten om 
 långivarnas respektive positioner (om det 
nu skulle vara okänt).

De nya kapitaltäckningsreglerna ställer 
nu extra krav på marknaden att hitta nya 
lösningar som inte bara kan säkerställa en 
bottenlångivares intressen utan även andra 
långivare i samma lånestruktur dock med de 
individuella exponeringar, rättigheter och 
skyldigheter den innebär.

Juridiskt finns det inte några  hinder att 
hitta sådana lösningar, vårt  förslag med ett 
gemensamt låneavtal är  endast ett  alter 
nativ till en sådan lösning. Men frågan ärom 
 marknaden  representerad av botten lån 
 givarna är beredda att  diskutera och 
 acceptera dessa nya  lösningar. Förhoppnings 
vis kan vi få  bottenlångivarna att medverka 
till en  sådan diskussion och därmed vara 
med och skapa bättre  förutsättningar till 
nya affärer och  spännande, men  fungerande, 
 finans ieringsstrukturer till fördel för 
 samtliga parter. n

Fördelarna är flera och tar 
också bort den osäkerhet som 

 bottenlångivaren kan ha då fler än 
en  långivare är aktuella i  samma 

 lånestruktur.
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Fastighets- och byggmarknaden står inför nya 
utmaningar. Vad händer med den globala ekonomin 
och hur påverkas Sverige? På vilket sätt berörs 
fastighetsbolagen av det nya K-regelverket och 
utvecklingen av nya finansiella instrument?

EY Real Estate har 7 500 medarbetare 
över hela världen som är specialiserade på 
fastighetsbranschen. Vi hjälper dig med tjänster 
inom revision, skatt, moms, transaktioner och 
rådgivning. Kontakta oss så berättar vi mer.

Marianne Förander, marianne.forander@se.ey.com, 
tfn 070-276 95 49
Ingemar Rindstig, ingemar.rindstig@se.ey.com, 
tfn 070-524 33 00

ey.com/se/realestate

Nya perspektiv på din 
verksamhet
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Fastighetsbranschen är  kapitalintensiv och fi
nansiering har i ett historiskt  perspektiv  nästan 
uteslutande skett via banklån, en för fastig
hetsmarknaden inte längre lika  självklar finan
sieringsform.  Fastighetsbolagens  förändrade 
 tillgång till finansiering, efter införandet 
av Basel reglementet och tillkomsten av nya 
 finansiella produkter, har fått bolagen att till 
större del finansiera sig via  kapitalmarknaden. 
Detta är en förändring som indikerar att 
 Sverige påbörjat en övergång till ett mer 
 marknadsorienterat finansiellt system  istället 
för den gamla och starkt förankrade bank
finansieringen. En gemensam  nämnare 
för marknadsorienterade ekonomier är 
 aktörernas krav på oberoende och rätt visande 
bedömning av kreditrisken, en uppgift som 
internationellt föreskrivits de etablerade 
kreditvärderings instituten.

Vår studie fokuserar på fastighets bolagens 
pågående diversifiering av  låneportföljen där 
kapitalmarknaden  etablerat sig som en allt 
viktigare  långivare och hur den  oberoende 
kreditratingens  betydelse kan  förändras 
till följd av denna utveckling.  Genom 
 intervjuer  insamlades  aktuell  information 
om finansierings trenderna i svenska 
 fastighetsbolag.  Underökningens syfte var 
att utreda  intresset för finansiering genom 
företags obligationer, företagscertifikat och 
preferens aktier. Finansieringsformer som 
medför ett bredare investerarkollektiv vilka 
kan tänkas efterfråga en ökad tillgång på 
 information om bolaget och kreditrisken.

Intervjuerna visade på fortsatt  intresse 
hos fastighetsbolagen att  emittera finans
iella  produkter, däribland långa obligations
program, något som indikerar en etablering av 
marknadsfinansiering i fastighets branschen. 
Fastighetsbolagen  utnyttjar främst kapital
marknaden för att diversifiera sin låneportfölj 

och sprida risken mellan flera långivare, även 
om bankfinansiering för de flesta innebär 
 lägre kostnader. Den växande användning
en av  kapitalmarknaden trots förekomsten 
av  billigare alternativ talar för att kapital
marknaden kommer att ha en framtida roll 
i fastighetsbolagens finanseringsportföljer. 
Nämnvärt är emellertid att relationen  mellan 
bankerna och fastighetsbolagen är långt
gående och stark, något som talar för att en 
fortsatt majoritet av branschen kommer att 
ha banklån som sin främsta finansieringskälla.

Det ökade intresset för kapitalmarknads
finansiering i Sverige har däremot inte föran
lett den efterfrågan av officiell  kreditrating 
(från de stora kreditvärderingsinstituten) 
som återfinns i mer marknadsorienterade 
finansiella system. Detta kan till viss del 
förklaras genom de investeringsmandat som 
många institutionella invest erare har, där 
officiell rating inte är ett krav om placering
en anses vara under investment grade. Utan 
krav på officiell rating från  investerarna 
 saknar fastighetsbolag med lägre kredit
betyg incitament att bekosta en kredit
rating. Emellertid har företag som uppnår 
investment grade fortfarande fördelar av att 
inneha en officiell rating, vilket bekräftas 
av att många fastighetsbolag på denna nivå 
är kreditvärderade. Dessa företag når med 

hjälp av en rating ut till fler investerare och 
detta till en lägre räntekostnad.

För de företag som inte uppfyller den 
 officiella ratingens krav för investment 
grade har det svenska banksystemets skugg
ratingar fungerat som ett oberoende mått 
på kredit risk. Undersökningen fastställer 
att skuggratingen är mer anpassad till den 
svenska marknaden och att fastighets
bolagen därför föredrar den som risk
mätningsmodell framför officiell rating. 
Även om officiell rating värderas högre hos 
investerarna, framhålls skuggratingens 
 generellt högre kredit betyg som mer fördel
aktig för att uppnå lägre  räntekostnader.

Vi ifrågasätter däremot  skuggratingens 
validitet som oberoende riskmätare då 
samma företag som får ersättning vid för
säljning av produkterna också ska bedöma 
risken. Med detta ej sagt att bankerna inte 
följer marknadens regler och etik i sina 
 bedömningar. Vi ser dock att detta system 
ökar risken för intressekonflikter och kan 
få en negativ inverkan på resultatets objekt
ivitet. Vidare finns begräsningar med att 
förlita sig på ett värderingssystem som till 
stor del bara är accepterat på de nordiska 
marknaderna. Bland annat kan det hämma 
den svenska kapitalmarknadens möjlighet 
till internationell expansion med fler utländ
ska investerare.

Att oberoende kreditvärdering  kommer 
förbli en del av det finansiella systemet  råder 
det inget tvivel om. Marknaden är i  behov 
av ett generellt och jämförbart system för 
att utvärdera risker i olika investeringar, 
inte minst med allt striktare regleringar av 
 bankerna. Om detta system kommer vara 
 officiell rating, skuggrating eller något annat 
system för att mäta kreditrisk är idag dock 
svårt att avgöra. n

Kreditrating
– Ett nödvändigt verktyg för svenska fastighetsbolag
på en växande kapitalmarknad? 

examensarbete

Fakta

Titel: Kreditrating – Ett nödvändigt verktyg 
försvenska fastighetsbolag på en växande 
kapitalmarknad för fastighetsobligationer?
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D. Carnegie & Co. avser att i mars 2015 
noteras på Stockholmsbörsens huvudlista. 
Bolaget finns sedan 9 april 2014 noterat 
på First Northlistan och anledningen till 
att man först tog det steget är enligt vd Ulf 
Nilsson den korta finansiella historiken. 
Det framgår av hans anförande på Business 
Arena på onsdagen.

– När vi har fått in en reviderad års
redovisning är vi redo för huvudlistan, sa 
Ulf Nilsson på Business Arena.

I samtal med Fastighetsnytt säger Ulf 
Nilsson att D. Carnegie & Co. vill finnas på 
en reglerad marknad då det möjliggör för 
institutionella investerare att investera i 
bolaget, vilket man inte kan idag. Kapital

källorna blir alltså fler.
Vidare säger Ulf Nilsson att bolaget har 

för ambition att fortsätta  expandera och 
att man för närvarande tittar på ett par 
stora affärer. D. Carnegie köpte som  bekant 
 Hyresbostäder i Sverige II:s  bestånd  under 
sommaren och tredubblade därmed sitt 
 bestånd av miljonprograms bostäder.

Vad  gäller finansiering konstaterar 
han att  villkoren på finansmarknaden 
är  ytterst  fördelaktiga och förklarar att  
D. Carnegie & Co. avser låsa in sig på långa 
ränte bindningstider, i det sammanhanget 
 nämner han sju till tio år. n

SVERRIR THÓR

D. Carnegie siktar på 
huvudlistan i mars 2015 KÄLLA: WWW.FASTIGHETSNYTT.SE

UTHYRNINGAR
20/10 S Hemfosa hyr ut och bygger till 
cirka 1 000 m2 till Domstolsverket för 
Tingsrätten i Alingsås.

20/10 S Kungsleden hyr ut 877 m2 
i  fastigheten Dockan 9 i Växjö till 
 Landstinget i Kronoberg.

17/10 H Järntorget Fastigheter hyr ut 500 
m2 på Landsvägen i Sundbyberg till Kjell 
& Company.

17/10 H Aberdeen hyr ut 1 560 m2 till Karl 
Hedin och 379 m2 till Comfort i Storsjö 
Torg i Östersund.

16/10 L Prologis hyr ut 6 000 m2 i Prologis 
Park Göteborg till DHL Exel Supply Chain.

16/10 K Fabege hyr ut 10 000 m2 
till  Siemens i fastigheten Uarda 1 i 
 Arenastaden i Solna.

15/10 K Aareal Bank hyr ut 1 275 m2 till 
Folktandvården Stockholm i Fatburen på 
Södermalm.

14/10 S Sveafastigheter hyr ut 5 200 m2 till 
Pysslingen Skolor i Vällingby Parkstad.

9/10 K SEB Trygg Liv hyr ut 3 600 m2 till 
Setterwalls Advokatbyrå på Sturegatan 10 
i Stockholm.

8/10 K I Platzer förlänger uthyrning av 
5 000 m2 i fastigheten Solsten 1:132 i 
Mölndal till Cochlear Bone Anchored 
Solutions.

8/10 B KLP Fastigheter hyr ut 733 m2 
till TeamOlmed i fastigheten Torsplan i 
 Hagastaden i Stockholm.

7/10 S Magnolia Bostad hyr ut 5 600 m2 
i fastigheten Instrumentet 2 i Aspudden/
Hägersten i Stockholm till 
Stockholms stad.

7/10 H Unibail-Rodamco hyr ut 3 200 
m2 till Hemköp i Mall of Scandinavia i 
 Arenastaden i Solna.

2/10 H I Profi Fastigheter hyr ut 3 200 m2 i 
InfraCity i Upplands-Väsby till Volkswagen 
Stockholm.

2/10 K Wihlborgs hyr ut 4 500 m2 i 
 fastigheten Kranen 1 på Isbergs gata på 
Dockan i Malmö till Orkla Foods Sverige.

2/10 S Kungsleden hyr ut 1 870 m2 
till Södermanlands läns landsting 
i  handelsfastigheten Speditören 1 i 
 Eskilstuna.

K=Kontor, B=Bostäder, S=Samhällsfastighet, 
L=Lager/ Logistik, I=Industri, H=Handel

Olle Zetterberg, vd Stockholm Business 
 Region, var inbjuden till ett panelsamtal för 
att diskutera bostadsmarknad till sammans 
med representanter för London och 
 Amsterdam. Att attrahera mer utländskt 
kapital tror han är en förutsättning för att 
Stockholm ska kunna hantera den bostads
produktion som behövs för tillväxten.

Panelen var överens om att finns det inte 
bostäder finns inte heller förutsättningar 
för tillväxt. Exporeal är en relativt nationell 
mässa men Tyskland är en viktig marknad 
för svensk del, menar Olle Zetterberg, då en 
stor del av det internationella  kapitalet som 
kommer den svenska fastighets marknaden 
till del kommer från bland  annat tyska 
pensionsfonder. Stockholms stad har  ambi 
tionen att bygga 140  000 nya bo städer till 
2030. Här menar Olle  Zetterberg att det 
kommer krävas utländskt kapital för att 
det överhuvudtaget ska vara möjligt. Det 
finns flera som förvärvat  bostäder men 
det är sämre ställt när det gäller bostads
utveckling, hyresregleringen är ett av 
 problemen menar Olle Zetterberg.

– Nu försökte jag locka med att man i 
nyproduktion kan sätta presumtionshyror 
men det är inte tillräckligt kraftfullt. Man 

kan attrahera kapital om man har stabila, 
enkla regler och det behöver också gå lite 
fortare än vad det gör i dag. Det finns kapi
tal där ute och vi har en intressant marknad 
och en stadig tillväxt i Stockholmsregionen.

– Ju mer kapital och utländska spelare 
som kommer in ju bättre likviditet i mark
naden. När en tysk pensionsfond  bygger 
något så kan de sälja och ge sig på ett  annat 
projekt men det kommer av att du får en 
kritisk massa. Det har vi när det  gäller 
 kommersiella fastigheter. Det är bra att 
det kommer in tyska investerare som köper 
bestånd men vi vill gärna att de ska bygga 
också, säger Olle Zetterberg. n

MATTIAS FRÖJD

Bostadssamtal på Exporeal

Olle Zetterberg.

FOTO: MATTIAS FRÖJD
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TRANSAKTIONER
17/10 H Kungsleden säljer fastigheterna 
Åkerby 4 och Åkerby 12 i Täby för 130 
miljoner kronor.

17/10 B Rikshem köper två fastigheter 
med 212 studentbostäder i Malmö av HSB 
Sundsfastigheter AB.

15/10 B Nordhalla köper 1 400 lägenheter 
i Katrineholm av Heimstaden.

15/10 B Magnolia Bostad säljer 401 
 hyresbostäder under uppförande i 
 Norrköping och Kungsängen till SEB:s 
fastighetsfond Domestica II.

15/10 K Platzer köper 36 000 m2 och 
uthyrningsbar yta i befintliga byggnader 
och 25 000 m2 byggrätter i Mölndal av 
Wallenstam för 700 miljoner.

15/10 B Akelius köper Hugo Åbergs 
 fastigheter i Malmö, totalt 2 075 
 lägenheter, i portföljen ingår skyskrapan 
Kronprinsen.

K=Kontor, B=Bostäder, S=Samhällsfastighet, 
L=Lager/ Logistik, I=Industri, H=Handel

  Innehav 30/9 Innehav 30/6 Ändring Andel kapital och röster

1 Welandson Gösta bolag  18 044 895      18 044 895     0 13,2
2 Länsförsäkringar fondförvaltning  8 585 663      8 165 198     420465 6,3
3 Norges Bank Investment Management  4 979 906      4 984 316     -4410 3,6
4 SHB fonder  4 039 616      4 477 959     -438343 3
5 Florén Olle o bolag  3 694 250      3 694 250     0 2,7
6 SEB AB  1 434 408      309 508     1124900 1,1
7 Andra AP-fonden  1 355 543      1 355 543     0 1
8 TR Property Investment Trust  1 292 508      1 129 730     162778 0,9
9 Cohen & Steers fonder  1 234 870      1 031 638     203232 0,9
10 Avanza Pension Försäkring AB  1 050 388      1 042 568     7820 0,8
11 Dybeck Sten  948 000      943 000     5000 0,7
12 Danske Invest fonder (Sverige)  925 345      914 009     11336 0,7
13 iShares fonder  763 002      764 084     -1082 0,6
14 Holberg fonder  750 000      700 000     50000 0,5
15 Odin fonder  687 180      1 046 229     -359049 0,5
16 Swedbank Robur fonder  653 388      653 388     0 0,5
17 SEB Trygg Liv  570 368      570 368     0 0,4
18 Skandia Liv  495 627      495 627     0 0,4
19 Nordnet Pensionsförsäkring AB  473 232      410 224     63008 0,3
20 SEB fonder  449 033      449 033     0 0,3

Källa: SIS Ägarservice    

Tjugo största ägare i Kungsleden 30/9 2014

Stora institutionella investerare, svenska 
och utländska, var bland dem som kraftigt 
minskade sina innehav i Kungsleden  under 
tredje kvartalet. Det visar en jämförelse 
 Fastighetsnytt har gjort av Kungsledens 
ägartabeller för halvårsskiftet och slutet på 
tredje kvartalet.

Bland de storägare i bolaget som kraftigt 
minskat sina innehav, eller helt försvunnit 
från den lista över 200 största  aktieägare 
som SIS Ägarservice publicerar varje  kvartal, 
återfinns både Tredje och Fjärde AP fonden. 
Den först nämnda av de två statliga pensions
fonderna ägde vid halvårsskiftet 835  514 
 aktier i bolaget men hade vid  slutet på tredje 
kvartalet minskat sitt innehav till 38  361 
 aktier. Fjärde APfonden ägde vid halvårs
skiftet 514  700 aktier i Kungsleden men 
finns inte med på listan över de 200 största 
ägarna i Kungsleden i slutet på september.

Mest iögonfallande är dock att Black
Rock som länge tillhört Kungsledens största 
ägare och är en av världens största institut
ionella investerare har sålt den största delen 

av sitt innehav, över 2 miljoner aktier. Även 
 amerikanska investmentfonden  Dimensional, 
som ägt cirka en miljon aktier i Kungsleden 
åtminstone sedan halvårsskiftet 2013, har nu 
avyttrat stora delar av sitt innehav.

Fastighetsnytt rapporterade nyligen om 
en stor volymökning i handeln med Kungs
ledens aktie. Volymökningen kom i samband 
med den period då befintliga aktieägare 
kunde teckna sig för nya aktier i bolaget vid 
den kommande nyemissionen. Huruvida de 
storägare som nämnts ovan sålt sina aktier 
under slutet på kvartalet är oklart men det 
måste ses som sannolikt.

För att någon ska kunna sälja aktier 
 behövs det en köpare och långtifrån alla har 
lämnat Kungsleden. Således har exempel
vis Länsförsäkringar fondförvaltning och 
SEB ökat sitt innehav märkbart liksom 
 utländska institutioner som Cohen & Steers 
fonder samt brittiska fonden TR Property 
 Investment Trust. n

SVERRIR THÓR

BlackRock och AP-fonder 
minskar innehav
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FASTIGHETSNYTT STATISTIK
JLL

SAVILLS

KVARTALSVIS TRANSAKTIONSVOLYM 2011-2014

PRIME RENT KONTOR CBD KVARTAL 3 (KR/M2) VAKANSGRAD KONTOR CBD KVARTAL 3 (%)

ANTAL TRANSAKTIONER KVARTALSVIS

* SIFFRORNA OVANFÖR STAPLARNA ANGER FÖRÄNDRING I PROCENT

KOMMENTAR PETER WIMAN, SAVILLS

Intresset för fastighetsinvesteringar är urstarkt och under 
årets tre första kvartal omsattes hela 91 miljarder, vilket 
var en ökning med ca 32% jämfört med motsvarande period 
föregående år. Det fjärde och sista kvartalet är normalt sett 
årets starkaste, vilket pekar på att vi kommer nå transaktions-
volymer som närmare sig dem vi noterade åren innan 2008-
års finanskris.

De främsta faktorerna som förklarar det starka intresset är 

den mycket stora kapitaltillströmmning avseende eget kapital 
som vi noterat under de senaste åren. Mycket av det ”nya” kapi-
talet härstammar från institutionerna som jagar avkastning, då 
obligationsportföljerna är mycket lågavkastande och man söker 
efter alternativa placeringsformer med mindre risk jämfört med 
aktier. Detta kombinerat med att bankerna har börjar låna ut 
till fastighetsinvesteringar på allvar talar för att vi kommer få 
se mycket starka transaktionsvolymer de kommande kvartalen. 
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STOCKHOLM

Under årets tredje kvartal uppvisade  Stockholms 
kontorshyresmarknad liten aktivitet. Den  totala 
vakansgraden är stabil på låga nivåer. Under 
det tredje kvartalet 2014 steg vakansgraden 
i  Storstockholm med 0,1 procentenheter och 
 stannade på 9,2 procent. På årsbasis har vakans-
graden i Storstockholm sjunkit med 0,4 procent-
enheter. Prime rent är under det tredje kvartalet 
2014 oförändrad på samtliga av Stockholms 
delmarknader JLL property clock står fortsatt på 
klockan 8 och visar på förväntningar om en till-
tagande hyrestillväxt, som drivs av låga vakans-
grader framförallt i prime-lägen.

GÖTEBORG

Göteborgsmarknaden upplevde återigen ett 
mycket starkt kvartal och den totala vakansgraden 
 minskade till 5,8 procent, en minskning om 0,3 
procentenheter på kvartalsbasis samt om 1,1 
 procentenheter på årsbasis. Detta är första gången 
en nivå under 6 procent noteras sedan 2002. På 
delmarknaden CBD noterades den lägsta nivån på 
13 år, 3,0 procent. Detta innebär en minskning om 
0,5 procentenheter på kvartalsbasis samt om 1,6 
procentenheter på årsbasis. CBD var samtidigt den 
delmarknad som uppvisade störst netto absorption, 
4 300 m2. Prime rent i CBD, som är Göteborgs 
högsta nivå precis som tidigare, ligger kvar på 
2 600 kr/m2 under det tredje kvartalet.

MALMÖ

Den totala vakansgraden för Malmö/Lund steg med 
0,3 procen-tenheter under årets tredje kvartal och 
landade på 9,7 procent. Detta innebär en ökning 
på årsbasis om 2,7 procentenheter. Hyresnivåerna 
i Malmö/Lund är fortfarande stillastående och en 
stabil säkerställd hyrestillväxt fortsätter att dröja, 
även om enstaka uthyrningar i projektfastigheter 
har nått högre än rådande prime rent.

KOMMENTARER BENJAMIN RUSH, ASSOCIATE DIRECTOR, RESEARCH AND VALUATION, JLL:

MARKNAD
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 ANDEL I VOLYM (%)

1. STOCKHOLM 50,2

2. VÄSTRA GÖTALAND 15,0
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6. ÖSTERGÖTLAND 3,5
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10. VÄSTMANLAND 1,2
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KOMMENTAR MIKAEL  SÖDERLUNDH,
HEAD OF  RESEARCH, PARTNER,
PANGEA PROPERTY PARTNERS

September blev en väldigt aktiv månad på transaktions-
marknaden med fastighetsaffärer för drygt 30 miljarder 
i Norden och nästan 10 miljarder i Sverige. Det gör att vi 
kan summera till drygt 78 miljarder i Sverige  under de 
tre första kvartalen, vilket är hela 30 procent högre än 
 motsvarande period förra året. Vi kan även förvänta oss 
att års volymen passerar 100 miljardersstrecket eftersom 
transaktions aktiviteten ofta stegras ytterligare under det 
fjärde  kvartalet.

Även på aktiemarknaden har fastighetssektorn gått 
starkt senaste tiden. Svenska fastighetsaktier (PREX 
Sweden) ligger idag cirka 25 procent högre än för 12 
månader  sedan och det är framförallt bolag med fokus 
på bostäder (PREX Residential) och blandportföljer (PREX 
Mixed) som gått bäst.

PANGEA REAL ESTATE INDEX – SEKTOR

Kontor Handel Bostäder Lager Blandat

Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 Maj-14 Jul-14 Sep-14

-10%

0

10%

20%

30%

40%

50%

Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 Maj-14 Jul-14 Sep-14

Finland Sverige Danmark Norge

-10%

-5%

0

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

TRANSAKTIONSVOLYM ÖVER EN
TOLVMÅNADERS PERIOD FÖRDELAT PÅ RIKETS LÄN

1,5 mdkr
KALMAR

FASTIGHETSNYTT 5/2014 | 47



Under de senaste åren har frågor om 
 samhällsbyggande fått en hög prioritet på 
den politiska agendan. Från att ha varit en 
politisk ickefråga har bostadsfrågan  seglat 
upp och blivit så het att den inte längre kan 
negligeras. Den eon av tid som kan passera 
från det att en projektidé väcks tills att den 
förverkligas har också varit en utgångspunkt 
för att kräva reformer. Även  relationen 
 infrastruktur och byggande och tillväxt 
har hamnat i fokus. Alliansregeringen såg 
dessa utmaningar med samma tydlighet 
som den nya gör det.  Nu hoppas jag att den 
nya  regeringen axlar manteln och sjösätter 
en kraftfull samhällsbyggnadspolitik. Fyra 
 frågor bör prioriteras.

FORTSÄTT REFORMERINGEN AV REGELVERKET.

Sverige har ett orimligt krångligt  regel 
verk för byggande. Goda intentioner om 
 medborgardeltagande och beaktande av 
 allmänna intressen har manifesterats i 
 regler som fått motsatt verkan.  Särintressen 
dominerar ofta den allmänna debatten och 
för den som har utbildning och kunskap om 
hur systemet fungerar finns oändligt många 
möjligheter att försena, obstruera  eller 
 fördyra ett projekt. Det finns skäl för den 
nya regeringen att fortsätta  reformeringen 
av plan och bygglagstiftningen. Utan att 
på något sätt tumma på demokrati eller 
 rättssäkerhet måste ambitionen vara att 
 utveckla ett plan och byggsystem som 
 skapar  förutsättningar för samverkan och 
effektiva processer.

STÄRK SAMBANDET MELLAN INFRASTUKTUR-

INVESTERINGAR OCH BOSTADSBYGGANDE.

I regionförstoringens spår har betydelsen av 
tillgänglighet blivit alltmer påtaglig. För en 
kommun är förbättrad tillgänglighet till en 
större arbetsmarknad ofta en förut sättning 
för tillväxt. Vi kan också se att  tillväxten 
i hög grad korrelerar med  storlek på 
 arbetsmarknadsregion. Ju större, ju bättre 
 förutsättningar. Slutsatsen är för mig själv
klar, kraftfulla satsningar på infra struktur 
är nödvändiga för att upprätthålla och 
 stärka vår internationella  konkurrenskraft. 
Här finns dock skäl att kasta in en brasklapp. 
Ny infrastruktur och bättre  tillgänglighet 
 skapar inte med automatik tillväxt. Snarare 
än garanten för tillväxt ska  infrastrukturen 
ses som möjliggöraren. Det innebär att 
 infrastruktursatsningar måste matchas med 
ett lokalt stadsbyggande som tar vara på dess 
potentialer, genom att skapa miljöer som är 
attraktiva och funktionella.  Infrastruktur 
och stadsbyggande måste integreras och 
samfinansiering måste ses som regel snarare 
än undantag.

INCITAMENT FÖR ETT ÖKAT BOSTADSBYGGANDE.

Det finns ett otal åtgärder som kan vidtas 
för att skapa incitament för att öka bostads
byggandet. Två av dem har berörts ovan, men 
det finns fler. I valdebatten  fram fördes  tankar 
på ett riktat  investeringsstöd för bland annat 
studentbostäder och för att  skapa ett  tillskott 
av ”nya billiga bostäder”. Här finns  anledning 
att lyfta ett varnande finger.  Sverige har 

en tidigare historia av att  subventionera 
 byggandet.  Erfarenheterna är allt annat än 
uppmuntrande; produktionsstöd minskar 
byggföretagens  incitament att rationalisera 
och  effektivisera, det  skapar  osäkerhet på 
marknaden som  behöver långsiktiga spel
regler för att  fungera väl, och risken är att 
vinsterna av lägre  produktionskostnader 
snarare hamnar i  byggarnas fickor än leder 
till lägre bostadskostnader. Lär av historien!

Det kan ge betydligt större önskade 
 effekter om man istället ser över andra 
 regelverk som påverkar bostadsmarknaden. 
Vid en sådan spaning hamnar man ofelbart i 
regelverken för reavinstbeskattning och fast
ighetsskatt, som bidragit till inlåsningseffek
ter och en minskad rörlighet, det vill säga till 
en ineffektiv användning av det  existerande 
bostadsbeståndet. Är det  kanske dags att av
skaffa rea vinst beskattningen och återinföra 
fastighetsskatten?

SAMHÄLLSBYGGANDETS SOCIALA DIMENSION.

En starkt bidragande orsak till allians
regeringens regeringsinnehav var att frågan 
om utanförskap fokuserades. I  valrörelsen 
lyfte också den  tillträdande regeringen 
fram denna fråga. Det är  uppenbart att de 
sociala klyftorna och  sociala  spänningarna 
 tilltagit i Sverige under de senaste 
 decennierna.  Denna utveckling är mycket 
 oroväckande av två skäl. Dels för den  individ 
som inte ser  möjligheter till utveckling 
och  förverkligande av  livsdrömmar. Dels 
 därför att den hotar den sociala  samman 

GÖRAN CARS
PROFESSOR I

SAMHÄLLSPLANERING, KTH

Fyra förhoppningar
på den nya regeringen
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hållning som är en  absolut förutsättning för 
ett  effektivt  fungerande demokratiskt sam
hälle. Jag tror de allra  flesta håller med om 
problembilden, svårigheten ligger i att omsät
ta den i praktisk politik. Självklart är arbets
marknadspolitik och utbildnings insatser vik
tiga, men  också samhällsbyggnads politiken 
spelar en viktig roll. Jag tror inte för fem öre 

på att lösningen är ett massivt stöd för att 
rusta upp miljonprogrammets bestånd till 
 tipptoppstandard vad gäller modernitet 
och miljökvalitet. Det  skulle kosta en smärre 
förmögenhet och ändå inte lyfta bort den 
stigmatisering som idag präglar många av 
dessa områden. Jag tror snarare på en politik 
som innebär att insatser i miljonprograms

bebyggelsen varieras  beroende på lokala 
förut sättningar. Det kan då handla om allt 
från blygsamma förbättringsåtgärder till 
genomgripande  renovering eller  rivning. 
 Lösningen på  bostadssegregationen  ligger 
inte  heller i att bygga nya attraktiva bo
städer för hushåll med små inkomster – 
betalningsmöjlig heten finns inte hos dessa 
hushåll och ett subventionssystem före faller 
inte som en politiskt realistisk lösning – 
 oavsett vilket block som har regeringsmak
ten. Viktigast för att minska de till tagande 
sociala klyftorna mellan olika bostads
områden är att överväga hur incitament 
för en ökad  rörlighet kan åstadkommas på 
bostadsmarknaden som helhet. Det hand
lar ytterst om att skapa förutsättningar för 
alla att kunna realisera sina livsdrömmar, 
och för många av oss är i det samman hanget 
 bostadskarriären en viktig del.

Dessa fyra frågor har stor betydelse, för 
såväl den  enskilda individen som för sam
hällsutvecklingen i stort. Det är min för
hoppning att den nya regeringen redan från 
början visar att man tar frågorna på allvar. n

Jag tror snarare på en  politik som
innebär att insatser i miljonprograms

bebyggelsen  varieras  beroende på 
lokala  förutsättningar. Det kan då 

handla om allt från  blygsamma 
 förbättringsåtgärder till  genomgripande 

 renovering eller  rivning.
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Gamla hus har 
fantastiska
kvalitéer
Oscar Properties har sedan starten för tio år sedan gjort sig ett namn 
för konvertering av gamla fastigheter till exklusiva.  Fastighetsnytt 
träffade bolagets grundare i ett av deras senaste projekt.

SVERRIR THÓR | sverrir.thor@fastighetsnytt.se
FOTO: HENRIK ZETTERSTEDT
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Ett av de bolag som gjort entré på  Stockholmsbörsen under 
2014 är  Oscar Properties som i  februari listade sin stam aktie på 
First North.  Bolaget, som är ett byggbolag som specialiserat sig 
på att konvertera gamla fastigheter – ofta  industrifastigheter 
– till exklusiva  lägenheter samt genomföra nybyggnadsprojekt 
 tillsammans med några av  världens främsta arkitekter, ägs till 
störst del av  grundaren och vd:n  Oscar  Engelbert.  Fastighetsnytt 
 träffade  honom i ett av  bolagets senaste  konverteringsprojekt, 
Chokladfabriken, på Kungsholmen.

Arbetet med Chokladfabriken är i full gång och inom 
kort kommer bolaget att  starta arbetet med andra ännu mer 
 ambitiösa projekt. Enligt vd försöker man undvika  spekulativt 
byggande till den grad det går.

– Vi säljer allt mellan 50 och 70 procent av lägenheterna i 
varje projekt innan vi  börjar bygga.

Han förklarar att Oscar Properties  alltid har varit tursamt 
och lyckats sälja sina  projekt, det har till och med varit så att 
folk kommer med sovsäck och ställer sig i kö och sover över 
om så behövs. De 5070  procenten har därför alltid uppnåtts 
ganska snabbt.

Exklusiva lägenheter i  konverterade  gamla  fastigheter 
är  Oscar  Properties  specialité, även om bolaget också  ny 
producerar  bostäder. För att använda sig av en populär term 
kan man säga att Oscar Properties både i sin design och sin 
 marknadsföring siktar in sig på urbana  personer som söker 
modern  design och  arkitektur i ett unikt boende. Då kan man 
ställa sig frågan hur stor denna marknad är?

– Jag tycker nog att det finns en  väldigt stor marknad. Vi 
är ju en del av hela  Stockholmsmarknaden och vi  anpassar 
 priserna till det område vi bygger i varje gång. I Choklad
fabriken säljer vi till ett pris om 76 000 kronor per kvadrat
meter och i området ligger genomsnittspriset på runt 68 000 
kronor, säger Oscar Engelbert.

Han poängterar att bolaget inte kan ta mer betalt än 
 marknaden är redo att betala och lägger sedan till att Oscar 
Properties  varit lönsamma från första början.  Bolagets genom
snittliga marginal ligger på 17  procent.

ANTAL LÄGENHETER I PRODUKTION KOMMER ATT ÖKA
Sett utifrån får man känslan att Oscar  Properties ökar takten 
med nya projekt. Oscar Engelbert förklarar att bolaget har 
 utvecklats och kunnat stärka sin balans räkning, både med 
eget och lånat  kapital  vilket gör att man haft möjlighet att 
 förvärva fler projekt.

– Tittar vi till den projektportfölj vi har nu så är det en 
portfölj vi har byggt upp  under många år och den har gjort 
att vi är det bolag vi är idag men det är klart att tempot ökar 
nu. Antal lägenheter som är i produktion kommer att öka 
 markant de  närmaste åren.

Han berättar att allt eftersom bolaget har vuxit och 
dess rykte likaså så har man fått propåer, inte bara från 
 fastighetsägare som vill göra joint ventures och ha hjälp att 
utveckla sina byggrätter, utan även ifrån  arkitekter, såväl 
svenska som  internationella, med projekt som de vill  utveckla.

– Vi får betydligt fler propåer och de  flesta affärer vi får 
kommer till oss  ”offmarket” så vi köper sällan när rådgivarna 

STADSBYGGNAD
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kommer med ett projekt, vi tycker att det 
är för dyrt.  Dessutom har vi en tät dialog 
med många fastighets ägare som kommer 
till oss och vill göra en joint venture för att 
vi  sedan ska kunna hjälpa dem att skapa ett 
bra  värde. De ser att vi får bättre betalt när 
vi säljer än vad många andra byggbolag gör 
och där tror jag att vi har en fördel gentemot 
våra  konkurrenter.

FASTIGHETEN SOM VARUMÄRKE
Oscar Properties har gjort sig kända bland 
annat för att använda fastigheterna som 
 varumärken. Bolaget har som regel att 
 skapa en logotyp för varje fastighet och 
lägger mycket vikt vid och omsorg på att 
skapa marknadsföringsmaterial som ger 
ett  exklusivt intryck, däribland böcker om 
varje projekt. Det märks i försäljningen, 
 konsta terar Oscar Engelbert.

– Det handlar om att bygga livsstil, du vill 
vara stolt över det du skapar och det känner 
du ju även när du kommer hem till någon 
som bor i ett av de projekt vi har avslutat. 
Boken om projektet ligger på soffbordet och 
folk kan titta i den. Det bygger på stolthet 
och lika stolt som folk känner sig över att bo 
i våra hus känner vi oss på Oscar Properties 
när att folk pratar om våra projekt.

Han berättar att han lagt märke till 
att många konkurrenter, både nya och 

 etablerade aktörer, börjat kopiera 
 Oscar Properties arbetssätt. De skapar 
 exempelvis logotyper till sina projekt och 
även  transaktionsrådgivare har  börjat 
använda den  marknadsföringsmetoden.

– Det får man bara bli glad över för 
det visar att man har tänkt rätt och gjort 
saker och ting rätt. Sedan tycker jag att 
det är bra med konkurrens för då måste 
man alltid bli lite bättre själv.

LÄRT SIG VAR MINORNA FINNS
Att konvertera gamla fastigheter kan 
 medföra en hel del problematik då de 
bland annat kan vara kulturmärkta. Oscar 
 Engelbert medger att det är finns en del 
 utmaningar.

– Att bygga om de här gamla husen 
är  absolut bland det jobbigaste man kan 
göra. Det märker man på konkurrenter som 
gör det en gång men aldrig igen. Nu har vi 
gjort det i tio års tid och jag vågar påstå 
att det finns ingen i Norden som har större 
 erfarenhet på att göra en konvertering än 
vad vi har.

Han förklarar att man har kunnat bygga 
upp en kunskapsbas i bolaget och har lärt sig 
exakt vilka minor man kan stöta på och vad 
som kan gå snett.

– Vi vet hur vi ska bygga om på bästa sätt 
och vilken modell man ska använda för olika 

hus beroende på hur husen är byggda. Det är 
en styrka vi har.

Han har enligt egen utsago aldrig tänkt 
tanken att det skulle vara enklare att köra in 
en bulldozer i huset och börja om från början.

– Nej, faktiskt inte. Många av de här  gamla 
husen har så fantastiska kvalitéer och det är 
det som möjliggör för oss att skapa en  produkt 
som är unik, säger Oscar Engelbert. n

Att göra varumärken av
sina fastigheter är ett av
Oscar Properties kännetecken.

Oscar Properties projekt Helix och Innovationen.
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Det talas mycket om medborgardialog i 
 Sverige just nu. En sak står klar när man ber 
Ann McAfee, doktor och idag verksam som 
adjungerad professor i stadsplanering vid 
University of British Columbia, förklara vad 
som krävs för att den ska uppnå sitt syfte.

– När man ber om folks åsikter, måste 
man lyssna. Vill man inte lyssna, ska man 
inte ställa frågan. En framgångsrik dialog
process är en process när folk verkligen 
känner att de styrande lyssnar på deras 
 synpunkter. Sedan betyder inte det att man 
alltid ska göra exakt det som folk säger, men 
man ska lyssna på allvar.

En annan viktig sak att tänka på är  enligt 
Ann McAfee att vara väldigt tydlig med 
 förutsättningarna.

– Förklara att det finns begränsat med 
pengar, eller begränsat med mark, och ställ 
frågan vad man ska göra utifrån de  aktuella 
förutsättningarna. Var ärlig och berätta 
även direkt om vilken typ av åtgärder som 
inte kommer att kunna komma ifråga.

LOKAL KUNSKAP VIKTIG
Ett speciellt problem när man inhämtar 
 synpunkter från medborgare är att de som 
har hög utbildning och goda  språkkunskaper 
har större möjligheter att påverka än de 
som inte har det. Det var man medveten om 
i Vancouver.

– Många som vi engagerade i  Vancouver 
var människor som inte hade hög  utbildning. 
Exempelvis gick mycket pengar till över
sättning av informationen till olika språk. 
Sedan ska man komma ihåg att även den 

som inte har akademisk utbildning många 
gånger kan mycket om sitt eget bostads
område. Så länge man närmar sig folk med 
en genuin respekt för deras kunskaper kan 
resultatet bli väldigt bra. Visar man den 
 respekten blir folk också engagerade, säger 
Ann McAfee.

Det är svårt att involvera människor som 
är riktigt utsatta, och kanske bor på gatan. 
Men om man fokuserar på en fråga som hur 
många nya sängplatser på härbergen som 
man ska skapa kan man även engagera dem 
menar Ann McAfee.

– Det är en viktig och konkret fråga för 
dem, till skillnad från hur staden ska 

Uppriktig medborgardialog 
ledde Vancouver rätt
Med en stark betoning på medborgardialog var Ann McAfee som 
stadsbyggnadsdirektör med och gjorde Vancouver till en av de 
städer i världen som anses ha högst livskvalitet. När  Sundbybergs 
stad bjöd in henne för att berätta hur hon gjorde för planerare 
och förvaltningschefer var Fastighetsnytt på plats.

DANIEL BERGSTRAND | daniel.bergstrand@fastighetsnytt.se
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plan eras på 30 års sikt. Återigen, var tydlig med vad det är för 
fråga som ska besvaras, vilka ramar som gäller och vem som 
kommer att ta det slutgiltiga beslutet.

RISK ATT KOPPLA POLITIK TILL PERSON
Uppriktigt menad medborgardialog är alltså en del av hemlig 
heten bakom  Vancouvers framgångar. En annan avgörande 
framgångs faktor när en stad ska lyckas med sin  planering är 
politiskt  ledarskap.

– Politiskt ledarskap är enormt viktigt, säger Ann McAfee.
Hon pekar på att vissa städer i världen har vad man kallar 

ett ”starkt” borgmästar system. Exempel på sådana städer är 
 London och de flesta stora städerna i USA.

– Inte så sällan fungerar det så att dessa starka borg
mästare döper stora planer  efter sig själva. Det är jättebra så 
länge  personen ifråga sitter vid makten, men det är inte lika 
bra  efteråt. Ta Ken Livingstone, som var borgmästare i  London 
och som var den som införde biltullar som exempel. När han 
blev besegrad i valet så var bil tullarna kopplade till honom, 
inte till staden, och en klok långsiktig politik  riskerade att 
tappa bärkraft för att den associerades till hans person.

GOTT LEDARSKAP PRÄGLAS AV KONSEKVENS
Det ledaren ska göra, menar Ann McAfee, är att säga att det här är 
stadens långsiktiga plan för transporter, eller  bostadsproduktion.

– Då kan den kloka politiken drivas vidare oberoende av 
person. Det ser jag som ett starkt politiskt ledarskap. Det 
vi arbetar med som planerare tar ofta flera decennier att 
 genomföra, så det behövs en långsiktig politik med kontinuitet.  
Hon berättar att de  styrande i Vancouver var över åren 
 konsekventa med att det inte  skulle byggas motorvägar i 
 stadens  omgivningar, och det gjorde att  fastighetsutvecklarna 
 vågade omvandla gamla  industriområden runt staden, 
 eftersom de visste att de inte skulle tas i anspråk av  kommande 
 motorvägssträckningar.

– Gott ledarskap präglas i mina ögon av konsekvens, sedan 
kan man fila på och  förbättra en långsiktig plan, men man ska 
visa att grundriktningen kvarstår. n

Ann McAfee innehade  befattningarna CoDirector of Planning, 
 Director of City Plans, och Senior Housing Planner i  Vancouver 
 mellan 1974 och 2006.

Vancouver i provinsen British Columbia på Kanadas 
 stillahavskust är landets tredje största region med 2,3  miljoner 
invånare (2011) och en av de snabbast växande storstads-
regioner. Staden är en av Nordamerikas mest tätbefolkade 
tillsammans med New York, San Francisco och Mexico City.

Vancouver grundades 1886 och har blivit en av  Kanadas 
ledande industristäder. Staden Vancouver har en av 
 Nord amerikas mest blandade befolkningar, 47 procent av 
befolkningen är av europeiskt ursprung och 30 procent av 
kinesiskt.

Källa: Wikipedia

FAKTA VANCOUVER
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REPORTAGE:

Urbaniseringen av vårt samhälle och de krav den  ställer 
på dels bostadsmarknaden, dels infrastrukturen, var en 
röd tråd på årets upplaga av Business Arena Stockholm. 
Fokus föll även på de säkerhetspolitiska frågorna samt 
ekonomin. Läs mer om det och mycket annat i vårt 58  sidor 
långa reportage från årets Business Arena Stockholm.
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Istället för att se museet som ett skönhets
tempel skulle man skapa ett mobilt labora
torium och en interaktiv nod för möten. 
Mellan 2011 och 2014 fanns projektet i tur 
och ordning i New York, Berlin och Mumbai 

i Indien. På samtliga platser var det lokala 
team som utvecklade formerna. Totalt kom 
mer än 100  000 besökare. Tanken var att 
skapa en plats där man kunde fånga upp 
nya urbana idéer och i förlängningen att 

skapa visioner som skulle föra utvecklingen 
i  städerna framåt. Som namnet antyder 
 tände det tyska bilföretaget på idén och gick 
in som sponsor.

– Vi utnyttjade ett ganska oattraktivt 
 utrymme mellan två hus i New York. Det var 
fritt inträde till labbet och tanken var att det 
skulle vara ett enkelt sätt för besökare att 
få lyssna till viktiga tänkare på det urbana 
 området. Stämningen skulle kunna beskri
vas som känslosam, och besökarna kände att 
de kunde prata med folk de inte kände, säger 
Maria Nicanor.

En viktig del av projektet var att vanliga 
stadsbor fick träffa framstående experter.

– Syftet var att skapa en demokrati
seringsplattform på vilken stadsbor på 
ett nerifrån och upp sätt kunde bidra med 
sina idéer, som ett komplement till mer 
e tablerade forum.

OFFENTLIG UTFRÅGNING I BERLIN
De urbana känslorna tilläts vara i  för grunden 
och Maria Nicanor  berömmer sina chefer 
för att de fick stor frihet när de  utvecklade 
 programmet. En kväll  arrangerades något 
med det spännande namnet ”love night”. 
Det var inte mer  skandalöst än att ämnet 
urban psykologi stod på agendan.  Besökare 
fick ha på sig speciella ttröjor som fick en 
färg när man hade höga halter av stress
hormon i  blodet och som fick en annan färg 
när besökarna kramades. Ett sätt att visa 
på storstadens påfrestningar, och vikten 
av mänsklig kontakt. Det fanns kulturella 
skillnader mellan de tre metropolerna. När 
 projektet kom till Berlin väckte  varumärkena 
 Guggenheim och BMW förundran.

Ett mobilt
laboratorium
för gatans språk
En av New Yorks så kallade ikonbyggnader är arkitekten Frank 
Lloyd Wrights skapelse Guggenheimmuseet. När curatorn  Maria 
Nicanor var med och utvecklade BMW Guggenheim Lab var 
 tanken att flytta ut verksamheten i den urbana verkligheten. På 
gatan mötte man ett stort intresse av att samtala och fångade 
upp massor av spännande urbana begrepp.

DANIEL BERGSTRAND | daniel.bergstrand@fastighetsnytt.se

Maria Nicanor, curator 
på BMW Guggenheim 
Lab, inledningstalade 
på Business Arena.

Guggenheimmuséet
i New York.

FOTO: SIGURDUR J ÓLAFSSON
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– Den lokala pressen var konfunderad 
och vi blev intervjuade av stadens folkvalda 
politiker i en öppen session. Kontrasten 
var ganska stor mot Mumbai där press och 
 politiker nästan inte brydde sig alls, eller 
bara visade en stillsam uppskattning över 
vårt intresse, säger Maria Nicanor.

SPECIELLA KVINNOSESSIONER I MUMBAI
De tre urbana laboratorierna mynnade 
ut i en slututställning på Guggenheim
museet i New York. Dessutom samlade man 
ihop alla  intressanta idéer i en ordlista på 
webben med namnet 100 Urban Trends 
(www.100urbantrends.org) från respektive 
stad. Där finns fascinerande begrepp som 
Anthropocentric Urbanism, Segrification 
och 3Dprinting. Visionen var att i den mån 
det var möjligt att gå från ord till handling. 
I Mumbai finns en trafikkorsning som  heter 
Kala Nagar Traffic Junction. När BMW 

 Guggenheim Lab kom till staden lyckades 
man samla transport experter och  arkitekter 
som tog fram lösningar för hur den stökiga 
 korsningen skulle kunna ritas om för att 
fungera bättre. Enligt Maria Nicanor lovade 
de styrande i staden i alla fall att fundera på 
om förslaget kunde bli verklighet. Det visade 
sig att på grund av uppmärksammade brotts
fall under perioden var vissa kvinnor rädda 
för att på egen hand ta sig till laboratoriet i 
Mumbai och prata fritt. Lösningen blev att 
under vissa sessioner var män portförbjudna.

– Det gjorde att kvinnorna kände att 
de kunde säga vad de tyckte, bland annat 
 komma med idéer om hur staden kunde  göras 
tryggare för kvinnor, säger Maria Nicanor.

STOR ENTUSIASM
MÖJLIGGJORDE PROJEKTET
Maria Nicanor stötte på människor som 
inte ville diskutera under projektets gång, 

men understryker att det alltid fanns 
 organisationer, lokala grupper och folk som 
bodde i närheten av laboratorierna i de tre 
städerna som var entusiastiska över att de 
fanns på plats och ivriga att interagera.

– Det var den här entusiasmen som 
 gjorde labbet möjligt att genomföra, säger 
Maria Nicanor.

VIKTIGT ATT VARA NOGGRANN 
Samtidigt understryker hon att det  gäller att 
vara noggrann när man genomför  projekt av 
den här typen.

– Det är generellt sett inte någon  enkel 
uppgift att ta sig ut på det här  sättet och 
möta människor på stadens gator.  Därför 
är det väldigt viktigt att ett  projekt av det 
här slaget är  välorganiserat i  genomförandet 
och att man tar sig  ordentlig tid att  fundera 
 innan man implementerar det på plats, 
 säger Maria Nicanor n

BMW Guggenheim Lab Mumbai
Program: Laughter Yoga
December 30, 2012

FOTO: UNCOMMONSENSE
© 2012 SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION

BMW Guggenheim Lab Berlin
Heidemarie Schwermer leads a discussion at the Berlin Lab
Program: Living by Sharing: Heidemarie Schwermer
Wednesday, July 4, 2012

FOTO: LUKE ABIOL
© 2012 SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION

BMW Guggenheim Lab New York City
Design architect: Atelier Bow-wow

Exterior view from First Street at dusk

FOTO: DAVID HEALD
© 2011 SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION



”Som fastighetsutvecklare på Akademiska 
Hus är jag med och utvecklar Stockholms 
campusområden, från tidiga idéer och visioner 
ända fram till färdiga detaljplaner för olika 
byggprojekt. Ett exempel är campusplanen för 
KTH där vi jobbar mot visionen ”Ett levande 
campus”. För att utveckla campus KTH till 
en levande stadsdel i Stockholm behövs inte 
bara lokaler för utbildning och forskning utan 
även för andra verksamheter, som handel och 
service, och naturligtvis massor med bostäder 
för studenter och forskare.  
   Dessutom måste kollektivtrafikfrågan lösas 
och hela stadsmiljön bli trygg, attraktiv och 
självklart hållbar. Det är en komplex och 
spännande process där många olika viljor och kompetenser ska jobba 
mot samma målbild. Men det roligaste är nog att jag får lära mig nya 
saker hela tiden. Stockholms universitetsvärld är så otroligt häftig med 
massor av spännande byggnader och en fantastisk historia. Jag är stolt 
över att vara en del av detta.”

”Jag har nog världens  
bästa arkitektjobb!”

NAMN
Karin Ahlzén
 
GÖR
Fastighetsutvecklare 
Akademiska Hus, 
Stockholm

LÄS MER PÅ AKADEMISKAHUS.SE

Vi medverkar till 6 000 nya studentbostäder
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För ett klokare Sverige!

PERSONER STUDERAR OCH FORSKAR I  
AKADEMISKA HUS FASTIGHETER VARJE DAG

300 000

50% 89%
MINSKNING AV 

KÖPT ENERGI 2025 
JÄMFÖRT MED 2000 

AV VÄRMEN SOM 
AKADEMISKA HUS 

ANVÄNDER KOMMER  
FRÅN FÖRNYBARA KÄLLOR 

Vi tror att kunskap kan förändra världen och att 
briljanta idéer formar Sverige som kunskapsnation. 
Vi är ett av Sveriges största fastighetsbolag och 
helt inriktade på universitet och högskolor.  
Vi bygger och förvaltar hållbara kunskapsmiljöer  
för hela människan. 
Genom nyskapande 
teknik, innovativa 
idéer och lång-
siktighet bidrar vi till 
ett klokare Sverige.

Akademiska Hus ska inte bygga eller äga studentbostä-
der. Men vi gör så mycket vi kan för att möjliggöra  
bostadsbyggande i anslutning till lärosäten och campus.          
I Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå och Luleå 
medverkar vi just nu till att mer än 6 000 studentbostä-
der ska kunna byggas på campus.

Fastighetsnytt_210x297_140701.indd   1 2014-07-09   09:19



Fågelvägen är avståndet mellan Stockholm 
och Kiev knappt 130 mil. Det är inte så 
 konstigt att konflikten i Ukraina har  kommit 
att påverka den svenska försvarsdebatten, 
och till och med den militära beredskapen i 
Sverige. Men det är långt, långt kvar till det 
heltäckande territoriella svenska försvar som 
var ambitionen för några decennier  sedan.

– De nya pengar som har utlovats räcker 
inte ens till den internationella insatsstyrka 
som försvaret har, säger säkerhetsexperten 
Bo Pellnäs.

Han menar att den dag som en konflikt 
av samma typ som den i Ukraina blir aktuell i 
de baltiska staterna berörs Sverige riktigt på 
allvar. Den bakomliggande orsaken är  enligt 
Bo Pellnäs en rysk revanschism som har 
sitt upphov i tiden för Sovjetunionens fall. 
Den ryska planen är inte att åter upprätta 
 Sovjetunionen menar han, men kanske det 
forna Tsarryssland och dess gränser.

– Jag såg tendenserna redan i slutet av 
1990talet när jag var i Kosovo. Ryssarna 
upplevde en förödmjukelse av att vara 
 försvagade militärt.

I vissa yrken leder inte kompetenta be döm   
ningar nödvändigtvis till någon glädjeyra.

– Det är sällan roligt att ha rätt när man 
arbetar som säkerhetspolitisk expert, säger 
Bo Pellnäs.

MÄRKLIGA SÄNGPARTNERS
I MELLANÖSTERN
Idag är världen global och konflikter följer med 
migrationsströmmar över nations gränser. 
De grymheter och mänskliga  tragedier som 

utspelar sig i Syrien och Irak påverkar även 
 Sverige. När Bo Pellnäs  riktar blicken mot 
Mellan östern ser han inte minst många 
 delikata överväganden för USA:s  räkning.

– Idag ser vi många märkliga säng
partners i området. Plötsligt har Iran och 
USA ett  gemensamt intresse av att  bevara 
den  irakiska regimen i Bagdad.  Dessutom 
måste USA väga ambitionen av ett enat 
Irak mot det strategiska värdet av att 
stödja  kurderna, med sina drömmar om en 
 självständig stat. I Syrien kommer man att 
göra insatser mot IS. Det stärker  naturligtvis 
alAssads regim, men man försöker minska 
den effekten genom att även direkt stödja 
andra rebellgrupper, som slåss mot regimen.

Den återigen uppflammande konflikten 
mellan Israel och palestinierna gör honom 
också sorgsen.

– Om den israeliska bosättningspolitiken 
på ockuperat område fortsätter som hittills 
blir den så kallade tvåstatslösningen  omöjlig 
att genomföra. I förlängningen står Israel 
inför ett obehagligt dilemma med en stor 
inhemsk arabisk befolkning som sannolikt 
inte kommer att få politiskt inflytande. Det 
kan leda till en slags apartheid.

UNDANTAGSTILLSTÅND
FÖR INTEGRATION
En annan konsekvens av konflikten i 
 Ukraina är att debatten om huruvida 
Sverige ska vara med i Nato har tagit ny 
fart. Enligt Bo Pellnäs är det något av en 
kvasifråga eftersom det svenska sam
arbetet med den västliga försvars

organisationen redan har gått så långt. 
Utöver de säkerhetspolitiska aspekterna till 
kommer de ekonomiska.

– Ett medlemskap i Nato kostar cirka två 
procent av BNP. Å andra sidan går mycket av 
ökade militära utgifter tillbaka till svenska 
företag och svenska löner.

Under en tämligen lång tid har eko
nomiska överväganden helt styrt den 
 svenska försvarspolitiken. Nu verkar det 
som att själva kärnverksamheten  återigen 
har hamnat i fokus. Bo Pellnäs menar att 
det är ett överlevnadsvillkor att sköta 
säkerhets politiken på ett seriöst sätt. Det 
gäller  faktiskt även inrikes angelägenheter.

– Vi måste framförallt hantera inte gra
tionen. Jag förespråkar ett slags  ”undan 
tags tillstånd” i socialt utsatta områden. 
Skicka dit de bästa lärarna, de bästa social
arbetarna och så vidare, så att vi kan vända 
utvecklingen i en positiv riktning. Vi måste 
vara beredda att kämpa, för vi bor i ett land 
som är välsignat i många avseenden. n

Förutsåg omvärdering
av försvarspolitiken
Det var en bekymrad Bo Pellnäs som inledningstalade på  Business 
Arena. Den före detta översten av första graden, som på senare 
år många gånger varnat för att det svenska  försvaret är under
dimensionerat, beklagade sig över att det sällan är  roligt att ha rätt 
när man är säkerhetspolitisk expert.

DANIEL BERGSTRAND | daniel.bergstrand@fastighetsnytt.se
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Tyréns tekniska konsulter erbjuder 
ett brett spektrum av tjänster inom 
brand, risk och säkerhet. Vi hjälper dig 
att projektera och dokumentera ditt 
brandskydd; vi kan ge stöd i systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA) samt upprätta 
klassningsplaner och explosionsskydds-
dokument. Tyréns utför även samhällets 
riskutredningar samt hjälper industrin 
med riskanalyser och safety audits.      

Vi kan även bemanna projekt med 
analysledare samt säkerhetsrådgivare 
vid hantering av farligt gods. 
     Tyréns forskarsamarbete, kompetens-
bredd och passion skapar en växtkraft 
som tillsammans med vår nyfikenhet och 
öppenhet ger dig den bästa lösningen.

Besök oss på www.tyrens.se

Tryggade samhällen

tyrens.indd   1 2014-10-10   15:22:55
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Politikernas dilemma är att de å ena sidan ska 
kunna ta obekväma beslut som är bra på lång 
sikt och å andra sidan bli omvalda på kort 
sikt. Det här dilemmat har gjort att  politiker 
på global nivå har hanterat den  globala upp
värmningen ganska dåligt.  Faktum är att det 
finns en del att säga även nationellt.

– Man hör många gröna modeord, men 
det händer inte så mycket i Sverige heller. Vi 
har höga utsläpp av växthusgaser per capita, 
säger Isadora Wronski.

Man brukar säga att den globala upp
värmningen är marknadsekonomins största 
misslyckande. Av de tio aktörer som  enligt 

Greenpeace har störst skuld för det för
ändrade klimatet är  samtliga olje och 
 gasbolag. Likafullt ser Isadora  Wronski med 
viss optimism på vad  marknadens aktörer 
kan göra i frågan.

– Möjligheterna finns och  marknaden 
kan gå före utan att invänta politiska 
 direktiv. Det finns allt att tjäna på att man 
är tidigt ute.

TJÄNA PÅ ENERGIN FRÅN OVAN
När det gäller fastighetsbranschen och 
samhällsbyggnadssektorn finns en hel del 
uppslag från Greenpeace. Solceller på tak 
passar exempelvis bra på köpcentrum, 
 industrilokaler, äldreboenden, simhallar 

Trots att alla förnuftiga människor vet att vi riskerar en  global 
 klimatkatastrof ökar utsläppen av växthusgaser oförtrutet. Men 
enligt Isadora Wronski som är sakkunnig på Greenpeace finns 
det hopp.

DANIEL BERGSTRAND | daniel.bergstrand@fastighetsnytt.se

Ingen idé att vänta
på politiska direktiv

Isadora Wronski, sakkunnig
på Greenpeace.
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Mellan 1850 och 2000 släppte  mänskligheten 
ut 1020 gigaton koldioxid.
Sedan 2000 har vi släppt ut ytterligare 
380 gigaton.
Enligt beräkningar kan vi på ett ”säkert” 
sätt släppa ut ytterligare 500 gigaton.
De stora olje-, gas- och kolbolagen 
har 745 gigaton i sina lager.
Det finns uppskattade övriga reserver 
på 2050 gigaton.
Slutsatsen är att om 13 år spricker 
mänsklighetens ”utsläppsbudget” om vi ska 
klara tvågradersmålet.
Källa: www.informationisbeautiful.net/visua-
lizations/how-many-gigatons-of-co2/
diagrammet e.g. IEA, carbon tracker

och bussdepåer. Isadora Wronski lyfter fram 
lilla Bua Kyrka i Varbergs kommun som ett 
gott microsystemexempel med sitt solcells
belagda tak. Kyrkan kan faktiskt sälja sitt 
överskott på el och tjäna på energin från 
ovan. På fastighetsområdet tror Greenpeace 
även på vindkraft, energieffektivisering och 
i en större skala på så kallade smarta nät.

– Mitt råd är att  fastighetsföretaget 
ska formulera en skarp vision när det 
 gäller  hållbarhet, använda experter, inte 
låta en  liten miljöavdelning hantera 
 frågorna utan integrera hållbarheten i 
hela  verksamheten. Se till de ekonomiska 
vinsterna, 30 procent av de lönsamma 
energieffektiviserings åtgärderna är ännu 
ogjorda, säger Isadora Wronski. n

FAKTA KOLDIOXIDUTSLÄPP

Mats Norrbom som är arkitekt och stads
byggnadsdirektör i Uppsala kommun me
nar att det har hänt mycket de senaste åren.

– Hållbarhet är en självklar utgångs
punkt idag, säger Mats Norrbom.

– Begreppet utvecklas, frågan har blivit 
strategisk och hamnat på ledningens bord. 
För några år sedan tycker jag att det var mer 
problemfokus, men idag letar man möjlig
heter på ett annat sätt och  försöker hitta 
fungerande affärsmodeller, säger  Andreas 
Gyllenhammar som är hållbarhets chef på 
teknikkonsultföretaget Sweco.

Gustaf Hermelin som är vd för Catena 
med mycket logistikfastigheter i port
följen tycker ändå att det går långsamt 

med tanke på vad som ligger i potten:
– Vi skrapar fortfarande på ytan. Jag 

har ännu inte träffat den som säger att 
det får kosta mer av miljöskäl, utan det är 
fort farande ekonomin som är viktigast. I 
själva verket har vi knappt börjat resan.

– Alla måste jobba med hållbar
het idag. Sedan kan jag tycka att vi 
inte är ända  framme med den sociala 
 hållbarheten.  Exempelvis måste vi in
tegrera olika  stads delar  socialt i våra 
städer, säger Ola  Göransson som är 
 arkitekt och partner på Arkitema 
Architects i Stockholm. n

DANIEL BERGSTRAND

Informationsteknologi gick från att ha varit ett fristående 
 fenomen till att bli en självklar ingrediens i så gott som varje 
verksamhet. Är hållbarhet på väg att bli integrerat på samma 
sätt inom fastighet och samhällsbyggnad? En kunnig panel på 
 hållbarhetsseminariet besvarade nog frågan med ett ja.

Hållbarhet integrerad del av
samhällsbyggnadsprocessen

| FASTIGHETSNYTT 5/2014 64



REPORTAGE: BUSINESS ARENA

Ett sätt att locka 
medarbetare
En effekt av hållbarhetsambitioner inom  näringslivet som 
det talas allt mer om är att det underlättar  rekrytering 
och får duktiga medarbetare att stanna kvar. 

– Hållbarhet är en viktig värderings
fråga idag. Folk vill jobba på ett 
 företag med ryggrad, säger Kerstin 
Lindberg Göransson som är vd på 
Akademiska Hus.

Hon tycker dessutom att fastig
hetsbranschen i sin helhet ska ta  fasta 
på hållbarhetsfrågan, inte minst den 
sociala aspekten, och  gemensamt 
ställa krav på sina  underleverantörer.

Duktiga människor vill uppenbar
ligen arbeta med hållbarhetsfrågor 
idag. Det är något som teknikkonsult
företaget WSP:s vd Magnus Meyer 
märker, och drar nytta av:

– Vi är konsulter som lever på vår 

kunskap och det är många som söker 
sig till oss just för att vi uppfattas som 
ledande inom hållbarhet.

– Till och med kinesiska ingenjörer 
gillar att jobba på svenska företag efter
som de är duktiga på hållbarhet, säger 
Carina Lundberg Markow som är chef 
för ansvarsfullt ägande på Folksam.

Hon menar för övrigt att företag 
med ett gediget hållbarhetsarbete 
har visat sig klara av kriser bättre än 
företag med sämre hållbarhetsarbete. 
Hållbarhet i ytterligare ett avseende 
med andra ord. n

DANIEL BERGSTRAND

Undersökning:
Hållbarhet ur ett
ledningsperspektiv
För att få ett utifrånperspektiv på hur ledande 
personer i och med koppling till fastighets
branschen resonerar kring miljömässig hållbar
het lät Fastighetsnytt ta fram en så kallad 
 kvalitativ marknadsundersökning. Inga siffror 
och tabeller alltså, utan fokus på vilka frågor 
respondenterna tog upp under samtalen. Det är 
alltid vanskligt att dra generella slutsatser ifrån 
en kvalitativ undersökning, men det kan vara ett 
sätt att väga sin egen uppfattning mot en kvalifi
cerad målgrupps reflektioner.

”Bara för två år sedan, när man pratade om 
hållbarhet så tänkte man bara på miljöfrågorna 
i större utsträckning än vad man gör idag. När 
vi pratar hållbarhet både här internt och när 
vi  pratar med kunder, så tar man ju även in de 
 sociala bitarna och de ekonomiska frågorna i 
 hållbarhet. Vi pratar om hållbara städer idag”.

Citat från en respondent som är verksam som 
vd på ett projektledningsföretag.

I rapportens slutord används uttrycket 
 ”Avkastning tack vare hållbarhet”. Det talas om 
att ”Hitta synergierna genom att  kombinera 
den energi, passion och lust att förnya som 
 aktivt,  modernt hållbarhetsarbete kan  innebära. 
 Dynamik och framåtanda skapas i projekten 
som ger medarbetare, samarbetspartners och 
 slutkunder inspiration och vilja att vara delaktig”.

Rapporten ”När hållbarhet möter
avkastning” går att ladda ner som pdf under
www.fastighetsnytt.se/rapporter.

”Tillgång
trumfar
ägande”
CSRexperten Per Grankvist hävdar att 
ingen behöver äga en borrmaskin. De få 
gånger man behöver borra ska man istället 
hyra borrmaskinen. Tillgången är viktigare 
än ägandet. Samma sunda förnuft när det 
gäller hållbarhet tycker han gäller bilen. 

– Fastighetsägare som bygger  bostäder 
med en bilpool i planeringen kan 
r educera antalet parkeringsplatser och 
använda ytorna till mycket bättre 
 saker, säger Per Grankvist. n

DANIEL BERGSTRAND

NÄR HÅLLBARHET
MÖTER AVKASTNING
Presentation av en kvalitativ marknadsundersökning

utförd på uppdrag av Fastighetsnytt för Business Arena 2014

Johan Durchman och Max Schori

September 2014
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Hej Stockholm, 
Göteborg och 
Malmö!
Våra stationer ligger i Sveriges mest centrala lägen – nära kollektivtrafiken 
och mitt i city. Lägen som är perfekta för kontor, hotell, bostäder, handel och 
service. Lägen som blir allt bättre i takt med att platserna utvecklas och 
integreras i städerna. 

Nu förvandlar vi våra stations områden till trygga och attraktiva delar av 
staden med liv och rörelse dygnet runt. Med lite mer stad kring stationerna 
får många fler chansen att bo och arbeta centralt. Och framför allt tjänar 
miljön på att det blir enklare att ställa bilen och välja att resa kollektivt.

Det vi gör bidrar också till städernas och regionernas utveckling. I Göteborg 
är visionen att skapa ett hållbart RegionCity för ökad rörlighet, fler möten 
och starkare tillväxt. I Malmö byggs första kontorshuset Glasvasen i nya 
stadsdelen Södra Nyhamnen och i Stockholm pågår bygget av Stockholm 
Continental mitt emot Centralstationen.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra planer! 

Ann Wiberg, Chef Affärsområde Stadsprojekt, 0734-39 26 28
Rolf Larsson, Regionansvarig Malmö, 070-602 47 40
Urban Hammarlund, Regionansvarig Göteborg, 070-569 29 49
Fredrik Johansson, Regionansvarig Stockholm, 076-897 67 56

Jernhusens fastighetsbestånd uppgår till 185 fastigheter, med ett totalt
marknadsvärde på 11,4 miljarder kronor.  Jernhusen ägs av svenska
staten och har 232 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

www.jernhusen.se
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Journalisten och politiske kommentatorn 
KG Bergström inledde med en  analys av 
 valresultatet och gav sitt grundtips att 
 Vänsterpartiet skulle krypa till korset och 
ställa sig bakom ett regeringssamarbete 
 mellan Socialdemokraterna och  Miljöpartiet. 
Att inte stödja deras budgetförslag skulle 
enligt KG Bergström vara ett politiskt själv
mord och med facit i hand kan vi konstatera 

att den politiske kommentatorn fick rätt. 
Huruvida hans spontana bedömning att den 
rödgröna regeringen kommer att bli en av de 
svagaste i modern tid är korrekt eller ej får 
framtiden utvisa.

Det finns dock en hel del andra faktorer 
som påverkar den svenska aktiemarknaden 
betydligt mer än ett regeringsskifte i  Sverige, 
påpekar Patricia Hedelius, ekonomireporter 

på Svenska Dagbladet. Bland dessa kan man 
nämna den geopolitiska ovissheten runtom 
i världen men för svenskt vidkommande 
främst i Ryssland. 

– De internationella investeringarna i 
 Sverige är rekordlåga men det har inte med 
det att göra att Stefan Löfven är på väg 
att bli statsminister utan det beror på det 
 geopolitiska läget och vår närhet till Ryssland.

Hon får medhåll av  nationalekonomen 
Stefan Fölster och Bettina Kashefi, chefs
ekonom på SKL, som båda konstaterar att en 
ny regering får ett ganska bra  utgångsläge i 
ekonomiska frågor och att  Allians regeringen 
lämnar över makten i ett land i ett 
förhållande vis bra ekonomiskt skick. Just 
den punkten tar Patricia Hedelius fasta på.

– I Storbritannien kritiserar man  svensk 

Inga större strukturella 
reformer att vänta
De finansiella marknaderna är ofta känsliga för politisk oviss
het och därför är det inte konstigt att fokus på Business Arena 
Stockholms första finansseminarium föll på valresultatet och det 
oklara parlamantariska läget.

SVERRIR THÓR | sverrir.thor@fastighetsnytt.se

FOTO: SIGURDUR J ÓLAFSSON

REPORTAGE: BUSINESS ARENA

SEMINARIUM 1



 

The full service properTy house

newsec 
störst på bostads- 
transaktioner

ring oss
08 454 40 00

newsec.se

Newsecs lokala, regionala och internationella köpdatabas skapar värde för dig.
Kontakta oss innan du gör din nästa bostadsaffär!



REPORTAGE: BUSINESS ARENA

arna för att sparka Anders Borg. Vi kanske 
kan kontra med att de sparkade  Winston 
Churchill efter andra världskriget. Jag skulle 
nog ta Winston varje dag.

ETT SUBOPTIMALT RÄNTEOMRÅDE
Vid ett politiskt maktskifte kan man  event 
uellt förvänta sig strukturella  förändringar 
men enligt Bettina Kashefi och Stefan 
 Fölster är sannolikheten för sådana inte 
stor, åtminstone inte på kort sikt. Det är i 
så fall främst inom kommuner och lands
ting menar Stefan Fölster men generellt 
sett är den svenska ekonomiska strukturen 
stabil vilket innebär att behovet för sådana 
 ändringar inte är stort.

– Det råder en bred enighet om det 
 finanspolitiska ramverket och  överskotts 
 målet och där tror jag att man står 
 stabilt på kort och medellång sikt, säger 
Bettina  Kashefi.

Den kortsiktiga ekononomiska utveck
lingen i Sverige kommer således inte att 
karaktäriseras av stora interna chocker 
och som Stefan Fölster konstaterar när 
 moderatorn Mia Odabas frågar vilken effekt 
räntebeslut i USA skulle ha på den svenska 

ekonomiska politiken så är risken för chock
höjningar av räntan inom överskådlig tid i 
princip obefintlig.

Ränteläget är ju av en stor vikt för den 
högbelånade fastighetsbranschen.  Räntan 
har varit låg över en längre period och  likaså 
även inflationen. Stefan Fölster tror att 
 räntan kommer att förbli låg ett bra tag till. 
Det kommer den sannolikt även att vara i 
Europa och då i synnerhet på  euro zonen 
som enligt många bedömare har visat sig 
inte vara ett optimalt valutaområde då 
 olika delar av eurozonen skulle behövt olika 
 räntelägen. Egentligen borde man kanske 
prata om optimala ränteområden då det 
först och främst har visat sig att eurozonen 
inte är ett sådant. 

Patricia Hedelius gör den i det samman
hanget intressanta observatioenen att 
 Sverige måhända inte heller är ett  optimalt 
ränteområde. Huvustadsregionen  visar över
hettningstendenser medan det  ekonomiska 
läget i andra delar av landet är betydligt mer 
svalt. Även i Sverige skulle det med andra 
ord kunna passa med en lokal penning
politik anpassad till de lokala behoven men 
frågan är hur praktiskt genomförbart det 

är när regioner inom landets gränser ändå 
 använder samma valuta.

KAN BLI UNDANTAG FÖR BOSTÄDER
En ständigt återkommande fråga i fastig
hetsbranschen numera är företagsskatte
kommitténs förslag. Kommittén har  kriti 
serats för att bland annat missgynna ny
produktion av bostäder men enligt  Stefan 
Fölster kan det bli så att regeringen gör 
 undantag för att få till fler bostäder.

– Om vi tänker oss en regering som i grun
den är för subventionering av hyres rätter så är 
det också sannolikt att den  kommer att göra 
ett undantag för byggandet av nya hyresrätter.

En annan fråga som diskuterats mycket 
i sammanhanget hyresrätter är marknads
hyror. Enligt Patricia Hedelius är det  ytterst 
oklart om marknadshyror skulle leda till 
fler bostäder, det krävs något mer till. En 
het potatis konstaterar Mia Odabas och 
tar  samtidigt tag i en annan het potatis, 
 ränteavdragen. Det finns de som befarar att 
slopade ränteavdrag skulle leda till att färre 
bostäder byggs men enligt Stefan Fölster är 
sannolikheten att dels hyrorna avregleras, 
dels ränteavdragen slopas, liten. n

norrtaljehamn.se

Slå dig ner på vår brygga.
Norrtälje Hamn - En levande stadsdel för barn, båtar och bad.

Tack för besöket på Business Arena Stockholm!
@norrtaljehamn@norrtaljehamn
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Många av branschens stora frågor  lyftes, kan
ske mer än tidigare, under denna val rörelse, 
infrastruktur, bostäder  generellt men kanske 
framförallt för unga och  studerande och inte 
minst jobbfrågan.

– Utifrån vårt perspektiv har student
bostadsfrågan varit högt upp på agendan, 
samt integrationsfrågan och ungdoms
arbetslösheten som också är viktiga frågor 
där vi som bransch behöver ta ett större 

 ansvar när det gäller den sociala hållbar
heten, säger Kerstin Lindberg Göransson, 
vd,  Akademiska Hus.

Med tanke på valresultatet talades det 
inte helt oväntat mycket om integration. 
Ett ämne där branschen kan göra en hel 
del  menade aktörerna på scenen. Här kan 
 politiken spela en stor roll, menar Johan 
Karlström, koncernchef på Skanska. Då   
staten är en riktigt stor kund anser han 
att de inte bara ska fokusera på priset utan 
 också ställa andra typer av krav.

– Vi har 20 procent av Sveriges  befolkning 
som är första eller andra  generationens 
 invandrare och som är en enorm tillgång. Här 

”Här står fastighetsbranschen på scenen och diskuterar  inte 
 grationspolitik, jobbpolitik och hållbart företagande, det  håller 
helt klart på att hända någonting”. Det konstaterade ekonomi
journalisten Mia Odabas som modererade inlednings passet  under 
 Business Arenas första dag.

MATTIAS FRÖJD | mattias.frojd@fastighetsnytt.se

Branschens frågor
högt upp på den
politiska agendan

REPORTAGE: BUSINESS ARENA
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tror jag att vi i vår bransch, med  politikernas 
hjälp, kan göra ganska mycket. Vi är stora 
 arbetsgivare, anställ arbetskraft från området 
när miljonprogrammen ska byggas om. Det är 
ett sätt att få folk att få inkomst och ett första 
jobb på sitt CV, säger Johan Karlström.

INFRASTRUKTUR OCH BOSTÄDER
Karin Wanngård, gruppledare för Social
demokraterna i Stockholms stad, är Stock
holms nya finansborgarråd efter Sten 
Nordin då valresultatet gav ett maktskifte 
i huvudstaden. Även om hon inte  officiellt 
tillträtt tjänsten gav hon dock under Busi
ness Arena ett tydligt besked om Förbifar
ten och Bromma flygplats.

– Beslut har fattats om Förbifarten, första 
spadtaget är gjort och det kommer att  byggas. 
När det gäller Bromma flygplats kommer 
den inte att kunna läggas ned under denna 
mandat period, det finns ett avtal som gäller 
till 2038. Det vilar hos staten och vi kommer 
 aldrig lägga ner en flygplats om det hotar jobb 
eller tillväxt, säger Karin Wanngård.

Klara besked, men efterspelet har inne
burit ett skifte i attityd, en  överenskommelse 
mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ som 
presenterades den 14 oktober  innebär att 
man vill bryta avtalet med Bromma  Flygplats 
tidigare och att området skall  klassas som 
stadsutvecklingsområde med bostäder senast 
2022. Man vill också att pengarna för trängsel
skatt ska gå till  kollektivtrafik istället för till 
Förbifarten. Johan Karlström såg också moln 
på himlen redan under Business Arena.

– Någonstans måste man bestämma 
sig för knäckfrågorna som kärnkraften, 
infrastruktur en med exempelvis förbifarten 
och Bromma flygplats, och någonstans mås
te Stefan Löfven kompromissa i det här. Jag 
är orolig, trots det tydliga besked vi fick från 
Karin Wanngård, att det kanske är så att vi 
får en ”da capo” på överkörningen av Annika 
Billström. Infrastrukturen i Stockholm är en 
förutsättning för tillväxten och bostadsbyg
gande, och det är bra för hela Sverige, säger 
Johan Karlström.

Han får också medhåll av Kerstin 
 Lindberg Göransson.

– Nu var Karin väldigt tydlig men 
 utifrån mitt gamla värv som flygplats
direktör på  Arlanda så kan jag säga att 
hotet mot  Bromma är ett hot mot hela 
 Sverige, sedan har vi också miljödomen 
mot Arlanda som kan reducera kapaci teten 

ganska rejält. Är det någonting som är 
otroligt viktigt för Sverige och  Stockholm 
så är det tillgängligheten, säger Kerstin 
Lindberg Göransson.

Men Kurt Eliasson, vd för SABO, tror 
ändå att det kan ske bra saker då bostads
politiken kommit högt upp på agendan hos 
nästan alla politiska partier.

– Det är första gången på många år där 
politiken över alla partigränser satt ett 
mål för bostadsbyggandet. Det har vi inte 
haft sedan 1964.

– Precis som Kurt Eliasson säger, är det 
viktigt att finns en enighet om att vi måste öka 
bostadsbyggandet, sedan  varierar det  något 
om vilka metoder som ska användas men det 

tror jag är lågt hängande frukt som Löfven 
kan använda i sina regerings förhandlingar. 
Sist men inte minst, när de sätter sig ner och 
pratar om viktiga  frågor som tillväxt och jobb 
inser man att denna bransch är betydelsefull, 
och de  signalerna finns i nästan alla politiska 
 manifest idag, säger Reinhold Lennebo, vd 
för  Fastighetsägarna Sverige. n

I sin regeringsförklaring den 3:e  oktober 
talade Stefan Löfven om 250 000  bostäder 
fram till 2020 och en bostadsmiljard 
ska tillföras kommunerna.  Miljöpartiet 
med Mehmet Kaplan tar rollen som 
 bostadsminister. Bostadsministern  flyttas 
också från  socialdepartementet till 
närings departementet och ges sam
tidigt  ansvar för stadsutveckling. 
 Infrastruktursatsningarna ska  också 
stärkas och det ska satsas på 
 höghastighetståg. Extra finans iering 
tas in via en vägslitageavgift.

Satsning på bostäder
och infrastruktur i
regeringsförklaringen

Sveriges statsminister 
Stefan Löfven, bild 
från Almedalsveckan.
FOTO:  ANDERS LÖWDIN

Det är första gången på många år 
där politiken över alla partigränser 
satt ett mål för bostadsbyggandet. 

Det har vi inte haft sedan 1964.
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Uppsala är en kommun som fått fart på byg
gandet, en stor anledning är att man lyckats 
gå från 7 till 32 olika byggherrar. Det har 
givit ett momentum i byggtakten,  menar 
Inger Anderbjörk, avdelningschef Fastighet 
och Exploatering, Uppsala kommun.

– I östra Sala backe där vi för första 
 gången gick ut mot hela marknaden är 
det nu 8 aktiva i projektet. Andra etappen 
 genererat intresse från 25 byggherrar varav 
14 är nya aktörer för Uppsalamarknaden. Vi 
har även tidsbegränsade markansvisningar 
för att sätta fart, säger Inger Anderbjörk.

Uppsala är dock Sveriges fjärde  största stad, 
hur ser risker och möjligheter ut i en kommun 
som Södertälje? Kenneth  Hagström, sam
hällsbyggnadsdirektör i  Södertälje  kommun, 
berättar att man  märker att både de små 

och stora  aktörerna är väldigt obenägna 
att ta  risker i sina  projekt och har annat att 
 fokusera på än  byggandet i ytterområdena i 
 Stockholms län.

– Hela vår kommun är en risk i mångas 
ögon, det kan vi jobba med. Vi  kommuner 
måste lära oss att förstå marknaden bättre, 
hur de tänker och resonerar för att kunna 
föra den här dialogen som alla är så  rörande 
överens om att vi ska föra men inte vet 
vad den riktigt handlar om ännu. Hur man 
 tänker kring risk är ett exempel om vi  förstår 
detta kan vi föra dialogen på ett  annat sätt 
och kommunicera den sanna bilden av hur 
det faktiskt ser ut, vilken betalnings förmåga 
som finns, vilka målgrupper vi riktar oss 
emot, vilka som har behovet, vilka projekt 
som genomförs och som faktiskt säljer bra. 

Vi har inte den här dialogen alla gånger, 
Kenneth Hagström.

Är ett Regionplaneorgan lösningen för 
ett ökat byggande?

– Har vi visat oss inkapabla att förse 
 regionen med bostäder då tror jag att staten 
drar in och så får vi ett regionplaneorgan 
över oss som talar om vad vi ska göra,  säger 
Christina Leifman, stadsbyggnadschef, 
 Sollentuna kommun.

Thomas L Thunblom, samhällsbyggnads
chef, Upplands Väsby kommun, ställer sig 
dock tveksam till den lösningen.

– Jag hoppas inte på det, med skolan 
ropar man på staten, med järnvägen är det 
staten och nu bostadsproduktionen, nej de 
vassaste knivarna i lådan ligger nog här hos 
kommunerna, säger han.

”VAD SKULLE DE GÖRA?”
Finns det då annat som staten kan göra 
för att hjälpa till? Utredningarna har som 
sagt varit många och det kan vara dags 
att gå till handling. Hans Lind, professor 
på KTH,  menar att det nu behövs politisk 
 handlingskraft och politiska beslut. Han 
tycker också att det delats ut för mycket 
 kritik mot  Attefall.

– Perbo och Attefall plockade fram allt som 
det var fel på. De kritiserades för att tillsätta 
massa utredningar men vad skulle de göra? 
I vissa fall gick de direkt till  regeringen med 
vissa förslag och vad fick de för kritik då? Det 
var inte ordentligt utrett, säger Hans Lind.

Hans Lind listade också, i hans tycke, 
de tre bästa besluten från tidigare bostads
ministern Attefall.
1. Utredning av bostadsrätter. Att reformera 
hyresmarknaden är ett hopplöst företag. Att 
öppna upp för uthyrning av bostadsrätter är 
en jätteviktig reform.
2. Oklara roller för olika aktörer. Att för bjuda 
tekniska särkrav är en tydlig  markering att 
kommunerna ska veta vad de ska syssla med 
och inte syssla med.
3. Satt igång ett allmänt putsande på regel
verket, överklagandemöjligheter, region
planeringens roll och så vidare. n

MATTIAS FRÖJD

Inte kommunernas fel

Lennart Sjögren och Karin Klingenstierna.
FOTO: SIGURDUR J ÓLAFSSON

1 000 sidor utredningar förra året, är det inte dags att gå till hand
ling nu undrar  Lennart Sjögren som tillsammans med  Karin 
Klingenstierna modererade  seminariet om bostadsmarknaden. En 
fråga som lyftes fram var om det är kommunernas fel att det inte 
byggs, något som kommunföreträdarna inte höll med om. Hans 
Lind tyckte också att det riktats alldeles för mycket kritik mot 
 tidigare bostadsministern, Attefall.

MATTIAS FRÖJD | mattias.frojd@fastighetsnytt.se
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Kopplingen kollektivtrafik
och bostadsbyggande en
framgångsfaktor

Ja, det var en märkbart nöjd HG Wessberg 
som var inbjuden att tala om resultatet av 
den så kallade Stockholmsförhandlingen 
där han var statens förhandlingsperson 
 till sammans med Catharina Håkansson 
 Boman. Tunnelbaneuppgörelsen skapar 
möjligheter för 78  000 bostäder, 9 nya 

 stationer och en möjlig byggstart så snart 
som 2016. Han pekar på att det viktiga är att 
alla politiska beslut är fattade, och som var 
tanken, innan valet. Alla avtal mellan stat, 
landsting och kommun samt  riksdagsbeslut 
om höjning av trängselskatt som är en 
 väsentlig del av finansieringen.

– Allt är klart och överlämnat till SL:s 
tunnelbaneförvaltning som nu ska se till att 
det här blir verklighet, säger HG Wessberg.

En framgångsfaktor, anser HG Wessberg, 
var att man tydligt kopplade ihop behovet av 
en investering i kollektivtrafik med bostads
byggande, och framförallt att kommuner 
och landsting är med och betalar. Modellen 
innebär helt enkelt, menar han, att vill man 
bygga bostäder och vill ha tunnelbana så går 
det bra om man är beredd att betala.

Kommunernas investering  ligger på 
5,2 miljarder och de som ingått överens
kommelsen om att bygga bostäder i 
 samband med tunnelbanebygget är  Stock 
holms stad, Nacka kommun, Solna stad och 
Järfälla kommun.

HG Wessberg berättade att när han stod på Business Arena för 
ett år sedan som förhandlingsperson för utbyggnaden av tunnel
banan så fick han frågan om det kommer att gå i mål? Ja hade han 
svarat lite kaxigt varvid halva salen skrattat och undrat om han 
visste vad han pratade om:  ”Nu ska jag skryta, det gick jäkligt bra.”

MATTIAS FRÖJD | mattias.frojd@fastighetsnytt.se
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HG Wessberg.

FOTO: SIGURDUR J ÓLAFSSON
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På frågan om huruvida det verkligen 
kommer att byggas bostäder så menar HG 
Wessberg att det är väldigt tydligt i avtalet.

– De får här förskottera kostnader i ut
byggnaden av tunnelbanesystemet som de 

inte får tillbaks förrän de byggt bostäder, det 
kallas för incitament.

Tunnelbanans finansiering är klar 
men 78  000 bostäder kräver också stora 
 investeringar i de kommuner där det ska 
byggas. I fastighetsbranschen brukar man 
tala om klara och tydliga förutsättningar 
som en av de viktigaste komponenterna för 
en investerare. I Nacka innebär uppgörelsen 
bland annat 14  000 nya bostäder i västra 
Sickla till 2030.

– Det är en fördubbling av den takt som 
vi jobbat med hittills, samtidigt vet vi nu vil
ka förutsättningar det är som gäller. Vi ska 

 bygga tunnelbana, vi har projekten och vet 
var vi ska bygga. Sedan är vi väldigt  beroende 
av marknaden, att få hit intressenter som 
ska bygga åt oss, säger Gunilla Glantz, stads
byggnadsdirektör, Nacka kommun.

– Denna uppgörelse är oerhört stark i den 
meningen att vi knyter bostads byggandet 
i hårda avtal. Vi ska till exempel bygga 
drygt 47  000 nya bostäder i anslutning till 
 tunnelbanan och lusläser man avtalet så står 
det också 2 700 per år, vi har alltså lovat en 
genomsnittlig byggtakt. Det ger en  trygghet 
som gör att det går att investera, säger 
 Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnads
direktör, Stockholms stad.

”MÅSTE HANTERAS RÄTT”
Intresse finns förmodligen hos många 
 fastighetsutvecklare då det i stort  handlar 
om attraktiv mark i attraktiva lägen. 78 000 
nya bostäder borde kunna sätta lite press på 
 hyresmarknaden men, om man får tro  Stefan 
Ränk, vd på Einar Mattsson, så  kommer 
det att dyka upp några billiga  bostäder på 
dessa platser. Då krävs det en kontinuerlig 
 utbyggnad av infrastrukturen.

– Vad det gäller de här tunnelbane
satsningarna så går de generellt sett på 
attraktiv mark där det kommer att  byggas 
attraktiva bostäder och det är klart att det 

Den totala investeringen uppgår 
till 19,5 miljarder varav:
Trängselskatt 9 miljarder
kommuner  5,2 miljarder
Statliga anslag 3,825 miljarder
Länsplan   0,825 miljarder
SLL  0,665 miljarder
 
Utöver detta tillkommer en investering i 
fordon och depåer på 6,2 miljarder som 
Landstinget står för.

FAKTA FINANSIERING
TUNNELBANEUPPGÖRELSEN

Finns finansiering och beslutskraft
för allt det som hör staden till?
Utbyggnaden av  tunnelbanenätet i  Stock 
holm skapar nya fina  lägen för att  bygga 
stad. Men det faktum att  kommunerna 
ska medverka i  finansieringen med hela 
5,2  miljarder påverkar markpriset. En  sär 
skild  tunnelbaneavgift ska läggas ovanpå 
 markpriset och får naturligtvis till sist 
 betalas av hyresgästerna och bostadsrätts
köparna. Det gör det dyrare att bo och 
medverkar inte till att lösa bostadsfrågan 
för dem med låg betalningsförmåga. Mot 
det kan man invända att ett ökat utbud av 
bostäder utmed de nya banorna kanske kan 
pressa bostadspriserna.

Förhandlingspersonen HG  Wessberg 
berättade på Business Arena att han 

 försäkrat sig om att kommunerna  verk 
ligen bygger utlovade bostäder och dess
utom i överenskommen utbyggnadstakt. 
Bra att bostäder byggs och att takten 
ökar, men för att bygga stad måste även 
övrig infrastruktur och samhällsservice 
hänga med i svängarna. Till ett verkligt 
 stadsbyggande hör kopplingarna tvärs 
de  radiella tunnelbanelinjerna. Med  tvär 
banor integreras stadens olika delar utan 
att glesas ut.

En oro jag kan känna är risken för ett 
enahanda byggande av låg kvalitet när 
det nu ska gå snabbt. Det har gått mode 
i att bygga ”stadsmässigt”, men det är inte 
stadskulisser vi behöver utan fungerande 

stad med alla sina mikroekonomier, sina 
många olikheter och pulserande socialt 
liv. Finns finansiering och beslutskraft 
för allt det som hör staden till; kulturen, 
biblio teken, vården, skolorna med riktiga 
 skolgårdar, de grönskande lekplatserna? n

 
ÖRJAN WIKFORSS

PROFESSOR EMERITUS, KTH

Göran Cars.

Örjan Wikforss
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kommer att bli höga markpriser. Folk  kommer 
att vilja bo här, det är det som styr mark
priset i slut änden. Man måste vara klar över 
att när man pratar om billiga, nya bo städer 
så kan dessa bara byggas på billig mark. Ska 
man hitta  billig mark succesivt då måste man 
ha en  konsekvent och löpande  utbyggnad 
av  infrastruktur så att man börjar bygga på 
 platser som tidigare inte efterfrågats, säger 
Stefan Ränk.

Göran Cars, professor i stadsplanering på 
KTH, höjer dock ett varningens finger för att 
man inte ska tro att lyckan är gjord bara för 
att det kommer till infrastruktur och att detta 
per automatik ska leda till bättre tillgänglighet 
och tillväxt.  Han menar att ett lyckat projekt 
handlar om vår förmåga, kapacitet och kompe
tens att integrera processerna.

– Det finns en rasande övertro till infra
struktur. Tunnelbanan i Nacka och Barkarby 
är ett jättebra exempel, de kommer leda till 
tillväxt men en tankeställare borde vara varför 
i hela fridens namn står inte byggarna i kö i 
Hässelby, Rågsved och Hagsätra som har exakt 
samma tillgänglighet i dag. Så man ska inte tro 
att infrastruktur är något saliggörande medel 
utan det måste hanteras rätt, säger Göran Cars.

SAMMA MODELL FÖR HÖGHASTIGHETSTÅG
H G Wessbergs uppdrag fortsätter nu med  andra 
infrastruktursatsningar som förhandlings
person i det så kallade Sverige bygget. Tanken är 
att samma modell som  använts i Stockholms
förhandlingen ska  användas. De nya uppgift
erna omfattar  framförallt  utbyggnaden av 
det nya stam banenätet som handlar om ett 
höghastighetsnät i södra Sverige som knyter 
ihop Stockholm, Göteborg och Malmö. När 
det gäller planerna för hur sträckorna för hög
hastighetståg ska gå finns färdiga studier och 
förberedelsearbeten för JärnaLinköping och 
GöteborgBorås. Detta är inget man  kommer 
rucka på, poängterar HG Wessberg, samt att 
Jönköping blir ett nav när de tre stor städerna 
ska nås i systemet.

– Men sedan är det fina i kråksången för 
mig som förhandlingsperson att det är väldigt 
lite som är lovat längs de här sträckorna vil
ket öppnar för ett stort handlingsutrymme. 
Det blir intressanta diskussioner mellan mig 
och Catharina Håkansson Boman och de kom
muner som väldigt gärna vill vara anknutna 
till systemet. Och det är ingen gissning att vill 
man ha en station så går det alldeles utmärkt, 
om man betalar. n

Skuld på 300 miljarder
När man talar infrastruktur är  siffrorna 
ofta hissnande. Enligt  Susanne  Nielssen 
Skovgaard, chef trafik och  infrastruktur 
på WSP, har Sverige en infrastruktur 
skuld på 300  miljarder att jaga ikapp. 
Från regeringshåll finns besked om 
satsningar på över 400  miljarder 
kronor som ska  vikas åt infrastruktur 
fram till 2025. Per  Corshammar, chef 
järnvägen på Ramböll,menar att ett 
komplett  infrastruktursystem skulle 
kosta 1 000 miljarder.

Men pengar växer som bekant inte 
på träd och prioriteringar  innebär att 
vissa banor och stationer får klara 
sig med mindre. Örjan  Wikforss, 
 professor emeritus på KTH och  
 moderator för dagen, noterade ogräs, 
buskage och ledningsstolpar igen
rostade till oigenkännlighet, senast 
han var på stationen i Ljungskile. Per 
Corshammar menar att  Trafikverket 
haft svårt att få budgeten att gå 
ihop och fokuserat på de stora stam
banorna. Då är frågan varför det skulle 
vara lönsamt att fortsätta driva järn
väg i dessa områden?

– Antingen avfolkas bygden 
 eller så finns möjligheten att leva 
kvar. Skulle vi lägga ner järnvägen i 
 Ljungskile så vill inte  ungdomarna 
bo där och flyttar till Göteborg. 
 Urbaniseringsprocessen pågår och är 
inte heller något vi kan stoppa med 
extremt bra kommunikationer. Men 
man kan minska trycket genom att ha 
bra kommunikationer i övriga  delar 
av landet, säger Per  Corshammar.

Susanne Nielssen Skovgaard tror 
att man fortsatt behöver rikta insats
erna mot de ställen där det behövs 
som bäst.  Men man behöver också 
tänka i lite nya banor menar hon. Ett 
sätt som är gångbart i andra länder 
är att privata aktörer även kan ha 
hand om stationerna, det är där tåg
operatörer och andra tjänar pengar 
menar hon.

– Gullmarsplan är en otroligt 
 central knutpunkt, och samtidigt en 
av de mest sunkiga i Stockholm. Tänk 
om man skulle upphandla det och få 
det att blomstra.

Både Per och Susanna är överens 
om att en stor bov i dramat när det 
gäller eftersatt infrastruktur är den 
tid det tar i beslutsprocessen. Ett 
 exempel är Västkustbanan.

– Trafikverket och Banverket har 
hållit på i 26 år, det satsades 70 
 miljarder och vi är inte klara. Samtidigt 
började man bygga höghastighets
järnvägen mellan  Madrid och Sevilla 
för 70 miljarder vilket tog fyra år. Där 
har man nu åkt tåg i 22 år och haft 
nytta av sin investering medan vi på 
västkusten står och undrar varför 
järnvägen inte fungerar. Det är inte 
pengar som är problemet i de här 
projekten utan det är beslutsam heten 
och att man håller uppe tempot, 
för har vi inte ett högt tempo så blir 
 investeringarna fruktansvärt dyra, 
säger Per Corshammar. n
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I dagsläget är det framförallt handeln som arbetar mycket med branding. Att 
 Business Arenas fördjupningsseminarium i ämnet var fyllt till bristningsgränsen 
tyder på  intresset ser ut att ta fart även inom andra delar av fastighetsbranschen. 
Branding och  koncept ualisering handlar i grund och  botten om att kommunicera 
med  människor.  Mattias Berg, varumärkes ansvarig på  Property People, kallar 
branding för en ”gigantisk match makingprocess” av fastigheter och människor.

– Branding handlar inte om att sätta en skylt på ett hus. Hus är helt vär
delösa, om de inte har ett innehåll som attraherar  människor, säger Karolin 
Forsling, affärsområdeschef på Retail AMF Fastigheter.

Eva Eliasson, kommunikationsansvarig Stadsprojekt på Jernhusen, säger att 
värdet av branding framförallt märks i form av en kortare uthyrningsprocess.

– Bra branding kan korta beslutstiden, och då har man tjänat pengar.

TÄNK EFTER FÖRE, LÖFTE OCH BEVIS
Mattias Berg för fram en struktur i tre faser som man kan använda för att arbe
ta med branding. Det första steget är att ”tänka  efter före” genom att identifiera 
 potential och utmaningar med objektet. Thomas  Tranberg tar Bonniers bygge 
av Hornstullsgallerian som exempel.

– Det första vi gjorde var att tänka  efter före. Vad var bra med området och 
vad  saknades?

Det andra steget i Mattias Bergs branding process är att skapa ett löfte till 
den målgruppen man vill nå. Till öppningskampanjen för Hornstullsgallerian 
användes ”Välkommen till gaffel och knivsöder” som slogan. Löftet var att för
bättra området men att samtidigt bevara Hornstulls karaktär.

– Tidigare var Hornstull osäkert, knivsöder. Men så har vi adderat något till 
Hornstull, säger Thomas Tranberg.

Eva Eliasson, Jernhusen, konstaterar att utöver funktion och estetik så 
behöver branding även förmedla byggnadens ”själ”, någonting som väcker ha
begär. Richard Smart, Senior Director på CBRE West End, ger exempel på hur 
företag i London arbetar med kreativa sätt att kommunicera löften. 

– Till en visning bjöd ett fastighets företag in en professor från Harvard som 
talade om hur man ska kombinera  produktivitet och välmående på arbetsplat
sen. Detta  visar kunden att man bryr sig om mer än att  maximera kvadratme
terpriset, berättar  Richard Smart.

Det tredje och sista steget i Mattias Bergs brandingstruktur är att bevisa 
löftet genom att realisera de funktioner som man har  utlovat.

– Utan bevisen blir löftena propaganda som ger besvikelse, säger Mattias Berg.
– Det handlar inte bara om att  exempelvis  ge byggnaden ett särskilt namn, 

det  viktiga är att leverera beståndsdelarna i varu märket, säger Richard Smart 
under sin  redogörelse för marknaden i London. n

Branding skapar värde
Ett lyckat varumärkesarbete resulterar i kortare 
besluts tider och högre intäkter. Receptet är att  tänka 
efter före, kommunicera  löften och visa upp bevis.  
Detta och mycket annat diskuterades under  för 
djupningsseminariet  Branding och konceptuali sering 
av  fastigheter.

LINDA BOMAN | redaktionen@fastighetsnytt.se

Fredrik Kolterjahn, senior analytiker HUI Research, 
 anser att handeln skulle vinna på att hämta inspiration 
från besöksnäringen. Ett köpcentrum kan utformas 
som en destination, en plats som i sig är värd en resa. 
En  lärdom är att utveckla ett helhetsperspektiv och ett 
värdskap som sträcker sig över fastighetsgränserna 
 genom att samarbeta i närområdet. Nils Styf, som är CIO 
på  Citycon, anser att det är få köpcentrum som har till
räcklig dragningskraft för att vara en destination. Han 
ser värdet av en annan typ av köpcentrum som istället är 
en del av stadsbilden.

– Jag tror mycket mer på att våra köpcentrum är en 
del av ett större sammanhang. Egentligen kommer man 
inte dit för våra köpcentrum, utan man passar på att 
handla, säger Nils Styf.

– Morgondagens kund är stadskunden, säger Kenneth 
Christensson, vd på Optimal Progress.

– Urbanisering är en av megatrenderna i världen och 
det tror jag kommer att få enorma effekter på handel 
och destinationer. Man vill inte tänka att man ska till ett 
 köpcentrum utan man vill vara i en urban miljö, säger 
Nils Styf.

Mona Kjellberg, marknadsanalytiker på  Tyréns, ser 
även urbaniseringstrenden i planeringen av  handelsplatser.

– Handelsplatser liknar allt mer den klassiska stads
kärnan. Det fylls på med restauranger och service och 
skolor. Det finns stort intresse för att bygga bostäder i 
och i direkt anslutning till handelsplatser. n

LINDA BOMAN 

Handel som
destination?
Kan fastighetsbranschen lära av 
 besöksnäringen och utforma handels
platser som destinationer?  Eller är 
 köpcentrum platser som man besöker 
på väg till något annat?
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När David Johansson, forskare inom medie
teknik, visar olika användningsområden 
för applikationen Augmented Reality (”för
stärkt verklighet”) tycks möjligheterna vara 
obegränsade. Allt man behöver är en smart
phone. Med AR kan man placera ut  virtuella 
modeller på fysiska ytor, exempelvis kan 
man se hur en soffa kommer att se ut i ett 
vardagsrum, eller hur en byggnad kommer 
att se ut på obebyggd mark. Ett tacksamt 
verktyg under hela processen i alla typer av 
samhällsbyggnadsprojekt.

Ett annat användbart tekniskt verktyg 
som skapar mervärde är ljuset. Med ljus
design kan man skapa ett varumärke kring 
en plats och få de mest triviala områden att 
bli intressanta. Det är det ljusdesign handlar 
om – rätt ljus på rätt plats vid rätt tid.

– I mörka miljöer försvinner arkitekturen 
och skapar otrivsel. Genom rätt ljussättning 
ökar trivseln, inte minst hos dem som bor i 
området, berättar Kai Piippo på ÅF Lighting. 
Han kallar det för arkitekturens fotosyntes. 
– Genom ljuset får man fram arkitekturen 
på ett sätt som inte varit tydligt innan.

Ljus kan således skapa  identitet och 
 attraktion. Det kan även  digitaliseringen, 
 menar Joakim Jardenberg och  Micco 
 Grönholm från Helsingborgs stad. 
I Helsingborg har man möjliggjort fritt 
 internet för alla invånare. Tanken med en 
fri  surfzon är att attrahera nya invånare 
och få de  befintliga att stanna kvar.  Särskilt 
de unga invånarna.

– En stad ska erbjuda det bästa  möjliga 
för så många som möjligt, säger Micco 
 Grönholm. Där kommer tillgången till 
 internet in i bilden.

– Internetbegränsningen är ett demo
kratiskt problem, därför behöver staten 
steppa in och lösa detta. Internet för
tjänar att tas på allvar på riktigt, säger 
Joakim  Jardenberg. n

Teknik som lyfter arbetsliv och vardag. Ljus som skapar  identitet 
och attraktion. Digitalisering som skapar tillväxt. Fastighets
sektorn är kanske inte den bransch som ligger i framkant vad 
gäller anammandet av teknisk utveckling. Men potentialen finns 
och möjligheterna är oändliga. 

SUSANNA THULÉ | susanna.thule@fastighetsnytt.se

Oändliga möjligheter 
med rätt teknik

FOTO: KAI PIIPPO

FOTO: MIKAEL SILKEBERG

Bilder på Mariatorget, före och
efter ÅF Lightings ljussättning.
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Finns det en risk att etablerade ”sanningar” 
påverkar oss mer än vi tror? En som tycker 
att man inom stadsplanering i större ut
sträckning än idag behöver pröva olika 
 orsakssamband kritiskt är Lisbeth Söder
qvist som är docent i konstvetenskap och 
författare till boken Att gestalta välfärd. Som 
exempel tar hon det ofta förekommande 
 påståendet att om man drar in gator i våra så 
kallade ”isolerade förortsenklaver”, så ökar 
den ekonomiska tillväxten i områdena ifråga.

– Om man inte kritiskt och vetenskapligt 
prövar den typen av föreställningar blir det i 
själva verket en normativ teori, en ideologi, 
säger Lisbeth Söderqvist.

Hon menar att olika diskurser har satt sin 
prägel på svensk arkitektur  under  historien. 
I början av 1900talet ville  arkitekterna 
vara  ingenjörer eftersom teknik och mass
produktion stod högst i kurs. I mitten av 
århundradet lutade arkitekterna över åt soci
ologin eftersom det var byggandet av välfärds
staten som stod i centrum. Idag är nyckelorden 
utanförskap och  företagande, och arkitekerna 
har blivit experter på  samhällsekonomi.

– Och då hävdar de exempelvis att 
 gatunätens struktur i förorten påverkar den 
ekonomiska segregationen.

DELVIS POLITISKT SKAPAT
INFLYTTNINGSTRYCK
Tomas Lewan som är arkitekt och  verksam 
på Nyréns menar att förtätning är ett 
 begrepp av det slag som ”alla”  sluter upp 
bakom idag. Han ifrågasätter bilden 
av  orsakssambanden bakom de höga 
inflyttnings talen till  storstäderna.

– Genom sina satsningar i storstäderna 
är politikerna i praktiken med och driver 
på inflyttningen.

Om man ska tro Tomas Lewan är alltså 
politikerna även aktivt bidragande till 
den process som skapar bostadsbristen i 
 storstadsregionerna. Men varifrån får de 
sina idéer om hur det fysiska samhället 
ska  utformas?

– Politiker är inte experter på stads
planering, utan de har rådgivare som  påverkar 
dem, säger Lisbeth Söderqvist.

Tomas Lewan, som kanske kan  betraktas 

som en slags rådgivare även han, tycker 
inte att det är något fel på staden eller att 
det saknas kunskaper om hur man bygger 
en bra stad.

– Vi har stor kunskap idag, vi har 
 konkreta exempel på hur man lyckas bra 
i form av Hammarby Sjöstad till exempel. 
Problemet är att målet är för ensidigt, det 
vill säga att nu bygger vi bara gaturum, säger 
Tomas Lewan.

ENSKILDA AKTÖRER KAN HA
FÖR STORT INFLYTANDE
Ytterligare ett berepp som har haft stort 
inflytande sedan tidigt 1990tal i Sverige 
är marknaden. Det är ett begrepp som Lars 
 Anders Johansson i egenskap av projekt
ledare för kulturfrågor på den marknads
liberala tankesmedjan Timbro omhuldar. 
Han ser Östermalm som ett lyckat exempel 
på marknadsdriven stadsutveckling. Han 
menar att det lyckade resultatet berodde på 
tydliga politiska regler som satte ramar, men 
inte detaljstyrde. Det som sedan satte stopp 
för den gynsamma perioden var modern
ismen, menar han.

– När stadsmiljön idag inte ser ut som vi 
vill beror det till stor del på modernismens 
 inflytande i Sverige. Sedan kan det absolut 
vara så att enskilda aktörer på marknaden har 
alldeles för stort inflytande, men det  betyder 
inte att marknaden har för stort  inflytande. 
Den nya arenan i Solna är ett exempel på när 
stora exploatörer slår ut de små, och så får 
man något som ingen gillar. n

Fakta eller ideologi 
inom stadsplaneringen?
Spelar idéer någon roll längre? Så inledde moderatorn Göran 
 Rosenberg seminariet om urbanitet och storstadsfrågor på 
 Business Arena. Åtminstone verkar det som att begrepp har en 
förmåga att styra många människors tankar i en viss riktning 
 under vissa perioder.

DANIEL BERGSTRAND | daniel.bergstrand@fastighetsnytt.se
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På 2nd Chances Facebooksida kan man läsa 
om en verksamhet som ”verkar för att bryta 
all typ av utanförskap och underlätta för 
människor med kriminell bakgrund att ska
pa sig ett hederligt liv med var aktigt  arbete”. 
Verksamheten startades av Samir Sabri för 
fyra år sedan.

Rörelser som 2nd Chance, som har 
 sociala entreprenörer på plats i problem
drabbade områden, krävs för att lyckas 
nå ut till  ungdomar i kriminella gäng. Här 

har även  fastighetsbranschen en  viktig 
roll att spela.

– Fastighetssektorn behöver backa upp 
sådana här verksamheter genom att skapa 
en finansiell ryggrad. Vi bör bidra med det vi 
kan, som att erbjuda arbete till ungdomarna, 
säger Lennart Weiss, kommersiell direktör 
på Veidekke.

För att lyckas är ett lokalt arbete nöd
vändigt. En hyresvärd måste accepteras och 
ha en förankring i området.

– Som aktör kan man inte gå in och 
 kortsiktigt satsa på projekt som inte 
 mottas av dem som bor där. Dialog och 
sam verkan  mellan boende, aktörer och 
sociala  entreprenörer krävs, säger Ihsan 
 Kellecioglu på Rädda Barnen. Han menar att 
de  konflikter som uppstår ofta kan härledas 
till att dialogen skett över huvudena på dem 
som bor området.

När det kommer till kritan menar Samir 
Sabri att det egentligen inte är så svårt att 
bidra till en ökad social hållbarhet.

– Det räcker med att det finns vilja och 
mod. Svårare än så är det inte. n

SUSANNA THULÉ

Social hållbarhet – på riktigt

Enligt Tobias Olsson från Sveriges 
 Arkitekter manifesteras samhället alltid i 
 arkitekturen. Politiken och arkitekturen 
hänger ihop, på så vis att alla politiska 
beslut som fattas får konsekvenser på 
 arkitekturen. Han visar bilder på husen 
som kännetecknar Amsterdam – tunna 
och byggda på höjden. Ett politiskt skatte
beslut. Han nämner ett aktuellt nationellt 
fall: Attefallshusen. Ett politiskt beslut till 
följd av bostadskrisen, vars konsekvenser 
ännu är okända.

– Vad gäller Attefallshusen har man bara 
tittat på hur man kvantitativt kan producera 
nya bostäder. Målsättningen har varit för 
 fokuserad på bostadsbyggandet och inte på 
en långvarig livsmiljö.

Långsiktighet och hållbarhet är led
ord som bör prägla den arkitekturpolitiska 
 debatten och inspelen på hur den framtida 
politiken bör utformas är tydliga. Bygg
herrarna måste ta del av diskussionen, 
 kommunerna måste få en möjlighet att agera, 
det måste finnas särkrav och politiken måste 
ta ett större ansvar genom att  formulera en 
strategi och se till att den efterlevs.

En sak är åtminstone klar och det är att 
arkitektur i spåren av bostadskrisen  åter igen 
har börjat diskuteras.

– Inget ont som inte för något gott med 
sig, konstaterar Belatchew Arkitekters vd 
 Rahel Belatchew  Lerdell. n

SUSANNA THULÉ

Inget ont som inte
för något gott med sig

FÖRDJUPNING H

FÖRDJUPNING Ö

Ett attefallshus är ett så  kallat 
komplement bostadshus som blev 
 verklighet 2 juli 2014. Attefallshuset, 
och de nya  ”attefallsreglerna” har 
gjort att det är  tillåtet att bygga ett 
komplement bostadshus upp till 25 m2 
helt utan bygglov som kan användas som 
permanent bostad. Attefallshuset kan 
byggas på till exempel prickmark och 
utan  grannars medgivande, men måste 
byggas 4,5 meter från tomtgräns.
Källa: www.attefallshus.se

FAKTA ATTEFALLSHUS

FOTO: ENKELRUM.SE

Åhörare twittrar på plats. ”Samir Sabri.  Social hållbarhet. På riktigt”. Historien  Samir Sabri  berättar 
är en gripande livs berättelse om att straffas på felaktiga   grunder, om att leva med en lögn och om 
ett samhälle som upprepade gånger sviker. För att dela med sig av sin  historia och  informera om hur 
fastighetsbranschen kan bidra till samhällsutveckling har han och en panel samlats för ett samtal.

I de flesta länder visar man upp sin arki tektur med stolthet, den är något man  värnar högt om. Till 
skillnad från  exempelvis våra grannländers utarbetade arkitektur politik,  släntrar Sveriges efter, 
något som kan få  stora  konsekvenser framöver. Hur får vi en hållbar arkitekturpolitik? Och varför 
 behöver vi en?
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På ÅF har vi en passion för  
energieffektivisering
Som ledande teknikkonsult bidrar ÅF till en bättre framtid.   
På ÅF strävar vi efter att skapa så kallade smart buildings,  
fastigheter där man bygger in teknik som övervakar och styr 
energiförbrukningen vilket leder till effektivisering och lägre 
driftskostnader. Med fokus på energieffektivisering tror  
vi på en bättre framtid.  

ÅF är hjärtat i teknikvärlden.  
Följ våra framsteg på afconsult.com/buildings

“ Att jobba med smarta byggnader kräver  
både drivkraft och passion.” 
ÅF-medarbetare

Även om Riksbanken har sänkt reporäntan till 0,25 
 procent innebär det inte att man inte längre oroar sig över 
 hus hållens skuldsättning. Det har man kommunicerat i 
sina pressmeddelanden i samband med räntebeslut och det 
upprepade vice riksbankschefen Kerstin af Jochnick som 
 inledningstalade på Business Arenas andra dag.

– Vi är inte oroliga för det enskilda hushållet och vi är 
inte oroliga för att banksystemet inte skulle klara smällen. 
Bankerna är duktiga på att göra kreditbedömningar och 
de har säkerheter för sina lån. Vi är oroliga för effekten på 
 hushållens konsumtion.

Vidare konstaterade hon att det som drivit den  svenska 
ekonomin de senaste åren inte är exporten utan  hushållens 
konsumtion och det skulle därför bli en allvarlig smäll 
för ekonomin om hushållens förmåga att konsumera 
skulle  decimeras.

Hushållens skuldsättning skapar därför risker i ekono
min och det har visat sig att Riksbanken är oförmögen att på 
egen hand stjälpa dessa risker. Det krävs åtgärder från andra 
håll, som exempelvis regeringen och Finans inspektionen, 
konstaterade Kerstin af Jochnick. n

SVERRIR THÓR

Inte oroliga för det enskilda hushållet
INLEDNING TORSDAG 18 SEPTEMBER



East Sweden, med universitetsstäderna 
Linköping och Norrköping i centrum, är 
Sveriges fjärde storstadsregion. Här kan 
både människor och företag växa i en 
inspirerande miljö som erbjuder högklassiga 
utbildningar, framstående forskning, starkt 
näringsliv, attraktiva boendealternativ, 
enastående naturvärden och rikt kulturliv 
– och alltid plats för fl er människor och 
företag som vill växa och utvecklas.

www.eastsweden.se

Investera i 
East Sweden

Ostlänken
Den nya järnvägen är en stor investering som 
betyder nya möjligheter. Med nya dubbelspår mot 
Stockholms regionen blir vårt läge ännu mera 
attraktivt och satsningen blir en hävstång för 
investeringar i vår region. 
www.ostlanken.se

Hållbara Vallastaden
Här byggs en helt ny stadsdel, Vallastaden, med social 
hållbarhet som utgångspunkt. Sommaren 2017 invigs 
ett bo- och samhällsexpo i stadsdelen. Möjligheter för 
investeringar på både kort och lång sikt!
www.linkoping.se/vallastaden 

Vattennära Saltängen
I centrala Norrköping ska inre hamnen förvandlas 
till attraktiv innerstad med stora kvaliteter i form 
av närhet till vatten, grönska och kommunikationer. 
Välkommen att ta del av spännande investerings-
möjligheter inom bostäder, service och handel.
www.norrkoping.se/saltangen

Regionen växer
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Budskapet från seminariedeltagarna är 
 tydligt. Norra Sverige har enormt stor 
 kapacitet men produktionen hålls tillbaka av 
bristande förutsättningar.

– Gruvnäringens branschorganisationer 
brukar säga att man varje dag exporterar 
malm motsvarande ett Eiffeltorn från norr 
men att man egentligen skulle kunna trans
portera två, säger Berit Kvist, ordförande 
Norrlandsförbundet.

Samtliga deltagare kommer under semi
nariets gång in på vad de anser är anledningen 
till detta, den bristande infra strukturen. Till 
exempel färdas två tredjedelar av allt gods från 
Norrland på landsväg trots att  företrädare för 
skogsindustrin åter kommande har påtalat att 
man vill kunna transportera på järnväg. Att 
investera i den norrländska infra strukturen 
skulle gynna landet i stort, menar Niklas 
Nordström, kommunalråd (S) Luleå.

– Staten måste lära sig att räkna. Av
kastningen på förbifarten är lika med noll. 
Men om man bygger ut hamnar och järn
vägar i norra Sverige så vi får ut råvarorna 
så är det pengar direkt in till Sverige, säger 
Niklas Nordström.

Infrastrukturen är även avgörande för 
fastighetsvärdena i Norrland.

– Det är tillgänglighet som skapar lång
siktiga värden på fastighetsinvesteringar 
och som också möjliggör tillväxt, framhåller 
Jörgen Lundgren, vd Norrporten.

Rickard Hellström, fastighetsvärderare 
på NAI Svefa, berättar om möjligheterna på 
den norrländska marknaden, där framförallt 
Umeå, Luleå, Sundsvall och Gävle visar upp 
positiv utveckling med stigande hyresnivåer 
och sjunkande vakansgrader.  Mest fokus 
läggs på Umeå som väntas ta över rollen 
som Norrlands ”handelshuvudstad” i och 

med Ikanos etablering av Ikea på Söderslätt. 
”Uppstickaren” NP3:s expansion dubbar han 
till marknadens ”snackis”. Niklas Nordström 
upplever att den norrländska fastighets
marknaden ofta blir förbisedd.

– Det är oerhört viktigt att man  bryter 
fastighetsmarknadens fixering vid att 
 investera i Stockholm, i Mälardalen, i de tre 
storstäderna. Ni måste lära er att åka norr 
om Uppsala för det finns pengar där att 
hämta för er.

Under paneldebatten kretsar lösningen 
på Norrlands utmaningar mycket runt sam
arbete. För att få till de nödvändiga för
ändringarna måste både offentliga och 
 privata aktörer gå ihop och påverka  politiken 
på ett nationellt plan. Man  måste påverka för 
att få bättre surftäckning,  ökade anslag till 
högre utbildning och ett ut ökat  järnvägsnät.

– Aktiva kommuner är en viktig 
 ingrediens för att vi ska våga investera. Ju 
mer aktiv kommunen är desto lättare blir 
det att samverka, säger Knut Rost, vd Diös.

– Vi fastighetsägare är konkurrenter 
på dagarna men sen kan vi samverka till
sammans med politiker i hela Norrland för 
att driva just dessa infrastrukturfrågor, 
 säger Jörgen Lundgren. n

Utmaningar och möjligheter 
i norra Sverige
I Norrland finns en fastighetsmarknad med stora möjligheter 
men för att kunna dra nytta av dessa behövs genomgripande 
 satsningar på infrastruktur och regionalt samarbete mellan 
 privata och offentliga aktörer.

LINDA BOMAN | redaktionen@fastighetsnytt.se

Mälardalen är en region vars gränsdrag
ning inte är fullständigt tydlig. I de flesta 
beskrivningarna täcker området in delar av 
 Uppland, Västmanland och Södermanland 
och om fattar städer som Enköping, Västerås 
och Eskils tuna. Otvivelaktigt är dock att 
Mälardalen även täcker in Stockholm. Hur 
ser det region ala samarbetet ut i ett område 
med en sådan framträdande stad? Detta dis
kuterades under seminariet om Stockholm
Mälardalsregionen.

Niklas Svensson, vice stadsbyggnads
direktör i Stockholm, talade om hur denna 

”storebror” ställer sig till att samverka med 
de övriga Mälardalskommunerna.

– Ju mer regionen växer och attraktivite
ten ökar desto viktigare blir det att vi sam
arbetar, säger Niklas Svensson som tillägger 
att Stockholm inte kan erbjuda allt som ef
terfrågas utan att det bör finnas en mosaik 
av olika samhällen i Mälardalen.

Ett samarbete som ligger nära till hands 
för jämförelse är arbetet med RUFS, den re
gionala utvecklingsplanen för Stockholm. 
Niklas Svensson ser både fördelar och nack
delar med arbetssättet.

– Jag tror på den typen av process men inte 
på den typen av plan, säger Niklas Svensson.

Han menar att nyttan av ett regionalt sam
arbete i Mälardalen är att diskutera en gemen
sam framtida utveckling, inte i att tvinga fram 
åtgärder från kommunerna. Det centrala är att 
samordna visionen av vad  regionen ska vara.

– Det finns olika uppfattningar just nu, oli
ka visioner om vad som ska uppnås och var det 
ska byggas. Det behövs att alla tar det gemen
samma ansvaret, säger Niklas Svensson. n

LINDA BOMAN

Stockholms roll i Mälardalen
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Som socialantropolog har Örjan  Bartholdson 
bott i en brasiliansk kåkstad, eller favela 
som det heter på portugisiska. Han kunde 
på nära håll iakttaga en social skiktning som 
ofta undgår en utomstående betraktare, 

faktiskt även många brasilianare.
– Kåkstäder är inte så homogena som man 

tror vid första anblick. Grovt sett kan man 
dela in dem i de lindrigt fattiga som kan äga 
en bil, de fattiga som precis  klarar sig så länge 

ingen blir sjuk eller andra  oförutsedda saker 
inträffar och de  miserabla. De  sistnämnda 
består av  prostituerade,  kriminella och gatu
barn, säger Örjan  Bartholdson.

Han menar att det kan finnas stora 
 inkomstklyftor inom en favela. En familj 
kan tjäna tio gånger mer än en annan.

INTE ENS EN DROGKARTELL
ENBART NEGATIV
När staten, med så kallade goda  föresatser, 
ger sig på att rensa upp i en favela får 
det många oförutsedda konsekvenser. 
 Exempelvis blir det omöjligt att som  tidigare 
koppla upp sig mot elnätet och använda el 
utan att betala. Något som främst drabbar 

På olika listor över världens farligaste städer brukar Brasilien 
 bidra med ett förskräckande antal. Det är enkelt att förstå att 
stadsutveckling i det enorma landet i Sydamerika yttrar sig på ett 
annat sätt än i Sverige. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg 
att det finns många nyanser även i den färgstarka och kontrast
rika brasilianska storstadsmiljön.

DANIEL BERGSTRAND | daniel.bergstrand@fastighetsnytt.se

Komplex verklighet i 
brasilianska storstäder

ZARAMIRA | DREAMSTIME.COM
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de fattigaste invånarna, som många gånger 
måste flytta vidare.

– Den här typen av ingrepp gynnar 
 huvudsakligen de lindrigt fattiga. Men när 
man fysiskt flyttar på den här typen av kåkstad 

river man även upp relativt väl  fungerande 
 sociala strukturer, säger Örjan Bartholdson.

I den komplexa urbana verkligheten i 
Brasilien behöver inte ens en drogkartell 
enbart betyda något negativt för de boende. 
Örjan Bartholdson menar att en kartell kan 
skapa ordning och reda genom sitt vålds
monopol och avhålla ”vanliga” kriminella 
från att begå brott.

– Jag har varit i städer i Amazonas där 
man inte kan blinka utan att man blir av 
med sina ägodelar. Samtidigt vet jag en 
 person som kunde ställa sin portfölj på 
 trappen till ett hus i en favela på morgonen 

för att  sedan hitta den på samma ställe när 
han kom  tillbaka på kvällen. Det berodde 
på att en kartell upprätthöll sin variant 
av ordning.

STORA SOCIALA SATSNINGAR
Enligt Örjan Bartholdson har det  satsats i 
närheten av 10 miljarder svenska  kronor 
på ekonomisk och social integration  enbart 

i Rio de Janeiro. Utan tvekan har den  nu 
varande regimen i Brasilien, som fick sin 
 början med den populäre Luiz  Inácio ”Lula” da 
Silva, gjort mycket för att  utjämna de  tidigare 
så hisnande sociala klyftorna i  landet.

– Man har höjt minimilöner, gett folk 
pensioner, satt barn i skola och idag får 12 
miljoner hushåll ekonomiskt stöd av olika 
slag. Fattigdomen har halverats. Men det gör 
att folk har vant sig vid att ha det lite bättre, 
och ställer högre krav på tillvaron än förr. 
Av tradition brukar brasilianska politiker 
vara väldigt korrumperade, och nu när den 
jämförelsevis ärliga regeringen fuskar med 
något får de massor av kritik.

Ett typiskt brasilianskt problem är enligt 
Örjan Bartholdson att alla satsningar är så 
enorma i skala.

– Det handlar aldrig om att ta det lugnt 
och testa något i liten skala först, för att  sedan 
göra det i större omfattning. Sedan är det 
 alltid ett utifrånperspektiv, med  styrande som 
inte är på plats i den  verklighet som berörs.

Möjligen kan det sistnämnda stämma 
in även på Sverige, även om skillnaderna 
 mellan länderna är stora. n

FOTO: SIGURDUR J ÓLAFSSON

Fattigdomen har halverats. Men 
det gör att folk har vant sig vid att 
ha det lite bättre, och ställer högre 

krav på tillvaron än förr.

Örjan Bartholdson.
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Tack för
 besöket på Business Arena! 

Se resultatet av undersökningen 
på fastigo.se
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ökar medvetenheten om 
hållbarhet och miljöfrågor

Hållbarhet och finansiering har varit två heta 
fenomen i fastighetsbranschen de  senaste 
åren. På var sitt håll, kan man för visso säga, 
men intressant nog kombineras de även i de 
så kallade gröna företagsobligationerna som 
Vasakronan var först ut i Sverige (och event
uellt världen) att emittera. Andra aktörer 
inom fastighetsbranschen har sedan hoppat 
på tåget men frågan kvarstår huruvida gröna 
obligationer egentligen gör någon nytta. Är 
de någonting som kan bidra till en mer hållbar 
framtid eller är det en PRfluga? Den  frågan 
diskuteras i en fördjupning på Business 
 Arena, under rubriken: Gröna  obligationer: 
PRfluga eller framtidens melodi?

Innan vi fortsätter så kan det vara 
 passande att förklara fenomenet gröna 
obliga tioner lite närmare. En grön  obligation 
skiljer sig egentligen inte på något sätt från 
övriga företagsobligationer, det är en helt 
vanlig obligation med liknande löptider 
som andra och med liknande räntevillkor. 
Den stora skillnaden är att  användningen 
av  emissionslikviden är betingad till 
 investeringar i hållbara projekt, inom 
 fastighetsbranschen kan det vara  byggnaden 
av miljöcertifierade fastigheter eller åt
gärder som på ett eller annat sätt reducerar 
 befintliga fastigheters klimatpåverkan.

Dagens betoning på hållbarhet inom 
den svenska fastighetsbranschen gör att de 
flesta bygg och fastighetsbolag idag  bygger 
 hållbart och strävar efter att miljöcertifiera 
sina nya fastigheter. Det är helt enkelt en 
kvalitetsstämpel som gör fastigheterna 
mer attraktiva, både för hyresgäster och 

eventuella köpare. Att energieffektivisera 
är  dessutom både en miljöåtgärd och en 
 kortsiktigt sund ekonomisk åtgärd, varför 
en fastighetsägare borde ha incitament att 
energieffektivisera utan att ha emitterat 
gröna obligationer innan. Frågeställningen 
i fördjupningens rubrik kan därför  ställas 
på sin spets genom att fråga huruvida ökad 
emissionstakt av gröna obligationer  skulle 
leda till att ännu fler miljöcertifierade 
 byggnader skulle byggas.

Just den frågan ställdes i debatten och 
Skanska Fastigheter Stockholms vd,  Caroline 
Arehult, som fick stå till svars  påpekade det 
som beskrivits ovan, det vill säga att lejon
parten av de fastigheter som byggs idag 
byggs hållbart. Det skulle med andra ord inte 
leda till någon större våg av miljö certifierade 
nybyggen. Dessutom bör man ha i åtanke att 
ingen större del av  byggprojekt i Sverige sker 
på spekulation och dagens beställare vill i 
 regel ha miljö certifierade hus.

Ytterligare en fråga som egentligen 
 ställer hela fenomenet gröna obliga
tioner på sin spets är den fråga Charlotta 
 Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyg
gen, ställde SEB:s Christopher Flensborg, 
som har kallats den gröna obligationens 
 fader, var minimi gränsen för emission av en 
grön obligation låg. Christopher  Flensborg 
förklarade att han liksom andra inom 
 finansbranschen var tvungen att slå vakt om 
sin trovärdig het. Därför skulle det vara svårt 
att  emittera en obligation med ett nominellt 
värde  under 100 miljoner kronor, någon
ting som  enligt Charlotta  Szczepanowski är 

 alldeles för  stora belopp för de bostadsrätts
föreningar som är knutna till Riksbyggen. 
En normalstor bostadsförening skulle aldrig 
 kunna emittera så stora obligationer och i 
 synner het inte om likviden är betingad för 
 hållbarhetsinvesteringar.

Intressant i det sammanhanget är 
 emellertid att Riksbyggen även återfinns på 
köparsidan av gröna obligationer men som 
Charlotta Szczepanowski konstaterade är 
det svårt att följa upp huruvida de belopp 
man investerat verkligen används för gröna 
ändamål. Det finns dock ingen anledning att 
tvivla på det, tillade hon.

Sammanfattningsvis kom den sju man 
starka panelen fram till att även om gröna 
obligationer inte kommer att leda till att 
ännu fler gröna hus byggs än vad som hade 
skett utan gröna obligationer så är det ett 
bra sätt att till en ännu större grad öka 
 medvetenheten om hållbarhet och miljö
frågor och dessutom öppnar det upp  nya 
 kapitalkällor för den ständigt kapitaltörstiga 
samhällsbyggnadsbranschen. n

SVERRIR THÓR

Kungsbrohuset, som ägs av 
Folksam, är en av Sveriges 
mest kända gröna fastigheter.

Gröna företagsobligationer är ett nytt fenomen i de finansiella 
marknadernas långa historia. Tanken med en grön obligation är 
att likviden från en sådan ska kunna användas för hållbarhets
främjande åtgärder och uppfinnaren, Christopher Flensborg, var 
bland talarna i en panel om gröna obligationer.

SVERRIR THÓR | sverrir.thor@fastighetsnytt.se

FÖRDJUPNING X



En inspirerande arbetsmiljö börjar långt utanför kontorets väggar. 
Vi tog kontakt med SEB och erbjöd dem bästa läge och service i en 
modern och levande stadsdel. De tackade ja, och nu skapar vi till-
sammans rätt förutsättningar för en engagerande och stimulerande 
arbetsmiljö i framtidens stadsdel.

SEB sökte en attraktiv plats för sina medarbetare

NU HÄLSAR VI DEM 
VÄLKOMNA TILL 
ARENASTADEN

S K A PA  R Ä T T  F Ö R U T S Ä T T N I N G A R
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#businessarena i sociala medier

Från Business Arenas blogg

Under de två heldagarna som Business Arena Stockholm genomfördes har omkring 160 Instagram
bilder och över 500 tweets publicerats under #businessarena. Enligt Twitters lokala spaningskonto 
Trender Sverige låg #businessarena som bäst på en plats två av mest använda hashtags i Sverige 
 under samma period. Här har vi samlat ett urval av den aktivitet som fördes på våra sociala kanaler 
under den 1718 september.

”Bromma flygplats kommer inte att läggas ned under denna 
mandatperiod. Vi kommer inte att ta bort några flygplatser 
som riskerar många jobb”.

Karin Wanngård, oppositionsborgarråd och gruppledare för Socialdemokraterna 
– troligtvis Stockholms stads blivande Finansborgarråd – ger klara besked på 
Business Arena Stockholm 2014.

”Bromma flygplats 
kommer inte att 
läggas ned”

”Tyvärr bor vi i samma 
värld som Putin”

Tweets från
Business Arena
JAN GÖSBECK @JANGOSBECK  
Thanks @BusinessArenaFN for a great event. See you 

next year! #BusinessArena pic.twitter.com/X2CyJotGZS

DANIEL FIRTH @JOLIURBANISTE 
”Tjänstemän måste bli mindre fega” säger Viktoria 

Walldin på White - denna tjänsteman kan bara hålla 

med #BusinessArena

REINHOLD LENNEBO @REINHOLDLENNEBO
#BusinessArena #bopol Nu lovar Karin Wanngård (s) 

hyresrätter och studentläg i Sthlm. Aktiv markpolitik, 

samordning med branschen!

ERIK HELLQVIST @ERIKHELLQVIST
Bo Pellnäs visar sig ha haft rätt.

Ofta. Min gamle  kompanichef.

#BusinessArena

KLAS EKLUND @KLASEKLUND
Selfie med Marie Linder

i bostadspolitisk debatt 

#businessarena #bopol  

MIA ODABAS @MIAODABAS
Kolla vem jag sprang på

#BusinessArena - Foppa!

Säker på att min man

@Klashallberg är grymt

imponerad. t.co/kHzIYgeGZI

@businessarenafn

”Först måste Sveriges integrationsfråga hanteras – med allvar. 
Vi måste ta hand om vår säkerhetspolitik och konstatera att det 
är ett överlevnadsvillkor i den värld vi lever i – tyvärr bor vi ju i 
samma värld som Putin. Vi  måste även inse att vi bor i ett land 
som har det  välsignat. Vi borde kunna samarbeta bättre.”

Bo Pellnäs, säkerhetspolitisk expert, fd överste av första graden och fd FN-observatör i 
Afghanistan, ger tre tips till den nya regeringen.



Som en global aktör hjälper vi på JLL kunder över hela världen. Vi brukar säga 
att vi står för verkligt värde i en föränderlig värld. Men världen förändras och vi 
med den. Genom sammanslagningen med fastighetsrådgivaren Tenzing bildar vi 
Sveriges största aktör inom kvalificerad fastighetsrådgivning. Med vår unika lokala 
bredd och internationella räckvidd hjälper vi dig med fastighetstransaktioner, 
uthyrning, detaljhandelsutveckling, värdering/analys samt hyresgästrådgivning. 

Internationell tyngd och stark lokal närvaro

www.jllsweden.se
Capital Markets ▪ Corporate Solutions 
▪ Leasing ▪ Research & Valuation

JLL_fastighetsnytt_2.indd   1 2014-10-13   15:10:54
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Tweets från
Business Arena
RAHEL BELATCHEW @RAHELBELATCHEW
Tack för inspirerande möten. Samtal om bostäder, 

stadsbyggnad, ekonomi och inte minst - arkitektur! 

#BusinessArena @BusinessArenaFN #arkpol #bopol

KENNETH HAGSTRÖM @KENNETHHAGSTROM
Bra dagar, många möten och viktiga diskussioner på 

@BusinessArenaFN! Ser fram emot nästa år! #Busi-

nessArena

LINDA LÖVGREN @LINDALOEVGREN
Dra på trissor o kors i taket! Nu pratas det till och med 

om marknadsanalys på #BusinessArena

MADELEINE RIETSCHEL @MADELEINERIETSC
Hans Lindh tycker att vi ska ta fram engelska titlar för 

att attrahera till branschen mer! #BusinessArena

MARIA PLEIBORN @MARIAPLEIBORN
Bra att kunna följa #BusinessArena här idag. Men ska 

bli kul att vara på plats i morgon. #bopol. Vi ses!

PER GRANKVIST @PERGRANKVIST
Pratade just lite om fem jättetrender på en jättescen 

på jättelika #BusinessArena 

KARIN ADELSKÖLD @KARINADELSKOLD
Då var vi igång! Först ut är förste vice Riksbankschef 

Kerstin af Jochnick #BusinessArena pic.twitter.com/

IebfrdG4o2

@businessarenafn

”Inflationen är låg, har varit låg under lång tid och har 
till och med varit lägre än vi prognostiserat tidigare. Just 
nu  visar våra prognoser att inflationen är på väg upp och 
 kommer  enligt våra beräkningar att vara ungefär 2% år 2016.”

”Är vi oroliga för det enskilda hushållet? Inte i först hand. Är 
vi oroliga för bankerna? Nej. Det vi är oroliga för är det vi sett 
i de länder som har haft husprisfall.”

Kerstin af Jochnick, förste vice riksbankschef, berättar om läget i den svenska 
ekonomin under torsdagens inledning.

”Museum är inte längre vad de brukade vara. De är inte 
 längre tempel för skönhet. Projektet BMW Guggenheim Lab 
visar vad museer kan vara idag”

Maria Nicanor, Curator, Contemporary Architecture, Design and Digital Section at 
the Victoria and Albert Museum, London and Curator, BMW Guggenheim Lab.

Riksbankens största
orosmoln: konsekvenserna 
av husprisfall

Museum – inte längre
tempel för skönhet

Stadens modernitet 
lockar mer än flykten 
från fattigdom
”Efter 1985 exploderar urbaniseringen i Brasilien. 
Modern iteten i städerna drar mer än flykten från 
fattig domen. Men när människorna flyttar in har de 
inte råd att köpa mark – de invaderar mark.”

Örjan Bartholdson, socialantropolog och Brasilienkännare, SLU, i 
 Metamorfos eller kataklysm – stadsomvandling i Rio de Janeiro.



Vi har monterplats 40

30 000 steg
närmare 2030

Huddinge

Vi är en kommun som växer snabbt. Idag är vi över 100 000 invånare, 
vilket gör oss till störst i länet efter Stockholms stad. Tillväxten gör det 
möjligt att höja ambitionerna ytterligare. Tillsammans kan vi ta 30 000 

steg mot framtiden, i form av 10 000 nya bostäder och 15 000-20 000 
nya arbetstillfällen. Allt till år 2030. Följ med oss på den resan.

Läs mer om Huddinges utveckling på huddinge.se/framtid

Tack för det stora intresset  
för våra aktiviteter på 
Business Arena 2014!
Väl mött nästa år!

Fastighetsnytt_30000_steg.indd   1 2014-10-03   15:20
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Under torsdagseftermiddagen diskuterades 
 medborgardialog på Business Arena.
Här är några av de synpunkter som dryftades:

”Många kommuner i landet  bryter 
mot lagen och ser över huvudena 
på medborgarna. De struntar i 
 bestämmelserna i översiktsplanen”

Inge-Bert Täljedal, tidigare rektor Umeå universitet, 
engagerad medborgare

”Den stora utmaningen är att få 
 medborgarna med på planerna. Före 
själva planeringsbeslutet krävs det att 
man för en dialog i tidigare skede”

Örjan Wikforss, professor em, KTH

 ”Mycket av dialogen kommer med i 
strukturplanerna, men de är omöjliga 
att utläsa. Man måste planera
dialogen i förväg”

Viktoria Walldin, socialantropolog, White

”Många kommuner 
bryter mot lagen”

@businessarenafn

business arena
på instagram





@businessarenafn

business arena
på instagram
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Vi är kanske inga konstexperter, men med engagemang, nytänkande och kunskap om byggnation skapar vi 
tekniska helhetslösningar för hela byggprocessen. Ingenjörskonst helt enkelt. Bengt Dahlgren AB är en av 
Sveriges största teknikkonsulter och vår kärnkompetens ligger  inom VVS, Energi  & Miljö, Styr & Övervakning, 
Brand & Risk samt Teknisk Förvaltning. Vill du veta mera, kontakta oss för en privat visning eller besök
www.bengtdahlgren.se

Ingenjörskonst, helt enkelt

Ingenjörskonst, helt enkelt
På galleriväggen ovan visas några av våra konstverk. Från vänster: Hötorgshallen Stockholm,
Näsbyparkskolan, Saluhallen Göteborg, Ideon Gateway, Tripple Towers, Friends Arena. 
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När det gäller eventuella brister i dialogen 
kring det som ska byggas i landets kommu
ner är IngeBert Täljedal, före detta rektor 
vid Umeå Universitet och före detta kom
munpolitiker, tydlig med vilken inblandad 
kategori han är mest kritisk mot.

– De flesta politiker tycker att opinioner 
är besvärliga och håller sig till det minimum 
av dialog med medborgarna som lagen före
skriver när det ska planeras och byggas. De 
ska föra dialog med medbogarna i god tid 
innan beslut och i en demokratisk anda, sä
ger IngeBert Täljedal.

– Många kommuner i landet bryter mot 
plan och bygglagen. De struntar bland an
nat i att översiktsplanen ska aktualiseras 
varje valperiod, fortsätter han.

Även Örjan Wikforss, arkitekt och pro
fessor emeritus på KTH, är kritisk till hur 

det kan gå till när kommunpolitiker kom
municerar kring planering. Inte minst när 
det gäller i vilken ordning saker och ting 
sker.

– Det ska inte fungera så att man läg
ger fram en färdig plan och sedan hämtar 
in medborgarnas synpunkter. Jag vill lyfta 
fram det kontinuerliga småpratets betydel
se.  Medborgardialogen syftar till ingenting 
mindre än att se till att medborgaren som 
problemställare är närvarande i arbetet, hela 
tiden och överallt för att direkt och indirekt 
bidra med kunskap genom kommunikation, 
säger Örjan Wikforss.

Tyvärr är det inte säkert att delaktighe
ten i planprocessen blir som man tänkt sig 
ens om politikerna gör som det står i lagen.

– Det traditionella samrådet har snöat in 
i formen. För att skapa en fungerande dia

log med medborgarna måste man 
jobba mer uppsökande. Gå in på 
en fritidsgård och prata till exem
pel, säger Viktoria Walldin som är 
socialantropolog och verksam på 
White Arkitekter.

Hon stämmer in i kritiken mot 
politikerna.

– Det är ju inte medborgaren 
som är den drivande kraften 
 bakom det som byggs idag, utan 
det är affären och exploatören. 
Samtidigt ser man att  intresset 
för de sociala frågorna ökar i 
branschen, och det händer att 
byggherren är mer upplyst i de 
här frågorna än kommunen, 
 säger Viktoria Walldin. n

Den svenska plan och bygglagen ger dem som påverkas av en 
plan rätt att få information och möjlighet att framföra synpunk
ter. Under seminariet om urbana frågor på Business Arena dis
kuterades om de inblandade parterna lever upp till det som står 
i lagen. Ett bestående intryck är att det behövs mer dialog och 
tidigare i processen.

DANIEL BERGSTRAND | daniel.bergstrand@fastighetsnytt.se

”Många kommuner i
landet bryter mot PBL”

REPORTAGE: BUSINESS ARENA

Fastighetsägarna är de operativa aktör erna 
i det klimatanpassningsarbete som be höver 
genomföras för att  samhället ska kunna 
möta framtidens mer  extrema  väder.

Den gångna sommarens översväm
ningar och bränder är indikatorer på 
det klimat som Sverige är på väg mot. 
Tillsammans med åtgärder för utsläpps
minskning behöver även byggnader och 
infrastruktur anpassas till framtidens 
klimatförutsättningar. Det var några 
av kärnpunkterna som Christina Frost, 
 klimatexpert på Structor, framförde när 
hon inledde ”Framtidsforum” under 
 Business Arenas första dag.

Förändringen av klimatet kräver ökat 
ansvarstagande från såväl kommuner, 
länsstyrelser och fastighetsägare. Det är 
framförallt ökade vattenflöden från sky
fall som behöver beaktas.

– Dagvattensystemen är långt ifrån 
dimensionerade för det här. De är 
dimension erade för maximalt 10års 
regn. Nu kan vi se uppemot 100årsregn, 
säger Christina Frost.

Även utformningen av nyproduktion 
och befintliga byggnaders klimatskal 
(väggar, tak och grund) behöver utformas 
efter kraftigare nederbörd. Frågan om 
fördelningen av kostnadsansvaret  lämnas 
dock öppen.  Christina Frost berättar 
 vidare att det även från försäkrings
branschens håll kommer uppmaningar 
till förändring.

– Svensk försäkring har gått ut och 
sagt att det kommer att bli svårt att 
 erbjuda försäkringsskydd framöver om 
det inträffar upprepade översvämnings
skador och man endast återställer och 
inte gör någonting mer.

Hennes avslutande råd är att 
fastighets branschen måste ställa krav på 
kommuner och länsstyrelser för att se till 
att förändringar i riktlinjer och regelverk 
blir av. n

LINDA BOMAN

Den byggda 
miljön måste 
klimatsäkras

SEMINARIUM 11 FRAMTIDSFORUM ONSDAG 17 SEPTEMBER
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prisutdelningar
under business arena

NORRTÄLJE KOMMUN

MOTIVERING: Årets monter har på ett originellt 
sätt visat prov på både kreativitet och ambition. 
Trots sin lilla yta har en vision förmedlats om 
något större. Med ett professionellt bemötande 
och en levande miljö har de rott segern i hamn.

DATSCHA

MOTIVERING: I årets lounge står 
  problemlösning i centrum och  möjligheten 
att skapa bra  förutsättningar på plats. 
Med  branschen i  fokus och ett försök att 
gynna alla parter skapar det en naturlig 
 samlingspunkt för diskussion.

Ett viktigt och framträdande inslag under Business Arena är de olika prisutdelningarna och 
nomineringarna där branschorganisationer och företag i fastighetsbranschen tar tillfället i 
akt att uppmärksamma de som utmärkt sig.

FOTO: SIGURDUR J ÓLAFSSON

FOTO: SIGURDUR J ÓLAFSSON

Årets Monter

årets lounge
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VINNARNA 2014!



Snart kan du ta plats i Nordens grönaste kontorshus.  
Juvelens konstruktion och driftslösningar projekteras 
för att byggnaden ska bli ett plusenergihus, som leve
rerar överskottsenergi till stadens elnät. Även arbets
miljön blir något utöver det vanliga, med intelligenta 
styr system för ljus, luftkvalitet och värme/kyla.

Internationella huvudkontor, lokala verksamheter – här 
finns utrymme för alla. I markplan planeras för verk sam
heter som ger service till boende och resenärer i form av 
friskvård och mat. Och på takvåningen finns förutsätt
ningar för helt unika kontor, med fantastisk utsikt över 
Uppsala. Första spad taget tas 2015.

Guldinfattat kontor i stadens hjärta
Juvelen – kontorshus med mera i centrala Uppsala, 10 000 kvm

Kontakt: fredrik.j.hjortzen@skanska.se, 010-448 42 27. www.skanska.se/juvelen
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BOSTADS AB POSEIDON är det företag i 
fastighetsbranschen som i år bidragit mest 
till att locka unga till branschen genom att 
anställa trainees, lärlingar, praktikanter och 
sommarjobbare. RIKSHEM AB är det företag i 
branschen som i år varit bäst på att anställa 
 sommarjobbare.

Framtidsindex som genomförs av Fastigo 
och Fastighetsnytt, syftar till att ta reda 
på hur många unga människor som får 
plats på företag i fastighetsbranschen som 
praktikant, trainee, lärling,  sommarjobbare 
(feriearbetare).

BOSTÄDER

STORLEKSKLASSEN UNDER 2000 LÄGENHETER 
Anders Bodin Fastigheter AB

STORLEKSKLASSEN ÖVER 2000 LÄGENHETER 
Stockholms Kooperativa Bostadsförening

KONTOR 
Anders Bodin Fastigheter AB

Branschindex utgörs av en årlig hyresgäst-
undersökning som  mäter  förvaltningskvalitet 
och utnämningarna baseras helt och hållet på 
 hyresgästernas egna synpunkter om sin  hyresvärd. 
I årets mätning fick över 10 000 hyresgäster 
 möjligheten att påverka sitt boende eller sin 
 arbetsplats. AktivBo och Fastighetsnytt står 
bakom initiativet.

Stockholms fastighetsbransch står inför många 
 utmaningar, där en av de största ligger i att upptäcka 
de mest aktuella problemen. Trots att branschen är rik 
på kunskap och erfarenheter, tenderar den att fastna 
i gamla mönster. Nu står fastighetsbranschen inför 
ett  generationsskifte och det är den nya  generationen 
som med objektiva ögon kan upptäcka problemen 
och finna lösningar. Årets utmaning låg i att definiera 
dessa.  Lösningarna skulle präglas av aktualitet, vara 
 genomförbara och ekonomiskt och miljömässigt hållbara.

ÅRETS VINNARE AV DRAKNÄSTET, SOM KOM MED FÖRSLAGET 
”MOBILLIGT”, ÄR: NEJRA LAGUMDZIJA – TENGBOM, HANNAH 
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När åtstramningar och besparingar behöver träda i kraft är det 
många gånger på bekostnad av kulturen. Trots att kultur ännu 
inte hamnar särskilt högt upp på dagordningen i branschen, har 
dess koppling till fysisk  planering och fastigheter börjat uppmärk
sammas. Man tycks kunna ana en förändrad attityd till området.

Under en av Business Arenas  fördjupningar betonar Tobias 
Nielsén, kulturekonom och konsult, kopplingen mellan kultur och 
ekonom isk tillväxt.

– Platser som växer har en kultur och de platser som investerar 
i kultur blir platser som växer. 

Men vad som kommer först är svårt att säga. Skapar  kulturen 
tillväxt, eller skapar tillväxten kultur? Enligt Ola Andersson, 
 arkitekturkritiker på Dagens Nyheter, är  kulturen målsättningen, 
medan tillväxten är förutsättningen.

– Ekonomisk tillväxt ger möjlighet till kultur, men kan också 
kväva den om man inte tillmötesgår dem som utövar den. 

Men kultur kan också vara ett drag plåster i sig och på så vis 
en förutsättning för tillväxt. Det menar Susan Bolgar,  strategisk 
rådgivare och chef för allmänkultur i J önköpings kommun.

– Ett estetiskt kulturliv blir en magnet för den kreativa  klassen. 
Har man ställen som attraherar människor, är  sannolik heten 
större att de stannar kvar och drar till sig fler.

Hur det än förhåller sig kan sambandet inte ignoreras. 
 Kopplingen mellan kultur och tillväxt är påtaglig. n

Platser med liv och rörelse lockar och skapar 
trivsel. En stad med unik arkitektur, konst
närlig utsmyckning och ett  levande  kulturliv 
attraherar invånare, turister och därigenom 
även  företag, som ju naturligtvis vill eta
blera sig där människor finns. Resultatet blir 
 ekonomisk tillväxt.

SUSANNA THULÉ | susanna.thule@fastighetsnytt.se

”Platser som
investerar i kultur 
blir platser som 
växer”

FÖRDJUPNING C

Elmia Fastighet – mässan  
med de fasta värdena i fokus!
Elmia Fastighet är en självklar träffpunkt för människor inom fastighets-  

och stadsutveckling. Under tre intensiva mässdagar samlas byggherrar, 

beställare, fastighetsförvaltare, samhällsbyggare och stadsutvecklare.  

Det är helt enkelt hit fastighetsbranschen kommer för att hitta lösningar  

på aktuella problem och dagliga frågor.

I september 2015 är Elmia Fastighet, tillsammans med Elmia Park  

och Elmia Städ, dessutom en del av en större arena; ”Den hållbara staden”. 

Här debatteras de viktiga framtidsfrågorna runt byggande, planfrågor, 

bostadsekonomi och fastighetsförvaltning. Boka din monterplats idag!

Jönköping 

 

september 
2015

22-24

Välkommen till Nordens största fastighetsmässa. 
Elmia Fastighet, Jönköping, 22-24 september 2015. 

Lämna din  
intresse- 
anmälan  
här!
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Efter att ha jobbat med kontor i många år fick 
jag för drygt ett år sedan frågan om jag ville bli 
Ikanos första hållbarhetschef. Först  tvekade 
jag, framför mig såg jag gummi stövlar, 
 Kånkenryggsäck och  skogspromenader. 
 Inget ont i det, men det är inte jag.

När jag förstod att Ikano sökte någon 
som kunde närma sig ämnet från det affärs
mässiga hållet väcktes mitt intresse och jag 
valde att anta utmaningen.

Som ny på jobbet (och i hållbarhets
branschen) så öppnade jag ögon och öron för 
att försöka förstå vad hållbarhet är. Med mina 
nya glasögon på så upptäckte jag att Ikano 
inte är någon nybörjare på området. Det 
finns ett långsiktigt synsätt i företaget och 
man gör många bra (och hållbara) saker, men 
man  kallar det inte alltid för hållbarhet. Man 
behövde ta ett strategiskt grepp för att säker
ställa att resultatet blev så bra som möjligt och 
att man utnyttjade sin fulla potential.

Jag började gå på seminarier (utbudet 
är nästintill oändligt), läste böcker i  ämnet, 
 tittade på TED talks, gick på kurser och 
 började umgås med likasinnade för att bygga 
mitt hållbarhetsnätverk.

När jag nu försöker summera mitt 
 första år som hållbarhetschef så är en 
 iakttagelse från min sida att man ofta 
 pratar om  hållbarhet som något man gör; 
energi effektiviserar, återvinner eller köper 
 förnybar el. Man pratar gärna om  kostnaden 
för hållbara (miljö)åtgärder och olika sätt 
att räkna hem den. Man nämner social 
 hållbarhet som något allt viktigare, men det 
är svårt att riktigt förstå vad som menas och 
vad man kan göra för att komma tillrätta 
med problemen.

Om jag för enkelhetens skull drar oss alla i 
fastighetsbranschen över en kam så är vi duk
tiga på att rita hus för att sedan lägga till ”håll
barhet” i efterhand. Glädjande nog får fler och 
fler av oss det med sig redan från början.

Jag tycker inte att detta  ”göraorienterade” 
synsätt är bra. Jag tror istället att hållbar är 
något man är. Med ett hållbart förhållnings
sätt som utgångspunkt kan du välja att  bidra, 
mer eller mindre, till en framtid som är bra för 
dig och dina barn. Jag skriver du för det är där 
det börjar, i dig själv.

Välj att göra bra saker som skapar värde, 
saker som du faktiskt tycker är rätt. Sluta göra 
fel saker. Om du i processen skapar värde även 
för andra är chansen stor att du kommer att 
kunna fortsätta göra bra saker. Storleken på 
avkastningen blir din belöning, ditt kvitto på 
det värde du skapar genom dina handlingar.

Vad vi behöver göra är att vända på 
 begreppen. Börja inifrån och gå utåt. Fråga 
oss om vi gör saker av rätt anledning? Är vi 
ens säkra på att vi gör rätt saker? Starbuck’s 
och Barista har fått sina kunder att ta hand 
om delar av avfallet. Kaffesump är tungt 
och kostar mycket att slänga. Som tur är 
så  fungerar det utmärkt som gödning till 
 blommorna. Ditt skräp kan vara en värdefull 
resurs för någon annan.

Ett annat exempel, «Fritidsgården»: Ta en 
tom lokal i ett bostadsområde. Köp möbler, 
anställ en snäll människa och öppna upp den 
för ungdomarna i området. Låter det som ett 
bra affärsmässigt beslut? Skapar det värde?

Kostnaderna för klottersanering  börjar 
går ner, skadegörelsen minskar och ni 
 märker att föräldrarna i området talar varmt 
om  fritidsgården. Efter en tid upptäcker ni 

att omflyttningarna inte är lika många, att 
 ryktet om fritidsgården börjat sprida sig och 
att man vill komma på studiebesök för att lära 
sig mer. En dag kommer frågan om man kan 
tänka sig att göra detta någon  annanstans...

Hur räknar man avkastning på en fritids
gård? Vilket värde har skapats? Har minsk
ningen av klotter, skador och omflyttningar 
med öppnandet att göra? Kan frågan om 
man vill vara med och bygga hus i andra 
 områden vara kopplad till detta?

Tänk brett och känn gärna efter med 
 magen. Försök att skapa värden i så många 
led som möjligt och var inte rädd för att ut
mana konventionellt tänkande.

Låt oss avslutningsvis återvända till det 
här med att göra saker. Självklart ska vi inte 
sluta ”göra hållbarhet”. Vad jag  försöker 
säga är att om vi pekar ut vissa saker som 
 hållbara, då borde det andra vi gör vara 
ohållbart. Ställ dig själv frågan om du vill 
vara ohållbar och agera utifrån svaret.

Det finns ingen konflikt mellan  hållbarhet 
och lönsamhet. Det är lönsamt att vara 
 hållbar, det är inbyggt i begreppet. Det är när 
vi lägger på hållbarhet i efterhand, som det 
extra lagret, som konflikten uppstår. Det är 
när vi bedömer åtgärderna separat och där 
väger kostnad mot  avkastning som vi  börjar 
få problem. Det är då vi ställer frågan om 
hållbarhet får kosta 8 eller 10 procent. Har 
man med sig tänket från början så kommer 
man aldrig att hamna i denna situation.

Antingen ”är man” och gör hållbara saker, 
eller så ”är man hållbar” och gör saker. Jag 
tror på det senare.

Ps. Vill du vara den som i mataffären  frågar 
var de har sina oekologiska  grönsaker? n

HÅLLBARHET FREDRIK ÅKESSON
SUSTAINABILITY MANAGER, IKANO GROUP

Hållbarhet inget man 
lägger till i efterhand

HÅLLBARHET

FASTIGHETSNYTT 5/2014 | 115



Vi är med dig innan 
första spadtaget

Revision • Ekonomiservice • Skatt • Rådgivning

Fastighetsägare har en mängd frågor 
att hantera. Det kan vara frågor som 
rör projekt, förvärv, avyttringar eller 
ekonomiska förvaltningsfrågor.

Hos Grant Thornton har vi kombinerat 
vår specialistkompetens som rådgivare 
till ett stort antal fastighetsbolag och 

www.grantthornton.se/fastigheter

fastighetsfonder med en helhetssyn inom 
det ekonomiska området. Vi finns över 
hela landet.

Vi förstår fastighetsbranschen och 
skräddarsyr vårt omfattande utbud av 
tjänster utifrån dina specifika behov. 
Allt för att frigöra ditt företags potential 
att växa.

Andreas Adolphsson – Öst
Skattejurist, ansvarig för bransch-
gruppen Fastigheter och bygg

Boel Hansson – Syd 
Auktoriserad revisor 

Lars Magnus Frisk – Väst
Auktoriserad revisor

Henrik Johansson – Norr
Auktoriserad revisor och 
affärsrådgivare

GT_annons_Fastighetsnytt_1410.indd   1 2014-10-07   08:30:51



FASTIGHETSNYTT 5/2014 | 117

Allt fler människor väljer att bosätta sig i 
våra städer och Sverige är det land i EU där 
 urbanisering sker som snabbast.  Detta  ställer 
krav på en hållbar utveckling av  staden där 
människor vill bo och  verksamheter vill 
 etablera sig. Men vad  menas  egentligen 
med hållbar  stadsutveckling? Hur ser 
 fastighetsbolagens roll ut och är det  lönsamt 
att  investera i projekt som ligger utanför den 
fysiska fastigheten? Frågorna är många och 
för att på ett strukturerat och  motiverat sätt 
kunna arbeta med hållbar  stadsutveckling 
krävs en tydligare och gemensam  uppfattning 
gällande ämnet. Därför valde vi att i vårt 
 examensarbete undersöka om det är  lönsamt 
för kommersiella fastighetsbolag att  investera 
i hållbara stadsutvecklingsprojekt.

I inledningsskedet av arbetet uppmärk
sammades den komplexitet som ämnet 
ofta medför, något som även intervjuade 
respond enter betonade. Därför valde vi 
 inledningsvis att fokusera på insamling av 
omfattande information gällande ämnet 
men även att identifiera olika aktörers syn 
på hållbar stadsutveckling. Detta genom
fördes med hjälp utav en intervjustudie 
med 20 olika respondenter som på olika 
sätt är verksamma inom stadsutveckling. 
I  samtliga intervjuer påpekades att det är 
svårt att  definiera vad som är hållbart i ett 
specifikt projekt, vilka åtgärder som är av 
hållbar karaktär samt vem som bär ansvar 
för vad. Flertalet respondenter efterlyste 
dessutom en tydlig definition av ämnet vil
ket vi valde att ta fram med utgångspunkt 
i  Brundtlandkommissionens definition av 
hållbar  ut veckling; ”I strävan mot hållbar 

stads utveckling är det av stor vikt att ta 
hänsyn till och väga samman de sociala, 
 ekonomiska och ekologiska aspekterna för 
alla individer i samhället såväl nu som i fram
tiden”. Vår förhoppning med för tydligandet 
av  definitionen är att det ska bidra till en 
gemensam uppfattning gällande vad som 
 eftersträvas med hållbar stadsutveckling.

Andra intressanta resonemang som dök 
upp under den genomförda  intervjustudien 
var att samtliga aktörer menade på att 
det krävs samverkan mellan bolag för att 
 kunna skapa en hållbar stad. Däremot 
 försvåras denna samverkan av att det inte 
finns en  tillräckligt tydlig definition av håll
bar  utveckling. Komplexiteten, menade 
även många, utgör det största hindret för 
 motivering av investering i större stads
utvecklingsprojekt. Anledningen till detta 
tros vara svårigheten att kunna identifiera 
och värdera direkta positiva effekter för det 
enskilda kommersiella  fastighetsbolaget. 
Samtidigt visade intervjustudien på en över
tygelse om att hållbar stadsutveckling kan ha 

en positiv inverkan på fastighetsvärdet,  vilket 
ytterligare motiverade en  undersökning 
 gällande om det är möjligt att påvisa någon 
lönsamhet för kommersiella fastighetsbolag 
att investera i hållbar stadsutveckling.

För att kunna undersöka om det är  möjligt 
att påvisa någon lönsamhet  användes i 
 studien en företags respektive en samhälls
ekonomisk kalkyl. Dock ledde dessa två 
standard iserade modeller till att den komplex
itet som intervjustudien påvisat förstärktes 
vilket gjorde att det fanns svårigheter i att 
identifiera och värdera eventuella effekter. 
Detta anses dessutom vara en följd utav det 
övergripande angreppssätt som användes i 
studien.  Även om det i vår studie var svårt att 
påvisa den lönsamheten som tros finnas inom 
ämnet framkom en del intressanta resone
mang. Huvudsakligen resulterade arbetet i en 
konceptmodell, investeringshjulet, som illu
strerar de positiva effekter som en invest ering 
kan ge upphov till. Vår förhoppning är att 
genom åskådliggörandet av det resonemang 
som förs gällande hållbar stadsutveckling 
kunna tydliggöra ämnet hållbar utveckling.

Förhoppningen är att arbetet och för
tydligandet av definitionen har bidragit 
till en större förståelse för ämnet och dess 
innebörd. Sammantaget visar arbetet på en 
övertygelse bland aktörer att hållbar stads
utveckling är av lönsam karaktär även om 
det föreligger svårigheter i att påvisa  direkta 
positiva effekter och att värdera dessa. 
 Därmed krävs fortsatt forskning kring vilka 
åtgärder inom hållbar stadsutveckling som 
är av lönsam karaktär för det kommersiella 
fastighetsbolaget. n

Hållbar stadsutveckling – lönsam
investering för kommersiella
fastighetsbolag?

examensarbete
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När jag först hörde att Jean Tirole var före
slagen som ekonomipristagare tänkte jag: 
ÄNTLIGEN! Och jag beredde mig att skryta: 
Jag har läst boken!

Men när jag ögnade motiveringen föll 
skrytet samman. Jean Tirole får priset för 
sina insatser när det gäller analyser och 
 teorier om marknadsmakt och reglering.

Det är det som nog gör Tirole till de 
mest inflytelserika pristagarna. Han har 
varit verksam på en rad områden,  ibland 
med egna teorier, ibland genom att  ordna 
sina egna och andras tankar till nya, 
 sammanhållna ramverk för tänkandet. 
Det är  ramverk som inte stannar inom 

 akademin, utan har stark bäring på hur 
 ekonomin fungerar och kan organiseras.

Under första hälften av 1990talet var 
jag ansvarig för Finansdepartementets 
långtids utredning. Bland allt det  dramatiska 
som hände hörde oredan på de finansiella 
marknaderna till det mest svårgripbara. 
Sent omsider hittade jag vad jag önskat 
mig då. Tirole gav 2006 ut ”The Theory of 
 Corporate Finance”. Det var en mäktig kloss, 
644 sidor i generöst läroboksformat, med 
nyttiga och tankeväckande översikter över 
vad forskningen vet och tror.

Tiroles bok handlar om de pengar 
som ett företag behöver för att finansiera 
sin  verksamhet. I skiftet mellan  1950 
och 1960talet publicerade de blivande 
 ekonomipristagarna Franco Modigliani och 
Merton Miller två artiklar som i princip gick 
ut på att det inte spelade någon roll på  vilket 
sätt finansieringen går till, om företaget 
 lånar pengarna eller om det ger ut aktier, hur 
det delar ut vinsten eller något annat. 

Jean Tirole visar att det i själva  verket 
finns väldigt mycket mer att säga. Han 
 börjar med ersättningen till företagens 
 chefer, med ABB och Percy Barnevik som 
svensk fotnot, men går långt utöver nyhets

flödets  vanligaste kommentarer.
En av bokens grundläggande frågor 

 gäller valet mellan lån och aktiekapital. 
Aktie kapitalet låter företaget arbeta på lång 
sikt, lånen måste omsättas och varje nytt 
 lånebeslut förutsätter en prövning av vad 
 företaget uträttat. Ju mer beroende  företaget 
är av sina lån, desto mer  ingripande villkor 
kan långivarna ställa; samtidigt som aktier 
innebär att ägare utifrån får ett  bestående 
inflytande över hur företaget styrs.

För ägaren/grundaren som vill utveckla 
sina idéer har finansieringen avgörande 

 betydelse. Den som är beroende av lån löper 
risken att bara komma en liten bit i taget, 
innan han måste avlägga räkenskap.

Aktier ger normalt högre avkastning än 
lån. Den som köper aktier riskerar att bli av 
med alla sina pengar om bolaget går  dåligt; 
långivaren kan rädda sig helt eller  delvis 
 genom att tvinga företaget att sälja sin 
 egendom. Det är risken som motiverar den 
högre avkastningen. Samtidigt  skrämmer 
just risken många småsparare. Under de 
 senaste årtiondena har indexfonderna  blivit 
en lösning. Genom att skaffa sig  aktier 
som speglar hela börsens  sammansättning 
 blandar fonderna riskerna och ger den 
 enskilde spararen möjlighet att skydda sig 
mot riskerna i det enskilda fallet.

Tirole varnar för att detta beteende 
 rymmer risker för samhällsekonomin. Ju 
fler som avstår från att utöva den kontroll 
som ägandet egentligen är förenat med, 
 desto färre blir spärrarna mot att företags
ledningarna hittar på dumheter.

I ett avslutande kapitel tar han upp 
 politikens betydelse. Hur staten  behandlar 
olika finansieringslösningar har stor  betyd 
else för näringslivets förutsättningar.

Därmed tar läroboken steget rakt in i 
dagens svenska debatt. Företagsskatte
kommittén handlar just om detta. Ska  staten 
fortsätta att gynna lånefinansiering, eller ska 
den vara neutral mellan eget kapital och lån?

Och ska man i så fall söka särlösningar 
för fastighetsbolagen, om de hamnar i kläm? 
För det är just en av de saker ekonomipris
kommittén lyfter fram: Jean Tiroles varning 
för att dra alla branscher över en kam. n

Dra inte alla branscher
över en kam!

SAMHÄLLE GUNNAR WETTERBERG
HISTORIKER OCH FÖRFATTARE

Ju mer beroende  företaget är av sina 
lån, desto mer  ingripande villkor kan 

långivarna ställa.

SAMHÄLLE
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FRAMTIDEN SKAPAS  
MED MOD OCH VISIONER.
VI BEHÖVER FLER MODIGA. ÄR DU EN AV DEM?

Framtidens städer utvecklar vi  tillsammans. 
Jag bär på en vision om vägen till ett 
hållbart samhälle. Som involverar effektiv 
teknisk kompetens, men lika mycket 
handlar om att våga tänka nytt och utmana 
konventioner.
 Med en av världens bästa organisationer 
för att utveckla framtidens städer  
i ryggen, så vågar jag påstå att det går 
att göra så mycket mer. Vi vill ta ansvar 
för helhetsbilden i de projekt vi verkar. 
I samarbete med politikers visioner och 
tillgängliga resurser är vi en kraft att räkna 
med för att skapa ett bättre Sverige. 
 

VAR MED OCH UTVECKLA FRAMTIDEN! 
Vill du bli en kraft i att 
utveckla samhälle och 
infrastruktur? Vi behöver 
anställa fler som vill vara 
med och bidra. Hör av 
dig – tillsammans bygger 
vi framtidens hållbara 
städer. Beställ Magnus 
vision, skicka in din 
ansökan och läs mer på 
www.wspgroup.se/framtidsjobb

Magnus Meyer, vd, WSP Sweden

Magnus vision.
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Politik är ett paradis för paradoxer. Således 
har Sverige fått en bostadsminister från 
ett parti som brukar anses vara tillväxt
motståndare, men som troligtvis kommer 
att driva en politik som ger mer tillväxt.

Vi vet från flera undersökningar att 
 tillväxten i framförallt storstäderna  broms 
as av en stor bostadsbrist. Dynamiken och 
 flexibiliteten i det industriella systemet blir 
 lidande av att folk inte kan flytta lätt och 
kvickt till de jobb som erbjuds. Och priserna 
rasar iväg på ett sätt som skapar inlåsning 
i bostadsbeståndet, så att flyttkedjorna 
 stannar av.

Urbaniseringen har drivit på  utveckling 
en, men politiken har släpat efter. Det har 
blivit lite enklare att hyra ut,  friggebodarna 
har ställts på steroider, men den demo
grafiska förändringen har inte fått en 
 motsvarighet i politiken.

När nu en miljöpartistisk minister tillsatts 
kan vi således förvänta oss att  deras program 
faktiskt också, till en del  åtminstone, om
sätts i praktiken.

Miljöpartiet har profilerat sig bland  annat 
för att rusta upp  miljonprogrammets bo

städer , men gör också, i sann  miljö partistisk 
anda att se ”helheten”, en viktig poäng av att 
det inte bara handlar om att  bearbeta  själva 
kåkarna, utan också skapa goda miljöer 
 utanför husen. Alltså mer ”platstänkande” 
än  ”kåktänkande”.

De har också, som många andra, lyft fram 
behovet av att bygga fler  studentbostäder 
samt öka konkurrensen i byggsektorn. För 
miljöpartiet gäller det senare framförallt 
 genom att förbättra möjligheterna för små 
och medelstora byggföretag.

Litet är vackert, tänker  miljöpartisten. 
Men ska det åstadkommas måste det 
göras stort.

Miljöpartiet är också vänner av att ta 
bort krav på parkeringsplatser för bilar och 
 istället inrätta dito för cyklar. Samt, framför
allt, satsa på bättre kollektivtrafik för att få 
ett bättre utnyttjande av bostadsbeståndet.

I regeringsförklaringen läggs fokus på 
hyresrätter, ett mål sätts upp för att nå 
en kvarts miljon bostäder till 2020. Det 
är  kommunerna som ska stöttas för att 
 åstadkomma, samt lite kryptiskt ”Kredit
givningen för nybyggnation stärks.”

Och upprustningen av miljonprogram
met reduceras till att handla om främst 
flerfamiljsbostäderna. Medelklassen i villor 
och radhus får själva finansiera hållbarhets
utvecklingen av sitt boende.

Miljöpartiet brukar som sagt ses som 
tillväxtens fiende. En sann miljöpartist 
bor på landet, omgärdad av äppelträd, 
 morotsodlingar, getter och en energi effektiv 
vedpanna. Men när de nu sätter sig vid 
maktens taburetter får de möjligheter att 
skapa hållbara städer, med flexibelt boende 
och därmed högre tillväxt. Givet att de inte 
medverkar till andra beslut som bromsar 
 näringslivets dynamik.

Fastighetsbranschen torde därför se fram 
emot att bostadspolitiken åter upprättas och 
igen blir central för det svenska utvecklings
tänkandet. Det blir en nationell angelägen
het – och inte längre något som förväntas 
lösas av sig själv. n

Den gröna politiska paradoxen

SAMHÄLLE STIG-BJÖRN LJUNGGREN
STATSVETARE OCH FÖRFATTARE

Urbaniseringen har drivit på 
 utvecklingen, men politiken har 

 släpat efter. Det har blivit lite  enklare 
att hyra ut, friggebodarna har ställts 
på  steroider, men den  demografiska 

 förändringen har inte fått en 
 motsvarighet i politiken.

Mehmet Kaplan, Sveriges 
nye bostadsminister.

SAMHÄLLE
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Ett halvdussin skäl 
att annonsera 2014!

KONTAKTA MIG FÖR BOKNING!
Jonas Hedqvist | 070288 40 95 | jonas.hedqvist@fastighetsnytt.se

www.fastighetsnytt.se | www.businessarena.nu
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För oss teknikfreaks är det just i dessa 
 dagar när sexan lanseras ett faktum att den 
 läckraste Applebutiken inte ligger inne i 
stan utan i en galleria en bit ut. Det fanns 
ingen lämplig lokal i centrum när Apple 
 förverkligade ett i mitt tycke helt fantastiskt 
koncept för mötet med sina fans.

De stora städerna växer så att det  knakar, 
folk jagar bostad för att kunna flytta in, 
men oroväckande mycket av handeln och 
 kontorsarbetsplatserna flyttar ut.

Den europeiska stenstadens slutna 
 kvarter med handel i bottenvåningen och de 
riktigt fina stadsvåningarna en trappa upp, 

där man hade kontakt med livet på gatan, är 
förebildlig i dagens stadsplanering. Den täta 
staden med gång och cykelavstånd till det 
mesta. Promenadstad kallas det i Stockholm 
och för tankarna till ett behagligt liv för dem 
som har råd att bo centralt och spendera. 
Men faktum är att handeln flyttar ut och vad 

blir kvar av staden om dess ursprungliga roll 
som handelsplats tunnas ut?

Under ett tankeväckande seminarium på 
Business Arena i Göteborg i våras fick vi veta 
att handeln i Göteborg behöver  byggas ut 
med en yta motsvarande fem Östra  Nordstan. 
Men denna stora yta söktes inte i innersta
den. Scenariot innebär tvärtom att handeln 
i centrum skulle fortsätta att  glesas ut och 
all ny tillkommande yta för läggas  utanför 
staden. På det här sättet  bidrog handeln till 
att frigöra en massa  lokaler i centrum för 
nya verksamheter – oklart  vilka – så att man 
skulle kunna få en levande  innerstad. Ridå!

Sanningen är ju dessvärre att konse
kvensen av detta är utarmning och citydöd.

Motivet för handeln är att skapa  effektiva 
former för logistik och att kapa kostnader 
under hård konkurrens. Och  naturligtvis 
en tolkning av kundönskemål och faktiskt 
kundbeteende. En konkurrens som i hög 

grad är betingad av den snabbt ökande 
 internethandeln.

Men samtidigt söker sig  människor till 
städerna för dess närhet till  arbetsplatser, 
service och handel. Och den  politiska 
 fingertoppskänsligheten vad  gäller att 
 erbjuda promenadstad ska inte  under 
skattas. Politikerna anser sig nog veta 
vad deras  väljare önskar och styr  därför 
 stadsplaneringen ortodoxt efter flera  hundra 
år gamla förebilder. Det blir allt en under
lig ”stadsmässighet” i stadens nya kvarter 
om bostäderna vilar på dyrbart  förhöjda 
 bottenvåningar som gapar tomma på 
 verksamhet. Caféer och restauranger kan 
inte fylla alla gator.

Lars Backemar, ledande expert på 
 området, säger att enskilda butiker i 
 gatuplan är en omöjlighet av  ekonomiska 
och logistiska skäl. Butikerna måste 
 aggregeras till inomhuscentra som i och för 
sig skulle kunna se ut som traditionell  handel 
i  fasad, men som måste  koncentreras till 
vissa  platser i staden. Promenaden i  staden 
blir mellan målpunkter och inte  utmed 
levande stadsgator. 

Frågan är om det är handeln som inte 
har hängt med i det förnyade intresset för 
stadsliv och arbetar med föråldrade koncept. 
 Eller om det är fastighetsägarna som biter 
sig själva i svansen med alltför höga krav på 
 avkastning och därmed hyror som slår ut den 
eftertraktade traditionella  stadshandeln.

För det kan väl inte vara så att stenstads
idealet som allena saliggörande form för 
stadsbyggnad faktiskt inte fullt ut rymmer 
vår tids sätt att leva, bo, arbeta och handla? 
Apples nya mötesplats väcker frågan. n

ARKITEKTUR ÖRJAN WIKFORSS
ARKITEKT SAR/MSA, PROFESSOR

BLOGG: ORJANWIKFORSS.WORDPRESS.COM

Promenadstad kallas det i Stockholm 
och för tankarna till ett behagligt liv 

för dem som har råd att bo centralt och 
spendera. Men faktum är att handeln 
flyttar ut och vad blir kvar av staden 

om dess ursprungliga roll som
handelsplats tunnas ut?

Handel ur takt med tiden
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Den smarta staden är en stad där samhällets 
funktioner kommunicerar och samverkar.  
En intelligent, omtänksam stad redo att förse 
morgondagens växande befolkning med  
allt från tänkande hus till talande soptunnor. 

TA EN SNABBTUR TILL DEN SMARTA STADEN 
Ladda ner gratisappen Talk of the Town by  
Sweco och scanna av pratbubblan här ovan. 
Finns på App Store och Google Play.  

Eller läs mer på sweco.se/smartcities
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Många kommuner poängterar vikten av  dialog 
som ett komplement till  representativ demo
krati. En grupp som ofta lyfts fram när det 
gäller medborgardialog är barn och ungdom. 
Denna grupp anses ha särskilt lite inflytande 
i planering, trots att det i svensk lagstiftning 
anges att barn ska ha  möjlighet att påverka 
frågor som rör dem. Detta forsknings projekt 
handlar om hur barn och unga kan få större 
inverkan på  stadsutveckling.

Enligt forskning om  medborgardialog 
i planering finns det inte någon brist på 
 metoder, men det saknas systematisk 
 utvärdering av vilka metoder som lämpar 
sig för olika typer av dialog. Speciellt  gäller 
detta  digitala verktyg, som exempelvis 
 dataspelsbaserad dialog. Särskilt  poängteras 
att det saknas implementeringsforskning, 
 forskning där akademiker tillsammans 
med praktiker utvecklar kunskap om hur 
med borgardialog i planering kan göras till 
 ordinarie process. Detta  forsknings projekt 
fokuserar på tre frågor: (a) vilken typ av 
 kunskap och erfarenhet bidrar barn och unga 
med när de deltar i planerings processer? (b) 
hur kan en dialog mellan barn och planerare 

komma till stånd? (c) hur kan digitala verktyg 
användas för att underlätta denna process?

Den högsta graden av deltagande  innebär 
att invånare själva initierar processer eller till
delas ansvar att fatta beslut i särskilda frågor 
(medborgarbudget är ett sådant  exempel). I 
projektets ramverk för analys  ingår även teo
rier om ”action planning”, som handlar om 
att i en tid med hastiga  svängningar i sam
hällsplaneringen och allt mer ökande klyftor 
mellan fattiga och rika, kan planerare behöva 
utveckla en ny  professionell roll. En roll som 
innebär att i processen kunna ge röst åt vissa 
grupper av invånare, som ofta har svårt att få 
sin röst hörd. Genom lokal närvaro kan pla

nerarna också bidra till att länka det lokala till 
andra nivåer i samhället. På så sätt kan kun
skap från exkluderade grupper tillföras stads
utvecklingsprocesser och bidra till att göra 
staden bättre, ur dessa gruppers perspektiv.

I forskningsprocessen deltar,  förutom 
forskare från olika discipliner, även  lärare 
och barn (615 år) från skolor i två  områden 
i Göteborg, preliminärt  Hammarkullen och 
Majorna. Dessutom deltar  planerare, som 
är anställda centralt och lokalt i  kommunen 
med uppgift att genomföra  exempelvis 
 förtätningsplaner i dessa områden.  Projektet 
avser att i samverkan med alla i projektet 
 generera lösningar om hur barns deltagande 
i stadsutveckling kan göras till en  ordinarie 
process där grundskola och planerings
institutioner samverkar. Alltså en samman
länkning mellan skolans läroplan och den 
praxis som kommunens olika planerings
institutioner har när det gäller planering. 
Det innebär att, som en del av  grundskolan, 
ge barn möjlighet att utveckla kunskap om 
hur det är att vara samhällsbyggare och 
 samtidigt tillföra stadsutveckling deras 
 viktiga kunskap. n

FORSKNINGSÖVERSIKT

Barn och unga i medborgardialogen
Fakta

Titel: Att överbrygga klyftor: Barn och 
 planerare som medskapare av stadens rum
Projektledare: MariAnne Karlsson, 
 professor, (mak@chalmers.se)
Institution: Chalmers tekniska högskola
Finansiär/bidragsform: Projektstöd 
Formas
Tidsram: 2014-2016
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Vinnare Branschindex Bostäder och Kontor 2014

Storleksklassen under 2000 lägenheter

Anders Bodin Fasti gheter AB

Storleksklassen över 2000 lägenheter

Stockholms Kooperati va Bostadsförening

Kontor/Lokal

Anders Bodin Fasti gheter AB

De har Sveriges bästa 
förvaltningskvalitet!

Under Business Arena presenterades resultaten från Branschindex Bostäder och Kontor 2014. Vinnare av högsta 
förvaltningskvalitet för Bostäder (två storleksklasser) och Kontor/ Lokaler ti llkännagavs på eventets första dag. 
Priserna delades ut av Lars Stjernfelt, Aff ärschef på Fasti ghetsägarna GFR. Resultaten och utnämningarna baseras 
helt och hållet på hyresgästernas svar, och totalt ti llfrågades över 10 000 hyresgäster över hela Sverige.

Foto: Sigurdur J Ólafsson

www.branschindex.se
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Lars Marcus har rekryterats till Chalmers 
från KTH för att fortsätta utveckla  ämnet 
stadsbyggnad med Chalmers som bas. 
 Stadsbyggnadsfrågor är något som hamnat 
väldigt mycket i centrum de senaste åren, 
tycker Lars Marcus, och det finns många nya 
tankar kring vad stadsbyggande ska åstad
komma, men mycket kunskap finns redan.

– Fältet står inför utmaningar men det 
händer också mycket inom forskningen som 
gör att man har större förståelse, men det har 
inte nått ut i praktiken fullt ut ännu. Det är en 
del i satsningen som Chalmers gör, naturligt

vis behövs det mer forskning också men den 
första  utmaningen är kanske att nå ut med 
det som redan finns. Det skulle behövas en 
uppryckning inom stadsbyggnadspraktiken. 
Som arkitekt och professor i  stadsbyggnad 
på Kungliga tekniska högskolan, KTH, har 
Lars Marcus byggt upp forskning om  stadens 
byggda form och hur människor använder 
staden, ett område kallat urbanmorfologi.

– Forskningen handlar mycket om att 
förstå effekterna av nya projekt och göra 
det möjligt att utvärdera innan man  bygger 
för att undvika misstag. Lokalisering är 

 relevant för alla verksamheter och även för 
fastighetsvärdena. I ett  fastighetsperspektiv 
handlar det i slutändan om hur stads
formen skapar läget helt enkelt, säger han. 
Stadens utformning är något som  engagerar 

många. I samhället spelar det väldigt stor roll 
hur vi bygger vår stad dels utifrån  perspektivet 
att den ska klara av att bära olika verksam
heter men även när det gäller en mängd 
hållbar hetsaspekter, inte minst sociala frågor 
som segregation. Det finns en grundläggande 
koppling mellan  stadsbyggande och ganska 
stora frågor,  menar Lars Marcus.

– När vi bygger staden bygger vi sam
hället, staden är inte en trivsam bakgrunds
bild till allt det andra utan strukturerar 
mycket av samhällets grundfrågor. n

MATTIAS FRÖJD

Satsning på ämnet 
stadsbyggnad

Staden är inte 
en trivsam 

 bakgrundsbild 
till allt det 

 andra.
Lars Marcus, ny professor
på Chalmers.

dlanordic.se/overens
Affärsjurister som gör det  
lättare att komma överens

vad ligger bakom en lyckad affär?

” I fastighetsgruppen har vi kontakt med arkitekter, ingenjörer 
och besikt ningsmän. Det gäller att vi förstår klientens  

verk samhet. För mig är det en fördel att jag har sprungit på byggen 
som liten, hela familjen är i branschen. Även som jurist måste du 
kunna se skillnad på skruv och mutter.”
Jessica Karlsson, advokat, Fastighetsgruppen
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Ett omdiskuterat ämne på kontorsarbets
marknaden idag är det  aktivitetsbaserade 
kontoret som ska vara mer flexibelt, mer 
 lönsamt och bidra till  högre  kreativitet än 
de klassiska cellkontoren eller  kontoren 
med öppna landskap.  Frågan om byte 
till den nya kontorstypen  diskuteras 
i stort sett vid varje uthyrning men 
en stor andel ställer sig  kritiska till 
 förändringen trots de positiva nyttorna.  
En möjlig anledning till att inte fler ser för
delen i att hyra ett aktivitetsbaserat kontor 
skulle kunna vara bristfällig information i 
olika led. För att utreda frågan skapades en 

modell som definierar fyra informationsgap 
mellan inblandade parter vid uthyrningen 
och projektledningen av aktivitetsbaserade 
kontor. Efter totalt elva intervjuer med 
hyres gäster, uthyrare, förvaltare,  experter 
och hyresgästrådgivare kunde de fyra 
 identifierade informationsgapen utredas.

INFORMATIONSGAP 1
– HYRESVÄRDENS UPPFATTNING AV
HYRESGÄSTENS FÖRVÄNTNINGAR
Detta informationsgap påverkar  resultatet 
till stor grad. Det största felet vid  inflyttning 
till ett aktivitetsbaserat  kontor är att 

 lokalen inte fungerar som ett  effektivt 
verktyg för de anställda. Det kan  innebära 
att lokalens  utformning inte  uppmanar 
till  personliga  möten, att det är svårt att 
 skapa tysta  områden eller att  kontoret 
inte är korrekt dimension erat efter 
 beläggningen.  Felbedömningarna  bottnar 
sig i  dåligt  fungerande  analys metoder 
 eller att  hyresgästen saknar kunskap och 
 blundar för att ifrågasätta sig själv om 
 nödvändiga  frågeställningar, som exempel
vis  anledningen till flytten. Ett bra sätt att 
inleda utredningen av hyresgästens behov 
är att använda ett brädspel där hyres gästen 

Informationsgap vid uthyrning 
av aktivitetsbaserade kontor

examensarbete
HANNES KIMARI,

MATILDA WÅHLIN
STUDERANDE VID KTH,

FASTIGHETER OCH BYGGANDE

Hyresgäst

Hyresvärd

Hyresgästrådgivare

HG:s
uppfaning

HG:s
förväntningar

Tidigare
erfarenheter

Mun till mun-
metoden HG:s behov

Lokalanpassning

HV:s perception av
HG:s förväntningar

Framtagning av
zoner och inredning

Gap 1

Gap 2

Gap 4

Gap 3

Modifierad modell baserad på

Service-Quality Model, A.

Parasuraman, Valarie A. Zeithhaml 

and Leonard L. Berry

FORSKNING
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får placera ut kort innehållandes dagliga 
 kontorsaktiviteter på en spelplan med olika 
zoner i ett aktivitetsbaserat kontor.

INFORMATIONSGAP 2
– LOKALANPASSNINGAR
Detta informationsgap påverkar inte 
 resultatet eftersom vi inte kan bekräfta att 
det föreligger. Aktivitetsbaserade kontor 
medför oftast ingen ny typ av  konstruktion 
eller installation mer än att lokalen ska 
 anpassas till en ökad mängd människor 
på samma yta. Kraven för exempelvis 
 konstruktion, VVS och brandutrymning 
är reglerade. Riktlinjer utgör grunden för 
 lokalanpassningen och ger inte plats för fria 
tolkningar som kan resultera i ett  felaktigt 
utförande. Eftersom lokalanpassningar 
ofta består av konkreta åtgärder och hyres
värdarna vanligtvis har god kunskap om 
sina fastigheter har vi inte funnit något gap 
i detta led.

INFORMATIONSGAP 3
– FRAMTAGNING AV KONTORETS
ZONER OCH INREDNING
Detta informationsgap påverkar  resultatet 

till viss grad. Vid framtagning av zonerna 
ska en arkitekt tolka hur stora delar av 
 kontoret som ska vara tysta delar  tillika 
 delar för  samarbete så att beläggnings
graden på dessa områden blir optimerad. 
För att undvika att skapa för många eller 
för få arbetsplatser i zonerna behövs hjälp 
av förstudier för att göra en korrekt in
delning.  Förstudierna spelar en vital roll 
och eftersom det är hyresgästens  anställda 
som ska vistas på kontoret och driva 
 verksamheten är det viktigt att de trivs 
och därmed  nödvändigt att de tillfrågas i 
undersökningen. Ett annat anmärknings
värt problem är hur arkitekten väljer att 
placera zonerna i förhållande till varandra. 

Exempelvis gäller det att upp skatta ljud
nivån på de närliggande zonerna vid den 
tysta zonen så att den tysta zonen inte 
störs av dem.

Valet av inredning påverkar också slut
resultatet. En arkitekt kan välja att ge 
förslag på en viss typ av inredning som i 
 praktiken inte fungerar som tänkt. Exempel
vis fel bedömningar hos en telefonfåtöljs 
 ljudabsorberingsförmåga i förhållande till 
ljudnivån på platsen.

INFORMATIONSGAP 4
– KUNDENS UPPFATTNING AV
FÖRVÄNTAD SLUTPRODUKT
Vi kan inte bekräfta att orsaken till en 
 hyresgästs missnöje av slutprodukten 
 beror på informationsgap. Roten till  miss   
nöjet ligger snarare i organisationens 
 bristande förståelse av det aktivitets
baserade  arbetssättets syfte och  kunskapen 
om hur de  anställda kan ta tillvara på de 
befintliga zonerna. Missnöjet handlar om 
att människan tar tid på sig att smälta nya 
 intryck och nya arbetssätt och inte på grund 
av att det har uppstått ett  informations 
gap enligt våra  kriterier. n
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Titel: Varför hyrs det inte ut fler aktivitets-
baserade kontor? – En studie om det 
föreligger informationsgap vid uthyrning och 
projektledning av aktivitetsbaserade kontor 
i Stockholm 
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Förlags AB anordnar det stora seminarie evenemanget Business Arena i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och i  Almedalen på Gotland.
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I samarbete med den webbaserade platsannonstjänsten Fastighetsjobb.se 
 presenterar Fastighetsnytt avdelningen På nya poster med information om 
människor i branschen och deras senaste karriärsteg.

Gabriella Johansson, Retail Agency, JLL
Anna Norlander, Senior projektledare, Newsec
Robin Toft, Fastighetskonsult, Fastighetsägarna GFR
Ivana Kildsgaard, Hållbarhetschef, LINK Arkitektur
Erik Elmgren, Förhandlingschef, Hyresgästföreningen
Gunnar Mässing, Senior Retail Advisor, Genesta

ULRIKA DANIELSSON

EKONOMI- OCH FINANSDIREKTÖR, 
CASTELLUM

MATTIAS JOHANSSON

VD, BRAVIDA

Mattias Johansson tillträder 1 januari 2015 tjänsten som vd och 
koncernchef i Bravida. Närmast kommer han from en tjänst 
som  divisionschef för Bravida i Norge men han har arbetat inom 
 koncernen sedan 1998. Nuvarande vd Staffan Påhlsson blir vice vd 
och tar på sikt också plats i styrelsen.

BO WIKARE

ULRICA O MAGNUSSON

VICE VD, HUFVUDSTADEN

VD, CODESIGN

Den 1 oktober tillträdde Bo Wikare en ny tjänst som vice vd i 
 Hufvudstaden. Han har varit anställd inom Hufvudstaden sedan 1994 
och innehaft flera ledande befattningar inom koncernen, senast som 
affärsområdeschef Stockholm Östra City. Bo Wikare ingår sedan 
1997 i koncernledningen.

Ulrica O Magnusson har utsatts till och tillträtt som vd för 
 Codesign. Hon ersätter Peter Ullstad som kommer att fokusera 
på affärsutveckling och försäljning. Ulrica O Magnusson arbetade 
tidigare som projektledare hos Codesign.

PER-OLOV KROONDER

FÖRVALTNINGSCHEF, SVEAREAL

Per-Olov Kroonder tillträdde i somras tjänsten som  förvaltningschef 
med huvudansvar för fastighetsbeståndet i Västerås och södra 
Stockholm. Han kommer närmast från Newsec där han har arbetat 
som uppdragsledare med Internationella förvaltningskunder.

LINA WÅGSTRÖM

KONTORSCHEF STOCKHOLM,
SEMRÉN & MÅNSSON

Lina Wågström blir ny kontorschef när Semrén &  Månsson 
 expanderar sin verksamhet i Stockholm. Hon har arbetat på 
 företaget sedan 2008. På Semrén & Månssons kontor i Stockholm 
arbetar ett 20-tal medarbetare.

PÅ NYA POSTER

FLER REKRYTERINGAR

Castellum har utsett ekonomidirektören  Ulrika 
 Danielsson till en ny tjänst som ekonomi- och 
 finansdirektör (CFO) i bolaget. Det innebär att hon får 
ett utökat ansvar och har även översikt med koncernens 
finansiering.

Henrik Saxborn, vd för Castellum, säger i samtal 
med Fastighetsnytt att Castellum under en längre tid 
arbetat med en struktur som skiljer sig en aning från 
andra fastighetsbolag.

– Ulrika Danielsson har varit ekonomidirektör och 
Anette Asklin har varit finansdirektör och båda har 
 rapporterat till mig. Nu inrättar vi en klassisk CFO-tjänst 
där endast Ulrika rapporterar till mig, säger han.

Ulrika Danielsson har arbetat på Castellum 
sedan 1998 och varit ekonomidirektör och medlem 
av  koncernledningen sedan 2006. Hon har även varit 
 ansvarig för IT- och kommunikationsfrågor.



Under de närmaste åren ska Göteborg växa samman över älven. Övergivna pirar och 
industriområden i Frihamnen ska ersättas av bostäder, verksamheter och öppna ytor  
och utvecklas till en nära storstad där alla kan trivas.
 Nu söker vi entreprenörer och investerare som vill vara med och forma Göteborg enligt  
de riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om. Det vi kallar Vision Älvstaden.
 Är du intresserad? Läs mer på www.älvstaden.se eller kontakta Fastighetskontoret  
på 031-368 11 43 eller fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

FEM MILJONER M2 
MITT I GÖTEBORG.
VILL DU VARA MED?

210x297_Fastighetsnytt_HELSIDA.indd   1 2014-07-04   13:35



AVSLUTNINGSVIS

A niche 
residential 
developer

Phone +46 8 678 66 40    |    Email info@arosbostad.se    |    www.arosbostad.se

Aros is a niche residential developer in the segment between the larger traditional 

and the smaller non-professional developers.
 

Aros is a residential developer that acquires land for residential development and 

converts and repositions existing older commercial properties into high quality 

residential owner apartments. Aros geographical focus is the Greater Stockholm 

region and its surrounding commuter cities.
 

Aros have successfully developed and executed 350 apartments since 2006. 

Aros is at present planning for an additional 780 apartments in Stockholm.

TEGELUDDEN 17 – STOCKHOLM ORDONNANSEN 5&6 – STOCKHOLM SJÖHUSEN –GRÖNDAL, STOCKHOLM

I börsrapportering använder ekonomijournalister olika begrepp 
som för dem är vardagsmat men kanske inte lika begripliga för alla. 
Det finns mycket att välja mellan men bland dessa är både huvud
listan och First North.

När man i börssammanhang talar om huvudlistan avser man 
 börsens huvudlista eller main market som den heter på engelska. 
Det är den marknad som de flesta börsnoterade bolag är listade på. 
 Sedan  några år tillbaka erbjuder Stockholmsbörsen, och övriga  börser 
i  Norden som tillhör Nasdaq, dock ett alternativ till bolag som vill 
kunna använda aktiemarknaden för kapitalanskaffning men dock av 
olika skäl inte är redo för de förhållandevis strikta  regler och krav 
som ett börsnoterat bolag behöver följa och  uppfylla. Ska man vara 
petig är ett bolag som listas på First North inte börsnoterat utan 
 endast listat på First North.

Medan huvudlistan är en reglerad marknad, som övervakas av 
 myndigheten Finansinspektionen, så övervakas First North endast 
av börsen som inte har någon myndighetsfunktion. Därmed är First 
North en oreglerad marknad men det innebär dock inte att man 
kan uppföra sig hursomhelst, och börsen kan vid misstanke om 
 oegentligheter rapportera dessa till Finansinspektionen.

Vad medför det då för skillnader att vara börsnoterad å ena 
 sidan och listad på First North å den andra? En viktig skillnad är 
att stora svenska institutioner, som exempelvis APfonderna, inte 
får investara i bolag som inte finns på den reglerade marknaden. Ett 
bolag som finns på First North kan därför inte vänta sig kapital från 
APfonderna och flera större investerare. n

SVERRIR THÓR

FIKONSPRÅKET
Huvudlistan och First North



Inbjudan
till arbitrage

DETPRA
TASOM:

Framtida datum kan av olika anledningar bli milstolpar  eller 
mål. Ett sådant är 21 oktober 2015, eller det datumet har 
snarare i populärkulturen blivit något av ett kultdatum.  Varför 
då, kanske någon undrar, och svaret är att det var just det 
 datumet Martin McFly och Doc Brown reste till i filmen  Tillbaka 
till framtiden 2. 

I filmen målar man upp en vision om den framtida teknologin. 
En vision som kanske inte var så ovanlig i slutet på 1980-talet 
men med facit i hand har vi ju inte kommit riktigt så långt. År 
2015 flög alla bilar, folk åkte inte längre skateboards utan 
svävade runt på hooverboards och så vidare. Vad samhälls-
byggnadsbranschen berör så var ju infrastrukturfrågorna 
med vägar i luften kanske de mest viktiga, samt alla ultra-
moderna teknologiska lösningar i alla framtida hus. Nu är det 
bara ett år kvar och det blir spännande att se hur långt vi 
hinner på detta år.

Det förekommer att börsnoterade fastighetsbolag meddelar 
marknaden att de avser bli utöka sina fastighetsbestånd via 
förvärv och att man för att kunna verkställa dessa förvärv 
behöver be sina aktieägare om nytt kapital. Det är bra att 
förvarna ägarna på det viset men samtidigt så kan en sådan 
nyhet även innebära att man bjuder spekulanter på riskfri 
vinst, som på fikonspråk kallas arbitrage.

Det beror på att när man aviserar en nyemission så aviserar man 
även att antalet aktier i bolaget  kommer att öka och befintliga 
aktier kommer således att spädas ut. Det innebär, allt annat lika, 
rimligtvis att aktiekursen faller, såtillvida att man inte använder 
det resta kapitalet omedelbart och har redan gjort transaktioner 
innan emissionen blir av. En spekulant med is i magen och 
lite tålamod kan således blanka aktien för att sedan köpa den 
tillbaka till ett lägre pris när aktiekursen har fallit. Har man 
blankat en tillräckligt stor post kan man därmed göra en 
hacka, i teorin.

ETT ÅR KVAR
TILL FRAMTIDEN

Vi samarbetar med några av Sveriges ledande 
rekryterings-, search- och bemanningsföretag!

 

Vill du också samarbeta med oss?
Kontakta gärna mig för information om vad det innebär
att samarbeta med oss.

Mia Räikkönen I 08-652 80 20 I 076-196 86 76
mia.raikkonen@fastighetsnytt.se
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Nu kan du anmäla dig till

Knyt nya kontakter och lär dig 
mer om norra Sveriges
fastighetsmarknad och  regionala 
investeringsmöjligheter
på Business Arena Umeå.

Nu har vi öppnat anmälningen till 
Business Arena Umeå 2015. 

Läs mer och anmäl dig på
www.businessarena.nu/umea.
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