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Just nu tar ett av Nordens modernaste handels- och kontorshus form
i nya Hagastaden på Torsplan, klassat som ”Outstanding” enligt
världens hårdaste miljöcertifiering BREEAM. Vill du veta mer om
hur ditt företag kan utvecklas i en outstanding miljö?
Välkommen att kontakta oss på NCC Property Development, mejla 
outstanding@ncc.se eller ring 08-585 530 22.

ncc.se/torsplan
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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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debatt

ledAre

SedAn det förStA nUmret utkom i mars 1994 har  Fastighetsnytt 
haft en koppling till den akademiska världen. Tanken var att det 
skrivs massor av examensarbeten med intressant innehåll som ofta 
 hamnar i en byrålåda istället för att bli lästa och därmed bidra till 
branschens  utveckling. Genom att kortfattat berätta om de viktigaste 
 slut satserna i en tidning kunde vi råda bot på problemet och nå fram 
till  intresserade läsare.

det hAr hänt mycket med Fastighetsnytt under de tjugo år som 
har följt sedan dess, men kopplingen finns kvar. I det här numret finns 
det med två examensarbeten (på sidan 75 och 160). Den akademiska 
 utbildningen och forskningen är helt enkelt avgörande för branschens 
utveckling. Nästan alla som arbetar i ledande positioner på de svenska 
fastighetsbolagen har fått sin utbildning på KTH, Chalmers, LTH  eller 
något annat av de stora lärosätena. Som vi ser det är det lika  naturligt 
att branschen i olika former stöder akademin som att lärare och  forskare 
har de medel som behövs för att kunna tänka fritt och oberoende. 
Mot bakgrund av det är det glädjande att vårt land äntligen har fått 
en  professur i fastighetsförvaltning. Tillsättningen ska ske på KTH 
under hösten om allt går enligt plan. Fastighetsnytt ser fram emot att 
 återkomma i ämnet.

när det här nUmret kommer Ut är det två dagar kvar till ett 
riksdagsval som många beskriver som ovanligt viktigt. I ett  välbesökt 
 Almedalen stod bostadspolitiken högt upp på mångas dagordning. Både 
bostadsministern och socialdemokraternas  bostadspolitiske  talesperson 
Veronica Palm fanns med på vårt eget Business  Arena  Almedalen. Båda 
ifrågasatte konsekvenserna av den så kallade  Företagsskatteutredningen 
och dess effekter på byggandet av nya  bostäder. Det återstår väl att 
se om bostadsfrågan kommer att påverka valutgången på allvar, men 
det som för några år sedan var ett specifikt problem för unga och låg
inkomsttagare har kommit att bli ett hot mot storstadsregionernas 
möjlighet att växa. Inte minst  storstadsuniversitetens, vars studenter 
behöver någonstans att bo. Det ska bli mycket intressant att se vad som 
händer efter valet...

Varmt välkommen till nummer fyra av Fastighetsnytt!
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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.

Den 13/8 publicerade Fastighetsnytt en webbkrönika av professor Göran Cars där han argumenterade för att det kan vara 
fel att använda markpris som kriterium vid marktilldelning. Krönikan debatterades friskt av läsarna.

FAstighetsnytt deBAtt

görAn cArS:

thereSe 2014-08-14 

Åh! Så underbart uttryckt att någon kan få 
på pränt det som jag själv exakt tycker.
Skall priset på en miljon upp eller ner 
styra det vi skall bygga och utveckla, där 
 människan skall leva och trivas i kanske 
 50100 år framledes. Då kommunerna 
 utvecklar våra s tadsdelar skall de göras med 
en stor  eftertanke och en klar strategi på 
vad som skall byggas och inte med tanke 
på att kortsiktigt tjäna någon miljon  extra. 
 Självklart skall  marken ha ett pris som är 
relevant i marknaden, men inte göra att 
 hyrorna skjuter i höjden.

fredrik drotte 2014-08-14 

Väl talat! Den intresserade är välkommen 
till Väsby för en titt på vårt nya poäng
system för markanvisning inom projektet 
 Fyrklövern. Byggherren kan genom goda 
idéer inom stadsbyggnad, innovation, 
 samverkan, lokaler och parkering erhålla en 
markpris rabatt på upp till cirka 30 procent 
av bedömt marknadsvärde per BTA.

björn eklUndh 2014-08-14 

Känns mycket bra att läsa, tack för det. 
Kommunens ”affärsidé” är ju att skapa 
förut sättningar för människor, företag med 

flera att bo och verka i en miljö som 

långsiktigt är attraktiv, trygg etcetera, inte 
att maximera intäkten på en markbit vid ett 
visst givet tillfälle. Som Fredrik lyfter fram 
ovan så är det så vi tänker i vår kommun.

mikAel hAll 2014-08-14 

Klokt! Tyvärr stöter man ofta på denna 
tanke om vinstmaximering vid försäljning 
av mark. Visst, äger man mark vill man ha 
betalt men om markpriset skapar effekter 
som är negativa på både kort och lång sikt 
är det ett kriterium som man måste beakta 
och fundera över vad man verkligen vill. Ha 
några miljoner mer i kommunens kassa eller 
ha en eller flera fastigheter som ger arbete 
och eller bostäder till människor som ger en 
bättre stadsmiljö samt stärker skatteunder
laget för kommunen. En stad har ett långt 
liv, tusentals år kommer våra städer för
hoppningsvis att finnas och frodas. Då gäller 
det att skapa byggnader som kan ge karaktär 
och bra miljö åtminstone i 50150 år framåt. 
Sen får de troligtvis ersättas av nya byggna
der om de inte är fantastiska och står kvar i 
flera hundra år. Vi har flera exempel på detta 
i våra städer, välbyggda fastigheter som står 
kvar efter flera hundra år. Dessa fastigheter 
bevarar vi med stolthet och är oftast väldigt 
stolta över. Vår generation kanske borde 
tänka på att producera fastigheter som står 
kvar i flera hundra år och som kommande 
generationer vill bevara och vara stolta över. 
Tack för ordet. 

Om feltänkande i
markanvisningstävlingar

debAtt
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debAtt

mAriA pleiborn 2014-08-14 

FÖR höga priser leder naturligtvis till att byggandet uteblir helt, vilket är 
olyckligt. Men innebär det med nödvändighet att högsta pris är dåligt? Det 
är ju när investeringarna för byggbolagen blir högre än intäkterna som priset 
blir för högt. Vem vill betala för projekt som inte är möjliga att realisera? 
Det är ändå byggarna som ger ett pris i sitt anbud, som de uppenbart  tycker 
är rimligt utifrån det underlag som kommunen presenterat. Kanske är 
det underlagen och kraven från kommunerna som måste vara bättre och 
 tydligare formulerade?

UtopiA Arkitekter 2014-08-14 

Bra där Göran Cars! Härligt att du driver på en fråga som vi på Utopia  jobbat 
för att lyfta under flera års tid. En markpolitik som uppmuntrar till att i 
princip uteslutande fokusera på att maximera kortsiktiga intäkter till våra 
kommuner ger oss inte de högkvalitativa och långsiktigt hållbara bostäder 
och livsmiljöer som vi behöver skapa i våra städer. Hoppas att det kan bli lite 
större gehör för det resonemanget nu när en professor i samhälls planering 
trycker på. Och inte minst att det kan få fler att se sambanden och lyfta 
 frågan i andra sammanhang. Ett tillägg till Görans artikel är väl att detta 
tänkande inte bara borde gälla i samband med markanvisningstävlingar utan 
även vid direktmarkanvisningar. Inte minst i Stockholm.

per johAnSSon 2014-08-14 

Kloka ord! En annan sida av kommunernas ambition att maximera nyttan i 
de enskilda projekten är att det byggs i för låg takt och till för höga prisnivåer 
för att bostadsförsörjningen ska fungera i överhettade regioner. För att lösa 
det problemet krävs kanske att lyfta över kommunernas planmonopol till en 
länsnivå i regioner där flera kommuner verkar inom samma storstadsområde?

Sven dUfvA 2014-08-14 

Feltänkt. Det vore vidrigt om skattebetalarna skulle subventionera de som ska 
bo i husen. Det tänket provade man i Sovjet med känt  resultat. Självklart ska 
marknadspris gälla.

Arne 2014-08-14 

Många kommunister här bland kommentarerna. Kommunen ska tydligt 
speca vilka byggnader man vill ha sedan ska priset avgöra, det borde vara 
självklart. Allt annat är lika sossigt som hyresregleringen.

Up 2014-08-14 

Det finns ju flera exempel på markanvisningstävlingar med fast pris (till 
exempel Änghagen i Lidköping) där kommunen frågat byggteamen vad de 
kan erbjuda. Jag tycker det är sunt att skapa ett ”race to the top” där man 
 konkurrerar med kvalité. Lägsta priskonkurrensen skapar endast ett ”race 
to the bottom” – vem kan smacka upp något som kan klassas som ett hus 
med minsta möjliga ansträngning? 

Apropå Sovjet underblåser lägstapriskonkurrensen en krav och kontroll
apparat där kommunen måste kontrollera att lägsta prisvinnaren  åtminstone 
levererar det kommunen kräver. Det skapar ju en negativ  arbetsmiljö för 
alla inom samhällsbyggnad där kommunen ska kontrollera och  byggarna 
lockas lägga underpris och ska sedan slingra sig och försöka komma undan 
extra utgifter.

invånAre 2014-08-14 

Jag vill ha max betalt när ni säljer ”min” mark. Kommunen ska då ange hur 
husen ska se ut.

”Stockholms 
 parkeringsnorm 
hämmar 
 bostadsbyggandet”

AnderS erikSSon 2014-04-25

Äntligen börjar denna fråga att uppmärksammas. 
 Bostadsbristen är akut samtidigt som de överdrivet 
höga kraven på parkeringsplatser fördyrar och kraftigt 
försvårar byggande. Vilken politiker tänker agera och 
bli en hjälte på bostadsmarknaden?

rickArd nygren 2014-08-21

Artikelns slutsats är fel. Vi behöver ingen pnorm alls. 
Så länge bostäder ska täcka sina egna kostnader (inte 
subventioneras) måste parkering för bilar också göra 
det. Vi ska inte ha en pnorm som bara regleras på en 
annan nivå än i detaljplan. Och inte relatera till ett 
”faktiskt bilinnehav”. Tät innerstad har ju just ett lågt 
innehav bl.a. för att bostäderna där bygdes utan krav 
på bilparkering... Slopad pnorm är det enda självklara.

kArolinA Skog 2014-08-22

I Malmö går Miljöpartiet till val på att slopa parkerings
normen helt.

Simon 2014-08-23

Vem är så känslokall att den vill subventionera 
 bilismen/parkeringar för bilar när en människa kan få 
tak över huvudet istället för att det skall finnas en till 
bil som förstör planeten?

bodi kArlmAn:

I en opinionsartikel som publicerades på 
 fastighetsnytt.se den 22/4 argumenterade 
 arkitekten Bodi Karlman för att den  befintliga 
parkeringsnormen i Stockholm hämmade 
 bostadsbyggandet. Hennes slutsats var att 
Stockholms stad måste sluta reglera parke-
ringstalen i detaljplanen. Det i sin tur skulle 
per automatik leda till att den gamla parke-
ringsnormen började gälla igen.



b y  b j e r k i n g

meny

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
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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?
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pUblicerAdeS på Webben 2014-06-23

Att man som närboende ska beredas 
 möjlighet att yttra sig över en bebyggelse 
som medför avvikelse från en detaljplan 
är en regel som har funnits med  relativt 
länge i svensk rätt. Den fanns redan i 
gamla   plan och bygglagen och regeln är i 
 princip  oförändrad i den nu gällande  plan 
och bygglagen. Med tanke på att det är 
 relativt vanligt att bebyggelse  projekteras 
som  strider emot en detaljplan så är 
de så kallade grannlagsyttrandena ofta 
 förekommande.

När detta yttrande inkommer i  ärendet 
så innehåller det allt som oftast ett 
 ställningstagande i frågan om byggnationen, 
antingen är man som granne för eller emot. 
Om man skulle vara positivt inställd, det vill 
säga att man inte har något att erinra mot 
byggnationen, så medför det normalt sett 
att det finns möjlighet att meddela bygglov 
för byggnadsnämnden.

Det som jag har utgått ifrån är att om 
man inte motsätter sig bygglovet utan är 
 positivt inställd så har detta en verkan som 
gäller genom hela ärendet. Man ska enligt 
denna uppfattning, som jag tror mig dela 
med många andra aktörer på området, inte 
kunna ändra sig utan har man sagt ja så 
 gäller det. Nu har dock Högsta  Domstolen 
i ett nyligen publicerat avgörande dock 
 kommit till rakt motsatt slutsats.

Målet, Högsta Domstolens avgörande 
den 12 juni 2014 i målet T 555413, rör i 

korthet en situation där ett antal  grannar 
i ett  yttrande förklarat sig inte motsätta 
sig en byggnation. När bygglov sedan 
väl  meddelades så kom beslutet dock att 
 överklagas till Mark och  miljödomstolen. 
Den sistnämnda  domstolen avslog dock över
klagandena då de menade att  klagandena 
inte hade rätt att överklaga,  vilket även 
Mark och miljööverdomstolen höll med om. 
Detta då grannarna ju tidigare varit positivt 
inställda till byggnationen.

Högsta Domstolen konstarar dock i sitt 
avgörande inledningsvis att även om man 
har yttrat sig positivt kring ett bygglov så har 
man rätt att överklaga det. Den så kallade 
 talerätten påverkas inte av  grannyttrandet. 
Vidare klargör  domstolen att eftersom 

 yttrandet i sig inte kan  anses utgöra ett 
slutligt ställningstagande i  juridisk mening 
vad gäller frågan om bygglov så är man inte 
 bunden av vad som angetts i  yttrandet. 
Man har därför i Mark och miljö domstolen 
 möjlighet att ändra sig och vara emot en 
byggnation. Först där och då blir man 
 bunden av sin inställning och kan inte ändra 
sig igen i högre instans.

Avgörandet får enligt min  uppfattning 
ses som klart oroväckande på bygglovs
området. Många parter har under lång 
tid i princip utgått från att man är 
 bunden vid sitt godkännande till en 
 byggnation. När detta visat sig inte vara 
fallet så  öppnar sig helt nya möjlig heter 
för  när boende att  överklaga ärenden. 
 Detta är extra  problematiskt i större om
fattande  projekt som ofta drar ut på tiden. 
Om  opinionen svänger kring ett projekt 
så kan den  medvind som det haft tidigare 
snabbt  förbytas till motvind då en mas
sa  överklaganden inkommer. Detta är i 
 grunden kontraproduktivt och inträffar 
dessutom på ett rättsområde som redan 
lider av ständiga överklaganden och en 
process som trots flera försök till ändringar 
fortfarande är mycket tidsödande. Det är 
inte vad Sverige behöver i tider med för 
lite byggande på många platser i landet. En 
 lagändring i denna del får därför anses vara 
i högsta grad motiverad. n

VIKTOR FALKENSTRöM, ADVOKAT,

HAMILTON ADVOKATByRå, KARLSTAD

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).

ett ja är inte alltid ett ja
– åtminstone inte
vid bygglov

Viktor Falkenström.

debAtt
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Flera valbarometrar vittnar om att jobb, 
 välfärd och utbildning utgör de  viktigaste 
frågorna för väljarna. Det som väver 
 samman dessa tre är ofta dock, tillgång till 
goda bostäder på rimliga villkor. Bostaden 
är navet i välfärden, ändå lider samhället 
av en grov bostadsbrist, dyra hyror, lågt 
 hyresgästinflytande vid dyra ombyggnatio
ner och kostsamma bostadsvakanser.

En mer positiv aspekt, är bostadens roll 
på arbetsmarknaden. En forskarrapport 
från 2013 visar att rörligheten på arbets
marknaden styr  kompetensförsörjning, 
 företags innovationskraft och syssel
sättning. Enligt samma rapport är en god 
bostadsmarknad och främst hyresrätter en 
förutsättning för en rörlig  arbetsmarknad. 
En orörlig arbetsmarknad hotar vår  tillväxt. 
Enligt en undersökning genomförd av TNS 
SIFO har sju procent någon/några  gånger 
undvikit att söka jobb i storstäder på 
grund av bostadsbrist. I den åldersgrupp 
där  rörligheten på arbetsmarknaden är 
som störst, 1534 år, är motsvarande andel 
 nästan 20 procent. Vi har idag en arbets
löshet på 8,7 procent, dessa arbetslösa är 
redan utsatta och förhindras ytterligare av 
bostadsbristen. Idag är det lättare att hitta 
ett jobb än bostad i storstäderna. Svenskt 
Näringsliv  uppger att ungdomsarbetslös
heten ligger idag på 27,5 procent. Om vi ska 
beakta detta ur ett bostadsperspektiv är det 
dystrare. Hyresgästföreningen konstaterade 
nyligen, att bostadsläget för unga vuxna 
 (2027 år) är akut. 158 kommuner uppgav 
brist på den typ av lägenheter som unga 
 efterfrågar, det är en ökning med 36 procent 
sedan 2003. Idag bor nästan var fjärde ung 

vuxen kvar i föräldrahemmet. Våra unga är 
med andra ord båda arbets och bostadslösa.

När byggandet släpar efter, växer den 
slingrande bostadskön.  Hyresgästföreningen 
gjorde nyligen en kartläggning av bostads
köerna i riket och resultatet var nedslående. 
Den genomsnittliga kötiden för en etta är 32 
månader och 246 av 290 kommuner uppger 
att de har brist på hyresrätter. De extrema 
kötiderna är arvet av en passiv bostads
politik och en låg nybyggnation.

Bostadskrisen är inte bara en särfråga, 
det behövs fler som inser  samhällsnyttan 
med en fungerande bostadsmarknad. Det är 
därför tilltalande att LO efterfrågar  statliga 
miljarder till byggandet av hyresrätter och 

renovering av miljonprogrammets  bostäder. 
Om vi ska få bukt med arbetslösheten måste 
den  kompletteras med en aktiv bostads
politik som möjliggör att man kan flytta där 
jobben finns. Det sker bland annat  genom att 
hushållets hyra bör utgöra max 25  procent 
av disponibel inkomst, att  kommunerna 
återinvesterar allmännyttans avkastning 
i bostadsupprustning och nybyggnation 
samt att staten premierar hyresrätten. Så 
om  beslutsfattarna värnar om väljarnas 
hjärtefrågor, bör de börja i rätt ordning och 
 prioritera bostäder, roten till en dynamisk 
 arbetsmarknad och sund  arbetslinje. n

ALI QADIRI, BOSTADSKöANDE

Bostäder: avgörande för 
arbetsmarknaden

debAtt
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pUblicerAdeS på Webben 2014-06-27

...ve! att jag är den som föddes att den  vrida rätt 
igen”. Sagt av Shakespeares Hamlet men skulle 
också kunna sagts av den  mångfald av kommit
téer,  debattörer,  professorer,  organisationer, 
företag,  myndigheter som ger förslag på hur vi 
skall kunna lösa  bostadssituationen.

Hyresregleringen utpekas av många 
som den stora stoppklossen! Den (tidigare) 
 vänsterradikala professorn Hans Lind har 
(lite oväntat) gett klart uttryck för  införande 
av en generell marknadshyressättning. 
Klas Eklunds Bokriskommitté säger citat 
 ”Hyresregleringen bör radikalt skalas ner”. 
Min uppfattning är att alldeles för mycket 
kraft fokuseras på denna fråga och att svaret 
är – behåll och släpp fri!

Självklart gynnas och subventioneras 
sittande hyresgäster i äldre fastigheter i 
 tätorters attraktiva stadsdelar (särskilt 
 innerstäder). Utestänger de som vill ha 
möjlighet att satsa på en hyrd bostad i ett 
attraktivt läge. Bostadsköerna långa, men 
egentligen bara efterfrågan på  ”billiga” 
 hyresreglerade lägenheter. De nyanlända 
från landsorten eller utlandet tvingas 
köpa fritt prissatta hyresrätter.  Teoretiskt 
 skulle en mer rättvis(!)  hyresbildning 
skulle  innebära att både befintliga och 
 nytillkommande hyresgäster, skulle 
 utnyttja bostadsbeståndet på ett sätt som 
speglar efterfrågan... men kanske bara just 
bara i teorin?

Men ”face facts”.

1. ”Hyresfrälset och bostadskön”. De som 
tillhör ”hyresfrälset” (främst i Stockholms 
och Göteborgs innerstad) kommer aldrig 
att frivilligt avstå sin förmån. Och dess
utom uppfattar de med viss rätt att det är 

ett långsiktigt åtagande från fastighets
ägare och samhälle. De som bor utanför 
har en dröm att genom bostadskön få 
en rimligt prissatt lägenhet. Ingen part 
 tänker ändra på situationen.

2. ”Bruksvärdeshyra redan  marknadshyra”. 
Ute i landet är bostadsbristen ytterst 
 begränsad, och bruksvärdehyra är i princip 
lika med fri hyra.

Att höja hyran för resterande ”underpris
satta” hyresrätter som är kvar löser ingen 
bostadsefterfrågan. Dessutom skulle upp
luckring av hyresregleringen inte ge annan 
effekt än att vissa skulle få högre hyror, och 
tvingas lägga större andel av sitt konsum
tionsutrymme på bostad. Ganska få skulle 
förmodligen flytta, förutom ett antal utsatta 
misshandlade familjer som skulle få miltals 
med spaltmeter. Med viss rätt!

Behåll hyresregleringen – släpp den 
helt omöjliga diskussionen och fastlåsta 
 situationen avseende befintliga förvalt
ningsobjekt. 

Men släpp hyressättningen för  ny prod 
uktion helt fri. 

För ROT (reparation och ombyggnad) 
medge fastighetsägarens rätt och ansvar att 
seriöst genomföra olika typer av åtgärds
program för olika kategorier fastigheter. 
Erhålla en rimlig ”basnivå”, samt  anpassning 
till fri hyressättning över 5 år. Följande 
 skulle snabbt uppnås:

nya hyresbostäder. Dessa lägenheter 
blir initialt prissatta för höginkomsttagare. 
Men bara i goda lägen – annars i nivå med 
de redan accepterade presumtionshyrorna. 
Dessutom skulle dessa grupper annars ändå 
lösa sitt boende med att förvärva helt fritt 
prissatta bostadsrätter.

”flyttkedjor”. Ovan ger upphov till flytt 
ifrån bostadsområden med lite lägre stan
dard, lite lägre attraktivitet och därmed 
lägre hyror. I de nyproducerade och ROT:ade 
husen uppstår redan från början en rörlighet 
som speglar efterfrågan och betalningsvilja.

Valfrihet och anpassning till rörligt 

arbetsliV. Utlänningar och inflyttade 
utan för storstäderna med efterfrågan på 
flexibelt boende får möjlighet att enkelt hyra 
en bostad efter behov och ekonomi (jämför 
London med short lease och long lease av 
hyresrätter).

Orättvisa. Vad är det? Politiker måste 
släppa tanken på att höginkomsttagare 
 gynnas initialt, särskilt som bostadsrätts
marknaden helt är anpassad till kapitalist
iska och marknadsmässiga villkor. De  betal 
ningsstarka ordnar alltid sitt boende – 
helt orättvist.

öVernattningslägenheter. I Stockholm 
finns enligt Fastighetsägareföreningen över 
40 000 så kallade övernattningslägenheter. 
De är så billiga så att de ersätter hotellrum 
för några enstaka nätter, eller behålls för att 
det är omöjligt att senare få tag i en hyres
rätt.   Med frizon för nyproducerade hyres
rätter och successiva ROTprogram, skulle 
motivet falla bort.

Olönsam (ROT) det vill säga  ”reparation 
och ombyggnad” är idag ofta precis på 
 gränsen för lönsamhet. Mycket svårt att 
få upp ett ”operativt kassaflöde” på en 
 acceptabel nivå. Detta hindrar  effektivt 
ett seriöst ROTprogram eller tvingar 
 fastighetsägaren till långsiktigt  tveksamma 
lågstandard lösningar. Även den seriösa 
fastighetsägaren motarbetas att agera 
 långsiktigt och när det gäller att få möjlig
het att tillgodose hyresmarknadens behov. 

”Ur led är tiden...

debAtt



Även om det finns betalningsvilja för högre 
 standard, energieffektiva lösningar med mer 
så tillåts inte dessa att få avkastning.

saMhällsekonoMi. Finns få åtgärder 
som sätter sådan fart på ekonomin som 
 bostadsbyggande. Låt allmännyttan vara 
en ”plogbil” för nyproduktion. Sälj förvalt
ningsbeståndet till privata aktörer – ofta 
uppbackade av pensionskapital, men snart 
kanske också ”private equity”. Använd 
 frigjort kapital till större och komplexa 
projekt i områden lite mer perifert belägna 
och med lägre  markpris som möjliggör lägre 
hyror. Låt riskprofilen vara lite högre, men 
följ lagstiftning som infördes år 2011 om 
 marknadsmässiga  avkastningskrav.

traditionella byggMästare, priVate 

equity och banksysteM. Om dessa kunde 
lita på att ”presumtionsregeln” inte stryper 

räntebetalningsförmågan efter 10 år – skulle 
det välla fram projekt.

Hyresgästföreningen har agerat på ett 
näst intill samhällsfarligt sätt. Förhindrat 
nyproduktion och seriösa renoverings
projekt. De hävdar ett extremt partsintresse 
för sittande hyresgäst, medan fastighets 
ägaren knappt har förfoganderätt över sin 
egendom. Motarbetar i själva verket till
kommande hyresgäster och medlemmar.

Bejaka så kallad gentrifiering  (betecknar 
en social statushöjning eller kultur för 
höjning av ett område. Bra exempel är 
 Södermalm i Stockholm och  Meatpacking 
District på Manhattan). Detta har i  Sverige 
blivit ett skällsord och  förväxlas med 
 segregation. I själva verket en  förutsättning 
för en stads utveckling.

öka bostadsbidrag. Skydda det allra mest 
betalningssvaga grupper som efter ROT 

inte kommer att ha ekonomisk  möjlighet 
att stanna kvar eller flytta tillbaks. Kan del
vis lösas genom så kallad kontraktion (det 
vill säga bo trängre), men inte  acceptabelt 
att hamna i en ständig flyttkedja till 
 orenoverade områden. För att skydda de 
svagaste – en höjning av bostadsbidragen.

undVik produktionsbidrag. Hamnar bara 
i byggbolagens fickor och styr snett. Möjlig 
en smärre undantag för studentbostäder 
och ungdomsboende.

”Affordable housing”; den svenska  mod 
ellen är att man tillåter vissa betalnings
svaga familjer att bo kvar insprängda med 
subventioner. Med en begränsad variant av 
bostadsbidrag.

Hyresregleringen – behåll och släpp fri! n

DAG KLERFELT 

FRISTåENDE RåDGIVARE OCH DEBATTöR

kArl-erik erikSSon 2014-06-30 

Bra rutet Dag! Tänk om man kunde få en 
politisk uppslutning kring dina funderingar.
Hälsningar KEE

mårten rönStröm 2014-06-30 

Ja du Dag!
Många kloka och konkreta förslag. Frågan 
är bara om något politiskt parti vågar ta itu 
med bostadsfrågan utifrån dessa förutsätt
ningar. Mod är ju tyvärr inte det som i första 
hand präglat den politiska debatten om hur 
man ska lösa den snabbt växande bostads
bristen i tillväxtregionerna.

lArS frUmerie 2014-06-30 

Bra Dag! Hur få tillräckligt många följare 
bland politiker? Vänliga hälsningar Lars

SvAr: dAg klerfelt 2014-07-01 

Tack för alla positiva reaktioner både via kom-

mentarer här, på mail och direktkontakt. Tror 
faktiskt att vi måste skaffa oss politiker som har 
överblick. Och en klar idé vad man vill . Attefall 
o Perbo håller på med ett 67-punkters ”lapp-
täcke ”. Veronica Palm ropar på subventioner. 

I Almedalen i morgon kl 9.15 lanseras vik-
tigaste faktorerna för ”Framtidens miljonpro-
gram”. Stora övergripande lösningar! Lösa bo-
stadsbristen.

björn lUndén 2014-07-02 

Men Dag, hur kan dina förslag tillämpas i 
miljonområdem, där vanligt folk inte kan 
betala höga nyproduktionshyror ?

oScAr frånlUnd 2014-07-02 

Bra och klokt skrivet Dag. Precis som vanligt.

SvAr: dAg klerfelt 2014-07-02 

Björn, jodå alla förslag fungerar utmärkt även 
i miljonområden, men alla måste vara klara 

över att större andel av inkomsten måste gå till 
bostad. Det viktigaste är att alla skall veta att 
man i alla lägen kan få en bostad. De mest ut-
satta grupperna får bostadsbidrag. 

Med helt fri prissättning på hyresrätter 
kommer private equity att pumpa in  pengar. 
Slopar man presumtionshyror så sänks 
räntekraven, och hyreskravet kommer att 
sjunka.  Sedan finns det en för många okänd 
 sanning – det finns bara bostadskö till billiga 
lägenheter.

Tillbaks till rosémingel i Almedalen/Dag K

SvAr: dAg klerfelt 2014-07-02 

Oscar, tack – och du är en av dessa ambitiösa 
positiva ungdomar som borde kunna få tag i 
en nyproducerad lägenhet. Slippa osäkra an-
drahandslägenheter och inte tvingad binda en 
massa kapital i en osäker borättsmarknad. Ha 
en bra sommar! Kom förbi Sandhamn o dra 
några repor med någon båt/Dag

hAr dU ockSå en åSikt om det Som SkrivS Under opinion på fAStighetSnytt.Se? gå in och kommenterA.
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Framgångsrika företag använder sig av intelligent byggnadsteknologi

Globala megatrender såsom urbanisering och demografiska förändringar  
är utmaningar som möter oss både idag och i framtiden. Energieffektivitet 
och säkerhet är därför frågor som ledningen i allt fler företag har fokus på. 
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människor till  år 2022.  

Välkommen att  träffa oss i 
Stockholms stad på plan tre i 
Stockholm Waterfront!Vä

lk
om

m
en

www.bygg.stockholm.se 
The Capital of Scandinavia

plan 3

Kommer du till Business Arena Stockholm 17-18 september?



AktieAnAlys

För ungefär ett år sedan var slutsatsen av 
en analys här i Fastighetsnytt att fastighets
bolagens aktier var ganska rimligt  värderade. 
De sju största bolagen hade en relation 
 mellan börsvärde och eget kapital på drygt 
1,0. Idag är värderingen högre. Fastighets
index steg hela 23 procent under det första 
halvåret, att jämföra med börsens index på 
9 procent. Under juli ungefär halverades 
uppgången, men har under augusti  återigen 
stigit. Idag värderas därför fastighets

aktierna nästan 1,3 gångar eget kapital. Det 
är högt mätt med historiska mått.

vinSten SvårAnAlySerAd
En hög värdering kan motiveras om vinst
utvecklingen är god. Granskar vi  vinsten före 
skatt under det andra kvartalet  redovisades 
emellertid ett vinstfall på 37 procent, 
 jämfört med samma  kvartal för ett år  sedan. 
Det är klart sämre än  börsen som helhet, 
där  vinsterna under det  andra kvartalet 

steg med 11 procent. Fastighets bolagens 
vinst är dock svåranalyserad. Den består av 
tre huvudkomponenter –  driftsöverskottet, 
 omvärderingar av  fastigheter, samt  om 
värderingar av  räntederivat.

Driftsöverskottet, som här även  inklu 
derar löpande räntebetalningar, steg 21 
 procent jämfört med samma kvartal för ett år 
 sedan. De senaste fyra  kvartalen har drifts
överskottet imponerat med en genom snittlig 
uppgång på drygt 20  procent i årstakt. Det 
är klart högre än börsen som  helhet, som 
 ligger på ungefär 5  procent. Även inklusive 
 fastigheternas  värde förändring blir  bilden 
positiv. Andra kvartalets o mvärderingar 

Fastighetsaktierna på Stockholmsbörsen är högt värderade, trots att vinsten 
det senaste kvartalet föll. Hur går detta ihop?

hög värdering av
fastighetsaktier

peter mAlmqviSt
finansanalytiker

och journalist
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Fastighetsbolag - kurs/eget kapital

Resultat före skatt

Resultat före skatt 
(exkl värdeförändringar)

Efter att ha släpat efter Stockholmsbörsens index under lång tid,
är nu fastighetsaktierna ikapp.

Fastighetsaktiernas värdering ligger nu på 1,3 gånger
eget kapital. Det är historiskt högt.
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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

Träffa oss på Business Arena 17-18 september, monter 40. 
Välkommen till seminarie den 17 sept kl 11.00:  

”Huddinge 2030. Hur blir ambitionerna verklighet?”

BA_A4-annons_30000_steg.indd   1 2014-08-14   13:18





var positiva och drygt 60 procent högre än för ett år sedan. 
 Inklusive omvärderingarna steg  därför vinsten 40 procent.

räntederivAt SpökAr
Trots ovanstående positiva faktorer redovisar alltså bolagen 
ett vinstfall före skatt. Varför? Det beror på räntederivaten, 
som var kraftigt negativa, mot kraftigt positiva för ett år 
 sedan. Räntederivaten bidrog med ett vinstfall i kronor, som 
var ungefär fem gånger större än resultatuppgången från 
 fastigheternas värdestegring. Därför fick vi ett resultatfall 
före skatt.

Fastighetsbolagen, liksom en del industribolag, har de 
 senaste åren använt räntederivat för att öka räntebindnings
tiden. Många bolag gick in i dessa när de korta räntorna 
steg under perioden 20072008. Redovisningsreglerna, 
IFRS, kräver att derivaten marknadsvärderas och att värde
förändringen läggs in i resultatet.  Om marknadsräntorna 
faller ger derivaten förlust och omvänt när de stiger. För 
ett år sedan steg marknadsräntorna markant, vilket gav en 
vinst, men i år har räntenivån fallit markant, vilket skapat ett 
 resultatfall. I mina sju bolag gav det ett resultatfall på nästan 
två miljarder kronor, att jämföra med exempelvis ett drifts
överskott under andra kvartalet på 1,4 miljarder. Summerar 
vi däremot derivatens effekt 20062014 är den dock liten, 
 totalt 1,1 miljarder kronor, jämfört med 35 miljarder kronor i 
omvärderingar av fastigheter.

Vid värderingen av fastighetsaktier blir  räntederivaten en 
del av avkastningskravet i värderingsmodellen, inte en del av 
det löpande resultatet, som mäts exklusive  omvärderingar av 
både räntederivat och fastigheter, alltså drifts överskottet. 
Tar vi detta som utgångspunkt blev alltså vinstuppgången 
21  procent.

tillväxten god
Granskar vi tillväxten i hyrorna var ökningen 6 procent i 
 årstakt för de sju bolagen. Det var femte kvartalet i rad med en 
tillväxt på denna nivå, vilket är klart bättre än börsen  totalt, 
som registrerade en försäljningstillväxt det senaste kvartalet 
på 3 procent. Emellertid investerar fastighets bolagen mer 
än övriga börsbolag och når härigenom en högre tillväxt. 
Det försvårar analysen. Den höga investeringsnivån syns i 
 kassaflödet, som för fastighetsbolagen det senaste året är 
negativt med motsvarande ungefär 8 procent av eget  kapital. 
Börsen som helhet har däremot ett positivt  kassaflöde på 
 ungefär samma nivå.

Summa summarum, blir att fastighetsbolagens höga 
värdering framstår som motiverad, eftersom utvecklingen 
av driftsöverskott och hyror är god, samtidigt som den låga 
räntenivån gynnar värderingen. Här finns dock en dold risk. 
Samtliga analyserade fastighetsbolag redovisar positiva 
 värdeförändringar varje kvartal de senaste arton kvartalen. 
Detta oavsett om räntorna stiger eller faller. Teoretiskt borde 
de kvartal som ger vinster på räntederivaten (räntorna stiger) 
skapa negativa, eller i alla fall krympande omvärderingar av 
fastigheterna. Något sådant kan dock inte spåras, vilket ger 
en viss bubbelvarning i bolagens egna värderingar. n



Hur ska vi bygga våra städer så att de 
blir  attraktiva? Och hur ska vi ta reda på 
hur vi ska bygga våra städer så att de blir 
 attraktiva? En metod som fått mycket 
 uppmärksamhet i  stadsplaneringskretsar 
under senare år är att se på vilka  egenskaper 
som bidrar till höga bostadspriser.  Därifrån 
drar man  sedan slutsatser om vad som gör 
ett  område attraktivt och hur vi ska  bygga. 
Innan jag går vidare vill jag  betona att jag 
tycker att detta är mycket  intressanta 
 studier, inte minst för att det blivit ett 
område där  ekonomer och  arkitekter 
 samarbetar och där ”tyckande”  ersätts 
av resultat utifrån hur  människor väljer 
på marknaden. När något nytt görs och 
får stor  uppmärksamhet finns  emellertid 
 risken att resultaten övertolkas och att 
man drar slutsatser som egentligen inte 
följer av  resultaten.

Det kan ju låta logiskt att säga  ungefär 
följande. Höga priser speglar hög betalnings
vilja för bostäderna. Höga priser innebär 
att området är attraktivt och att det är 
så  människor vill bo. När vi planerar våra 
 städer så ska vi tillföra just områden som 
har de egenskaper som finns i områden med 
höga priser. Inget av detta följer dock från 
att  priserna är höga!

Priser på en marknad speglar inte efter
frågan. Priser speglar utbud och  efterfrågan! 
Det kan mycket väl vara så att de allra  flesta 
vill bo i förorter och bara en minoritet vill bo 
i innerstaden, men om utbudet av  bostäder 
är  mycket högre i förorten så kommer 
 priser där att bli lägre. Bara för att priset 

är högt i ett  område kan vi alltså inte dra 
 slutsatsen att efterfrågan där är hög eller att 
de  egenskaper som finns i området värderas 
högt av de allra flesta.

Priset säger något om värdet ”på 
 marginalen” – vad man kan få betalt om man 
tillför ytterligare en bostad med de aktuella 
egenskaperna.  Men om man tillför många 

fler bostäder med de aktuella  egenskaperna 
kommer priset självklart att sjunka. Som 
på alla marknader är det rimligt att tro att 
 människor har olika preferenser och  värderar 
egenskaper olika. Efterfrågekurvan lutar 
 därför nedåt och tillför vi mycket av en vara så 
måste priset sänkas för att alla ska bli sålda.

Det ligger alltså nära till hands att 
dra slutsatsen att vi särskilt ska tillföra 
 bostäder där priserna idag är höga. Där är 
ju  betalningsviljan som högst för ytterligare 

ett hus. Vi ska bygga områden som liknar 
 innerstan eftersom priserna idag är högst 
där. Jag säger inte att detta är fel, men det 
följer inte logiskt av observationen att 
 priserna är högst i denna typ av områden. 
Låt oss glömma alla regleringar och tänka 
oss att marknaden styr vad som ska byggas. 
Det som driver företagen på en marknad är 

dock inte möjligheten att ta ut ett högt pris 
på den färdiga varan utan möjligheten att 
göra en vinst. Och då måste man också ta 
hänsyn till kostnadssidan.

Antar vi att ett centralt läge är särskilt 
 attraktivt för vissa typer av  arbetsplatser 
så kommer det att blir mer  konkurrens om 
 marken där och det driver upp  markpriser. 
Att bostadspriserna är höga centralt i  staden 
behöver alltså inte bero på att  väldigt många 
vill bo där utan kan bero på att det är mer 

Bostadspriser, attraktivitet 
och bostadsbyggande

ekonomi hAnS lind
professor i

fastighetsekonoMi, kth

Vi ska bygga områden som liknar 
 innerstan eftersom priserna idag 

är högst där. Jag säger inte att detta 
är fel, men det följer inte logiskt av 
observationen att  priserna är högst 

i denna typ av områden.

ekonomi

| FASTigheTSnyTT 4/2014 28



Vi vet att man tjänar på att ha 

nöjda kunder. Det gäller för 

företag i alla branscher. Det 

gäller också om man förvaltar bostä-

der eller lokaler, har vakanser eller 

allt uthyrt, ska bygga om eller bygga 

nytt. Så hur får man nöjda kunder? 

Givetvis är det många faktorer som 

spelar in, men en bra början är att 

fråga dem och agera utifrån svaren.       

Kunddriven fastighetsförvaltning 

handlar om att använda hyresgäster-

nas synpunkter till att ta fram tydliga 

mål och konkreta handlingsplaner för 

att åstadkomma förbättringar. En 

framgångsrik kunddialog i kombina-

tion med förvaltningens kompetens 

leder till rätt åtgärder på rätt plats. 

Ett arbetssätt som ger nöjdare kunder 

och sparar både tid och pengar.  

AktivBo har sedan starten 1991  

arbetat med att stödja fastighetsbolag 

i deras arbete att bli mer kunddrivna. 

Genom återkommande kundenkäter 

samlas hyresgästernas synpunkter 

in och används vid företagens verk-

samhetsstyrning. För närvarande 

samarbetar vi med över 250 bostads- 

och fastighetsbolag som tillsammans 

har närmare 900 000 hyresgäster. 

Med en kunddriven fastighetsförvaltning blir alla vinnare.

08 23 39 85  |  info@aktivbo.se  |  www.aktivbo.se

Hör gärna av er om ni ännu inte börjat mäta, 
eller vill ha ut mer av er hyresgästundersökning! 

Hyresgäster.
Medarbetare.

Ägare.



08-545 265 60 | www.realcompetence.se

Välkommen till vår monter 
på Business Arena Stockholm
den 17 – 18 september.

Tävla i vår monter.
Vinn en iPad mini!

Real Competence är pionjären inom inhyrning i fastighetsbranschen. 

Genom vår erfarenhet och vårt kunnande har vi lärt oss att kompetensförsörjning  

i fastighetsbranschen kräver ett långsiktigt engagemang även om uppdragen ibland är 

korta. Real Competence erbjuder bred kompetens inom t ex värdering, analys, utveckling, 

förvaltning och finansiell rådgivning.
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 attraktivt för lokalisering av andra  verksamheter där och därmed 
gör  konkurrensen att bostadsutbudet blir  relativt litet – för att alla 
enheter ska bli sålda till ett högt pris.

Går vi längre ut i regionen så kan  konkurrensen om marken vara 
mindre och därmed kan det i teorin vara mer lönsamt att bygga 

 bostäder där – givet att mark priserna faller snabbare är priserna på 
 bostäder. Men den viktigaste slutsatsen är att vi ska bygga överallt 
där priserna på  färdiga hus är  högre än summan av markvärden och 
bygg kostnader! Och i teorin är det som sagt inget som säger att detta 
är i områden där  priserna är som högst.

I min värld består en stad av ett  myller av människor och områ
den.  Människor med olika inkomster och olika  värderingar.  Vissa 
trivs bäst i ett radhus i Farsta medan andra trivs bäst i en lägenhet 
på  Södermalm. Vissa har tur och gillar det som är ganska billigt 
medan andra har otur och gillar bara det som är dyrt. När en stad 
expanderar ska vi  förvänta oss att det finns många olika  typer av 
lönsamma  tillskott av bostäder som  vänder sig till olika målgrup
per. Det kan vara stads delar eller kompletterings bebyggelse som 
 leder till områden som  liknar den  klassiska  innerstaden, men det 
kan också vara nya radhus och villa områden och nya  skyskrapor 
som ligger som  solitärer. Stad är mångfald och stadsplaneringens 
roll är att låta denna  mångfald fortsätta. På  marknaden finns både 
Östermalms saluhall och Lidl – och även om jag trivs bättre på Lidl 
är det intressant att promenera genom saluhallen ibland. Jag kän
ner inget behov av att säga att det ena är bättre än det  andra, eller 
att en viss stadsdel allmänt sett är  attraktivare än en annan. n

i min värld består en 
stad av ett  myller av 

människor och  områden. 
 Människor med olika 
inkomster och olika 

 värderingar.  Vissa trivs 
bäst i ett radhus i  Farsta 

medan andra trivs 
bäst i en lägenhet på 

 Södermalm.

BOSTADSFÖRMEDLINGEN  ·  EN DEL AV STOCKHOLMS STAD

PÅ EN  
SVÅR BOSTADS- 
MARKNAD SKA  
DET VARA  
ENKELT ATT  
BÅDE HITTA  
OCH FÖRMEDLA  
BOSTÄDER
Vill du veta mer? Besök oss i vår monter 108 på  
Business Arena eller på bostad.stockholm.se.



jordens
största
byggnadsverk

text & Foto: mattias Fröjd
mattias.Frojd@Fastighetsnytt.se
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Min första tanke när linbanan passerar ett krön och 
 kinesiska muren skymtar över trädtopparna handlar inte 
om längden på muren, utan var de har placerat den. Det är 
svårt att återge, men den bästa beskrivningen   citerar jag 
från tavlan med turist information på området,  ”Muren 
följer bergs kammen likt en flygande drake”.

Det som räknas till kinesiska muren har byggts, 
 raserats, vittrat bort, byggts om, byggts på och byggts 
till ända  sedan 700talet före Kristus, fram till att man 
lade ner arbetet  någon gång på 1600talet. Så det har 
aldrig varit en enda sammanhängande länga men enligt 
 arkeologer ligger den totala summan av alla sträckningar 
på cirka 21 000  kilometer. Det vill säga ett halvt varv runt 
vår planet, och en liten bit till.

Murens skulle skydda och avskräcka, främst från 
 nomadstammarna i nordväst, vilket inte alltid var 
 tillräckligt. Denna del av muren, Mutianyu, tillhör den 
 nyaste delen och byggdes under Mingdynastin (1368 
1644). Direkt efter att den mongoliska Khanfamiljen 
 härjat, och regerat, i ett par hundra år.

Muren är givetvis med på Unescos världsarvslista 
och i en global omröstning som avslutades 2007 blev 
den kinesiska muren också vald som ett av  världens sju 
nya underverk. n

Mattias Fröjd

enligt  arkeologer ligger den  totala 
summan av alla  sträckningar på 
cirka 21 000  kilometer.



Välkommen till monter 96 på Business Arena 2014!

www.frankprojektpartner.se

Välkommen till 
vår hemmaarena
Stockholm ligger oss varmt om hjärtat. Vi hjälper till att utveckla och 

förnya vår vackra stad på många sätt och på många platser – till exempel Järva, 

Mariehäll, Södermalm, Hammarby Sjöstad, Västertorp och Skärholmen. 

Vi jobbar med:

Installationsteknik    Miljö & Hållbarhet

Samhällsplanering     Kalkyl & Genomförande       

Fastighetsutveckling    Klimat & Energi

Program & Projektering   Mark & Anläggning

Kontrollansvarig PBL       Upphandling

Besök oss i vår monter på Business Arena så berättar vi mer!

Vad vet du om Stockholms bebyggelseutveckling? 

Tävla i vårt StockholmsQuiz på mässan. ?

Projekt- och fastighetsutveckling 
med vision och passion.
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text & Foto: mattias Fröjd | mattias.Frojd@Fastighetsnytt.se

Efter 442 år med Portugisiskt styre tog Kina över 
 administrationen av Macao 1999.  Regionen räknas 
dock som ett  speciellt  administrativt område i minst 
50 år till och åtnjuter en stor portion  självständighet. 
 Portugisiska är fortfarande officiellt språk,  tillsammans 
med kantonesiska, även om  endast 2 procent av 
 invånarna är  portugiser i dag.

En promenad genom det gamla  Macao ger  känslan 
av att man förflyttat sig till  någonstans i   Syd 

europa. Bland de  mysiga kvarteren finns det dock 
en hel del  byggnader som är väldigt nedgångna, 
 vilket känns  märkligt i en så pass rik region som 
Macao. Fokus hos myndig heterna ligger  möjligtvis 
på kasinobyggen då  spelverksamheten,  tillsammans 
med  turistverksamheten,  genererar 75  procent av 
 omsättningen. De stora spelkomplexen är  också det 
som  dominerar Macaos skyline i dag.

Sedan 2007 räknas Macao som den största  spel 
regionen i världen och har i dag en omsättning 
som vida överstiger sin dito i Nevada, Las Vegas. 
 Framförallt är det  grannen Hong Kong som bidrar 
men Macao är också den enda plats i Kina där kasino
spel är helt lagligt, i och med en allt rikare  medelklass 
så ökar också antalet besökare från hela Kina. n

Spelparadiset i Öst
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ett slitet bostadshus 
framför den  klassiska 
siluetten av grand 
Lisboa Casino, som 
 faktiskt också räknas 
till det äldre beståndet.

the Venetian macao räknas som det kanske största kasinot i  världen, 
ett komplex på nära en miljon kvadratmeter varav drygt 50 000 
 kvadratmeter spelyta. Kasinot har en syster i nevada, the Venetian 
Las Vegas, båda ägs också av amerikanska Las Vegas sands Corp.

På fjärde våningen i 
 Casino Venetian kliver 
man ut i Venedig, den 
italienska staden må 
vara konstgjord men 
 gondoljärerna är av den 
äkta varan.

europeiska influenser.

trappan och fasaden är allt som återstår av st Pauls, ett av 
de mest kända landmärkena i macao. jesuitkyrkan byggdes 
tidigt 1600-tal och brann ned 1835. Kyrkan var också skola och 
sägs vara det första västerländska universitetet i ostasien.
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Ditt val  
Hens framtid

E.ON Försäljning

Vi ses på Business Arena 17–18 september

För ett hållbart boende – välj smarta energilösningar

eon.se
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Vem har Sveriges bästa 
förvaltningskvalitet?

På Business Arena får du svaret

Branschindex Bostäder och Kontor är ett initiativ av AktivBo och Fastighetsnytt som ger 
Sveriges alla bostads- och fastighetsbolag möjlighet att mäta sin förvaltningskvalitet. 

Syftet är att få fastighetsbranschen som helhet att prioritera sin förvaltning och utveckla 
sin kundorientering. Branschindex baseras på hyresgästernas upplevelser av service och 
policy och svaren har samlats in genom en oberoende urvalsundersökning. 

De fastighetsföretag som i årets mätning fått högst betyg av sina kunder presenteras på 
Business Arena, tillsammans med redovisningen av det totala branschresultatet.

Resultaten presenteras kl 17:15 på onsdagen 
den 17/9 på scenen, vasakronantorget, plan 4.

2013 års vinnare:
Melin Förvaltnings AB      Stockholms Kooperativa Bostadsförening      Isidorum AB  

www.branschindex.se



Vi är med och utvecklar branschen
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HSB Norr HSB Östergötland
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PAKTA AB
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WINSARP FASTIGHETER AB



Kommunerna är Sveriges största fastighets
ägare. Landstingen är dominerande 
fastighets ägare i flera delmarknader.  Medan 
offentlig samhällsservice i allt större 
 om fattning överlåts att utföras av  privata 
 aktörer värnar majoriteten av landets 
 kommuner och landsting om att fortsätta 
äga sina fastigheter. Utifrån den verklighet 
vi har idag är byggnaderna och anläggning
arna som används för att producera  offentlig 
välfärd viktigare att äga och ansvara för 
än de personella resurser som används i 
 välfärdsproduktionen.

Jag återkommer ofta i tanken till rimlig
heten och effektiviteten i det förhållandet. 
Särskilt i den ansträngda och utmanande 
verklighet som det offentliga lever i idag med 
behov av satsningarna i välfärden. Vid min 
dotters födsel kom jag  egentligen för första 
gången på riktigt och nära i  kontakt med 
den offentliga  produktionen av vård. Jag 
möttes då av en fantastisk  vård produktion 
i den  delen som avsåg  personal medan 
 lokalerna, såväl arbetsmiljö för  personalen 
som miljö för  vårdtagaren,  lämnade  mycket 
kvar att önska. Redan  första anblicken 
 visade att lokalerna inte har fått många 
 underhållskronor efter  uppförandet och 
dess färgpalett i nyanser av brunt och orange 
är säkert inte särskilt  annorlunda jämfört 
med den som min  mamma mötte när jag 
blev till på 1970talet. Jag noterade att den 
personal som fanns vid min sida på sin ”Att 
göra lista” i fikarummet hade  noterat  diverse 
fastighetgöromål i en  oändligt lång lista. Till 
glädje för mig just där och då  prioriteras 

vården om lokalerna bort till  förmån 
för en, utifrån min upplevelse,  alldeles 
 utmärkt leverans av vård och omsorg om 
mig som  vårdtagare. Ur ett långsiktigt och 
såväl  samhälls som  fastighetsekonomiskt 
 perspektiv är de bortprioriterade  lokalerna 
allt annat än  glädjande. Är det landstinget i 
det här fallet bäst lämpad att äga  lokalerna 
för den vård som ska produceras? Eller 
leder  prioriteringar av vården till bort
prioriteringar av lokalerna? När vikten 
av lokalerna och miljön väger allt tyngre i 

 produktionen av välfärden borde det  finnas 
fler som kan aspirera på att vara bäst  lämpad 
att äga och förvalta en samhällsfastighet. 
Vem skulle kunna vara bättre lämpad eller 
ha störst erfarenhet av lokaler för korttids
boende? Skulle inte eftervårdslokaler av alla 
de slag kunna se ut som vilket hotell som 
helst? Det offentliga med huvud ansvar för 
de lokaler som är väsentliga och primära 
för kärnverksamheten och, i detta  exempel, 
 kanske en ägare med erfarenhet av hotell
fastigheter med huvudansvaret för de  lokaler 
där boendet eller trivseln vid  leveransen av 

samhällsservicen har allt  större betydelse. 
Traditionellt har offentlig verksamhet 

 bedrivits med egen personal och i fastig heter 
som kommun eller landsting ägt  själva. Ett 
 traditionellt synsätt är att  fastigheter samt 
personal är produktionsmedel som syftar till 
att upprätthålla  önskad nivå i produkt ionen 
vare sig det rör sig om vård, skola,  bostäder 
eller  infrastruktur.  Fastighets innehavet har 
setts som en del av den  operativa verksam
heten. I stor  omfattning har det  offentliga 
 under de  senaste  decennierna lagt ut  ansvaret 

för att producera samhälls service på privata 
 aktörer; vård,  skolor samt  kollektivtrafik 
är exempel på tjänster som idag i olika om
fattningar,  tillhandahålls av privata aktörer. 
Ett  liknande  förhållningssätt till produktions
lokalerna har anammats inom det  offentliga 
men här går  utvecklingen  betydligt 
 lång sammare. Transaktions volymen har ökat 
från cirka 340 miljoner kronor 2009 till 
4 900 miljoner kronor 2013 (affärer större än 
100 miljoner kronor). Samtidigt är  andelen 
 offentliga säljare liten, mellan 15 och 30 
 procent under de senaste fem åren.

Fastigheter före vård, 
skola och omsorg

mArknAd åSA henninge
analyschef, nai sVefa

Skulle inte eftervårdslokaler av 
alla de slag kunna se ut som vilket 

 hotell som helst?

mArknAd
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Den som är bäst lämpad att äga en 
 fastighet är den aktör vars beslut leder till 
den bästa användningen av resurser. Ur ett 
 teoretiskt perspektiv är det denna aktör som 
även är villig att betala mest för fastigheten. 
Den långsiktiga ägaren bör i teorin värdera 
fastigheten högre än andra aktörer och 
 bedöma risker, skyldigheter och  möjligheter 
förknippade med fastigheten, annorlunda. 
För att kunna ta ställning i äga/hyrafrågan 
är det viktigt att utreda hur man ser på 
 risker, skyldigheter och  möjligheter som 
 förknippas med fastighetsinnehavet. Om 
det är mest fördelaktigt att äga eller hyra kan 
därmed variera över tid och från fall till fall. 
Valet är beroende av olika faktorer  relaterade 
såväl till fastig heten som till  verksamheten 
samt till externa  förhållanden. Att  kommun 
och landsting i var tid och i varje fall är 
bäst lämpad att äga produktionslokaler 
för  samhällsservice  bedöms utifrån det 
 perspektivet som orimligt. För att möta det 
ökade resursbehovet och utmaningarna i 
att leverera en konkurrenskraftig samhälls
service behöver kommuner och landsting en 

genomarbetad och klok strategi för hur man 
anskaffar produktionslokaler.

Den försiktiga utveckling som vi ser 
på transaktionsmarknaden för samhälls
fastigheter tror jag har sin förklaring i en 
rädsla i att göra oåterkalleligt fel vid en 

 försäljning. Att det är lätt att sälja samhälls
fastigheter visar marknaden men viktigast 
är analysen om det är rätt att sälja och att 
sälja rätt. Här behövs goda råd, det som är 
vardag för fastighetsbolag och  konsulter 
är kanske en engångilivet händelse 
för den offentliga fastighetssäljaren. En 

 lösning vore en  samordnande rådgivnings
funktion  bestående av  oberoende  experter 
från  marknaden,  lämpligen inom ramen 
för SKL, med syftet att hjälpa alla de 
 kommuner och landsting som sitter med 
liknande  utmaningar  samtidigt som de 

i  förhandlingen med marknaden möter 
 aktörer vars vardag är att teckna hyres
avtal eller att köpa och sälja fastigheter. 
Med det är min bedömning att vi skulle se 
betydligt fler och större men framförallt 
klokare  offentliga kliv från fast egendom till 
 produktionsresurs. n

Valet är beroende av olika faktorer 
 relaterade såväl till fastig heten som 
till  verksamheten samt till externa 

 förhållanden.

mArknAd

Vi står aldrig still

Som en av Sveriges största 
fastighetsägare står vi aldrig still. 
Hos oss pågår ständigt nyinvesteringar, 
renoveringar, drift, underhåll samt 
avveckling av mark, anläggningar och 
byggnader. Vi skapar förutsättningar 
för nya civila ändamål via förädling 
och försäljning när försvarssektorn 
inte längre har behov.

Oavsett uppdragsgivare är målet 
alltid att tillhandahålla, funktionella 
och säkra miljöer. En säker värld är 
också en hållbar värld.

LÄS MER PÅ:

fortifi kationsverket.se

Besök oss gärna i 
monter 102, plan 4 
på Business Arena
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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? Vi vet.

EY 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



institutionernas
fastighetsägande
Institutionerna fortsätter vikta upp mot fastigheter i sina  portföljer. 
Fastighetsnytt har för sjätte gången sammanställt  fastighetsägandet 
hos 14 av våra största pensions- och  försäkringsbolag.

Vid en genomgång av det redovisade fastighetsinnehavet vid årsskiftet 
2013/2014 kan man konstatera att flera av institutionerna fortsätter att öka 
viktningen mot fastigheter. De mest negativa siffrorna i årets undersökning 
kommer från SPP som sålde sitt delägda innehav förra året, dock har man 
köpt en del direktägt under 2014 och klättrar uppåt igen. De statliga pensions
fonderna tillsammans med AMF och Alecta tillhör de mest offensiva.

text & reSeArch: mAttiAS fröjd | grAfik: petter fUrå

43,7 milJArder
Alecta är fortsatt den största fastighetsägaren

5,9 milJArder
Alectas fastighetsvärden ökade mest under 2013

1,7 procent
AP3 stod för största procentuella ökningen

24 procent
AP6 har högst andel fastigheter i portföljen
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Malmö
Carlsgatan 1
SE-211 20 Malmö 
Tel: +46 40 27 83 00

Stockholm
Helsingfors
Malmö
Köpenhamn

www.leimdorfer.se

Genomförda affärer 2014

Mars 2014

Avyttring av 50% av köpcentrumet   
Kamppi i centrala Helsingfors

Area: 35 000 m²
Köpare: Allianz (DE)

Finansiell rådgivare till Cornerstone (US)

Mars 2014

Avyttring av kontorsfastigheten  
Marievik 25 i Stockholm

Pris: ~300 miljoner kr 
Area: 9 600 m²
Köpare: AMF Pension (SE)

Finansiell rådgivare till Aberdeen (UK)
Mars 2014

Avyttring av kontorsfastigheten
Krejaren 3 i Stockholm

Area: 4 300 m²
Köpare: Anders Bodin Fastigheter (SE)

Finansiell rådgivare till Wallfast (SE)

April 2014

Avyttring av 17 centralt belägna fastigheter  
i Uppsala och Norrtälje med cirka 450 
lägenheter och ett hotell med 95 rum

Area: 46 000 m²

Finansiell rådgivare till KJ Förvaltning (SE)

Juni 2014

Avyttring av Akademiska Hus  
fastighetsbestånd i Sundsvall

Pris: 582 miljoner kr 
Area: 33 000 m²
Köpare: Hemfosa (SE)

Finansiell rådgivare till Akademiska Hus (SE)
Juni 2014

Avyttring av tomträtten  
Jakob Mindre 5 i Stockholm CBD 

Pris: ~100 miljoner kr 
Area: 2 000 m²
Köpare: AMF Fastigheter (SE)

Finansiell rådgivare till  
Stockholms Hamdelskammare (SE)

Juni 2014

Förvärv av 22,8% av finska  
bostadsbolaget SATO

Fjärde största fastighetsaffären  
i Finland genom tiderna 

Säljare: Varma (FI)

Finansiell rådgivare till APG (NL)Juni 2014

Avyttring av fem svenska köpcentrum

Pris: 3,25 miljarder kr
Area: 123 000 m²
Köpare: Olav Thon Gruppen (NO)

Finansiell rådgivare till Steen & Strøm (NO)

Annons Leimdörfer 210x297 - Fastighetsnytt Nr 4.indd   1 2014-08-15   15:49:00
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Fastigheter (Mdr)

Förvaltat kapital (Mdr)

252 283 307 311 335 364
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AfA förSäkring Amf

Vd anders Moberg
(tog öVer efter Maj-charlotte Wallin Vid årsskiftet)

AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
Fastigheterna förvaltas av AFA Fastigheter. 52 fastigheter till 
större delen belägna i Stockholm. Äger också 50 procent av 
aktierna i Grön Bostad.

Vd johan sidenMark

Livförsäkringsaktiebolag som till lika delar ägs av Svenskt 
Näringsliv och LO. Fastigheterna ägs och förvaltas av dotter-
bolaget AMF Fastigheter AB. Direktägda fastigheter samt 50 
procent av bostadsfastighets bolaget Rikshem.

sammanställning av samtliga
14 institutioner

det SAmlAde fAStighetSinnehAvet för:
aFa, alecta, amF, Folksam, Kåpan, Länsförsäkringar, seB trygg Liv, skandia, sPP, aP-fond 1-4 och 6.

Fastigheter (Mdr)

Förvaltat kapital (Mdr)

2 360,1 2 644,5 2 848,5 2 837,1 3 035,1 3 259,8
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Redovisade marknadsvärden i portföljen, 
exkluderat är fastighetsinnehav i aktie-
portföljen, skog och mark samt investeringar 
i externa fastighetsfonder. Noterbart är att 
AP-fonderna redovisar eget kapital när det 
gäller fastighetsinnehavet i portföljen.

2013 ökade det totala förvaltade  kapitalet 
med 224,7 miljarder kronor (+198). 
 Fastighetsinnehavet ökade med 30,5 
 miljarder (+26,9) och viktningen mot 
 fastigheter ökade med 0,4 procent (+0,4).  

(2012 års resultat inoM parentes)

ökAde med 225 miljArder

mArknAd



folkSAm liv

konSUmentkooperAtionenS penSionSStiftelSe

folkSAm SAk

Fastigheter (Mdr)

7,3%

Förvaltat kapital (Mdr)

23,4 23,5 26 28,8 31 33,7

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
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Fastigheter (Mdr)

Förvaltat kapital (Mdr)

58,6 65,9 73,4 121 137,9128,5
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Fastigheter (Mdr)

Förvaltat kapital (Mdr)

19,6 20,6 21 21 21,8 22,7

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14

6,6% 6,3%

8,8%
9,0% 8,7% 8,4%

Före detta KP:s pensionskassa redovisas sedan 2011/2012
tillsammans med Folksam Liv. 

kpA penSionSförSäkring Ab

Fastigheter (Mdr)

Förvaltat kapital (Mdr)

44 58,7 68,7 76,9 87,5 101,7
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Vd lars-åke Vikberg

Pensionsbolag i kommunsektorn. Ägs till 60 procent av 
 Folksam och till 40 procent av Sveriges Kommuner och 
 Landsting.

Vd anette tiljander

En gemensam pensionsstiftelse för företag och organisationer 
inom kooperationen och folkrörelserna.

folkSAmgrUppen
Vd jens henriksson
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Vi ses i monter 39 på Business Arena Stockholm!

GÄVLE VÄXER!
80 minuter från Stockholm

60 minuter från Arlanda
Snart 100 000 Gävlebor

Investeringar för 26 miljarder till år 2020

www.gavle.se
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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



Svenska Spel,  
TeliaSonera och SEB 

är några av de  
företag som upp-
täckt Arenastaden  

SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR

Besök oss på Business Arena Stockholm 2014 så berättar vi mer.
Du hittar oss i vår lounge på plan 4.

VÄLKOMMEN!

Moderna hållbara kontor,  
bästa kommunikationsläge & fantastisk service

Fastighetsnytt nr4_Business Arena.indd   1 2014-07-09   11:35:08
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Förvaltat kapital (Mdr)
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Vd jörgen sVensson

Fastigheter förvaltade av Humlegården Fastigheter AB. 
 Länsförsäkringar Liv har avyttrat merparten av sitt fastighets-
innehav, bland annat till Humlegården.

Vd per lindberg

SPP är en del av Storebrand, Norges ledande pensionsbolag. 
Sålde sitt delägda innehav förra året men har köpt en del direktägt 
i år. För tillfället är innehavet 3,9 miljarder kronor och målet för 
SPP är 10 miljarder kronor.
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Fastigheter (Mdr)

Förvaltat kapital (Mdr)

13,4 13,8 14,4 14,6 14,8 14,3
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18,9%

Vd ann soMMer

Direkt och indirekt ägande via Humlegården Holding 1-3.

Vd bengt-åke fagerMan

Var tidigare en del i den internationella finans- och försäkrings-
koncernen Old Mutual. I dag är Skandia en oberoende och 
kundägd bank- och försäkringskoncern. Fastighetsägande via 
dotterbolaget Diligentia.

Spp livförSäkring

länSförSäkringAr SAk

SkAndiA liv

länSförSäkringAr liv – trAditionell förvAltning

23 länsförsäkringsbolag äger och samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar aB, som bedriver 
verksamhet genom dotterbolag.

länSförSäkringSgrUppen

mArknAd
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Vd eVa halVarsson

Statligt ägd pensions- och buffertfond i det allmänna pensions-
systemet. AP-fonderna redovisar eget kapital i portföljen när det 
gäller fastigheter. Fondens onoterade fastighetsinnehav består 
av 25 procents ägarandel i Vasakronan Holding AB, 50 procents 
ägarandel i NS Holding AB (Norrporten) och Cityhold Property AB 
samt 41 procents ägarandel i US Office Holdings LP.

Vd kerstin hessius

Statligt ägd pensions- och buffertfond i det allmänna pensions-
systemet. AP-fonderna redovisar eget kapital i portföljen när det 
gäller fastigheter. Äger 85 procent av Hemsö Fastigheter AB samt 
25 procent av Vasakronan. Under första kvartalet 2013 förvärvades 
resterande 50 procent av aktierna i Hemsö från Kungsleden.

Vd johan Magnusson

Statligt ägd pensions- och buffertfond i det allmänna pensions-
systemet. AP-fonderna redovisar eget kapital i portföljen när det 
gäller fastigheter. Första AP-fondens investeringar i fastigheter 
utgörs främst av det helägda bostadsfastighetsbolaget Willhem, 
det hälftenägda bolaget Cityhold och delägdande i Vasakronan.

Vd Mats andersson

Statligt ägd pensions- och buffertfond i det allmänna pensions-
systemet. AP-fonderna redovisar eget kapital i portföljen när 
det gäller fastigheter. Utgörs av ett 25 procentigt innehav i 
Vasakronan, 50 procent i bostadsbolaget Rikshem samt mer än 
15 procent i Hemfosa.
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Fastigheter (Mdr)

Förvaltat kapital (Mdr)
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Vd gunnar balsVik

Medlemsägd förening, förvaltar avgiftsbestämda pensioner för 
statligt anställda.
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Förvaltat kapital (Mdr)
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Vd staffan grefbäck

Tjänstepensionsföretag som ägs av försäkringstagarna. 55 
procent av fastighetsbeståndet i Sverige, 25 procent USA och 18 
procent i Storbritannien. Kontor står för 55 procent av portföljen 
och handel 30 procent.

Vd nils henriksson

Bolaget drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att 
eventuellt överskott i verksamheten återgår till försäkrings-
tagarna samt att bolaget inte konsolideras i SEB. Direktägda 
fastigheter i Sverige och London. Cirka 530 000 kavadratmeter 
varav 60 000 kvadratmeter utgörs av bostäder.

Fastigheter (Mdr)

Förvaltat kapital (Mdr)

16,4 18,2 19,9 18,5 20,2 22,1
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Vd karl sWartling

Statligt ägd pensions- och buffertfond i det allmänna 
 pensionssystemet. Stängd fond - sker inga löpande in och 
 utbetalningar. AP-fonderna redovisar eget kapital i  portföljen 
när det gäller fastigheter. 50 procent av NS Holding AB 
 (Norrporten Fastighets AB).
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Datscha strävar efter att göra den kommersiella fastighetsmarknaden så transparent som möjligt. Nu kompletteras 
omfattande fastighetsinformation som redan finns i Datscha med information om de kommersiella fastighetstrans-
aktioner som inte sker via lagfart, utan som är en del av en bolagsaffär. Läs mer på datscha.com

VAD TYCKER DU OM NYA DATSCHA?
I juni lanserade vi nya Datscha - ”The New Black”. Vad tycker du, besök Datscha Hackathon på 
Business Arena 17-18 september. Där diskuterar vi dina synpunkter och förslag på nya funktioner. 
Utvecklar gör vi direkt på plats.  Bästa förslag tävlar om nya iPhone 6. 

 > Datscha Hackathon - Lounge 13, plan 2
 > Datscha Monter  -  Monter 71, plan 4

Datscha är Sveriges ledande leverantör av tjänster för information och analys av 
kommersiella fastigheter. Läs mer på datscha.se
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Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

Längtar du också ibland efter en förvaltningspartner som tänker lite mer
som du. Som ser en större bild än bara fastigheter och funktioner, som
väger in människor, miljön, framtiden och nya möjligheter i alla
situationer. Som dessutom i grund och botten är ett kooperativt företag
utan kortsiktiga krav på vinstmaximering. Då ska du titta lite närmare på
Riksbyggen. Vi har allt du kan önska dig av en förvaltningspartner, vi
löser det tekniska, det dagliga och det ekonomiska. Och vi gör det utifrån
ett helhetsperspektiv.

Hur kan vår kooperativa syn med människan i centrum förbättra dina 
affärer? Svaret kanske du hittar på riksbyggen.se. Vi ses!

Vill du träffa en  
förvaltningspartner 
med oändliga  
möjligheter?

Vi ses på 
Business Arena 
den 17–18 sept

Riksbyggen_A4_Fastighetsnytt.indd   1 2014-08-14   14:43
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Nu när samtliga fastighetsbolag som är 
 noterade på Stockholmsbörsens  huvudlista 
har avlagt sina  kvartalsrapporter för  andra 
kvartalet står det klart att  orealiserade 
 värdeförändringar i finansiella  instrument är 
en post som påverkar  resultatet på sista raden 
ganska kraftigt. I sin  krönika på  sidan 24 i 
detta nummer av  Fastighetsnytt  skriver Peter 
 Malmqvist om börs bolagens  resultat för första 
 halvåret och  konstaterar att  räntederivaten 
 bidrar starkt till att  bolagens resultat på sista 

 raden inte är lika bra som man skulle  kunnat 
tro.  Fastighetsnytts  sammanställning av 
 bolagens  kvartals rapporter  visar att under 
andra  kvartalet uppgick det samlade under
värdet av  derivaten till över 2 miljarder 
 kronor och under första halvåret uppgick det 
till cirka 4 miljarder.

Fastighetsbolagens affärsmodell gör 
att de är i stor grad, större grad än många 
 andra branscher, beroende av belånat  kapital 
och således är de i stor grad även expone
rade mot ränterisker. Ifall av  volatil ränta är 
 fastighetsbolagen mycket sårbara och därför 
har man valt att använda sig av  räntederivat.

Begreppet räntederivat  utreddes i  Fikon 
språket i förra numret av Fastighetsnytt. 
Där skrev man bland annat: ”En swap är ett 
 derivatinstrument (derivat betyder att instru
mentets pris härleds från priset på den under
liggande tillgången) som gör att två,  eller fler, 
parter oftast  byter  risker. Swap b etyder som 
bekant byte på engelska. En  ränteswap kan i 
en förenklad form innebära att en aktör som 
har stora lån med rörlig ränta, vilket ofta är 
fallet med fastighetsbolag, och vill binda sin 
ränta  betalar en avtalad fast periodisk avgift 
till en motpart som i gengäld tar över risken 
av den rörliga räntan. Således har man bundit 
sin ränta och minimerat (kort siktigt till och 
med eliminerat) ränterisken.”

minimerA negAtivA
värdeförändringAr
Räntederivaten ska alltså fungera som 
en  säkring mot ränterisk och med det 
i åtanke kan man fråga sig huruvida 
fastighets branschen som ser ut att  förlora 
en hel del pengar på sina räntederivat 
har valt fel  metod.  Genom exempelvis en 
mer  aktiv  förvaltning av  räntederivaten 

skulle man kunna mini mera de negativa 
 värdeförändringarna. Genom en mer aktiv 
 förvaltning skulle man rentav  kunna tjäna 
pengar på  räntesvängningarna, oavsett 
om räntan  stiger eller sjunker. Därav den 
kanske  logiska frågan: Varför är fastighets
bolagen då inte mer aktiva i sin förvaltning 
av  derivatportföljerna?

En sak som är viktig att komma ihåg är att 
fastighetsbolagen som regel är lång siktiga 
i sin verksamhet. De är mycket  beroende 
av lånat kapital och därför  exponerade mot 
räntevolatilitet. Denna volatilitet kan de 
minimera genom att köpa räntesäkringar. 
Att man har dessa instrument är således ett 
tecken på seriositet och en strävan efter att 
maximera ägarnas  långsiktiga  avkastning. 
Till det kan man lägga att kortsiktig 
 spekulation på derivatmarknaden inte ligger 
inom fastighetsbolagens kärnverksamhet.

Det börsnoterade  fastighetsbolag vars 
resultat på sista raden  påverkades mest 
av derivaten under första  halvåret är 
 Malmöbaserade Wihlborgs. Som  tabellen 
 visar hade bolaget negativa  värdeförändringar 
i sin  derivatportfölj till värde av 469 miljoner 
kronor. Fastighetsnytt kontaktade  Wihlborgs 
CFO Arvid Liepe som påpekar att när man 
överväger huruvida man ska förvalta sina 
portföljer så måste man först bestämma 
 vilket syfte man har med sina räntesäkringar. 
Vill man börja justera dessa så måste man 

Sverrir thór | sverrir.thor@fastighetsnytt.se

De svenska fastighetsbolagen förlorar till synes stora belopp på sina ränte-
derivat när ränteläget är så lågt som det är för närvarande. Inom finans världen 
kan man specialisera sig inom handel med sådana instrument och med aktiv 
förvaltning skulle fastighetsbranschen eventuellt kunna öka  vinsten på sista 
raden avsevärt. Det finns dock risker och ett argument mot aktiv förvaltning 
är att det helt enkelt inte är en del av kärnverksamheten.

”tydlighet är a och o”

KäLLa: BoLagens deLårsraPPorter

 K2 2014 h1 2014

Balder -179 -303
Castellum -196 -366
Catena -38,7 -64
Corem -96 -170
diös -24 -57
Fabege -146 -287
Fast Partner -8,5 -19,4
heba -11,7 -19,8
hemfosa -77 -144
hufvudstaden -59,8 -114,3
Klövern -163 -319
Kungsleden -124,5 -248,7
atrium Ljungberg -263,9 -454,5
Platzer -56 -104
sagax -81 -154
tribona -72 -140
Victoria Park -5,8 -11,9
Wallenstam -220 -427
Wihlborgs -257 -469
 
Summa -2 079,9 -3872,6

orealiserade värde-
förändringar räntederivat

Arvid Liepe.
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vara tydlig för sig själv och alla andra vilket 
syfte det tjänar.

– Öppenhet och tydlighet är a och o. Det 
är väldigt viktigt att de noterade svenska 
fastighets bolagen är tydliga gentemot 
 marknaden med hur man redovisar sina 
 derivatportföljer.

kAn bli dyrt
En annan viktig aspekt, poängterar  Arvid 
Liepe, är att risk och avkastning alltid hör 
ihop. Det är visserligen möjligt att tjäna 
pengar genom att aktivt förvalta derivat
portföljen men det finns alltid en risk 
och det kan helt enkelt komma att stå 
 fastighetsbolagen dyrt om det inte går som 
man planerat.

– Man kan använda derivat för att säkra 
sig om volatilitet i räntor och för den delen 
i andra finansiella instrument som valutor 
och råvaror. Det du kan uppnå med hjälp 
av räntesäkringar är utjämnade kassaflöden 
och förutsägbarhet.

Det finns alltså en logik i att fastighets
bolagen använder räntederivat, påpekar 
han, men man kan inte vara säker på att 
man kommer att tjäna eller spara pengar på 
aktiv förvaltning.

Som ett alternativ till redovisa värde
förändringar på ränte derivaten i resultat
räkningen kan man tillämpa så kallad 
hedge accounting men man kommer aldrig 
undan att  värdeförändringarna kommer att 
påverka det egna kapitalet. Dessutom inne
bär  hedgeaccounting mycket extra arbete, 
poängterar Arvid Liepe.

verktyg för Aktiv hAntering
Ett annat bolag i fastighetsrelaterad 
 verksamhet som använder sig av swap
par för att kontrollera sin  ränteexponering 
och ränterisk är Svenska Mässan i 
 Göteborg. Alf Josefsson, ekonomi och 
 finans direktör på Svenska Mässan, förklarar 
för  Fastighetsnytt att  bolaget i egenskap av 
nettolåntagare är exponerat för  finansiella 
risker,  framförallt ränte och refinans
ieringsrisk. Med  ränterisk avser han hur 
kortsiktiga f örändringar i marknadsräntor 
och  kreditmarginaler  påverkar bolagets 
 upplåningskostnad.

Liksom för alla fastighetsbolag så är 
 räntekostnaden en stor kostnadspost för 
Svenska Mässan, faktum är att ränte
netto är som regel en av de allra största 
 kostnadsposterna för svenska fastighets

trading inte uppdraget
Sveriges största fastighetsbolag, Vasa
kronan, har en derivatportfölj på 
 ungefär 35 miljarder och enligt bolagets 
 delårsrapport för andra kvartalet 2014 så 
har man en orealiserad förlust om 1 349 
 miljoner kronor på grund av undervärden 
i derivatportföljen för första halvåret.

Björn Lindström, finanschef på 
Vasa kronan, säger till Fastighetsnytt 
att man har derivatportföljen för att 
 förlänga räntebindningen så att hälften 
är en lång räntebindning.

– Skälet till det är naturligtvis att 
 minska risken år 1, det vill säga att vi inte 
har hela portföljen till tremånaders räntor. 
Samtidigt  bedömer vi den  nuvarande 
 räntenivån med en  tioårig  ränta kring 
2 procent som  långsiktigt ohållbar. Då 
är vår strategi att när  räntorna vänder 
uppåt, hela  kurvan, så får vi stora  vinster 
i våra långa  räntepositioner. Då har vi 
 möjlighet att använda dem och kanske 
inte bara stänga dem och ta pengarna.

Han förklarar att om till exempel två 
år, givet att räntorna är högre än nu så 
kvarstår åtta år av löptiden på en tioårig 
ränteswap och då kan man ta och byta 
ner tioåringen till en treårsränta.

– Då kommer vi att ha en stor vinst 
i den här åttaåringen och tre års räntan 
kommer ju att vara väsentligt under 

marknadsräntan som vi har då och vi 
kommer att få den med en väldig rabatt.

Björn Lindström betonar att Vasa
kronan inte ägnar sig åt trading, det vill 
säga handel med finansiella instrument i 
syfte att tjäna pengar. Han säger att man 
säkert kan köpa swapkontrakt om tioårs
ränta för 2 procent i juli och sedan sälja 
densamma för 1,85 i augusti och ta hem 

en vinst då priset på skuldinstrument 
 stiger när räntan faller.

– Det är dock inte vårt uppdrag att 
jobba med trading och det är viktigt 
att komma ihåg att man också kan få 
 förluster. Vi tycker däremot att vi är 
 aktiva i att förvalta vår skuldportfölj som 
ju är vårt uppdrag på finansavdelningen.

Räntederivaten använder  Vasakronan 
för att skydda sig mot en kommande 
 ränteuppgång och Björn Lindström 
 konstaterar att räntan förr eller senare 
kommer att stiga igen, om det blir om ett 
eller tre år kan han dock bara spekulera.

– Då har vi möjlighet att realisera 
vinster i våra långa derivat. Vi kommer 
aldrig jobba så att vi köper en swap bara i 
syfte att sälja den dyrare, det är inte vårt 
uppdrag. Vi köper derivat som en hedge 
för våra lånepositioner, de ska ha en 
koppling till vår verksamhet. n

sverrir thór

Björn Lindström.

Vi kommer aldrig jobba så att vi 
köper en swap bara i syfte att sälja 

den dyrare.

FOTO: VASAkrOnAn



bolag och ofta den största. Vad som är olikt med  exempelvis 
 Svenska Mässan och  Wihlborgs är dock att det  förstnämnda 
 bolaget  förvaltar sin derivatportfölj mer  aktivt. När Fastighetsnytt 
frågar Alf  Josefsson hur ofta det förekommer att Svenska Mässan 
håller sina ränteswappar tills de löpt ut svarar han:

– Eftersom swapparna utgör ett verktyg för en aktiv hantering 
av skuldportföljen hör det till undantagen att swappen går hela 
sin löptid.

Fastighetsnytt har ställt Arvid Liepe  samma fråga och enligt 
 honom håller  Wihlborgs sina derivat som regel tills de löper ut.

– Under de 18 månader jag jobbat på Wihlborgs har vi inte 
 avyttrat några  derivat och mig veterligen har vi inte gjort så på 
länge, svarar Arvid Liepe.

påverkAr inte Utdelningen
Svenska Mässan har med andra ord en mer aktiv förvaltning 
av sina derivat men som nämnts ovan finns det inget rätt sätt. 
 Fastighetsbolag kan utan tvekan öka sitt  resultat på sista raden 
 genom att köpa och  sälja räntederivat men å andra sidan ska man 
ha i åtanke att det är en  riskfylld syssla i sig, och dessutom ganska 
dyr.  Sedan ska man  också komma ihåg att de flesta  fastighetsbolag 
fokuserar mer på  förvaltningsresultatet än resultatet på sista raden.

Således är det förvaltningsresultatet som bolagen grundar sin 
utdelning på och det är förvaltningsresultatet och kassaflödena 
som är de kanske bästa måttstockarna på hur ett fastighetsbolag 
mår. Förutsägbarheten och kontinuiteten är viktiga när man driver 
fastighetsbolag, som så klart andra bolag, och just de faktorerna 
kan man gå miste om när man köper och säljer räntederivat aktivt. 
Det finns med andra ord fördelar med både aktiv förvaltning och 
inaktiv förvaltning. n

Alf Josefsson.

FOTO: SVenSkA MÄSSAn
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”Stenrik riskkapitalist köper 1 300 lägen
heter i Alby” var en av rubrikerna i kvälls
pressen sent i juni 2013, och mycket riktigt 
är Mikael Ahlström grundare av riskkapital
bolaget Procuritas, och numera delägare i 
fastighetsbolaget Mitt Alby som förvärvat 
Albyberget. Mitt Alby är dock inte ett köp 
utav Procuritas utan en  privat investering 
av ett antal privata  aktörer. Men ett flertal 
frågor lyftes fram kring hur det långsiktiga 
 engagemanget skulle se ut när beståndet 
gick från  kommunal till privat ägo. Även om 
det var en högljudd debatt så tror  Mikael 
Ahlström att fortroendet för bolaget är 
 starkare i dag.

– Det var framförallt mycket upp ståndelse 
och kritik riktat mot kommunen och deras 
beslut att sälja. När de sedan  beslutade att 
sälja till mig och mina  kollegor så riktades en 
del kritik mot mig, men jag tror och hoppas 
att de flesta förstått nu i  efterhand att jag 
inte är en dagfjäril, vi  tänker stanna kvar och 
vi tänker långsiktigt, säger han.
 
Albyberget
Det är lätt att ta sig till Albyberget, likt många 
miljonprogramsområden är kommunika  
t ionsläget utmärkt. Med tunnel bana är det 
röda linjen som gäller, den sträcker sig från 
rotavdragens Mecka, Danderyd, till dess raka 
motsats, Botkyrka. Kommunen  omfattar en 
stor andel hyreshus och Botkyrkabyggen 
 dominerar ägandet, lite för mycket ansåg 
man och i och med försäljningen krymper 
bolagets andel av Botkyrkas hyresmarknad 
från 90 till 80 procent. Vid Albyberget är 
omgivningen grön, lekplatserna många och 
utsikten mot Albysjön och Flottsbrobacken 
är svårslagen. Det var inte ett självklart val 
att sälja just det beståndet.

– Vi kände att det här var ett område med 
väldigt stor potential, och tvekade lite om vi 
verkligen skulle sälja. Men vi var tvungna 

att väga in var vi trodde oss kunna göra en 
bra affär eftersom det var miljonprogram 
det handlade om och inte något annat som 
 kanske skulle ge bättre betalt. Då trodde vi 
på ett starkt intresse för Albyberget, säger 
Ulf Nyqvist, vd för Botkyrkabyggen.

Botkyrkabyggen tillhör förvisso en skara 
kommunala bolag som redan har en  relativt 
stark ekonomi. Men blickar man framåt 
mot 20202030, berättar Ulf  Nyqvist, 

så  innebär en portfölj  bestående av 85 
 procent  miljonprogram att det  kommer tära 
 ganska hårt på bolaget, både  ekonomiskt 
och  resursmässigt.  Försäljningen innebär 
100  000 kvadratmeter mindre yta med 
 renoveringsbehov.

– Anledningen till att vi gör det nu är att 
vi i god tid vill stärka vår ekonomi men också 
minska portföljen miljonprogram och styra 
om mot nyproduktion. Vår fastighets portfölj 
är ganska extrem, i stort sett allt är byggt 
under en tioårsperiod. Det är inget vi vill 
lämna efter oss till kommande  generationer, 
att det ser likadant ut om 40 år. Så för vår del 
handlade affären om att  vikta om portföljen 
och  långsiktigt  stabilisera  bolaget. Därför 

Albyberget i ny regi
mAttiAS fröjd | mattias.frojd@fastighetsnytt.se

I Botkyrka genomfördes en av förra årets mest uppmärksammade  transaktioner 
när kommunägda Albyberget avyttrades till en privat aktör.

Ulf nyqvist, vd botkyrkabyggen, 
på kontoret i tumba.
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valde vi att göra en större affär nu istället för 
att sitta med kniven på strupen om tio år, 
säger Ulf  Nyqvist.

hård kritik
Försäljningen av Albyberget följer i  tidens 
tecken där kommunala bostadsbolag med 
upprustningsbehov väljer att sälja  delar av 
beståndet för att få in kapital till  renovering 

och nybyggnation. Så långt inget kontrovers
iellt. Men när försäljningsplanen blev 
 offentlig lät dock inte kritiken vänta på sig, 
de boende överaskades av beslutet och kände 
sig överkörda. Nätverket ”Alby är inte till 
salu” ville få till en folkomröstning kring 

 försäljningen och media hakade på.
– Reaktionerna som uppstod i  samband 

med försäljningen blev kraftigare än jag 
trott. Det blev myggan mot den stora 
 elefanten. Sådant får alltid bra draghjälp 
i media och därmed stort genomslag. Vi 
har fortfarande en del att reparera vad det 
 gäller vårt förtroendekapital. Det fick sig en 
 kraftig törn, helt klart, säger Bo Johansson, 

styrelseordförande i Botkyrkabyggen.
Ulf Nyqvist är förvånad att det slogs upp så 

stort men riktar en del självkritik mot  beslutet 
att informera via  stormöten, med  ambitionen 
att få ut  informationen till så många som 
möjligt och slippa  ryktes spridning.

– Strategin var att möta  hyresgästerna 
på stormöten så snabbt som möjligt, 
vi  beslutade om att sälja Albyberget i 
 september 2012 och gick ut direkt. Men vi 
blev lite tagna på sängen av den  motreaktion 
som kom. Nu blev det en bitvis högljudd 
 debatt där vissa ifrågasatte själva besluts
processen och där folk med andra frågor 
inte kom till tals. Med facit i hand skulle 
vi kanske ha valt 1015 mindre möten där 
man kunde föra en bättre dialog, ungefär 
som Mitt Alby gjorde i samband med att 
man tog över, säger Ulf Nyqvist.

riSkkApitAliSt med SociAlt
engAgemAng
Mitt Alby, ja. Andra delen av debatten kom att 
handla om köparen. I kommunens  önskemål 
inför försäljning fanns långsiktig het, och 
 gärna erfarenhet, med. Mitt Alby och dess 
styrelseordförande Mikael  Ahlström  stämde 
inte riktigt in i den  bilden. Ulf  Nyqvist 
 berättar att det fanns flera  väletablerade 
 bolag som bjöd. Men efter en ganska lång due 
diligenceprocess, där det till och med fick 
göras ett omtag i februari 2013 då man inte 
hade de köpare man ville ha, och heller inte 
rätt pris, så fastnade man alltså för Mitt Alby.

fastigheterna på Albyberget 
är byggda under åren 1971-73.

reaktionerna som uppstod i 
 samband med försäljningen blev 
kraftigare än jag trott. Det blev 

myggan mot den stora  elefanten.



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 Station Stockholm City mitt emot Centralstationen.

Vill du veta mer om våra planer ? 
Vi finns på Business Arena i Stockholm 17–18 september. 

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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– Ekonomin skulle vara på plats, det 
vill säga ett pris som landade runt den 
 marknadsvärdering vi gjort. Få någon som 
var intresserad av att utveckla området på 
olika sätt, men framförallt ta vara på det 
 starka föreningsliv och engagemang som 
finns i ett sådant här område. Det gjorde 

att vi till sist fastnade för den här köparen, 
även om det är en ”rookie” i samman hanget. 
Vi kände att det fanns ett intresse för det 
 sociala engagemanget och en  långsiktighet i 
affärsupplägget. Och det är ju inte risk kapital 
som delägarna stoppar in utan  deras egna 
pengar. Förslaget från företags ledningen var 

den här köparen och styrelsen och kommun
fullmäktige tog beslutet, ett vågat men bra 
beslut tycker jag, säger Ulf Nyqvist.

För Mikael Ahlström är det en  möjlighet 
till att återknyta kontakten med familje
traditionen, att äga fastigheter. Farfars 
far, Anders J Ahlström, inledde släktens 

 fastighetsägande 1895, ett bolag som levde 
fram till 1983 då Mikaels far sålde bolaget. 
När Albyberget blev till salu såg han en 
 möjlighet till att jobba med ett samman
hållet bestånd där den sociala aspekten ock
så är väldigt påtaglig, ett annat område som 
ligger honom varmt om hjärtat.

– Jag har länge undrat varför miljon
programmet är så styvmoderligt  behandlat av 
en del fastighetsägare. Oftast bra  fastigheter 
som ligger på väldigt vackra p laster och nära 
kommunikationer. När  detta blev till salu 
åkte jag ut och tittade och blev förvånad över 
hur fint det var och  kände att det var en bra 
 möjlighet där jag kunde kombinera  kunnande 
om  finansiering,  sociala frågor och en del 
 idéer om förvaltning, kanske inte  nytänkande 
men annorlunda, säger Mikael Ahlström.
 
ny förvAltning
Mitt Alby tog över ägandet i november 
2013 men fick hjälp av Botkyrkabyggen 
med  förvaltningen av beståndet fram till 
april i år. Inför övertagandet har man också 
samlat information via enkäter, småmöten, 
 rundabordssamtal med teman som hyres
sättning, underhåll och trygghet med mera 
där hyresgäster kunnat ta upp det som  varit 
angeläget. Mattias Tegefjord, vd för Mitt 
Alby, klev in i bolaget i oktober förra året 
och ser i dag en positivare inställning från de 
boende och tycker att man fått en bra start.

– En del av framgången vi känner i dag 
kommer till följd av att  Botkyrkabyggen  efter 

Jag har länge undrat  varför 
 miljonprogrammet är så 

 styvmoderligt behandlat av en del 
fastighetsägare.

conny Aldervall och mattias tegefjord 
utanför mitt Albys kontor på Albyberget. 
conny har arbetat i 17 år i området för 
botkyrkabyggen och flyttade med till
mitt Alby i samband med försäljningen.
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ägarbytet fortsatte att förvalta medan vi i 
lugn och ro kunde bygga upp  organisationen 
och successivt ta över an svaret så att det 
inte blev något glapp i service leveransen. 
De har sålt på ett ansvarsfullt sätt. Sedan 
är lokal förankring det bästa för att skapa 
 förtroende, hälften av oss tolv i bolaget bor 
på gångavstånd varav två uppe på berget. Det 
har uppskattats och gjort att misstänksam
heten minskat något och hjälpt till i dialogen 
med de boende, säger Mattias Tegefjord.

Det fanns inledningsvis också mycket oro 
kring vad som skulle hända med hyrorna då 
det är ett område med låg hyressättning och 
med en hel del låginkomsttagare.  Mattias 
Tegefjord förstår var oron kommer ifrån och 
pekar på att det finns många exempel på 
kortsiktiga affärer som endast handlat om 
att pressa upp hyror och minimera  underhåll 
och reparationer, det vill säga att mjölka ur 
det sista ur fastigheterna, men tycker att 
man ganska snabbt lyckats bemöta denna 
farhåga och känner att det inte alls finns 
samma skepsis längre.

Fastigheterna är dock byggda under 
miljonprogramsåren, upprustningsbehovet 
finns och hyresnivåer kommer att  påverkas. 
Med en effektiv organisation hoppas man 
kunna pressa kostnaderna. Exempelvis 
ger ett mindre förvaltningsteam där alla 
 sitter tillsammans korta beslutsvägar och 
det finns planer på att bygga upp ett eget 
 hantverksteam för renoveringar.

– Visst är det kostsamt att exempelvis 
genomföra ett stambyte så när det är dags 
för ett sådant arbete kommer hyrorna att 
behöva justeras på ett eller annat sätt. Men 
vår absoluta utgångspunkt är att de som bor 
här ska ha råd att bo kvar, så vi måste hitta 
innovativa sätt att exempelvis  stamrenovera 
för att hålla nere kostnaderna. Men det finns 
också de med goda inkomster som vill göra 
fler förbättringar i sin lägenhet, så över tid 
blir det nog en stor spridning med olika re
noveringsnivåer. Men de flesta ska kunna 
hålla en enkel standard och behålla en låg 
hyra, säger Mattias Tegefjord.
 
mitt Alby kAn växA
Ytterligare ett sätt att få in finansiering är 
att växa. Försäljningsprocessen av  Alby 
berget kallades av de inblandade för 
hästskon på grund av hur fastigheterna 
 omgärdar  toppen av berget med Grindtorps
skolan, som fortfarande är i kommunal ägo. 
Här finns det exploateringstankar kring låg 

bebyggelse upp mot, och runt skolan. Det 
finns även byggbara områden både på Mitt 
Albys ägor och på anslutande mark där man 
tittar på vad man kan göra.

– Det kommer hända mycket i Alby, det 
är 9 000 boende i dag men om tiofemton år 
är det nog 50 procent fler. Vi ser positivt på 
exploatering men det är samtidigt viktigt att 
värna om miljonprogramstanken som vi inte 
vill bygga bort, det ska till exempel inte in 
trafik i området. Grundtanken med miljon
programmen är väldigt bra och bör bevaras, 
säger Mattias Tegefjord.

Mikael Ahlström utesluter heller inte fler 
affärer i området.

– Vi tittar på om man kan förtäta och 
på andra potentiella förvärv inom samma 

 genre. Gärna i Botkyrka, det är en vacker 
och dynamisk kommun med en handlings
kraftig kommunledning.

Hur väl projektet Mitt Alby slår ut  återstår 
att se, men skriverierna har i alla fall  avtagit 
efter försäljningen. Från  kommunens håll 
hoppas man på goda resultat och även 
 framtida, gemensamma insatser.

– Vi kan och ska  samarbeta på många 
 områden, sociala  satsningar,  trygghets 
arbete, boendeutveckling och  ny 
produktion. Mitt Alby har ett delvis nytt 
tänk som vi kan lära oss mycket av och 
självklart  förväntar jag mig en hel del bra 
när det  gäller själva fastighets förvaltningen 
och omsorgen om området Albyberget, 
 säger Bo Johansson. n

mitt Alby-projektetS fyrA ben

innoVatiV finansiering där man bland annat gett ut en noterad obligation som  delfinansiering. 
Utdelningen går till räntebetalningar, drift, underhåll och  investeringar under minimum en 
 femårsperiod.

lokal förValtning där kontoret är placerat uppe på Albyberget med anställda från närområdet. 
Upp till 10 procent ska också omvandlas till bostadsrätter, ett sätt att finansiera upprustning och 
samtidigt skapa en ny, engagerad fastighets ägare i området.

socialt arbete var en central del för både köpare och säljare. I kontraktet står bland annat att 
Mitt Alby ska investera tio miljoner i samhällsförbättrande projekt och åtgärder under en 
 tioårsperiod. Nyligen har man fått Mattecentrum att  etablera sig i Alby, ett företag som erbjuder 
gratis läxhjälp till barn.

koMMunikation var en av nyckelfaktorerna, övertagandet har föregåtts av enkät och flera möten, 
med mera, där de boende kunnat få svar på sina frågor samt berätta vad de ser som viktigast i 
 området och vilka förändringar de vill se.

Albysjön och flottsbrobacken.



www.ivg.de ASSET MANAGEMENT, BIRGER JARLSGATAN 2, 114 34 STOCKHOLM , PHONE +46 8 550 513 00

IVG NORTH EUROPE
Passion For Real Assets

We are passionate asset and
investment managers with 
international expertise.

We have local experience
in Stockholm and Helsinki.

We build relationships which
create sustainable value.

Competence on the Scandinavian market

THE SQUAIRE, Frankfurt, Germany. Built by IVG
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From LogPoint with love

Med E4:an som pulsåder sträcker sig LogPoint

South Sweden från Jönköping och Torsvik ner

till Vaggeryd. Här möts de moderna transport-

slagen. Här etablerar sig de logistikintensiva

företagen. Svårslagen närhet till storstadsregio-

nerna och kontinenten kombineras med små-

ländsk entreprenörsanda och gediget enga -

gemang. En mix som ger konkurrensfördelar.

Välkommen att ta del av dem du också. 

www.logpoint.se

Skandinaviens bästa logistikläge
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Fastighetsnytt har under de senaste åren 
satsat hårt på börsbevakning och nu tas 
 satsningen till nästa nivå och som ett led i det 
lanserar Fastighetsnytt ett nytt  aktieindex, 
Samhällsbyggnadsindex, som täcker hela den 
bredare samhällsbyggnads sektorn. I  indexet 
kombineras  fastighetsbolag med tekniska 
konsulter inom fastighets branschen, bygg
bolag och rådgivare som finns noterade på 
Stockholmsbörsens huvudlista eller First 
Northmarknad.

Syftet med Samhällsbyggnadsindex är 
att skildra utvecklingen inom den svenska 
samhällsbyggnadssektorn, en sektor som 
på ett eller annat sätt påverkar samtliga 
andra sektorer inom svenskt näringsliv och 
 egentligen allas vår vardag.

Stockholmsbörsen har under många 
år räknat ett fastighetsindex där alla 
fastighets aktier på huvudlistan  inkluderas 
och det har även andra aktörer gjort, i lite 
utökade  varianter som Pangeas PREX
index som även tar med byggbolagen, 
men såvitt vi på  Fastighetsnytt vet blir 
 Samhällsbyggnadsindex det första av sitt 
slag i Sverige. I indexet inkluderas som sagt 
alla bolag, inom samhällsbyggnadssektorn, 
noterade på Stockholmsbörsens huvudlista 
och First Northmarknaden. Vi har dock valt 
att endast inkludera en aktie per bolag, och 
då valt den mest  likvida stamaktien, som i 
fallet Hufvudstaden  inkluderas A aktien i 
indexet medan Caktien, som  omsätts cirka 
en gång i kvartalet,  exkluderas.

Likaså har vi som regel valt att inte 
 inkludera preferensaktier, dels då dessa är av 
en mycket statisk natur, dels då  preferens 

aktier i mångt och mycket delar  karaktärs 
drag med obligationer snarare än aktier. 
 Undantaget från denna regel är  Akelius 
 preferensaktie med motiveringen att 
 Akelius är Sveriges största börsnoterade 
fastighetsbolag sett till fastighetsvärde och 
borde som sådant inkluderas i ett  aktieindex 
som återspeglar den svenska fastighets
marknaden, trots att man endast har  noterat 
en  preferensaktie.

Samhällsbyggnadsindex är ett marknads
värdesviktat index vilket innebär att de olika 
aktierna som inkluderas i indexet  viktas 
 enligt sitt marknadsvärde. Det i sin tur 

 innebär att de olika aktiernas vikt i indexet 
är dynamisk och justeras dagligen.  Skanska 
B är den aktie som väger mest i indexet 
 medan Hifab Group väger minst. Indexet 
är inte ett realtidsindex utan uppdateras en 
gång om dagen vid börsens stängning.

Fastighetsnytt har beräknat  Samhälls 
byggnadsindex sedan i början på maj och 
 kommer att publicera indexvärden på 
 hemsidan fastighetsnytt.se från och med 12 
september. Vidare kommer vi att utöka vår 
börsbevakning på webbplatsen. n

sverrir thór
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Får vi bjuda på lite 
kostnadskontroll 
och en perfekt kaffe? 
Ta kliven upp till glasbalkongen på Stockholm Waterfront 
Congress Centre. Där möter du fl era av Vattenfalls experter 
som är insatta i bygg- och fastighetsbranschens utmaningar. 
Vårt team jobbar för att energikostnader ska vara förut-
sägbara, för att fastigheternas energianvändning ska vara 
effektiv och stärka er miljöprofi l. Möt oss och vår barista på 
Business Arena i Stockholm 17–18 september.

Välkommen! Hälsar Jens Bäcker, Leif Lagerholm, Göran Sjöström, 
Anne Kosonen, Ulrika Åkesson och Björn Nilsson från Vattenfall.

Träffa oss från 
Vattenfall på 
Business Arena
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En fjärdedel av allt det kapital som  ligger 
bundet i de börsnoterade svenska fastighets
bolagens aktier tillhör  utländska  investerare. 
Dessa ägde vid första  kvartalets slut 
fastighets aktier till värde av 45,2  miljarder 
kronor samtidigt som det samman lagda 
marknadsvärdet av svenska fastighets
aktier uppgick till 184,4 miljarder. Det visar 

 Fastighetsnytts sammanställning av siffror 
från SIS Ägarservice och börsdata.

Sett till enskilda fastighetsbolag så är den 
utländska ägarandelen störst i  Castellum där 
55,7 procent av kapitalet ägs av  utländska 
ägare och därefter kommer Fabege med 
en utländsk ägarandel på 41 procent och 
 Wihlborgs. Utländska investerare äger 38,9 

procent av det skånska fastighets bolaget. 
Fjärde bolaget som har en utländsk  ägar andel 
över 30 procent är Kungsleden där 33,2 
 procent ägs av utlänningar. Minst  intresse 
från utlandet röner FastPartner, som ägs till 
4,2 procent av utländska  investerare.

hUfvUdStAden popUlärt
Tittar man på det investerade  beloppet 
 istället för andelen aktier är Castellum 
 alltjämt det bolag som är mest populärt 
 utomlands. Utländska investerare har 
 investerat 10,3 miljarder kronor i bolaget, 
det vill säga 22,7 procent av det kapital som 
har investerats i svenska fastighetsaktier. 
Närmast därefter kommer sedan Hufvud

Sverrir thór | sverrir.thor@fastighetsnytt.se

Utländska investerare stod vid första kvartalets utgång för en fjärdedel av 
allt kapital som investerats i svenska fastighetsaktier. Norska oljefonden äger 
svenska fastighetsaktier för 3,2 miljarder kronor, vilket motsvarar 7 procent 
av det utländska innehavet.

oljefonden största
utländska ägare i svenska 
fastighetsbolag

intäkter från oljeutvinning utgör en stor del av det
utländska kapital som investeras i svenska
fastighetsaktier. oljeriggen på bilden är fiktiv.

mArknAd
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staden, 6 miljarder kronor, och Fabege, 5,7 
miljarder kronor. I botten på den listan  sitter 
Victoria Park, där investerare utomlands har 
investerat 102,4 miljoner kronor.

I Fastighetsnytts sammanställning 
har alla noterade aktieserier och slag 
 inkluderats, det vill säga stamaktier samt 
preferensaktier och sammanställningen 
 baseras på ägarbild och rådande  aktiekurs 
den 31 mars. Aktieserier som inte är 
 noterade, som exempelvis Wallenstams och 
Balders Aaktier har av naturliga skäl inte 
 tagits med. Sammanställningen bygger på de 
bolag som är listade på börsens  huvudlista.

cAStellUmägAre på tredje plAtS
Vidare visar Fastighetsnytt  samman  
ställning av det utländska ägandet att 
norska  olje fonden, genom Norges Bank 
 Investment  Management, är den i särklass 
 största  utländska  aktie ägaren i svenska 
 fastighetsbolag.  Oljefondens  sammanlagda 
investering i svenska  fastighets aktier  uppgick 
vid slutet på  första kvartalet till 3 241  miljoner 
kronor vilket är nästan dubbelt så mycket som 
tvåan på listan,  amerikanska investment
bolaget BlackRock Inc. som för övrigt anses 

tillhöra världens största  investmentbolag, 
om inte det  största.  BlackRock har  investerat 
1 645 miljoner i svenska  fastighetsaktier men 
 lägger man till dotterbolaget iShares  innehav 
av  svenska  fastigheter blir BlackRock 
koncernens samman lagda investering 1 945 
miljoner kronor,  vilket dock inte räcker för 
att bräda norska  oljefonden vars innehav 
motsvarar 7 procent av det sammanlagda 
 utländska  innehavet.

Både BlackRock och oljefonden har 
 investerat i ett antal bolag men noter
bart är att den tredje största utländska 
 ägaren av svenska fastighetsaktier, sett till 
 marknadsvärde, är holländska pensions
fonden Stichting Pensioenfonds ABP som 
enbart har investerat i Castellum. Stichting 
är Castellums största enskilda ägare med 
5 procent av kapitalet. Fondens innehav i 
 Castellum är värt 934,2 miljoner kronor.

För övriga storägare av svenska 
fastighets aktier hänvisas till tabellen. 
Bland intressanta aktörer som inte tar sig 
in på topp 15listan återfinns oljefondens 
 motsvarigheter i Kuwait och Singapore som 
har investerat 97,4 respektive 3,6 miljoner 
kronor i svenska fastighetsaktier. n

KäLLa: sis ägarserViCe oCh nasdaq omx

 Utländska ägare marknadsvärde totalt andel utländska

atrium Ljungberg  1 448 529 002      12 708 859 386     11,40
Balder  2 208 261 057      15 356 642 470     14,38
Castellum  10 314 582 698      18 507 921 781     55,73
Catena  557 008 100      2 820 611 310     19,75
Corem  498 326 609      2 900 749 100     17,18
diös  348 821 214      4 016 690 953     8,68
Fabege  5 725 027 680      13 959 048 677     41,01
FastPartner  229 348 644      5 517 345 292     4,16
heba  643 635 458      3 130 056 000     20,56
hemfosa  1 832 949 800      6 572 010 400     27,89
hufvudstaden  5 952 601 261      20 052 088 384     29,69
jm  4 988 610 126      16 953 206 627     29,43
Kungsleden  2 420 825 994      7 302 860 424     33,15
Klövern  1 352 536 510      8 653 812 739     15,63
Platzer  177 514 590      2 272 423 020     7,81
sagax  396 654 423      6 897 857 155     5,75
tribona  626 778 083      9 473 609 145     6,62
Victoria Park  102 370 999      1 453 028 648     7,05
Wallenstam  1 726 311 297      16 206 775 000     10,65
Wihlborgs  3 769 474 464      9 683 947 728     38,92

Summa 45 320 168 009      184 439 544 239     24,57

Utländska ägares innehav i svenska fastighetsbolag

1 Norges BaNk 
 INvestmeNt maNagemeNt 
 3 240 667 942 (kr)

2 Blackrock INc. 
 1 645 335 604

3 stIchtINg 
 PeNsIoeNfoNds aBP 
 934 192 238

4 varma 
 PeNsIoNsförsäkrINg 
 829 967 368

5 tr ProPerty 
 INvestmeNt trust 
 768 402 170

6 heNdersoN foNder 
 712 013 943

7 seB lIfe INterNatIoNal 
 assuraNce ltd 
 535 725 637

8 odIN foNder 
 509 069 653

9 dfa foNder (usa) 
 501 301 717

10 INg foNder (usa) 
 488 392 773

11 aBu dhaBI INvestmeNt 
 authorIty 
 409 065 482

12 moNtaNaro foNder 
 394 698 879

13 eII realty securItIes, INc. 
 389 567 091

14 cls holdINgs Plc 
 381 628 390

15 PeNsIoeNfoNds metaal 
 eN techNIek 
 311 826 930

16 PeNsIoeNfoNds Pggm (hol) 
 307 784 145

17 Ishares foNder 
 299 775 476

18 coheN & steers foNder 
 270 238 257

19 PrINcIPal foNder 
 240 201 468

20 WIsdomtree foNder 
 232 874 173

största utländska ägare
i svenska fastighetsbolag

KäLLa: sis ägarserViCe oCh nasdaq omx



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.

Ostlänken
Den nya järnvägen är en stor investering som 
betyder nya möjligheter. Med nya dubbelspår mot 
Stockholmsregionen 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

Investera i 
East Sweden

www.eastsweden.se
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stora möjligheter
i haga norra

När Brinova Logistik hösten 2013 tog över 
Catena Fastigheter genom ett  omvänt  förvärv 
som innebar att Catena rent  formellt för
värvade Brinova och betalade med  aktier i 
det egna bolaget köpte man inte enbart den 
 interna infrastrukturen i ett  börs noterat  bolag 
utan även en mycket  värdefull utvecklings
fastighet i Solna,  närmare  bestämt i  området 
Haga Norra i nära  anslutning till  Arenastaden. 
Den så  kallade Biliatomten värderades till 
885 miljoner kronor i Catenas balansräkning 
den 30 juni 2013. Arbetet med detalj planering 
av  marken var i princip klart men Catena 
 saknade de ekonomiska  muskler som krävdes 
för att  slutföra  projektet på egen hand.

Sammanslagningen av de två  bolagen 
 verkade  kanske inte helt logisk med tanke 
på att Brinova under vd Gustaf  Hermelins 
 ledning uttalat hade  fokuserat sin  verksamhet 
på logistikfastigheter och det stod klart att 
marken inte var  avsedd för  logistik eller 
lager utan först och främst  kommersiella 
ytor och bostäder. I  Fastighetsnytt 2/2013 
resonerar Gustaf Hermelin kring sin syn på 
 logistiksegmentet och Brinovas framtid så 
när Fastighetsnytt träffar honom igen drygt 
ett år senare blir det mer fokus på hans, och 
Catenas så klart, planer kring utvecklings
fastigheten i Solna. Den mest logiska in
ledningsfrågan är så klart vilka framtids

planer man har med fastigheten då det nya 
Catenas kärnaffär ju är logistik.

– Vi säger ju att vi ska hålla på med  logistik 
men däremot klarar vi av att driva projektet, 
tills vidare i alla fall. Min  ambition är att vi 
säljer vid något tillfälle, men hur  eller när 
återstår att se, säger Gustaf  Hermelin.

Han förklarar att det viktigast i  dagsläget 
är att få detaljplanen  lagakraftvunnen. Den 
har överklagats till länsstyrelsen som  ogillade 
överklagandet 24 september ifjol men det 
ogillandet i sin tur har  över klagats till nästa 
instans som är mark och  miljödomstolen.

– Vi hade hoppats få besked innan 
 sommaren men det har inte kommit ännu 
så nu hoppas vi få besked under året. Då 
vet vi huruvida vi har en lagakraftvunnen 
plan. Under tiden så jobbar vi framförallt 
med att utreda hur vi ska göra grund
läggning och parkering [reds anm. mark 
och miljööverdomstolen ogillade över
klagandet i augusti och nu är det fritt fram 
för Catenas planer i Haga Norra].

Uppemot 2 000 pArkeringSplAtSer
Två av de detaljplanerade kvarteren på  Catenas 
mark ska bli kommersiella. Totalt rör det sig 

Sverrir thór | sverrir.thor@fastighetsnytt.se

Bilia-tomten i Haga Norra i Solna passar inte längre in i Catenas kärnaffär 
och sannolikheten att bolaget avyttrar den vid någon tidpunkt är stor. En 
 potentiell köpare är ”grannen” Fabege men enligt Catenas vd Gustaf  Hermelin 
kan man även komma att dela ut den till sina aktieägare eller helt enkelt 
hålla kvar den i ett separat bolag. Det enda som står klart i dagsläget är att 
 möjligheterna är stora.

iLLUSTrATiOn: BAU
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om drygt 50 000 kvadratmeter och  enligt vd 
vill man ha en tagare till dessa kvarter.

– Sedan har vi ett antal kvarter med 
bostäder, det är sex bostadskvarter, som 
antingen går att sälja av var och en för sig. 
Antingen säljer vi dem var för sig eller också 
tar man och säljer hela bostadsbeståndet till 
en exploatör, säger Gustaf Hermelin.

Även om Catenas kärnaffär  stavas 
 logistik och tomten i Solna främst är  avsedd 
för  kommersiella lokaler och  bostäder 
så  utesluts de två nödvändigtvis inte av 
 varandra. Man tittar nämligen på olika 
 lösningar under marknivå.

– Det här kan vara ett fantastiskt ställe att 
ha en bra parkerings/logistiklösning under 
jord. Vi har möjlighet att göra i  princip 65 000 
kvadratmeter under mark. En av  möjligheterna 
vi tittar på är så klart en parkeringslösning 
där vi kan ha  1 0002 000  parkeringsplatser 
 beroende på hur  marknaden ser ut.

Gustaf Hermelin förklarar att man 
 kommer att få en tunnelbanestation 
i  området, och kanske till och med en 
 pendlarstation, vilket ger möjligheten att 
lämna bilen och ta tunnelbana eller pendel 
in till Stockholm.

– Du kan ha nytta av alla dem som 
ska  jobba i Arenastaden eller ska till 
 arrangemang på Friends Arena så det är 
möjligt att en parkeringslösning här kan 
vara en glimrande affär. Annars, ifall du gör 
ett rent bostadsområde så blir parkeringen 
ofta en belastning men med samnyttjande 
så kan det bli en bra affär. Så, vi har ett 
 parkeringsdäck som kan bli en möjlighet, vi 
har det kommersiella med kontor, handel, 
arena och vi har bostäderna.

logiStik Under mArkytAn
Ett annat alternativ som Catena, enligt 
vd:n, tittar på är att bygga underjordiska 
logistikfastigheter under de kontors och 
 bostadskvarter som byggs ovan jord.

– Vår mark ligger några hundra meter 
bort från Mall of Scandinavia vilket innebär 
att man kan ha ett baklager till gallerian un
der vår mark. Dessutom har man nära in till 
centrala Stockholm vilket innebär att den 
potentiella logistikytan kan användas för 
diverse citylogistik.

När Fabege köpte Erik Selins innehav och 
delar av Peabs innehav i Catena i  november 
2012 föreföll det som en lysande affär.  Genom 
att köpa 30 procent av bolaget tog man  makten 
över den tomt som ligger   närmast Arena

staden och ökade därmed sin egen  potential 
i området. Brinovas samman slagning med 
 Catena är inte fullt lika naturligt. Det  leder 
dock onekligen till frågan huruvida den 
 kommersiella ytan som ska utvecklas på Bilia
tomten kan passa in i Fabeges framtida planer 
och således säljas vidare till Fabege.

– Absolut. Det är ju ingen hemlighet att 
jag och Christian (Hermelin, vd för Fabege; 
reds anm) är bröder och att vi pratar en del 
med  varandra. Dessutom har Fabege ett track 
record som ingen annan och de är väldigt 

 duktiga på att utveckla och hyra ut både  kontor 
och handel. Det vittnar Teliauthyrningen om, 
om inte annat, säger Gustaf Hermelin.

Där hänvisar han till Fabeges uthyrning 
av Scandinavian Office Building i Arena
staden till Telia, en uthyrning som har 
 hyllats av många i branschen. 

Gustaf Hermelin poängterar dock att 
det finns alternativ till att sälja tomten till 
en annan aktör för utveckling. Man kan 
 komma att själva utveckla marken och 
 sedan exempel vis knoppa av den i form av 
 utdelning till de egna aktieägarna eller helt 
enkelt äga den i ett nytt bolag.

– Ytterst handlar det ju om människor, 
tjejer och killar som kan hantera materian. 
Så här långt är väl allt möjligt. Det fanns 
ju ett körschema när vi kom in och vi fort
sätter att driva det tillsammans med vår 
 logistikverksamhet. 

Catenas hyresintäkter för 2013 uppgick 
enligt bolagets bokslut till 316,8 miljoner 
kronor varav Haga Norra bidrog med 20 
 miljoner och vd:n konstaterar att det är en 
piss i Mississippi intäktsmässigt.

– Samtidigt är det ju en fantastisk värde
utveckling som vi inte har i logistiken, 
 på pekar han.

biliA kommer vArA kvAr
Stadsbyggnad mitt i stan. Med de orden 
 kanske man bäst kan sammanfatta det  enorma 
 projekt som Arenastaden har  varit och en del 

gustaf hermelin, vd, Catena.
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av den kommer utvecklingen av  Biliatomten 
att bli. Häftigt, menar  Gustaf Hermelin, och 
han lägger till att det  attraherar.

– Det är både en för och nackdel. De som 
bjuder mest idag på bostadsbyggrätter är de 
mindre aktörerna. Ska du ha med dem så får 
du dela upp det kvartersvis så det kan vara 
en vända att gå.

En annan väg kan vara att hålla ihop det 
över en tid som nämnts ovan och skapa 
 infrastrukturen, se till att minimera  kostnaden 
vid allt från IT till avlopp och garage.

– Christian och jag gjorde ju det i Järla 
Sjö i Nacka en gång i tiden. Där hade vi 
 Riksbyggen, HSB och Storheden som stod 
för det  kommersiella medan de andra två 
stod för bostäder. Vi handlade upp allting 
 tillsammans, till och med gatubelysning 
och gat stenar, och höll ihop det. Det finns 
så mycket att göra, du får bygga en stads
del mot att varje hus ska ha sin lilla entré
lösning, sin lilla rabatt, sin ITupp koppling 
och så vidare. Det finns mycket pengar att 
spara och risker att minimera.

Sammanfattningsvis är det bara att 
 konstatera att det inte står helt klart hur 
Catenas inblanding i Haga Norra kommer 

att se ut framöver men en sak är dock säker 
enligt Gustaf Hermelin. Bilia vill  finnas kvar 
på Biliatomten.

– De vill vara kvar i området men frågan 
är om det blir som en serviceanläggning 

 eller en fullskaleanläggning. Det är en del av 
 deras pussel och de känner väl som vi att en 
anläggning som är 40 år gammal har sett sitt 
bästa så vi är rörande överens om att något 
ska göras, säger han. n

www.fastun.se

KUB 2014 – Kompetensanalys

FAVAL – Val ider ingsverktyg

YI  – Yrkesintrodukt ion

ÄR FÖRETAGET REDO FÖR 
BRANSCHENS NYA…
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År 2015 fokuserar vi även på fastighets- 
och samhällsbyggnadsfrågor i hela 
norra Sverige!

HAr du frågor kring ArrAngemAnget?
Kontakta Johan Zetterstedt
johan.zetterstedt@fastighetsnytt.se
070-733 41 80

nu krymper
vi avstånden...
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Idag finns huvudsakligen två typer av 
 ägande av fastigheter, direkt ägande  eller 
 indirekt  ägande via fonder och aktier i 
 börsnoterade fastighets bolag. Fastighets
branschen kan  sägas vara säregen andra 
branscher i  hänseende av  kapitalkrävande 
 investeringar. Detta  försvårar för  försiktiga 
och  mindre  kapitalstarka  investerare att 
 direktäga  fastigheter. Samtidigt finns 
det få  fastighets bolag på börsen med, 
för  institutionella investerare, tillfreds
ställande nyckeltal.

Som följd av föregående finanskris och 
kapitaltäckningskrav i och med Basel III 
kan sägas att den senare tiden präglats av 
 stramare utlåning. Då fastighetsaffärer allt 
som oftast också innebär hög belåning är 
detta en utveckling som, trots den  senaste 
tidens något gynnsammare klimat på 
 finansmarknaden, har resulterarat i en rad 
alternativa finansieringslösningar i form av 
preferensaktier, företagsobligationer  liksom 
värdepapperisering med en fastighets  kassa 
flöde som underliggande tillgång.

Börsnotering av enskilda  fastigheter 
är ett nytt fenomen på den svenska 
fastighets marknaden. Flertalet likartade 
 struktureringar av bolag med en under
liggande tillgång/ fastighet prövades i 
 Storbritannien under 1980talet. Dock 
utan vidare framgång med anledning av 
dålig skattetransparens och de mindre 
 fördelaktiga marknadsförhållanden som 
1980talets senare del kom att drabbas av.

I skrivande stund har vi hittills kunnat 
se två transaktioner där de  förvärvande 
 bolagen, Delarka Holding AB och  Kallebäck 
Property Invest AB, har haft  gemensamt 
att som enda syfte äga och förvalta de 
 aktuella fastigheterna för att sedan  noteras 
på  börsen. Det förstnämnda bolaget 
 strukturerades av investmentbanken Pareto 
Securities för att i november 2013 förvärva 

fastigheten Polisen 2 i Solna, mera känd 
som Arken. Kallebäck Property Invest AB 
 strukturerades på samma vis, av samma 
bolag, mindre än 6 månader senare för att 
förvärva fastigheten Kallebäck 17:2 strax 
utanför Göteborg.

Börsnoteringen i sig påstås inte ha 
spelat en avgörande roll i någon av de 
två  uppmärksammade  transaktionerna. 
Börsen skapar dock viss transparens och 
 kommunikation med  potentiella  investerare, 
vilket av betydande  investerare sagts vara en 
fördel. Drivande för  noteringen var  mestadels 
privatpersoner med  investeringssparkonton. 
Syftet sägs  enligt  strukturerande Pareto 
vara att  erbjuda  nuvarande ägare en likvid 
andrahands marknad för deras investering 
samtidigt som nya investerare bjuds in till 
en  möjlighet att via ett innovativt finansiellt 
instrument investera i fastighetsmarknaden.

Idealfastigheten är relativt  lättförvaltade 
kontors och logistikfastigheter.  Handels och 
bostadsfastigheter utesluts med  anledning av 
hög hyresgästsomsättning och krävande för
valtning. Till fastigheten finns enbart ett långt 
hyresavtal med en stabil och solid hyresgäst. 
Fastigheterna i Delarka och Kallebäckaffären 
har i båda fallen uppfyllt dessa kriterier.

Investerarna är europeiska  institutioner 
och privatpersoner. Enhetskostnaden,  likvid  
iteten och skattetransparensen  lockar 
 privatpersoner. Trots en bred fastighets
kännedom hos flera av de  institutionella 
 investerarna attraheras de främst av  bolagens 

säkra kassaflöden.  Aktierna tros  dessutom, 
olikt övriga fastighetsbolag på börsen, inte 
följa börs fluktuationer i samma  utsträckning 
utan snarare likna en direkt fastighets
investering. Då  dagens alternativ räntor är 
låga och direkta fastighets investeringar 
 illikvida,  kapital och  kompetenskrävande 
samt att uppsidan på börsens stora 
fastighetsbolag kan anses vara liten är 
hög avkastande Delarka och  Kallebäck 
 intressanta alternativ.

Det faktum att det långsiktiga  stabila 
kassaflödet varit avgörande och att  Pareto i 
Norge tidigare  strukturerat  liknande  upplägg 
med  shippingfartyg som  underliggande 
tillgång, vilket en av  stor ägarana också 
 investerat i,  öppnar för en diskussion kring 
huruvida  liknande  förfaranden kan genom
föras i Sverige. Detta då den under liggande 
 tillgången i sig  förefaller vara av mindre 
 betydelse.  Shippingfartyg och tåg nämns 
i diskussionen kring  lämpliga tillgångar. 
 Shippingfartyg har en begränsad livslängd 
och är värdemässigt också behäftade med 
avsevärt högre risk än fastigheter generellt. 
Eventuellt kan dessa struktureringar av 
 bolag med betydligt mer riskfyllda  tillgångar 
indikera på att strukturen inte enbart 
 lämpar sig för tider med höga börskurser 
och låga yielder på  fastighetsmarknaden.

Våra resultat visar att man med den 
 studerade strukturen till viss del kan  anses 
ha ritat om kartan över det  traditionella 
 fastighetsägandet. Från att i strikt  juridisk 
mening köpa fastigheten på gatan, till att 
köpa en andel i exempelvis ”Post Nord huset” 
i Solna eller en fastighet med  försvars och 
säkerhetsföretaget SAAB som hyresgäst i 
utkanten av Göteborg. Huruvida dessa bolag 
faktiskt skiljer sig markant från andra bolag, 
är en bättre investering eller inte, finns det 
givetvis ännu inga svar på. Det kan än så 
länge bara diskuteras. n
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Förslagets första del innebär att avdrag 
för räntekostnader och andra finansiella 
 kostnader enbart får göras när det finns mot
svarande finansiella intäkter. Inga  avdrag 
för finansiella kostnader får göras  utöver de 
motsvarande finansiella  intäkterna vilket 
betyder att avdrag för negativa finans eller 
räntenetton ej får göras.

”Alla kostnader som i ekonomisk  mening 
är en räntekostnad omfattas av avdrags
begränsningen. För att undvika gräns
dragningsproblem omfattas också andra  
 finansiella kostnader. Kommittén  föreslår 
en ny skattemässig definition av  finansiella 
 kostnader som har stora likheter med 
 definitionen av finansiella kostnader inom 
 redovisningen,” skriver kommittén i samman
fattningsdelen av sitt betänkande.

Vidare föreslår man ett finansierings
avdrag, ett schablonmässigt avdrag för alla 
finansieringskostnader. Avdraget ska uppgå 
till 25 procent av företagets skattemässiga 
resultat och får göras även om företagen inte 
har motsvarande finansiella  kostnader. I sitt 
betänkande skriver man att det  motsvarar en 
sänkning av bolagsskatten om 5,5  procent.

Alternativt föreslår kommittén en bolags
skattesatssänkning med 3,5  procentenheter i 

kombination med en mindre  restriktiv avdrags
begränsning, jämfört med  huvud förslaget. 
Även i detta förslag får  finansiella  kostnader 
som motsvaras av finansiella  intäkter dras 
av och utöver det får avdrag  göras med högst 
20 procent av företagets  rörelseresultat 
(EBIT). Det alternativa  förslaget liknar 
 huvudförslaget i mångt och mycket men 
dock blir  nuvarande regler om ränteavdrags
begränsningar kvar i det  alternativa 
 förslaget. Företags skattekommittén föreslår 
att eventuella  ändringar av nuvarande regler 
träder i kraft 1 januari 2016.

Både SABO, de allmännyttiga bostads
bolagens organisation, och  Fastighetsägarna 
har kommenterat kommitténs förslag. 
 Enligt SABO blir det ett dråpslag mot 
 bostadsbyggandet i Sverige och Fastighets
ägarna anser att det innebär ett kraftigt hot 
mot tillväxt och finansiell stabilitet.

”Förenklat sett skulle det innebära att 75 
procent av företagens rörelseresultat skulle 
beskattas. Det skulle strypa nyproduktionen 
av bostäder i Sverige,” skriver Kurt Eliasson, 
vd för SABO, i ett pressmeddelande.

SABO befarar att om förslagen  vinner laga 
kraft så kommer fastighetsbolagen inte att 

få kalkylen för nybyggande av  bostäder att gå 
ihop samt att  möjligheterna för  renovering 
av miljonprogrammen  försämras drastiskt. 
Skatten för SABO:s medlems företag skulle 
öka med cirka 1 miljard  kronor och om kal
kylerna ska kunna gå ihop kommer man att 
behöva höja hyrorna. Man tar Stångåstaden i 
Linköping som exempel, just det bolaget skulle 
behöva höja hyran i en nyproducerad trerums
lägenhet på 75  kvadratmeter med cirka 760 
kronor i månaden.

”Om förslagen skulle gå igenom blir det 
inte några nya bostäder på många orter i 
Sverige,” skriver Kurt Eliasson.

Han får medhåll av Reinhold Lennebo, 
vd för Fastighetsägarna Sverige, som i 
ett pressmeddelande skriver att förslaget 
 kommer att få mycket allvarliga effekter 
för nyproduktionen av bostäder, då det blir 
 dyrare för bostadsbolagen att investera.

”Det kommer innebära att en redan 
 ansträngd situation på  bostadsmarknaden 
kommer att bli ännu värre,” skriver 
 Reinhold Lennebo.

Fastighetsägarna påpekar att fastighets
branschen till sin natur är kapitalintensiv 
och att räntekostnader är en stor kostnads
post för bolagen. Den föreslagna ändringen 
skulle tvinga många fastighetsbolag till 
 nedskrivning av sina fastighetsvärden vilket 
i sin tur skulle öka risken i banksystemet då 
panternas värde minskar.

”Den svenska tillväxten är bräcklig. Att i 
en sådan situation genomför åtgärder som 
riskerar att skapa omfattande instabilitet 
i finanssektorn skulle innebär ett  dråpslag 
mot möjligheten till fortsatt tillväxt,”  skriver 
Reinhold Lennebo. n

Sverrir thór | sverrir.thor@fastighetsnytt.se

Företagsskattekommittén lämnade på torsdagen sitt förslag till ett nytt 
 system för bolagsbeskattning. Förslaget är tvådelat och i den ena delen förslår 
man att avdragsrätten för räntekostnader och andra finansiella kostnader 
 begränsas. I den andra delen föreslår man ett nytt avdrag som man kallar för 
ett  finansieringsavdrag. Enligt SABO utgör det nya förslaget ett dråpslag för 
bostadsbyggandet i Sverige.

”skulle strypa nyproduktion 
av bostäder i sverige”
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Vilken effekt kommer Företagsskatte
kommitténs förslag att ha på ett högt 
belånat respektive ett lågt belånat 
fastighetsbolag?
Vi har räknat fram en liten tumregel som 
säger att om ett företag har en ränte
täckningsgrad på 2, vilket är ett vanligt 
nyckeltal i kommersiella fastighetsbolag, så 
får bolaget dubbelt så hög skatt med det nya 
förslaget.   Dessutom föreslås en halvering 
av underskottsavdraget per 1 januari 2016, 
vilket innebär att många bolag kommer att 
hamna i skatteposition tidigare än beräknat.
 
Vilken effekt kan det ha
på branschen generellt?
Den högre skatten måste läggas in i 
fastighets bolagens kalkyler vid  investeringar 
och kan i förlängningen få  effekten att 
 hyrorna höjs eller att bolag avstår från 
 investeringar och nybyggande av kommers
iella och bostadsfastigheter. Det som borde 
bekymra besluts fattarna mest är att förslaget 
kan hämma tillväxten i samtliga storstads
regioner. I  Sverige finns redan en frånvaro 
av intressenter som vill bygga hyresbostäder. 
Dels drabbas  befintliga fastighetsbolag och 
dels påverkar förslaget investeringsviljan i 
stort och då särskilt de bolag som ännu inte 
investerat i Sverige. Det finns en risk att 
 internationella investerare avstår från att 
placera i Sverige eller att redan närvarande 
investerare säljer sina fastigheter i Sverige 
för att istället gå in på andra marknader. 
Detta kan direkt påverka fastighetspriserna.
 
Drabbas alla segment lika eller finns 
det något segment som drabbas 
 svårare än andra?
De fastighetstyper som är högt belånade 
drabbas hårdast.  Vanligen gäller detta ägare 
av kommersiella fastigheter, så som kontor 

och köpcenter, men även i vissa fall  privata 
ägare av bostadsfastigheter. Om man 
 utgår från vilka ägare som vanligen är högt 
 belånade, så är det typiskt sett finansiella 
placerare som till exempel  fastighetsfonder. 
Möjligen kan stabila, långsiktiga ägare 
 drabbas  mindre än kortsiktiga.
 
Kommittén har kommit med ett 
 alternativförslag där ränteavdragen 
inte slopas. Skulle detta förslag vara 
att föredra för branschen.
Både huvudförslaget och det alternativa 
 förslaget innebär högre skattekostnader 
för företag med stora finansiella kostnader. 
Båda förslagen innebär att högt belånade 
företag, som exempelvis fastighetsbolag 
kommer att få betala mer bolagsskatt än de 
gör med dagens skatteregler. Det alternativa 
förslaget innebär att en viss del av de finans
iella kostnaderna även fortsättningsvis 
får dras av och får ett något långsammare 
 genomslag eftersom utjämning får göras 
mellan beskattningsåren.
 
Kan branschen på något
sätt parera sig?
Fastighetsägare till kommersiella fastig heter 
kan försöka ta ut den ökade  skattekostnaden 
genom höjda hyror. När det gäller bostads
fastigheter är möjligheten att höja hyror 
 begränsad, vilket gör att det på sikt blir  mindre 
över till renoveringar med mera och detta 
 leder till ett generellt sett sämre bestånd.
 
Hur sannolikt är det att förslagen
blir till lag?
Denna fråga är självklart svår att svara 
på.   Det borde finnas stöd politiskt från 
både höger och vänster för förslaget.  Vid en 
 rödgrön regering efter valet finns väl stor 
risk att man letar efter  skatteförslag som 

kan ge reformutrymme, kanske  dessutom 
utan att man sänker  bolagsskatten enligt 
 förslaget. Det som talar emot förslaget är 
att det finns flera särskilda yttranden från 
 experter i  utredningen som är emot olika 
 delar av  förslaget samt att  konsekvenserna 
för till exempel pensionskapitalet och 
 bostadsbyggandet inte är fullt utredda. 
 Begränsningen av befintliga underskotts
avdrag i förslaget har redan ifrågasatts, 
 eftersom den anses innebära en  retroaktiv 
beskattning som inte är tillåten. När 
 förslaget debatterades i Almedalen i  början 
av juli visade det sig att både bostads minister 
Stefan Attefall och  socialdemokraternas 
 bostadspolitiska talesperson Veronica Palm 
hade kritiska synpunkter på förslaget, 
 eftersom dess konsekvenser för bostads
byggande inte utretts tillräckligt. n

sverrir thór

Vilka ekonomiska effekter kommer företagsskatteutredningen att ha på 
 svenska fastighetsbolag och branschen i helhet? Hur sannolikt är det att 
 förslagen vinner laga kraft? Fastighetsnytt har bett Marianne Förander och 
Annika Arnström på EY att reda ut begreppen.

Förslagen kan påverka
fastighetspriserna direkt

Annika Arnström.

Marianne Förander.
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Box 2046, 128 21 Skarpnäck
Besöksadress: Horisontvägen 26

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 500 apartments in Stockholm.
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Crowdfunding har över de senaste åren 
 blivit en allt mer vanlig och populär metod 
för finansiering av olika saker. Fenomenet, 
som på svenska har kallats för gräsrots
finansiering eller folkfinansiering, innebär 
i sin enklaste form att mannen på gatan 
deltar i finansieringen av något projekt. Det 
engelska ordet crowd betyder som bekant 
folkmassa och tanken är den att man inte 
bara vänder sig till en enda man på gatan, 
 eller kvinna för den delen, utan till en massa 
män och kvinnor som var och en bidrar med 
smärre belopp för att ett visst projekt som 

av olika skäl kan ligga folk varmt om hjärtat 
ska bli verklighet.

Fenomenet crowdfunding är självklart 
ungefär lika gammalt som mänskligheten 
men enligt den nätbaserade encyklopedin 
Wikipedia användes termen som  förklarar 
det först år 2006. Internationellt har det 
blivit mycket vanligt att man  finansierar 
så kallade startupföretag med hjälp av 
 crowdfunding men även olika kultur
projekt och samhällsnyttiga funktioner, 
som  exempelvis förskolor som det offentliga 
inte är villigt att finansiera. Ytterligare en 

 möjlighet kan vara att finansiera fastighets
projekt och just den möjligheten har två 
unga svenska  entreprenörer tagit vara på.

Jonas Björkman, som är vd för  Tessin, 
har de senaste åren specialiserat sig på 
 finansiering av nystartade bolag och  projekt 
och Erik Nordin har en bakgrund som  advokat 
på välrenommerade byråer.  Tillsammans 
har de arbetat i ett flertal  större fastighets
relaterade transaktioner och kapitalresningar.

Sedan starten har de rest pengar till två 
olika projekt, varav det ena, ett villaområde 
i Åkersberga nu är fulltecknat och det andra, 
en vindtunnel för fallskärmshopp inomhus i 
Bromma i dagsläget har en teckningsgrad på 
43 procent. Till villaprojektet reste man 2,78 
miljoner kronor, vilket var 11 procent över 
målet på 2,5 miljoner och till vindtunneln 
har man rest 2,6 miljoner kronor, målet är 
6  miljoner. Jonas Björkman och Erik  Nordin  
berättar att det koncept de  använder  kallas 

Sverrir thór | sverrir.thor@fastighetsnytt.se

Två unga entreprenörer startade under våren 2014 företaget Tessin Nordic AB 
som erbjuder den tekniska plattformen Tessin.se för bolag som vill finansiera 
fastighetsrelaterade projekt genom crowdfunding. Fastighetsnytt har träffat 
Jonas Björkman och Erik Nordin.

Länk mellan utvecklare 
och investerare

Jonas Björkman (t.v.) och 
erik nordin, grundare

av Tessin nordic.

mArknAd

FOTO: SVerrir Thór



| Fastighetsnytt 4/2014 82

mArknAd

för equity crowdfunding. Equity  betyder eget 
kapital men används även  ibland om aktier 
och det är just det som equity crowdfunding 
innebär, man säljer aktier i ett bolag eller ett 
projekt till mannen på gatan.

– Det är ett aktieinstrument vi  använder. 
Du som investerare köper en helt vanlig stam
aktie i bolaget som producerar  fastigheten, 
eller en preferensaktie och blir alltid delägare 
i projektet, säger Jonas Björkman.

Svårt Att gå till börSen
Det finns sedan många sekel tillbaka en 
 marknadsplats för aktiehandel, börsen, och 
Fastighetsnytt ställer frågan varför man 
ska använda sig av crowdfunding när man 
kan hämta nytt kapital på börsen. Jonas 
 Björkman och Erik Nordin förklarar att än 
så länge har de hjälpt mindre fastighets
utvecklare som inte har möjlighet,  eller 
tillgång till den traditionella finans
marknaden. De har svårt att gå till börsen 
och det är en stor process men via crowd
funding kan man resa kapital till specifika 
projekt i en mindre skala.

Det finns dock en uppenbar nackdel med 
att investera i ett crowdfundingfinansierat 
projekt. Det finns ingen omedelbar exit, som 
det heter på fackspråk.

– Det är ingen likviditet i aktie eftersom 
den inte handlas på någon börs, så är det 
ju. Man blir därför per definition oftast en 
långsiktig ägare i det hela. Det innebär dock 
inte att aktien inte är överlåtbar som vilken 
annan aktie som helst så om du hittar en 

 villig köpare så kan du självklart sälja aktien 
vidare, säger Erik Nordin.

Jonas Björkman lägger till att det är en 
 aktie utan exitscenario så om man till  exempel 
finansierar förvärvet av en intäkts bringande 
hyresfastighet så ligger  investeringen kvar 
tills fastigheten säljs.

– Sedan finns det vissa projekt där man 
som emittent av aktierna har återköps
rätt och så vidare så att man kan få ut sina 

 pengar inom en tolvmånadersperiod. Det 
finns olika upplägg beroende på vad det är 
för olika projekt som behöver finansieras.

teknologiSk Utveckling 
bAnAr vägen
Det är internet och den allt snabbare 
 utvecklingen av informationsteknologin 
som ligger bakom crowdfundingboomen i 
 världen och Jonas Björkman och Erik  Nordin 
är noga med att påpeka att Tessin.se varken 
för medlar aktier eller pengar utan tillhanda

håller en teknologisk plattform som ger 
 investerare och entreprenörer i behov av 
 kapital möjlighet att mötas.

– Vi ser oss mer som en länk mellan 
 fastighetsutvecklare och ett antal invest
erare. På ett sätt är det ju samma mekanism 
men vi kommer inte att tillhandahålla någon 
handel med aktier.

Ytterligare en följd av internet och informa  
tionsteknologier är den  kopiösa mängd spam 

mail som fyller alla  mailboxar med erbjud
anden om lukrativa  investeringar. I sin 
marknadsföring på bland annat  Facebook 
har Tessin nämnt en möjlig  avkastning på 
20 procent per år vilket, även om man jämför 
med aktiemarknaden, måste anses vara en 
mycket hög avkastning. Det leder onekligen till 
frågan hur man som investerare kan vara säker 
på att det inte rör sig om en bluff och vidare 
kan man fråga sig hur riskabel en  investering 
i de projekt Tessin.se förmedlar är, givet 
 korrelationen mellan risk och avkastning.

Erik Nordin svarar att Tessins affärs idé är 
att presentera många olika  typer av fastighets  
investeringar med olika  riskprofiler. Allt 
ifrån låg risk till hög risk. Avkastnings
nivåerna varierar mellan olika projekt typer 
där  investeringar i utvecklings projekt  typiskt 
sett erbjuder relativt höga avkastnings nivåer, 
medan investeringar i befintliga hyreshus 
i regel erbjuder lägre avkastningsnivåer. 
 Avkastningsnivåerna är delvis kopplade till 
risk men är även  kopplade till konkurrensen 
med andra  instrument på kapitalmarknaden.

– Vi tar inte ställning till risknivåerna 
i de specifika projekten. Det är upp till 
 investeraren att bilda sig en uppfattning 
uti från presentationen och det material 
som fastighetsutvecklaren  tillhandahåller. 
Dock så gör vi en initial bedömning av 
personerna bakom projekten så att de inte 
har skulder hos Skatteverket, Kronofogden 
 etcetera,  säger han. n

Vi ser oss mer som en länk mellan 
 fastighetsutvecklare och ett antal 

invest erare.

Vindtunnel för fallskärmshopp
är ett av Tessins första projekt.

FOTO: TeSSin nOrDiC

Vi jobbar bara 
med en bransch

Fastigo är specialister på att hjälpa fastighetsbranschens arbetsgivare att bygga 
attraktiva företag där människor trivs och kan utvecklas. Vi stödjer fler än tusen 
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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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Värden steg med 4 miljarder
Fastighetsnytt sammanfattar börsbolagens  kvartals- 
rapporter och fokuserar på värdeförändringar under 
andra kvartalet.

Vid analys av fastighetsbolagens resultatsräkningar är 
 orealiserade värdeförändringar av fastighetsbeståndet en 
intressant parameter. Dels påverkar den bolagets total
avkastning, dels ger den en indikation om den  realekonomiska 
utvecklingen. Ofta kan det bli tvära kast i värdeutvecklingen 
som sedan påverkar resultatet på sista raden kraftigt, i 
 synnerhet om derivatportföljens värde utvecklas gynnsamt. 
Under andra kvartalet steg orealiserade  fastighetsvärden hos 
de börsnoterade bolagen med 4 miljarder kronor.

Sett till årets andra kvartal är Balder det börsnoterade 
fastighet sbolag som redovisar störst orealiserad värde s tegring 
i fastighetsportföljen, hela 950 miljoner kronor. Det förklaras 
dels av att driftöverskottet förbättrats i  kombination med att 
direktavkastningskravet har sänkts, vilket per automatik ger 
en värdestegring då både driftnetto och avkastningskrav är de 
faktorer som bestämmer värdet.

Fyra av de 20 bolagen har fastighetsbestånd värt över 30 
miljarder kronor, varav Castellum fortfarande är huvudlistans 
största fastighetsbolag sett till fastighetsvärde. n

sverrir thór

*rtg=ränteteckningsgrad, Bg=Belåningsgrad, da=direktavkastning, Uhg=Uthyrningsgrad

nyckeltAl
 soliditet rtg* Bg* da* Uhg*

Balder 34,2 3,1 58,1 5,2 95

Castellum 32,5 3,2 53 5,9 88,4

Catena 29,8 2,3 65,7 6,8 89,1

Corem 27,5 2,3 59 7,3 91

diös 26,0 2,6 63,9 6,6 89,6

Fabege 35,2 2,3 61 4,7 92

Fast Partner 28,2 2,8 65,6 6,4 87,5

heba 55,3 3,1 29,1 3,3 

hemfosa 34,5 3,7 65,4 6,2 91

hufvudstaden 57,0 8,4 20,5 4,3 

Klövern 25,4 2,0 57 5,9 90

Kungsleden 30,8 2,7 65 7,7 88

atrium Ljungberg 41,0 3,1 46,5 5,0 95

Platzer 35,5 2,3 63 5,7 93

sagax 28,9 2,4 63 7,8 94

tribona 33,6 1,7 63,5 6,6 91,6

Victoria Park 38,8  59,8 4,5 95,2

Wallenstam 38,8 2,7 51 4,1 98(y)

Wihlborgs 28,3 2,9 60,5 6,1 90

UtdrAg Ur reSUltAt- och bAlAnSräkningen, AndrA kvArtAlet 2014 (mkr)

 hi* dn* ög* Fr* VFFr* VFFo* VFdo* res* tillgångar eget kapital 

Balder 627 436 69,5 256 103 950 -179 1087 36475 12486

Castellum 843 581 68,9 380  305 -196 389 39970 12994

Catena 111,5 89,4 80,2 59,4  10,1 -38,7 24 5641,8 1682,3

Corem 156 124 79,5 53  3 -96 9 8303 2281

diös 331 198 59,8 114  -35 -24 41 12098 3148

Fabege 526 389 74,0 167 52 299 -146 323 35869 12618

Fast Partner 227,5 159,8 70,2 100,2  103,2 -8,5 150,6 10566,7 2974,6

heba 66,6 41,8 62,8 27  40,1 -11,7 43,4 5020,8 2774,3

hemfosa 386 270 69,9 333 32 102 -77 333 18846 6494

hufvudstaden 394,7 284,2 72,0 241,9  578,5 -59,8 594,9 27158,8 15482,7

Klövern 635 426 67,1 206  571 -163 584 30294 7702

Kungsleden 551 382,5 69,4 215 85,8 125,9 -124,5 -1464,8 22363,6 6887,8

atrium Ljungberg 486,1 328,2 67,5 220,8 0,4 426,1 -263,9 294,1 27390,4 11243,3

Platzer 131 103 78,6 56  91 -56 71 7748 2753

sagax 269 233 86,6 179  -27 -81 208 13571 3919

tribona 108 90 83,3 33  -3 -72 -42 6040 2028

Victoria Park 73,9 35,3 47,8 13,2  96,4 -5,8 83 3390,7 1315,6

Wallenstam 394 294 74,6 150 1 283 -220 177 33056 12814

Wihlborgs 468 351 75,0 223  93 -257 39 23617 6680

*hi=hyresintäkter, dn=driftnetto, ög=överskottsgrad, Fr=Förvaltningsresultat, VFFr=realiserade värdeförändringar fastigheter, VFFo=orealiserade värdeförändringar, 
VFdo=orealiserade värdeförändringar derivat, res=resultat efter skatt
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I vår miljösmarta stad med närhet till Stockholm behöver 
vi bygga uppemot 600 nya bostäder varje år.  Vi har en 
vision om en trygg och hållbar framtid. Vill du vara med?     

Träffa oss på Business Arena Stockholm i monter nr. 35.

VÄX MED OSS!

100.000
  INVÅNARE & VÄXER

Med sitt andra förvärv i Tyskland uppgår 
Första och andra APfondens bolag  Cityhold 
totala investering till 7,3 miljarder  kronor. 
Bolaget har ett investeringsmål på 10 
 miljarder men tänker inte stoppa där.

– Nej det hoppas vi inte men man  måste 
sätta upp delmål och det är vad vi jobbar mot 
nu, säger Rickard Backlund, vd,  Cityhold 
Property AB, till Fastighetsnytt.

I och med köpet i Tyskland annonserar 
man också att man utökar sitt geografiska 
fokus, från tidigare enbart München och 
Hamburg, till att omfatta de fem största 
 städerna i Tyskland. Anledningen är att 
man vill fånga upp den tyska fastighets
marknaden bättre.

– Tittar man på de tyska städernas 
 fastighetsmarknad så är regionsstäderna 
starka tack vare att Tyskland är ganska 
 regionaliserat. Det är inte som i England och 
Frankrike att du har London och Paris som 
är dominerande, säger Rickard Backlund.

I slutet av 2013 förvärvade man en 
 kontorfastighet i München, övriga marknad 

er som ingår i investeringsplanerna är 
 London och Paris. I London äger man tre 
kontorsfastigheter men har ännu inte 
 lyckats förvärva något i Paris.  Konkurrensen 
är dock ännu tuffare idag jämfört med när 
man startade bolaget sommaren 2011, 
 menar Rickard Backlund.

– Vi har tittat på mycket i Paris men inte hit
tat rätt affär där. Det är många som vill  placera 
pengar i fastigheter och som  konkurrerar om 
affärerna. Fler institutionella investerare vill 
komma in i fastigheter så aptiten har ökat 
 under de senaste två åren, definitivt.

En orsak till en tuff konkurrenssituation 
är förstås att de fastigheter Cityhold söker 
attraherar de flesta köpare, moderna,  centrala 
fastigheter på de större  marknaderna, gärna 
med grön profil.

– Vi försöker köpa nya kontorshus 
med miljöcertifiering, vi tror att det är en 
bra investering i längden, säger Rickard 
 Backlund. n

Mattias Fröjd

Cityhold fortsätter
att förvärva

källA: WWW.fAStighetSnytt.Se

uthyrningAr
27/8 L H Corem hyr ut 6 000 m2 lager 
och 500 m2 handelsyta till Webhallen i 
 fastigheten Ringpärmen 1 i Sollentuna. 

27/8 K Corallen hyr ut 2 500 m2 till Wilo 
Nordic AB i fastigheten Isbjörnsvägen 6 
i Växjö.

27/8 K I FastPartner hyr ut 6 100 m2  i 15 
år till Gavlegårdarna i fastigheten Hemsta 
11:11/15:7 i Gävle.

26/8 L SveaReal hyr ut 14 000 m2 till 
Speed Logistics i fastigheten Rydahög 1 
i Borås.

25/8 K Wihlborgs hyr ut 6 000 m2 till Saab 
Kockums i Teliahuset på Stora Varvsgatan 
i Malmö.

22/8 K Humlegården hyr ut 2 600 m2 
till Infranord i fastigheten Päronet 6 i 
Solna strand.

22/8 K Diös hyr ut 800 m2 till Swedbank i 
fastigheten Frösö 3:7 i östersund.

21/8 S Kungsleden hyr ut 5 300 m2 i 16 
år till Internationella Engelska skolan 
i Umeå.

19/8 K Atrium Ljungberg hyr ut 3 500 m2 
till Nordic Morning i fastigheten Blästern 
6 i Hagastaden i Solna.

19/8 L Tribona utökar befintligt hyresavtal 
om 20 799 m2 med Alwex i fastigheten 
Fröträdet 1 i Växjö.

19/8 K Humlegården hyr ut 1 300 m2 till 
JLL Sverige på Birger Jarlsgatan 25 i 
Stockholm.

19/8 K Skanska hyr ut 420 m2 till DNV GL 
och Conscriptor i Kv. Tennet på Kilsgatan 
4 i Göteborg. Fastigheten ägs sedan i 
december 2013 av Platzer.

k=kontor, b=bostäder, s=samhällsfastighet, 
l=lager/ logistik, i=industri, h=handel

Cityhold köper Atlantic Haus i Hamburg.  Säljare är en fond förvaltad av UBS. 
Kontorshuset i  Hamburg  räknas med sina 88 meter till ett av de  högsta i staden. 
 Uthyrbar yta uppgår till cirka 32 000 kvadratmeter.   Köpet innebär att Cityholds 
 totala  investering i  Tyskland uppgår till cirka 1,8  miljarder kronor. JLL och  Clifford 
Chance var rådgivare åt UBS medan LÉtoile properties och CMS var rådgivare 
åt Cityhold.

senaste affären



mArknAd

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

källA: WWW.fAStighetSnytt.Se

trAnsAktioner
29/8 B Larssons Fastigheter i Sjuhärad AB 
säljer 21 flerbostadshus i Ulricehamn till 
Bogesunds Förvaltning AB.

29/8 B Victoria Park köper 3 100 
 lägenheter i Eskilstuna av Fogelvik 
 Holding för 1 720 miljoner kronor.

29/8 B Balder och Elof Hansson 
 Fastigheter köper fastigheten Göteborg 
Masthugget 11:13 av HSB Göteborg för 
570 miljoner kronor.

27/8 K Vasakronan säljer fastigheterna 
Tingshuset 1 i Huddinge och Estländaren 
10 i Sollentuna till ATM Gruppen för 113 
miljoner kronor.

26/8 B Ikano Bostad köper 290 lägenheter i 
Danderyd och 370 byggrätter i Uppsala från 
Rikshem som i sin tur via en bytes affär tar 
över Ikanos bestånd i Helsingborg.

25/8 B Heimstaden har genom en rad 
affärer på olika orter köpt bostads-
fastigheter för cirka 1 miljard kronor.

19/8 B S Rikshem köper 12 bostads- och 
samhällsfastigheter i centrala Kalmar 
från Incita Förvaltning AB.

14/8 B Aros Bostad köper fastigheten 
Storseglet III i Gröndal  i Stockholm av 
NCC Boende.

9/8 L I Kungsleden säljer 39 fastigheter 
på tio orter i Norrland till blandade köpare 
för 760 miljoner.

6/8 L Tribona köper tre logistikfastigheter 
i Malmö av Skånska Industrifastigheter AB 
för 120 miljoner kronor.

6/8 S Specialfastigheter säljer fängelset i 
Norrköping till Riksbyggen som ska bygga 
240 bostäder på tomten.

k=kontor, b=bostäder, s=samhällsfastighet, 
l=lager/ logistik, i=industri, h=handel

Kungsleden meddelade på fredagen att 
Högsta förvaltningsdomstolen avslagit bo
lagets ansökan om prövningstillstånd för 
de domar som Kammarrätten avkunnade i 
början på april. Det rör sig om en del av de 
skattetvister bolaget haft i sina paketerings
mål där Skatteverket ej har medgivit avdrag 
för nedskrivning av lagerandelar vid externa 
förvärv under taxeringsåren 20062008.

Vidare nekades Kungsleden avdrag för 
nedskrivning av lagerandelar som upp
kommit i samband med omstruktureringar 
som genomfördes under 20042006. I ett 
pressmeddelande skriver Kungsleden att de 
flesta av transaktionerna har stora likheter 
med det så kallade Steen och Strömfallet.

I och med att HFD nu har avslagit pröv
ningstillstånd har Kammarrättens domar 
vunnit laga kraft och de aktuella målen är av
slutade. Kungsleden reserverade i bokslutet 
för andra kvartalet 1 640 miljoner kronor då 
sannolikheten att målen skulle förloras var 
stor och enligt bolagets pressmeddelande blir 
den ekonomiska effekten inte större än så. n

kommentAr fAStighetSnytt:
HFD:s beslut att avslå Kungsledens ansökan om 
prövnings tillstånd var inte helt oväntat och det 
kan låta konstigt men beslutet är nog en  positiv 
 nyhet för vd Biljana Pehrsson och  Kungsledens 
 övriga ledning. Sannolikheten att Kammar
rättens beslut, och Förvaltningsdom stolens 
också för den delen, skulle ogillas var inte stor 
– vilket är anledningen till att  bolaget valde att 
reservera ett stort belopp. Nu har man fått ett 
avslut och kan lämna en stor del av de skelett 
man hade i garderoben bakom sig. Kungsledens 
skattetvister har  legat bolaget i fatet en längre 
tid men kan man titta framåt och behöver inte 
längre oroa sig över skatte tvisterna, inte de 
tvister som nu är avgjorda om än förlorade.

Kungsledens ledning kommunicerade ny
ligen att bolaget återigen ska bli en aktiv 
 köpare av fastigheter efter att ha renodlat 
sin  portfölj ganska rejält och när alla skatte
tvister är avklarade kan man fokusera helt på 
den mer konstruktiva biten av verksamheten.

sverrir thór

hFd nobbar Kungsleden

Biljana pehrsson.
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kvArtAlSviS trAnSAktionSvolym 2011-2014

prime rent kontor cbd kvArtAl 2 (kr/m2) vAkAnSgrAd kontor cbd kvArtAl 2 (%)

AntAl trAnSAktioner kvArtAlSviS

* SiffrornA ovAnför StAplArnA Anger förändring i procent

fördelning AvSeende
fAStighetStyp q2 2014

kommentAr peter WimAn, SAvillS

Transaktionsvolymen under det andra  kvartalet 
uppgick till nära 41 miljarder, vilket var en ökning 
med hela 31 procent jämfört med  motsvarande 
kvartal föregående år. På halvårsbasis så ökade 
transaktionsvolymen med 41 procent jämfört 
med det första halvåret 2013. Även transaktions-
tempot, mätt som antal  genomförda affärer, har 
fortsatt att öka med en ökning om strax över 
6 procent under det sista kvartalet.

På helårsbasis så är det därmed inte alls  
 osannolikt att vi når volymer jämförbara med 
toppåren 2006/2007 om tempot hålls uppe.

Det starka intresset för  fastighetsinvesteringar 
gäller inom samtliga segment på fastighets-
marknaden. Bostäder som var i fokus under 
2013 är fortfarande högintressant, men har 
 tappat i andel och utgjorde cirka 29 procent av 
den totala transaktionsvolymen.
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Stockholm

Under årets andra kvartal sjönk vakansgraden i 
Storstockholm med 0,1 procentenheter och är nu 
tillbaka på samma rekordlåga nivå som uppmättes 
under det sista kvartalet 2013: 9,1 procent. Vakans-
graden i CBD är fortsatt stabil på låga nivåer.

göteborg

Vakansgraden har under det andra kvartalet 2014 
uppmätts till den lägsta nivån på 11 år. Utbudet av 
kontorslokaler har fortfarande svårt att tillgodose 
efterfrågan. CBD har återigen svängt och ser detta 
kvartal en minskning ner till den mycket låga nivån 
3,5 procent. Detta påvisar att den stora efterfrågan 
på kontorslokaler i CBD är fortsatt hög. Prime rent 
bedöms ligga stabilt på samtliga delmarknader i 
Göteborg under kvartalet.

mAlmö

Hyresnivåerna i Malmö/Lund är fortfarande stilla- 
stående och en hyrestillväxt fortsätter att dröja. En 
anledning till att hyresutvecklingen har stått stilla i 
Malmö CBD de senaste åren är att det råder brist på 
moderna kontorsytor på delmarknaden.

Nyproduktionen i CBD väntas driva  hyrest illväxten 
på delmarknaden och på sikt kan det tänkas att 
prime rent i CBD passerar prime rent i  Västra 
 Hamnen, allt eftersom utbudet av moderna  kontors- 
ytor ökar i CBD.

kommentArer benjAmin rUSh, ASSociAte director, reSeArch And vAlUAtion, jll:
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pangea property partnerspAngeA property pArtnerS

pAngeA reAl eStAte index – länder

 mdkr (volym)

1. Stockholm 50,9

2. väStrA götAlAnd 17,2

3. Skåne 9,7

4. öStergötlAnd 4,4

5. UppSAlA 3,3

6. hAllAnd 2,0

7. väStmAnlAnd 1,5

8. väSternorrlAnd 1,4

9. örebro 1,2

10. kronoberg 1,1

kommentAr mikAel  SöderlUndh,
heAd of  reSeArch, pArtner,
pAngeA property pArtnerS

Det har varit bra fart på fastighetsmarknaden hittills i år 
och enligt våra siffror ligger transaktionsvolymen på 57 
miljarder så här långt (jan-jul). Det är drygt 15  procent 
högre än motsvarande period förra året. Framförallt 
 genomfördes många affärer precis innan sommaren och 
månadsvolymen i juni blev nästan 18 miljarder (den  högsta 
siffran sedan december 2012). Vi kunde även notera fler 
affärer än vanligt under sommaren och  volymen i juli blev 
nästan fyra miljarder (brukar vara närapå noll). Även på 
aktiemarknaden har fastigheter gått väldigt starkt under 
första halvåret, men sett en viss korrigering sista tiden. 
PREX Sweden (som mäter börsutvecklingen för alla 
 svenska fastighetsaktier) ligger dock fortfarande nästan 
25 procent högre än när året började.

pAngeA reAl eStAte index – Sektor
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Business as unusual
Stockholm, one of the world ś hottest startup capitals. Take any international 
comparison on competitiveness, innovation, climate, entrepreneurship or quality 
of life – Stockholm is a leader. Welcome to one of the world ś most knowledge 
intensive regions, recognized as an international innovation powerhouse.
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Vi är med dig innan 
första spadtaget

Revision • Ekonomiservice • Skatt • Rådgivning

Fastighetsägare har en mängd frågor att 
hantera. Det kan vara frågor om projekt, 
förvärv, avyttringar eller ekonomisk 
förvaltning.

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

www.grantthornton.se/fastigheter

inom det ekonomiska området. Allt för att 
frigöra ditt företags tillväxtpotential. Vi 
finns över hela landet och ser fram emot 
att träffa dig under Business Arena. 

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

Välkommen till monter 
nr 63 vid stora torget!
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Svensk välfärdspolitik har kännetecknats av 
en stark tilltro till offentlig sektor. Det  bidrog 
under decennier till ett stort för troende för 
planeraren. Men medan flera sektorer inom 
offentlig sektor har genomgått omstruktur
eringar för att möta  samhällets nya krav, 
tycks planeringsfältet ha präglats av vittring 
av såväl politisk handlingskraft som tillit till 
planerarens kunskap. I takt med en  sådan 
utveckling har maktrelationerna i fältet 
 förändrats. Den kommunala planerarens 
roll har i många fall begränsats, samtidigt 
som andra aktörer har fått större handlings
utrymme. Att svenska planerare har en svag 
professionell förankring spelar också in. I ett 
fält där maktrelationerna är i omstöpning 
kan det vara problematiskt.

Mot denna bakgrund har tillståndet för 
svensk planering kommit att  ifrågasättas. 
Förmår den kommunala planeringen möta 
de krav som samhället ställer i dag? Är 
den kommunala planeraren kompetent? 
Är  fältet politiskt rustat för att hantera 
de  komplexa utmaningar som ett hållbart 
 samhällsbyggande står inför?

Jag har under de senaste fyra åren 
 studerat vad som händer med planerar
rollen i några nordeuropeiska länder. Bak
grunden är att många länder har genomfört 
 reformer av sina planeringssystem. Skälen 
anges ofta vara att planeringen måste bli 
mindre  negativ och reglerande, och mer 
proaktiv, effektiv och positiv. I länder som 
England, Skottland och Danmark har det i 
 samband med reformer av planeringssyste
men  också gjorts insatser för att åstadkom
ma en  förnyad planeringskultur. Retoriken 
har då ofta varit att det i själva verket inte 

är  planeringssystemen som det är fel på, 
utan planerarna själva. De har  beskrivits 
som  demoraliserade och oförmögna att 
se de  behov det omgivande samhället har. 
 Följaktligen har den rådande planerings
kulturen konstaterats vara ett av skälen 
till att samhället inte kan nå den grad av 
 ekonomisk tillväxt som ofta framställs 
som nödvändig för att länder skall vara 
 konkurrenskraftiga i ett globalt perspektiv.

I England infördes nya mål för den 
 kommunala planeringen, med syftet att 
öka den ekonomiska tillväxten.  Samtidigt 
 infördes bestraffningar i form av  utebliven 
resursfördelning – eller helt enkelt  från  
tagande av rätten att bedriva  kommunal 
 planering, som i sin helhet kan läggas över 
på en privat aktör – om planerarna inte  lever 
upp till kraven. Intervjuer jag har gjort med 
engelska planerare visar att många  upplever 
att inte bara politiken har låg  tilltro till 
den  kommunala  planerarens  kunskap 
utan vad värre är att man  genom  reformen 
själv hade tappat något av  tilltron till den 
egna  förmågan att göra  professionella 
 bedömningar. Också i  Danmark har 
 reformer av planerings systemet  genomförts. 
Här  infördes fem nya  tillväxtcentra vars 
 målsättningar den  kommunala  planeringen 
nu är ålagda att följa. Liksom i England 
 identifierades  planeringskulturen som 
otidsenlig, och som ett skäl till förlorat 
 intresse för  planering bland politiker. Ett 
 offentligtprivat  partnerskap, med en  budget 
på 50 miljoner DKK, varav hälften kom från 
en fond som representerar  fastighetsägare, 
sjösattes för att omstöpa den kommunala 
planeringskulturen.

I båda dessa fall är det min uppfattning 
att ambitionerna att skapa nya planerings
kulturer speglar ideologiska skiften, där en 
”kris” i planeringen tas som intäkt för att få 
planerarna att orientera sig mot  politiska 
målsättningar präglade av ekonomisk  tillväxt.

Sverige har inte haft någon  genom   
gripande reform av  planeringssystemet. 
Men sedan Stefan Attefall tillträdde som 
minister har han sjösatt omkring ett 70
tal  utredningar s yftandes till bland  annat 
 effektivare  planprocesser, f örenklat  byggande 
och  minskade möjligheter till överklagande. 
 Parallellt har tillväxt målen skärpts.

Idag finns en otydlig  professionell 
 förankring för planerare i Sverige. Det 
 saknas en samlande organisation som 
 tydligt förmår väcka frågor om  planerarens 
ansvar och etiska dilemman.  Samtidigt 
 pågår  förändringar i fältet som allt  starkare 
tycks rama in den  kommunala  planerarens 
 handlingsutrymme. Den  öppna frågan 
är förstås hur svenska planerare förmår 
 hantera dessa utmaningar. En sak är i alla 
fall klar för mig; det ligger  ideologiska 
 intressen bakom de många projekt att 
 förnya  planeringskulturer som nu sker 
 internationellt. Ur ett sådant perspektiv 
är krisen inom planeringen i högsta grad 
en maktfråga. n

kris i planeringen?

stAdsByggnAd kriStinA grAnge
forskare och lärare Vid

nMbu, norges Miljø- og
bioVitenskapelige uniVersitet

Forskningen om den kommunala  planerarens 
handlingsutrymme har finansierats av 
 Formas. Riksbankens Jubileumsfond 
har  bidragit med ett resestipendium och 
 Stiftelsen för arkitekturforskning med 
 finansiering av en delstudie. 
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Ingenjörskonst, helt enkelt

Över 350 kompetenta medarbetare gör Bengt Dahlgren AB till en av de största teknikkonsulterna i Sverige. 
Med engagemang, nytänkande och kunskap om byggnation och förvaltning skapar vi tekniska helhets- 
lösningar för hela byggprocessen. De fem hörnstenarna i vår verksamhet är VVS, Energi & Miljö, Styr & 
Övervakning, Brand & Risk och Teknisk Förvaltning.

I en fastighet finns en mängd olika tekniska system som måste samspela för att ljuv musik ska uppstå. 
För att minimera förvaltningskostnaden är det viktigt att kontinuerligt underhålla och uppdatera dessa.  

Med Bengt Dahlgren AB får du en partner som hanterar byggnadens samlade teknik för värme, kyla, 
ventilation, VA och brandskydd. Som teknisk konsult ser vi till att alla system samverkar optimalt och 
erbjuder dig trygghet, kontinuitet och full kontroll över drift- och underhållsarbetet. Och garanterar att 
din fastighet får den förstklassiga dirigent den förtjänar.

En fastighet är som en orkester
– den kräver en skicklig dirigent.
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StAdSbyggnAd

Stockholm växer så det knakar. Det  pratas 
ofta om att två SLbussar om dagen  flyttar 
till Sveriges huvudstad och ekonomiska 
 motor. En tydlig följd av detta är den 
 uppenbara  bostadsbristen i Stockholm 
med omnejd, tack vare den ”byggskuld” 
huvudstads regionen haft sedan tidigt 
 1990tal har man inte ens bostäder till de 
som  redan bosatt sig i  Stockholm, låt bli till 
de som kommer att flytta in i framtiden.

När bostadsbristen  debatterats har det 
bland annat pratats om att  framstående 
 utländska forskare väljer bort    Stock  
holm, och Sverige i övrigt, då man 

inte kan vara  säker på att få  bostad. Sam
tidigt har det  pratats om att får man inte 
igång  byggandet och lyckas bygga ikapp 

 behovet av nya  bostäder kommer folk 
att sluta söka sig till storstäderna då 
man anser att de  möjligheter stor
städerna har att erbjuda helt  enkelt 
inte är värda den ovisshet som 
 bostadsmarknaden  medför. Det finns 
till och med de som har pratat om 
en ny grön våg, det vill säga att folk 
 väljer att flytta ifrån  storstäderna ut 

till landsbygden.
 Termen gröna vågen borde 

vara  bekant för de 

flesta. Efter en lång  period med  urbanisering 
följde på 1970talet en  ruraliseringsvåg. 

Urbanisering betyder som bekant att 
folk flyttar från det rurala  samhället till det 
 urbana samhället, det vill säga från lands
bygden till städerna, och  ruralisering innebär 
då per definition  motsatsen, att folk flyttar 
från städerna till landsbygden.

proteSt mot rivningSrASeri
Professor Lars Nilsson vid Stockholms 
 universitet, som bland annat forskar om 
 städernas historia och utveckling berättar 
för Fastighetsnytt att städers utveckling 
vanligen går både upp och ned där perioder 
av tillväxt följs av stagnation och nedgång.

– Stockholm utgör inget undantag. Gröna 
vågen var en sådan här tid av  tillbakagång. 
Stockholms stad minskade med omkring 
150 000 personer mellan 1960 och 1980. 
Folkminskningen kom överraskande och 

gick tvärs emot de flesta prognoser. 
Vissa flyttade till grannkommuner, 

medan  andra föredrog att bosätta 
sig på orter långt  bortom läns

gränsen, och gärna norrut, 
 säger han.

Sverrir thór | sverrir.thor@fastighetsnytt.se

Stockholms starka befolkningstillväxt kommer sannolikt inte att fortsätta 
i evighet. Det menar historieprofessorn Lars Nilsson som forskar om städer-
nas historia och utveckling. Han säger att tillväxten huvudsakligen beror på 
invandring och födelseöverskott och att metaforen om busslaster med folk som 
flyttar till Stockholm dagligen har dålig förankring i verkligheten.

stockholm växer 
inte för evigt
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www.kilpatricktownsend.se

Kilpatrick Townsend har mångårig 
erfarenhet och branschkunskap 

inom fastighetsområdet
Det är dessutom enkelt och trevligt 

att arbeta med oss. Vi erbjuder 
rådgivning och affärsjuridiska lösningar 

i samband med bl.a. förvärv och 
försäljningar, plan- och bygglovsfrågor, 

hyrestvister, upphandlingsfrågor och 
utvecklingsprojekt.

Han förklarar att detta dock på inget sätt 
var unikt för  Stockholm utan att perioden 
var en tid av antiurbanism i hela Europa. 
Specifikt för Stockholm är dock att den 
 gröna vågen var en protest mot rivnings
raseri med åtföljande omstruktur ering av 
gator och bebyggelse i innerstaden.

– Många föredrog småskalighet och  gröna 
omgivningar istället för städernas asfalt och 
betong, och det som uppfattades som en 
 själlös innerstad, fortsätter Lars Nilsson.

bidrog till politiSkt mAktSkifte
Den gröna vågen påverkade inte  enbart 
 Sveriges demografiska utveckling, den  anses 
också ha bidragit starkt till  Centerpartiets 
framfart på den politiska scenen på 
1970  talet, som kulminerade i att  Social  
demokraternas dominans av det svenska 
 politiska  landskapet som  varat ända  sedan 
PerAlbin  Hansson bildade sin första 
 regering år 1932 bröts.  Thorbjörn  Fälldin 
 bildade  regering och höll makten i två 
 mandatperioder.

Gröna vågen anses även ha haft en 
mer långsiktig påverkan på svensk  politik. 
 Miljöpartiet, som har blivit en faktor att  räkna 

med i svensk politik, grundades 1981 och 
 anses ha sitt ursprung i den gröna  rörelsen.

Liksom alla vågor ebbade den gröna  vågen 
så småningom ut och som Lars  Nilsson 
 konstaterar framträdde snart nya livsstilar.

– Nu var det storstadsliv och särskilt 
 innerstadsliv som gällde. Alla ville bo 
 centralt. Parallellt har nya stadsplane och 

stadsbyggnadsideal etablerats med fokus på 
höga hus och nya bostadsområden i centrala 
och halvcentrala lägen och gärna sjönära.

Sl-bUSSArnA en myt
Sedan den gröna vågen ebbade ut i  början 
på 1980talet har Stockholm vuxit  starkare 
än andra svenska orter och tillväxten har 

Lars nilsson, professor i historia vid Stockholms Universitet.

FOTO: SVerrir Thór



enligt Lars Nilsson varit som starkast i  innerstaden,  synnerligen 
på  Södermalm. Han påpekar emellertid att tillväxten sedan 
millennie skiftet mest har berott på  invandring och födelse
överskott snarare än inrikes urbanisering.

– I  början av 2000talet fanns på nytt en period med fler ut
flyttare än  inflyttare. Meta forerna om busslaster av  inflyttare från 
 Sundsvall, Göteborg och andra  städer  stämmer dåligt med verklig
heten,  konstaterar han.

Även om myten om två SLbussar om dagen förmodligen är 
bara det, en myt, så kan man inte förneka att urbaniserings
takten har ökat i Sverige. Folk flyttar från landsbygdskommuner 
till  städerna och då är det andra storstäder och universitets städer 
samt så kallade tillväxtkommuner som  attraherar. Lars Nilsson 
förklarar att globaliseringen har gynnat storstäderna medan 
många medelstora och mindre orter har halkat efter. 

– Klyftorna har vidgats och det är ett  problem väl så stort som 
Stockholms  bostadsfråga. Det är dock ett betydligt  mindre upp
märksammat problem, menar han.

Han poängterar att avfolkningsfrågan har uppmärksammats 
i flera sammanhang men även att storstadstillväxt och bostads
brist diskuteras mycket mer än stagnation och tillbakagång.

– Så brukar det nog vara, att tillväxt drar till sig det mesta av 
 uppmärksamheten i  media och forskning. Kanske upplevs  tillväxt 
som mer utmanande och spännande, säger han.

ny grön våg inte SjälvklAr
Även om landsbygden har drabbats hårt är det dock inte så att 
all landsbygd lider av  avbefolkning. Den storstadsnära lands
bygden ökar stark, befolkningsmässigt, enligt Lars Nilsson, till 
och med starkare än tätorterna.

– Man kan uppfatta det som en följd av bostadsbristen i stor
städerna men en  alternativ förklaring att är att det är en fråga om 
livsstil där boende på landet föredragits framför ett liv i staden.

Lars Nilsson tror inte att Stockholms starka tillväxt kommer 
att fortsätta i  evighet men det blir dock sannolikt inte bostads
bristen som leder till den förändringen. Det blir snarare nya ten
denser i  globaliseringen och samhällsutvecklingen som ändrar 
 förutsättningarna för Stockholms tillväxt, menar han. Huruvida 
det blir en utflyttning liknande 1960 och 1970talens gröna våg 
är dock inte självklart.

– Det kan också vara fråga om att  Stockholm uppfattas som en 
för liten stad och folk söker sig till ännu större metropoler i andra 
länder, säger han. n

Meta forerna om 
 busslaster av  inflyttare 

från  Sundsvall,  göteborg 
och andra  städer 

 stämmer dåligt med 
verkligheten.



”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
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www.skanska.se

Friska arbetsplatser  
– vad är det värt? 

*  Produktiviteten ökar med upp till 11% med rätt ventilation och 23% med hållbar ljusmiljö.  
Gröna renoveringar medverkar till lägre personalomsättning och upp till 40% lägre sjukfrånvaro. 

Undersökningar visar att rätt ventilation 

och genomtänkt ljusmiljö ökar produk-

tiviteten, samtidigt som sjukfrånvaron 

minskar.* Gröna renoveringar har t o m 

positiva effekter på företags personal-

omsättning. Men hur ska detta värderas?

Sedan mars 2014 är vi, tillsammans 

med andra inter nationella fastighets-

aktörer, med i ett globalt projekt inom 

World Green Building Council. Projek-

tets mål är att definiera enhetliga och 

internationellt gångbara principer, som 

hyresgäster, fastighetsägare, investerare 

och finansiärer kan använda vid värdering 

av gröna lokaler och fastigheter. På så sätt 

hoppas projektet medverka till fler gröna 

åtgärder i världens fastighets bestånd.

Eftersom vi på Skanska har beslutat 

oss för att bli den ledande gröna projekt-

utvecklaren och byggentreprenören, 

ligger det här projektet oss  

extra varmt om hjärtat.

Läs mer  
om projektet på  

skanska.se/gronamatetal

Varje dag arbetar vi med tusentals gröna projekt över hela 

världen. Vi utvecklar nya hållbara fastigheter och vi om vandlar 

äldre kontorsfastigheter till arbetsplatser, där människor mår 

bättre och företag blir mer lönsamma.



Förslaget om att begränsa avdragsrätten för 
räntekostnader anses ytterligare försvåra en 
redan tuff situation när det gäller bostads
byggande. Michael Wolf, vd Swedbank, tror 
dock inte att det får så stora effekter för 
branschen som helhet.

 – Generellt, om man tittar på hela 
 förslaget och dess effekt på branschen, så 
skulle jag säga att den är ganska  marginell. 
Vad  regeringen försöker göra är att  likställa 
eget kapital och lånat kapital, det gör 

 säkert att en del  intressanta  strukturaffärer 
 kommer till stånd. Det finns mycket 
 kapital och framgångs rika fastighetsbolag 
 kommer att hitta kapital. Överlag tror jag 
inte att  utredningen  kommer att påverka 
 fastighetsbranschen  extremt mycket, säger 
Michael Wolf.

Håkan Bryngelson, styrelseproffs,  håller 
med om att de stora fastighetsbolagen, 
som har förmåga att skapa strukturaffärer 
 kommer att klara sig. Men han menar att 

problemen ligger i att väldigt många mindre 
fastighetsbolag som jobbar med hyresrätter 
kommer att drabbas, och det kommer även 
att bli svårare att bygga studentbostäder.

– Och det är inte en bra situation när man 
i nästan varje hus i Almedalen står och  pratar 
om bostadsbristen, säger Håkan Bryngelson.

Ett bolag som bygger mycket bostäder är 
Wallenstam och vd Hans Wallenstam menar 
att det är en tillräckligt stor utmaning varje 
dag att få ihop kalkylen för hyresrätter.

– Man kämpar för varje krona i  kalkylen 
och så kommer det ett förslag som i  princip 
går ut på att man inte får göra  avdrag för 
 räntor och det är förödande, för när man 
 bygger hyresrätter så består den  största 
 delen av lånat kapital. Vi  investerar 
 exempelvis två miljarder om året i nya 
 hyresrätter och det går inte att finansiera 

mAttiAS fröjd | mattias.fröjd@fastighetsnytt.se

En viktig fråga för fastighetssektorn just nu är det förslag som företags-
skatteutredningen presenterade i juni. Frågan togs upp vid flera tillfällen 
 under Business Arena Almedalen där många är oroliga för att  nyproduktionen 
av hyresrätter kommer påverkas negativt.

Bostadsbyggandet 
kan bli lidande

bUSineSS ArenA AlmedAlen

Swedbanks vd Michael Wolf i samtal med moderator håkan Bryngelson. 
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Diskutera nya affärsmöjligheter i tillväxtmotorn Malmfälten.  
Besök oss på plan 4, lounge 9 under Business Arena den 17-18 september. 

Investera i en av Sveriges  
hetaste byggregioner.



detta med eget  kapital, så det här kan slå 
väldigt hårt för oss som producerar nya 
 hyresrätter, säger Hans Wallenstam.

Martin Tufvesson, vice vd på AMF 
 Fastigheter, ser det som märkligt att 
 utredarna avstått från att engagera sig i vad 
det får för effekter på fastighetssektorn.

– Framförallt kommer det att hämma 
 bostadsproduktionen och det i ett läge där 
alla politiker säger att bostadsproduktion 
och bostadsutvecklingen är så viktig. Det 
finns heller inte något annat europeiskt land 
som har något som ens liknar detta vilket 
gör att de internationella aktörerna  kommer 
att tycka att det är ett konstigt land att 
 investera i, säger Martin Tufvesson.

Men förslaget kommer sannolikt att 
 förändras innan genomförande då man från 
politiskt håll inte är nöjda med  utformningen. 
Bostadsminister Stefan  Attefall (KD) ser en 
fara i vilka incitament som förslaget skapar.

– Det är helt uppenbart att  kommittén 
inte analyserat hur deras förslag  påverkar 
viljan att investera i nya hyresrätter och 
 renovera hus. Man har tittat generellt på 
branschen och sett att den kan tåla lite 
 högre skattebelastning, vilket kanske 
 stämmer som helhet men det allvarliga är 
att ett  fastighetsbolag blir ju mer mån om 
att inte belåna sig i framtiden, och ska man 

bygga nytt måste man belåna sig, säger 
 Stefan  Attefall.

Attefall tycker att om man lägger ett 
 förslag som kanske för hela ekonomin är 
en god idé men får den typen av negativa 
 effekter så måste man tänka om.

– Man har inte gjort en  ordentlig 
branschanalys och tittat på vilka  effekter 
det får för fastighetsbranschen.  Kommittén 
har inte tittat på perspektivet hur vi 
 främjar  byggandet av fler hyresrätter, och 

det här kommer att få motsatt effekt. Det 
finns många goda tankar i företags skatte
kommitténs arbete men det får inte  utformas 
så att det motverkar byggandet av nya hyres
rätter och upprustningen av miljonprograms
områdena, säger Stefan  Attefall.

Även Veronica Palm (S),  bostadspolitisk 
talesperson, gav under en utfrågning 
klart besked om kommitténs förslag, med 
 anledning av de konsekvenser förslaget kan 
få för byggandet av hyresrätter.

– Det är bra att utredningen är 
gjord och ett bra första steg, även om 
man inte  nödvändigtvis behöver sänka 
 bolagsskatten. Vad utredningen behövs 
för är att skapa  enhetlighet, transparens, 
 synlighet och minska möjligheterna att vara 

smart i  sys temet. Där handlar det om  breda 
 skattesatser och låga skattebaser, det är 
 viktigt, men med den här sidoeffekten så vill 
jag vara tydlig med att en social demokratisk 
regering inte kommer att genomföra detta 
förslag, säger Veronica Palm. n

Vad utredningen behövs för är att 
skapa enhetlighet,  transparens, 

 synlighet och  minska  möjlig heterna 
att vara smart i  systemet.

Stefan Attefall (kD), bostadsminister
Veronica palm (S), bostadspolitisk talesperson
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invandring
med positiva
ekonomiska 
effekter

bUSineSS ArenA AlmedAlen

Under LO:s seminarium ”För
domar,  främlingsfientlighet 
och  rasism. Sant eller falskt?” 
i Almedalen  presenterades en 
rapport från  initiativet Oss 
alla som tog upp vad man 
 kallar olika  myter och halv
sanningar om  invandring. 
 Ibland  framförs  uppfattningen 
att  invandringen innebär 
 stora  kostnader för ett land 
som  Sverige. Enligt rap
porten leder den till svagt 
positiva effekter på den 
 ekonomiska tillväxten, och 
de skulle kunna bli ännu  större 
om  exempelvis  integrations och 
 arbetsmarknadspolitiken utformades på ett  bättre sätt.

Även när det gäller export har invandring positiva effekter. 
Handelsutbytet tenderar att bli större med länder som det  kommit 
många invandrare ifrån. Enligt rapporten kan en  tioprocentig 
 ökning av antalet invandrare från ett land relateras till en 
 sexprocentig ökning av exporten till landet ifråga.

I rapporten hänvisas till OECD som menar att Sverige är ett av de 
länder som skulle vinna mest på ett ökat arbetsmarknads deltagande 
bland invandrade. Samma sysselsättningsgrad som  inrikesfödda 
skulle betyda en BNPökning med 0,5 procent i  Sverige.

En av talarna var Reforminstitutets chef, nationalekonomen 
Stefan Fölster, som själv är anhöriginvandrare från Tyskland. 
Han menar att vissa svenska företag inte skulle kunna bedriva sin 
 verksamhet om de inte kunde ta in arbetskraft från andra länder, 
och exemplifierar med Ikea.

– Invandringen har definitivt inte varit negativ för svensk 
 ekonomi, snarare positiv. Vi skulle lyckas ännu bättre om vi  lyckades 
bättre med integrationen av invandrare, säger Stefan Fölster.

Han menar även att invandring och en öppen attityd mot 
 människor från andra länder bidrar till ett mer kreativt näringsliv.

– Det är en högst personlig reflektion, men man kan fråga sig 
om finska Nokias problem delvis kan ha att göra med att man tagit 
in för lite impulser från omvärlden. n

DANIEL BERGSTRAND

Stefan Fölster, reform
institutets chef, var en 
av  talarna under LO:s 
 seminarium i Almedalen.
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“ Att jobba med smarta byggnader 
kräver både drivkraft och passion”
ÅF-medarbetare

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



enligt WikipediA är en förort ”ett 
 bebyggt område eller en ort som är beläget i 
 utkanten eller i närheten av en större stad”. 
Det  låter neutralt och bra. Problemet är att 
många av olika skäl läser in  omotiverat 
 negativa  egenskaper i fenomenet, eller 
 låter ett  litet antal bostadsområden med 
 problem  representera en helhet som inte 
alls är så problemtyngd. Mikael Ahlström 
som är styrelseordförande i fastighets
bolaget Mitt Alby berättar att regeringen 
har  definierat 15 svenska bostadsområden 
som extra  utsatta.

– Det motsvarar ungefär en procent 
av alla bostäder i det som kallas miljon
programmet. Det utrymme som media ger 

de negativa händelserna i den här typen av 
områden står inte i proportion till hur det 
verkligen ligger till.

Mitt Alby köpte  bostadsfastigheter i 
 Botkyrka kommun av kommunala Botkyrka
byggen 2013. Victoria Park äger bostads
fastigheter i så kallade miljonprograms
områden i Malmö bland annat.

– Det är få utomstående som har en 
 korrekt bild av miljonprogramsområdena. 
Det viktiga är att man koncentrerar sig på 
de boende, och inte på vad andra tycker, 
säger Greg Dingizian som är vice styrelse
ordförande för Victoria Park.

– Media måste vara försiktiga när de 
rapporterar från utsatta  bostadsområden. 

Det finns en känsla av maktlöshet hos 
många unga, av att inte känna sig hemma 
i Sverige. Den förstärks av ensidigt negativ 
 rapportering, säger Ihsan Kellecioglu som är 
nationell strateg på Rädda Barnen. 

när mikAel AhlStröm kom till banken 
och berättade att han ville investera i ett 
miljonprogramsområde i Alby var reaktio
nen inte odelat entusiastisk.

– De vi träffade hade en begränsad 
 kunskap om miljonprogrammet. Det var 
nästan så att de tog fram kors och vitlök.

SBAB såg annorlunda på saken och gick 
med på att finansiera förvärvet. Enligt Per 
Dahlstedt som är chef för området Företag 
och brf på SBAB har den finansiella krisen 
haft vissa konstruktiva effekter när det 
 gäller fastighetsbolag.

– Idag krävs det en skicklig  förvaltning för 
att gå med vinst. Därför är både  kompetens 
och vilja nyckelfaktorer hos de bolag som får 
låna av oss.

Mikael Ahlström och Greg Dingizian är 
överens om att det krävs speciella  kunskaper 
när man förvaltar och äger bostads fastigheter 
i områden med socioekonomiska problem.

– Och protesterna som kom som en 
 reaktion på vårt förvärv i Alby har definitivt 
gjort oss mer skärpta, säger Mikael  Ahlström.

när pAnelen SkA ge Uttryck för vad 
som krävs för att lyckas med förvaltning 
i ett bostadsområde med så kallade socio
ekonomiska problem är dialog ett nyckelord.

– Det är viktigt att engagera de boende i 
utvecklingen och stå för det man säger. Ofta 
kommer kommun och fastighetsägare med 
stora löften och sedan händer det ingenting. 
Det handlar om att föra dialog, inte om att 
informera, säger Ihsan Kellecioglu. n

dAniel bergStrAnd | daniel.bergstrand@fastighetsnytt.se

Ofta är det som skrivs om miljonprogramsområden alltför negativt vinklat. 
De bolag som äger och förvaltar i  miljonprogramsområden måste vara extra 
kunniga och lyhörda. Det var två saker som framkom under seminariet ”Så 
skapar vi framtidstro i förorten” på Business Arena Almedalen.

”det viktiga är att
man koncentrerar sig
på de boende”
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Jämställdhet, feminism och genus.  Begrepp 
med förvånansvärd kraft och förmåga 
att uppröra, skapa debatt och inte minst, 
 osäkerhet. Oftast bottnar det i en fråga 
om okunskap. För att reda ut eventuella 
 frågetecken följer här  därför en  definition: 
Jämställdhet innebär kort och gott att samma 
sociala, politiska och ekonomiska  rättigheter 
ska gälla för både män och  kvinnor. Något 
de flesta av oss  förhoppningsvis är överens 
om. Den  senaste tiden har frågan lyfts i allt 
större  utsträckning;  problemen belyses, 
lösning arna  diskuteras och  ambitionerna 
 dryftas. Men varför  händer inte mer? För 
att  diskutera  frågan och delge verktyg till 
hur branschens  arbetsgivare kan a rbeta 
vidare, samlades en  erfaren panel på 
 Burmeister i Visby.

Fastighetsbranschen brukar  beskrivas 
som manlig, åldersdigen och  konservativ. Det 
är en bild som måste förändras om  branschen 
inte vill gå miste om  tillväxtmöjligheter, 
 kompetens och konkurrens kraft.  Kommande 
generationer är nämligen inte villiga att jobba 
på ojämställda arbetsplatser, något ett  flertal 
av veckans seminarier på Business Arena 
 Almedalen poängterat. Fastighetsbranschen, 
som redan nu upplever ett stort behov av ett 
kompetenslyft, har inte råd att gå miste om 
dessa resurser. Som Ulf Skarin, chefredaktör 
på Veckans Affärer, uttrycker det:

– De företag som inte jobbar med dessa 
frågor märker redan nu av svårigheterna 
med att rekrytera personal.

Amanda Lundeteg, vd på AllBright, fyller 
i och betonar vikten av att företagen ökar 
den externa insynen i arbetet.

– Vill man attrahera de bästa kompetens
erna måste man visa utåt hur jämställt före
taget är. Hon nämner den globala tillväxten 
som ett argument.

– Risken finns att Sverige tappar i 
 konkurrenskraft. Internationellt sett har 
andra länder redan insett att kompetens är 
en avgörande faktor för tillväxt.

vAd bottnAr då deSSA ojämnA könS-

StrUktUrer i? Panelen är överens om att 
det grundar sig i maktstrukturer, där män i 
väldigt hög utsträckning väljer andra män, 
exempelvis i samband med rekryteringar.

– Maktrelationerna är ett särskilt 
 problem i sig och en fråga vi måste vara 
medvetna om. Man kan prata om det, men 
det krävs  också att man går från ord till 
handling, säger  Skarin, varpå diskussionen 
glider in på vad som krävs för att skapa ett 

jämställt  företagsklimat. Ett aktivt agerande 
från män är en av lösningarna.

– Män måste flytta på sig och lämna 
 utrymme för att kvinnor ska kunna  komma 
fram. Våga ersätta män med kvinnor, 
 uppmanar Lundeteg.

Andra praktiska verktyg som panelen 
 anser är viktiga att satsa på är att lyfta fram 
 kvinnliga förebilder, exempelvis i media, 
se över lag stiftningen, sätta tidsbestämda 
mål – och följa upp dem –  professionalisera 
 rekryteringarna och eftersträva ett norm
kritiskt arbete i organisa tionerna.  Framförallt, 
något hela panelen är enig om, bör 
 jämställdhetsarbetet drivas och  uppmuntras 
av  företagens  ledningar.

Detta är inte en fråga som kommer att 
lösa sig av sig självt. Den är laddad, fylld 
av komplexitet och i mångt och mycket 
en  fråga om kunskap. Det handlar om att 
 förstå  begreppen, synliggöra  problemen 
och ta  aktiv ställning. Ur ett affärs  
mässigt  perspektiv är det även en av 
 branschens just nu viktigaste frågor. 
 Lundeteg  sammanfattar det:

– Bolag som säger nej till kvinnor säger 
också nej till lönsamhet. n

SUSAnnA thUlé | susanna.thule@fastighetsnytt.se

Maktrelationer. Behovet av ett aktivt arbete. Resultat som låter vänta på sig 
och en upprepad önskan om att våra vd:ar tar ett större ansvar. Det var några 
av de synpunkter som kom fram under Fastigos och Fastighetsnytts  välbesökta 
jämställdhetsseminarium på Burmeister under Business Arena  Almedalen.

Bolag som säger nej till kvinnor 
säger också nej till lönsamhet

bUSineSS ArenA AlmedAlen
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Vår långa erfarenhet av fastighetsägande är en stor tillgång 
i vårt arbete med fastighetsförvaltning och lokaluthyrning 

Nordic PM:s framgångskoncept 
 

1 - Ni har fastigheter 
 

2 - Vi förvaltar och hyr ut dem åt er
 

3 - Det blir ordning på torpet

NORDIC PM:s FRAMGÅNGSRECEPT
1 - Ni har fastigheter

2 - Vi förvaltar dem åt er
3 - Det blir ordning på torpet

norrtaljehamn.se

Slå dig ner på vår brygga.
Kom och få din personliga upplevelse av Norrtälje Hamn - En levande stadsdel för barn, båtar och bad.

Du hittar oss på monterplats 46
Business Arena 17-18 september, Stockholm Waterfront Congress Centre.

@norrtaljehamn@norrtaljehamn
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Business Arena
i sociala medier

Under Business Arena Almedalen rapporterade vi 
direkt från seminarierna på Burmeister på våra 
sociala kanaler – bloggen, Twitter och Instagram. 
Det gjorde även många av våra besökare på plats 
genom att twittra under #businessarena. Här har 
vi samlat ett urval av de diskussioner som fördes – 
såväl av oss själva som av våra besökare – på våra 
sociala kanaler under veckan.

Från Business arenas blogg

tiSdAg 1 jUli

måndAg 30 jUni

Bostadspolitisk debatt
mellan s & Kd
Moderator Emma Jonsteg frågar paneldeltagarna i ”Vad gör politiken för 
ökat bostadsbyggande – på riksnivå, regionalt och kommunalt?” varför man 
ska rösta på KD/S om man anser att bostadsfrågan är viktigast.

Ulf perbo (kd), StAtSSekreterAre hoS civil- och boStAdSminiS-
ter StefAn AttefAll
– Vi kommer att fortsätta vår aktiva och spänstiga reformagenda. Lita på oss!

veronicA pAlm (S), boStAdSpolitiSk tAleSperSon
– Är man nöjd med läget som det är i dag med marknadens ensamma ansvar 
för produktion, rösta höger. Tycker man att det behövs annat, att bostad är en 
förutsättning för tillväxt, rösta S!

”är det otydligt vad  staden vill är 
det ingen som vill investera i den”
Dialog och samverkansform med byggherrar är viktig för utvecklingen av Sveriges tre 
största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö. Det var de tre städernas stadsbyggnads
direktörer Anette Scheibe Lorentzi, Agneta Hammer och Christer Larsson överens om 
under dagens seminarium ”Hur klarar de tre största städerna av utmaningarna med bostads-
byggande och infrastruktur?”. För att attrahera folk till respektive städer krävs bostäder, 
en fungerande infrastruktur, förtätning – och nya idéer. Som Christer Larsson uttryckte 
det: ”Är det otydligt vad staden vill är det ingen som vill investera i den”.
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Vi ser 
möjligheter

STRUCTOR är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag 
inom planering, projektering och genomförande när det 
gäller investeringar i bygg-, industri- och infrastrukturprojekt.

Vi arbetar över hela landet med att förverkliga idéer 
och utveckla projekt tillsammans  med våra kunder. 
Oavsett var du befinner dig i din projektprocess finns det 
 Structor-bolag som kan hjälpa till. Vi erbjuder kompetens 
inom bl a fastighetsrätt, detalj plan- och miljöprocesser, 
riskanalyser, projektering, projekt- och byggledning, 
fastighets utveckling samt förvaltning.

Totalt är vi idag engagerade i fler än 1000 uppdrag med 
en sammanlagd projekt volym mer än 50 miljarder kronor. 

SEMINARIUM
Christina Frost från Structor deltar i Framtidsforum 
 onsdag den 17 september på temat ”Klarar vårt 
 byggande  och våra fastigheter klimatförändringarna?”.
Kom och lyssna till ett högst aktuellt samtal om en av 
fastighetsbranschens utmaningar.

Besök oss i monter nr 4 så berättar vi mer om oss.
 
Välkommen till Structor och Business Arena!
 
Läs mer på www.structor.se



tweets från
Business arena 
almedalen
mArie @mArielkpg
Vad är motsatsen till mångfald? Enfald. Dagens citat 

från #businessarena och #fastigo

fAStighetSägArnA Syd @SvefASt
@SveFast_Syd på plats i @Almedalen. Vi kommer vara 

där det diskuteras @bopol och @stadsutveckling bl.a. 

@Oresundshuset och @BusinessArenaFN

pennypodden @pennypodden
@BusinessArenaFN Äntligen någon som pratar om 

att det faktiskt är människor och familjer som bor i 

lägenheterna. Tack @alonnlundback!

yimby Sverige @yimbySverige
@Skovdebostader bygger billigt & tätt i #Skövde.

@EmmaJonsteg efterfrågar urbanitet. Vet folk vad det 

är? @BusinessArenaFN #Almedalen

SofiA jArl @SofiAjArl
@BusinessArenaFN Viktigt med dialog mellan bygg-

företag o kommuner, men VAD är det som dialogen 

ska handla om? #almedalen

SAndrA ZätterStröm @SAndrAZAtt
@stikkanlj tror att urbaniseringseuforin snart  kommer 

att mötas av ett motbrus. Vad tror ni? #urbanism 

#Almedalen @BusinessArenaFN

AnnA hrdlickA @AnnAhrdlickA
Bästa frukosten hos @BusinessArenaFN. Dags att 

upptäcka det idag!? #Almedalen

lennArt lifvenhjelm @lifvenhjelm
@BusinessArenaFN @HaasmarkSara Mycket bra 

ordnad av Business Arena Almedalen, njuter av sista 

”Rakt på sak” hos er nu.

kenneth hAgStröm @kennethhAgStrom 
Lämnar Almedalen och @BusinessArenaFN med 

 huvudet fullt av intryck från intressanta seminarier 

och många kontakter. Nu dags för semester!

se utanför boxen vid
rekryteringar
”Vi behöver vara öppnare i vår rekryteringsbas och se utanför boxen. 
Vi måste vara lite bredare i vårt synsätt och inte bara se till dem som 
studerar fastighetsutbildningar”

Reinhold Lennebo, vd, Fastighetsägarna

”Hus är värdelösa. Det är innehållet som är det intressanta, eftersom 
det är människor som styr innehållet. Se till människorna! Så även vid 
rekryteringar.”

Karolin Forsling, affärsområdeschef Retail, AMF Fastigheter  använder 
 metaforer för att beskriva behovet av ett utvecklat rekryteringsarbete 
i  fastighetsbranschen

ja, finansiella faktorer 
stoppar byggandet
Är det finansiella faktorer som stoppar bostadsbyggandet?  Ja, anser 
Lennart Weiss, moderator för dagens seminarium med samma titel. 
Här följer några utdrag från det välbesökta seminariet:

mArtin tUfveSSon, vvd, Amf fAStigheter
”Skatteutredningen är betydelsefull – OM den skulle genomföras för 
vår sektor.”

tor borg, chefSekonom, SbAb
”Om det är finansiella faktorer som hindrar bostadsproduktion är det 
i alla fall inte brist på kapital. Pengar finns. Men bankerna ska ju  ta 
 mindre risker, vilket drabbar byggandet och små aktörer.”

SophiA mAttSSon-linnAlA, vd, hUge fAStigheter
”Presumtionslagstiftningen behöver ses över. Uppenbarligen är den 
bristfällig och behöver justeras.”

onSdAg 2 jUli
@businessarenafn
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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.

UTFORSKA VÅR SMARTA STAD  
I MONTER 110, BUSINESS ARENA

Eller läs mer på sweco.se/smartcities



torSdAg 3 jUli

fredAg 4 jUli

Belåning krävs för att
bygga nytt
”Vi måste bygga mer och vi måste skapa förutsättningar att bygga mer 
 varierat. Det gäller bland annat att skapa bättre förutsättningar att hyra i 
andra hand, bygga billigare och mindre, samt förbättra möjligheterna på 
 hyresmarknaden.”

”Det allvarliga är att fastighetsbolag inte vill belåna sig i framtiden. Vill man 
bygga nytt måste man belåna sig.”

Stefan Attefall (KD), civil – och bostadsminister under torsdagens ”Rakt på sak 
– om makten, politiken och bostäderna”

Förtroende mellan aktörerna 
ger mervärde
”Att bygga förtroende mellan byggherrar, kommuner och politiker är oerhört 
viktig genom hela byggprocessen. Det ger ett mervärde till slutkunden.”

Alexandra Laurén, regioinchef Nya Hem, Skanska, hoppas på att samtalet under 
dagens seminarium ”Skulle det byggas fler bostäder om byggherrarna visste mer 
om olika delmarknader?” blir mer än just bara ett samtal som alla andra – att det 
leder till resultat. En panel, med såväl byggherrar som kommunpolitiker, som är 
ovanligt överens om problemen och behovet av att finna lösningar.

”Politiken
borde ta större
ansvar för
bostadsfrågor”
”Jag tillhör dem som tycker att  politiken 
ska ta ett större ansvar för bostads frågor, 
men att marknaden ska ansvara för 
 byggandet.  Jag tycker att det är  viktigt 
att politiken sätter upp mål, men det 
görs med fördel på kommunal nivå.”

Veronica Palm (S), riksdagsledamot och 
 bostadspolitisk talesperson.
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Business arena almedalen på instagram

@businessarenafn
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Träffa oss på Business Arena i Stockholm den 17-18 september.  
Du hittar oss i monter 100.

En bra affär börjar med MAQS
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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.

Välkommen till vår monter på  
Business Arena så berättar vi mer!

nya Luleåbor

Vi växer och gör plats för

www.lulea.se/10000nya



mAttiAS fröjd | mattias.frojd@fastighetsnytt.se

Subventioner, marknadshyror, infrastruktur och inte minst politikens roll i bostadsfrågan är några punkter som finns 
med på agendan hos morgondagens makthavare. Fem inbjudna ungdomspolitiker delade med sig av sina åsikter om 
svensk bostadsmarknad.

erik bengtZboe,
förbUndSordförAnde, 
mUf

Vad är Viktigast när det

gäller bostadsfrågan?

Man måste tänka  kortsiktigt 
och långsiktigt, vi har  massor 
av ungdomar i dag som har 
 väldigt svårt att hitta någon-
stans att bo. Genom att på kort sikt exempelvis göra 
det lätt att hyra ut i friggebod, rum  eller lägenhet i 
a ndrahand så avhjälper det en del  problem. Sedan på 
lång sikt så  behövs det byggas fler  bostäder, hyres-
lägenheter inte minst men även bostadsrätter och villor. 
Det som kanske är viktigast av allt är att vi också byg-
ger infrastruktur för detta för att göra det möjligt att bo 
på en större del av ytan i stan, i dag är det endast små 
delar i de stora städerna som är väldigt attraktiva  vilket 
inte är hållbart i det långa loppet. Vi behöver förbifarten 
runt Stockholm, utvecklade trafiklösningar i Göteborg 
och även i Malmö.
 
alla partier är öVerens, eller finns det åsikter

soM skiljer?

I det långa loppet så är frågan inte partiskiljande, ska 
man bygga städer för framtidens generationer så  kommer 
man vilja ha täta städer med smidig infrastruktur och 
bättre  variation. Det är inte något som är partiskiljande, 
 däremot så kan ju vägen dit vara partiskiljande. Jag tror 
 exempelvis att vi inte kommer få med oss vänsterpartiet 
eller  socialdemokraterna på mer marknadsorienterade 
hyror. Men framtidsfrågorna, fler bostäder, hur  städerna 
ska byggas och hur infrastrukturen ska se ut är man 
egentligen ganska överens om.

gAbriel WikStröm,
förbUndSordförAnde, 
SSU

 
hur Vill ssu lösa

bostadsprobleMatiken?

Vår grundläggande syn är 
att detta inte bara är en 
 ungdomsfråga utan  handlar 
om hur vi  klarar  ekonomin 
i vårt land i framtiden. 
B ostadsbristen drabbar alla 
 grupper och är en av vår tids stora 
 utmaningar. Vi  presenterade en utredning tidigare i år med 
20  reformförslag och är det  någonting man ska trycka 
 extra på i förslagen så  handlar det om att politiken måste 
 spela en större roll för  bostadsbyggandet, det duger inte att 
 bostadspolitiken sorterar under  socialdepartementet och 
administreras av  regeringens svagaste parti. Det måste in 
i ett samhällsbyggnadsdepartement och jämkas ihop med 
miljö- och infrastrukturfrågorna samt ges  ekonomiska 
muskler för att det ska kunna hända någonting.
 
rörelse tillbaka till subVentionspolitiken eller

politik i nya forMer?

För några år sedan var man inne på att vi behöver ett nytt 
miljonprogram och stora, statliga subventioner men jag 
tror inte att det är lösningen. Möjligen kan det behövas 
 mindre, riktade subventioner för produktion av mindre 
 lägenheter, dock endast så länge vi har ett  skattesystem 
som gör att hyresrätten är ekonomiskt missgynnad. 
 Politiken kan styra med andra verktyg, viktigast är att vi 
har en stark politik, en stark bostadsminister och inte 
minst en stark arkitekturpolitik som gör att det blir fart 
på byggandet.

nästa generations
bostadspolitik

bUSineSS ArenA AlmedAlen
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StefAn lindborg, förbUndSordförAnde,
Ung vänSter

 
tillbaka till den gaMla

subVentionspolitiken

eller politik på annat sätt?

Jag tror att man på flera  områden skulle  behöva 
röra sig tillbaka till en situation där politiken och 
 samhället tar större ansvar för  bostadssituationen 
och  produktionen av  bostäder. Jag tror inte att 
man kan göra blåkopior på den modell som vi 
hade för 30 år sedan men för att det ska byggas 
fler  hyresrätter med rimliga hyresnivåer som 
unga har råd att betala så tror vi att det krävs 
 subventioner och statliga investeringsstöd. Men 
det är viktigt att tillägga att vi också har krav på 
hyresnivåer och klimatsmarta lägenheter för att 
man ska få ta del av stöd.
 
ungdoMar Möter en Marknad Med dubbla lås, 

inte kapital att köpa eller nog kötid för att 

hyra. hur ser du på deras situation?

Dels tror jag att det, framförallt i storstäderna, 
finns en övertro på flyttkedjor och att dessa ska 
lösa problematiken. Jag tror att vi  behöver  bygga 
fler hyresrätter till en lägre hyresnivå och då krävs 
det politiska insatser. Men det finns en annan 
problematik och det är att unga får väldigt olika 
budskap. Vi har en  bostads marknad där det ofta 
ställs krav på  fasta jobb och en viss  inkomstnivå 
medan vi å  andra  sidan har en arbetsmarknad 
där det många gånger är  tidsbegränsade och 
otrygga  anställningar som dominerar. Där har vi 
laborerat med idéer om att till exempel allmän-
nyttan inte ska kunna ställa den typen av krav i 
hyreskontrakt. Men  lösningen för de unga är 
att vi måste öka bostads produktionen, och då 
 framförallt hyresrätter.

mAgdA rASmUSSon,
Språkrör, grön Ungdom

 
grön ungdoMs position i

bostadsfrågan?

Som ung själv är kanske behovet av nya 
 bostäder det största, framförallt hyres-
rätter. De som har resurser klarar sig 
men andra har det  svårare, även stora delar av näringslivet ser 
problemet med att man inte får tag på personal när det inte 
finns  bostäder att  erbjuda. Jag skulle vilja se ökade  statliga 
 investeringar.  Framförallt att det byggs små, billiga hyres-
rätter och här är det viktigt att staten vågar gå in och investera. 
Men också att  kommunerna tar sitt ansvar och upplåter mark 
till  detta, även om det inte är en lika bra ekonomisk affär. Man 
 behöver också ta hand om den del av allmännyttan som i dag 
står och förfaller.
 
hur ser fraMtidens ledande städer ut?

Fler och fler unga ser sin framtid i en storstad och här tror jag 
Sverige kan göra mycket. En fråga som skiljer oss från övriga 
partier är att vi vill planera staden på ett annat sätt, vi vill få bort 
bilen. Det är en känslig fråga för vissa, framförallt män som kör. 
Det handlar om att bygga staden mer för människor, djur och 
 natur, med fler parker, mer kollektivtrafik och mer cykel. Bort 
med parkeringsnormer och parkeringsplatser.

lindA nordlUnd,
förbUndSordförAnde, lUf

 
luf:s syn på bostadspolitiken?

För oss unga är det viktigast att det 
byggs mycket, att det byggs  billiga 
 bostäder så att vi har råd att flytta 
 hemifrån eller flytta dit det finns jobb. 
Det finns  alldeles för mycket  regleringar 
kring just bostäder, exempelvis buller-
nivåer som gör det svårt att bygga i stan, 
den politiska detaljstyrningen driver upp 
 priserna. Sedan handlar det om att städa 
upp efter oss, den svenska  bostadsmarknaden har inte  fungerat 
på 70 år och det är ganska tydligt varför. Vi har ett bruksvärdes-
system som jag tycker har spelat ut sin roll och jag tror att vi 
behöver fasa ut det. 
 
hur ska de sVagaste grupperna skyddas oM

bruksVärdessysteMet tas bort?

Bostadsbidraget är det mest träffsäkra bidrag vi har och vill man 
verkligen hjälpa de som har det tuffast så är det bostadsbidraget 
man ska höja, det bör man titta på. Sedan behövs någon form av 
övergångsregler när man fasar ut bruksvärdessystemet.
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När vi hjälper våra hyresgäster att planera sina nya lokaler utgår vi från uppdraget och det  
arbete som ska utföras, till exempel prata i telefon, delta i möten, arbeta koncentrerat eller  
i projekt. Resultatet är en arbetsplats med en kombination av platser såsom öppna landskap, 
tysta rum för enskilt arbete, mötesrum i olika storlekar, soffgrupper och ståbord. 

Vi har Sveriges nöjdaste hyresgäster. Välkommen du också.

Vill du veta mer om hur vi utformar funktionella arbetsplatser? Kontakta Charlotte Vikström  
på telefon 060-64 12 29 eller läs mer på www.norrporten.se.

Släpp loss arbetsglädjen. 
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Panelen kunde enas om att ett lovande sätt 
att verka för ökad social hållbarhet är att det 
offentliga och privata företag  samverkar. 
Syftet med en sådan samverkan kan till 
 exempel vara att ge långtidsarbetslösa 
 arbete eller ungdomar praktikplatser.

– I samband med offentliga upphand
lingar kan beställaren, exempelvis en 
 kommun, ställa krav på att den som  vinner 
uppdraget ska komma med förslag på hur 
man ökar den sociala hållbarheten i ett 
 bostadsområde, säger Anders Danielsson 
som är vice vd på Skanska.

Han menar att poängen är att  utnyttja 
 näringslivets resurser,  kreativitet och  förmåga 
att ta snabba beslut i ett  sammanhang 
som har positiv social effekt. Skanska har 
 exempelvis haft ett uppdrag i området  Vivalla 
i Örebro där mellan 50 och 80  personer som 

bor i området och varit arbetslösa får ut
bildning och praktik under projekttiden.

oftA negAtiv bild Av förorten
Som förmedlAS
En stor del av diskussionen handlade 
om  problem i så kallade förorter till 
 Stockholm. Exempelvis har oroligheterna i 
Husby för ett år sedan fått inter nationell 
uppmärksamhet eftersom det anses visa på 
oväntat stora motsättningar i det svenska 
 folkhemmet.  För fattaren och journalisten 
Johanna  Langhorst varnar för att det finns 
en alarm istisk tendens när man talar om 
förorten och att media alltför ofta lyfter 
fram problemen.

– Jag bodde tidigare i Tensta och upplevde 
området som öppet och generöst, och man 
ska komma ihåg att arbetslösheten i Tensta 

är lägre än i många svenska små städer.
När det gäller oroligheterna i Husby ser 

hon en politisk koppling till det så kallade 
Järvalyftet.

– När det skulle ske bjöds folk in för att 
komma med synpunkter, men i  praktiken 
lyssnade inte de som bestämmer utan 
 byggde om på ett sätt som invånarna inte 
gillade. Det ledde till en proteströrelse, säger 
Johanna Langhorst.

går Att Uppnå godA reSUltAt
till lågA koStnAder
Före detta kommunalpolitikern i  Södertälje, 
Anders Lago, som idag är  förbunds ordförande 
för HSB, menar också att det är viktigt att ta 
folk på allvar.

– Det är farligt att säga att du får vara 
med och påverka och sedan inte leva upp till 
förväntningarna. Man måste tydligt ange 
vilka ramar som gäller.

Det finns goda exempel på hur man kan 
arbeta långsiktigt och inkluderande, utan 
att det behövs några miljardbelopp.

– Hovsjö utanför Södertälje var för
modligen ett av de bostadsområden i  landet 
som hade störst sociala problem för ett  antal 
år sedan. Vi politiker funderade till och med 

offentlig upphandling med
sociala krav kan ge bra resultat
dAniel bergStrAnd | daniel.bergstrand@fastighetsnytt.se

När ett uttryck blir mode finns risken att det som det betecknar snabbt tunnas 
ut. Idag använder många företag i samhällsbyggnadssektorn, och offentliga 
 aktörer, social hållbarhet i sin kommunikation. I samband med Business  Arenas 
partnerträff den 20 maj fanns en panel på plats för att diskutera hur mycket 
substans det finns bakom orden.för att uppnå affärsmässig samhällsnytta. 

bUSineSS ArenA

FOTO: SVerrir Thór
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på att riva 2000 bostäder under en period. Istället inledde man ett 
 arbete där man  engagerade ungdomarna i området och förde en dialog. 
Den negativa utvecklingen vände och idag är det ett stabilt område, 
 säger Anders Lago.

ingen väljer Att bli kriminell med bättre AlternAtiv
En som dagligen kommer i kontakt med konsekvenserna av att 
 ungdomar i socio ekonomiskt utsatta områden har svårt att få arbete 
och komma in i  samhället är Daniel  Cremonini som är  handledare och 
metod utvecklare på SiS (Statens  institutionsstyrelse) ungdomshem 
Bärby. Många av de ung domar han kommer i  kontakt med har begått 
svåra våldsbrott.

– Ett segregerat samhälle är inte bra för någon. När jag träffar 
unga människor med problem så är det ingen som sa att de ville bli 
kriminella när de var barn, utan det handlar om en brist på  alter na tiv. 
Vi inom SiS  behandlar cirka 1000 ungdomar och i princip ingen av 
dem kommer från  områden som Danderyd och Djursholm,  säger 
 Daniel Cremonini.

Han rekommenderar att man sätter in stödinsatser tidigt och 
 hjälper familjer med stökiga killar i ung ålder, innan de hinner komma 
in i kriminalitet.

– Det viktiga är att man gör något överhuvudtaget. Man behöver 
inte försöka lösa allt på en gång, utan hjälper man några få individer är 
även det värdefullt.

SociAlA inveSteringAr brA verktyg
I Malmö, där Heidi Avellan är politisk  redaktör och chef för ledar
redaktionen på Sydsvenska Dagbladet, arbetar man med  sociala 
 investeringar. Det vill säga att man betraktar de pengar som går till 
 sociala  insatser för exempelvis ungdomar som en  investering istället 
för en kostnad. Något som är högst logiskt eftersom en yrkes kriminell 
kan kosta samhället tiotals  miljoner kronor under sin karriär.

– Sociala investeringar kommer inte att förändra världen, men de är 
ett bra verktyg, säger Heidi Avellan.

Även hon retar sig på medias sätt att  förmedla negativa nyheter från 
olika platser i landet.

– Händer det något i Husby så  rapporteras det om Husby, men om 
något händer i  Rosengård så rapporteras det om Malmö.

viktigt Att politikernA Ställer rätt frågor
Entreprenören Johan Staël von Holstein  lever i Singapore till vardags 
och påpekar att trots att det finns människor som är mycket fattiga 
finns det nästan ingen  kriminalitet i den lilla stadsstaten. Han menar 
att man inte kan förvänta sig att företag ska ta  socialt  ansvar och ifråga
sätter vissa typer av det som kallas corporate social  responsibility.

– Jag tror inte på att man säljer j ackor  genom att säga att 10 procent 
går till  väl görande ändamål. Däremot tycker jag att det låter vettigt att 
låta offentliga  upphandlare ställa krav på sociala insatser från  företagens 
sida, säger Johan Staël von Holstein.

Johanna Langhorst håller också med, om än under vissa förbehåll.
– Det finns exempel på bostadsbolag som säger att de boende ska 

vara delaktiga och låter dem måla om trappuppgången gratis.  Sedan 
struntar de i att använda de  insparade pengarna till underhåll och  säljer 
istället huset till någon annan. Men jag tror också att  näringslivet kan 
göra bra  insatser om politikerna ställer rätt frågor och  formulerar rätt 
krav, exempelvis i samband med en  upphandling. n

Moderatorn Jenny Strömstedt.

Anders Lago och Daniel Cremonini.

Johanna Langhorst och heidi Avellan,
Johan Staël von holstein och Anders Danielsson.
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Vinnare 2013: StockholmS kooperatiVa BoStadSförening, 
melin förValtningS aB, iSidorum aB

Onsdag 17 september
15.15 Framtidsindex
En undersökning som får fler att välja
fastighetsbranschen!

Många indikationer talar för att fastighetsbranschen 

 kommer att ha problem med att rekrytera personal inom 

några år. Därför är det viktigt att företagen som  berörs 

 arbetar fram lösningar i god tid. Dels  handlar det om att öka 

kunskapen om fastighetsbranschen, dels om att  branschen 

ska kunna erbjuda attraktiva och  utvecklande arbetsupp-

gifter. Framtidsindex, som genom förs av  Fastigo, syftar till 

att ta reda på hur många unga  människor som får plats på 

företag i fastighets branschen,  exempelvis som praktikant, 

trainee, lärling eller sommarjobbare/feriearbetare.  

17.15 Branschindex
Bostäder och kontor
Branschindex Bostäder är ett initiativ av AktivBo och tidning-

en Fastighetsnytt som syftar till att ge Sveriges alla bostads- 

och fastighetsbolag möjlighet till att mäta sin förvaltnings-

kvalitet. Svaren från respektiveföretags hyresgäster samlas 

in genom en oberoende urvals undersökning och redovisas i 

ett nationellt årligt index. De fastighetsföretag, i olika stor-

leksklasser, som fått högst betyg av sina kunder presenteras 

på Business Arena. Vilka blir årets vinnare av Branschindex?

priSutdelningar
& utmärkelSer
Ett viktigt och framträdande inslag i Business Arena är de olika prisutdelningarna och nomineringarna 
där branschorganisationer och företag i fastighetsbranschen tar tillfälle i akt och uppmärksammar de 
som utmärkt sig.

Vinnare 2013: BoStadSStiftelSen uddeVallahem och
aB BotkyrkaByggen



Vinnare 2013: e.on

Vinnare 2013: tengBom

Torsdag 18 september

17.15 Årets lounge
Vissa partnerföretag har valt att bygga upp en lounge

för att möta potentiella kunder.

För att uppmärksamma engagemanget utser vi

Årets Lounge på Business Arena Stockholm. 

17.20 Årets monter
Många partnerföretagarbetar hårt och visar stor 

kreativitet med sina utställningsmontrar.

För att  uppmärksamma  engagemanget utser vi 

Årets Monter på Business Arena Stockholm. 

Kriterierna som används vid bedömningen för Årets 

lounge och Årets monter är:

•	 Bemötande	av	besökare

•	 Funktion

•	 Intresseväckare

•	 Budskap

•	 Estetiska	kvaliteter

Vinnarna får varsin pokal och ett tjusigt diplom.

priSer och utmärkelSer delaS ut på Scenen, 
VaSakronantorget på plan 4



Nordic Real Estate Partners

Generating superior risk adjusted returns in the Nordics 
by working with focused investment strategies 

and hands on asset management

...with consistent success since 2005

nrep.com



Det pågår ett krig om staden. Tonen på 
 debatten är ofta hätsk och jag – som vill gå 
en tredje väg – möts av liten förståelse.

På den ena sidan samlas stadsplanerare 
och arkitekter som förespråkar den täta 
kvartersstaden. De inspireras av böcker 
som ”Den amerikanska storstadens liv och 
 förfall”, av Jane Jacobs, ”Stadens triumf” 
av Edward Glaeser och ”Vykort från  Utopia” 
av Ola Andersson. Flera av dem ingår i 
 nätverket YIMBY, Yes in My Backyard.

På den andra sidan samlas boende, 
den lokala miljörörelsen och enstaka 
 debattörer. De läser Per Wirténs bok, ”Där 
jag kommer från: Kriget mot förorten”, 
och kämpar för att bevara våra förorter 
och grönområden som de är. I Stockholm 
 organiseras de i nätverket ”Ny grön våg”. 
Av sina belackare kallas de för NIMBY, Not 
in My Backyard, vilket är ett sätt att få dem 
att framstå som egoister.

Men det finns annat än egoistiska 
 argument för att bevara grönområden. Vi 
behöver faktiskt naturen – och då inte bara 
i form av små tillrättalagda kvartersparker. I 
en framtida värld med förändrat klimat och 
kanske oljebrist kommer ekosystemtjänster 
i form av odlingsbar mark, skog, våtmarker 
och rena sjöar vara livsnödvändiga för oss. 
Dessutom behöver vi större grönområden 
för vår rekreation, de små parkerna i stor
städerna räcker inte till, vilket är tydligt när 
slitaget leder till att marken i  lekparkerna 
numer beläggs med kemikalieosande 
 gummi  och plastmattor.

Samtidigt finns det många goda argu
ment för den täta staden. Här kan vi gå och 
cykla istället för att åka bil. Vi kan också bo 
ytsnålt och energieffektivt. I städer möts 
människor och olika kulturer. I mötet upp
står allt från nya affärsidéer till spännande 

konst. Toleransen för alternativa livsstilar är 
också större här.

Ett av de viktigaste argumenten för 
den täta staden är praktiskt –  det behövs 
 bostäder. Stockholm växer med ett  Skellefteå 
om året och är en av de städer i Europa där 
befolkningen ökar snabbast. Även Göteborg 
och Malmö växer så att det knakar.

Det är fakta som det inte går att blunda 
för. Vi kan visserligen uppmuntra en  levande 
landsbygd, men att hindra människor från 
att flytta till städer är inte önskvärt eller 
möjligt i ett fritt land.

Samtidigt kommer denna befolknings
ökning att ställa hårda krav på ekosystem
tjänsterna i och runt staden. Staden är 
hungrig och kan inte leva enbart på möten 
och goda idéer. Stadens hunger på mat tas 
upp i boken ”Hungry City” av Carolyn Steel 
och den handlar om hur osynlig maten är 
innan den hamnar i butiken. Så osynlig att 
tätortsivrare som Edward Glaeser tycks vara 
helt ointresserad av de naturresurser som 
staden konsumerar.

Och detta verkar vara en blind fläck hos 
många tätortsivrare, journalisten Sverker 
Lenas raljerar över detta i Dagens  Nyheter 
där han använder ungdomstrilogin ”Hunger
spelen” som ett skräckexempel. I landet 
Panem försörjs orimligt rika huvudstads
invånare av omlandet där invånarna lever 
som slavar. Ni som har läst böckerna och 
sett filmerna vet att det inte är ett särskilt 
trevligt samhälle.

Samtidigt är det inte svårt att förstå 
att tätortsivrarna kritiserar den gröna 
stad som kallas för ”urban sprawl”, där det 
 sämsta av två världar förenas. Grönskan 
är helt  improduktiv då den mest består av 
 besprutade gräsmattor och vägar. De som 
bor där är ännu mer fjärmade från landsbygd 

och naturresurser än stadsbon eftersom de 
tar bilen till stormarknaden för att handla 
långväga producerad industrimat.

Men. Finns det inga andra stadstyper 
än stenstad och urban sprawl? Jag tror och 
 hoppas att det finns en tredje väg. Varken 
stadsliv eller lantliv är hållbart idag. Vår 
livsstil i Sverige orsakar mer än tio gånger 
så höga koldioxidutsläpp än vad som är 
 hållbart, oavsett om vi bor i Göteborgs 
 innerstad, Hässelby Villastad eller i Bräcke.

Tänk om vi kunde bygga städer på ett 
nytt sätt. Vi skulle bygga så att vi  bevarar 
 ekosystemtjänster, samtidigt som vi  nyttjar 
täthetens potential i form av  energi effektiva, 
ytsnåla boenden och  minskat  transport behov. 
Vi skulle bygga så att vi knyter  samman stad 
och  landsbygd. Något som idag inte minst 
är viktigt ur ett  politiskt  perspektiv när 
 arbetslösa  landsbygdsbor gärna ansluter sig 
till  främlingsfientliga krafter.

Vi skulle också bygga städer där det går 
att leva hållbart på riktigt. I dessa städer 
skulle miljöpåverkande flygresor vara ett 
 undantag, cirkulära system skulle minska 
vår konsumtion – istället för att äga skulle 
vi hyra, byta och låna. Vi skulle hela tiden 
 återvinna staden och därmed inte behöva 
bryta nya gruvor som föröder värdefulla 
naturområden runtom i världen. Vi skulle 
bygga mer i trä, som är en förnybar resurs 
och låta solen värma och lysa upp våra hus.

I Tyresö byggs just nu något som  kallas 
för Tyresö Skogsstad. I verkligheten är 
inte det som byggs så revolutionerande, 
men  ordet ”Skogsstad” låter vackert tycker 
jag. Det får mig att tänka Lothlorien, den 
 fantastiska trädstaden i ”Sagan om ringen”. 
Kanske skulle skogsstaden kunna vara den 
där  tredje vägen mot en ny sorts städer 
– bortom både stenstad och förort. n

Sluta kriga om staden

hållBArhet SUSAnnA elforS
teknologie doktor, expert/konsult

inoM hållbar stadsutVeckling
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fokusera på din  
kärnverksamhet.

Skandrenting erbjuder skräddarsydda hyreslösningar för 
 befintliga fastigheter och vid nyproduktion. 

Våra kunder finns över hela landet i den offentliga och 
privata sektorn.
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– Vi vill agera föredömligt och ta ansvar, 
men vi måste arbeta tillsammans. Det 
är en utmaning att involvera alla parter 
inom  fastighetsbranschen: dels hela bygg
industrin, dels fastighetsbolagen med sina 
olika specialiteter, säger Mia Edofsson.

Just på grund av att olika fastighets bolag 
har olika inriktningar på sina verksamheter – 
vissa jobbar med kulturfastigeter, andra med 
kontorsfastigheter, eller som  Akademiska 
Hus med universitets fastigheter – upplever 
hon inte att det skulle förekomma någon 
”konkurrens” kring hållbarhetsfrågorna 
utan menar snarare att ett samarbete skulle 
underlätta de deltagande parternas arbete 
för en hållbar verksamhetsutveckling.

– Det finns en känsla av att vi vill  hjälpa 
varandra inom det här området och det 
 tycker jag är positivt. Jag ser bara f ördelar 
med att engagera sig i de här frågorna 
 gemensamt, säger Mia.

ett begrepp Som förändrAtS
Miljöfrågorna inom bygg och fastighets
branschen har länge främst handlat om 
energieffektiviseringar, material och far
liga ämnen. Och drivet bakom aktörernas 
 engagemang menar Mia Edofsson har varit 
den ekonomiska vinningen.

– Det har varit lönsamt att spara energi 
och då blir besluten enkla, säger Mia.

Men idag har fastighetsbranschen 
 kommit längre. Begreppen ekologisk, social 
och ekonomisk hållbarhet är på allas läppar. 
Istället för att arbeta isolerat med enskilda 
frågor är helheten central i det nya  synsättet.

– I vår bransch har det gått ifrån att ”göra 

så lite skada som möjligt” till att spänna 
 bågen och bygga och skapa rum i staden som 
faktiskt bidrar positivt till samhället,  miljön 
och människorna. Det är en väldigt stor 
skillnad, säger Mia.

Hon tror att begreppet hållbarhet 
 kommer att gå ifrån att vara ett modeord 
med lite diffus innebörd till arbetssätt som 
är mer heltäckande och integrerade i all 
verksamhet inom fastighetsbolagen.

– Det handlar om jämställdhet,  mångfald, 
affärsetik och moral. De frågorna är lika 
 viktiga att hantera i sina vardagsmässiga val 

som energi och miljöfrågorna, säger Mia.
När det kommer till dagens  trender 

inom hållbarhetsarbetet svarar Mia 
Edofsson, utan minsta tvekan, att det är 
 beteendefrågor som är på tapeten. Hur 
människor utnyttjar en fastighet och vad de 
har för  beteendemönster under vistelsen, 
men  också hur den omgivande miljön och 
 samhället i stort skapar förutsättningar för 
goda  beteenden.

– Vi på Akademiska Hus jobbar till  exempel 
mycket med infrastruktur och transporter. 
För att främja ett  hållbart  beteende så ser vi 
över  transport möjligheterna på våra campus 
– det ska vara möjligt att åka kommunalt, 
cykla eller gå. Genom att skapa miljöer där 
cykel och gångtrafik är  prioriterad så bidrar 
vi till ökad hållbarhet, samtidigt som om
rådets attraktion ökar.

på jakt efter hållbarheten
ny reportageserie!

dags att ta höjd för ett 
klimat i förändring
Hon räds inte att ta i de stora miljö- och klimatutmaningarna. Mia Edofsson, 
hållbarhetschef på Akademiska Hus uppmanar nu hela fastighetsbranschen 
att gå ihop och ta ett gemensamt grepp om frågan. Målet? En hållbar framtid 
för kommande generationer.

FOTO: AkADeMiSkA hUS

Mia edofsson, hållbarhetschef
på Akademiska hus.
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Akademiska Hus ambition är också 
att uppmuntra kunderna, det vill säga 
 universiteten och högskolorna, och  deras 
kunder, det vill säga studenter, forskare 
och övrig universitetspersonal, att ha 
ett  hållbart beteende i vardagslivet, även 
 utanför universitetet.

fyrA övergripAnde mål
Akademiska Hus har kokat ner sitt  arbete 
för en hållbar framtid till fyra över gripande 
mål. De tre första är samarbeten med 
 kunder kring hållbarhetsinitiativ, att  minska 
 mängden köpt energi med 50  procent till 
2025 jämfört med förbrukningen år 2000, 
samt att eliminera CO2avtrycket från 
 bolagets fastighetsdrift. Det fjärde och sista 
målet är ett som sticker ut: olycksfri arbets
plats. Det kanske inte är det första som man 
relaterar till när hållbarhet kommer på tal, 
men för Mia Edofsson är det en självklarhet 
att det ska upp på agendan.

– Vi bygger jättemycket, men hur ska 
vi skapa de bästa förutsättningarna för att 
inte någon ska bli skadad på våra byggen? 
Hur ställer vi krav på byggbranschen som 
 fastighetsägare och beställare? Det är en 
mycket större fråga än man anar innan man 
har gett sig in i den, men det är ett upprop 
till hela byggindustrin att vara med på de 
här frågeställningarna så att vi kan skapa 
en säker, trygg och rättvis miljö för de som 
 bygger vår framtid, säger hon.
Ett viktigt steg för att ta  hållbarhetsarbetet 
ytterligare en nivå är att skapa  affärs modeller 
som fungerar, och Mia  Edofsson är  övertygad 

om att dessa värden går att mäta och inklu
dera i kalkyler. Utmaningen  menar hon är 
att bryta rutiner och invanda  affärsmodeller.

– Det går inte bara att mäta de beslut man 
tar i hållbarhetsfrågor i ren vinst, utan man 
bör snarare prata om risk: ”om vi inte gör det 
här, så riskerar vi att det här händer”. Vi vet 
att klimatet kommer att förändras, det har 
varit tydligt inte minst den här sommaren. 
Vi behöver ta höjd för det idag även om vi 
inte vet exakt hur förändringen kommer att 
slå eller vilka effekterna blir. För detta krävs 
helt nya poster i kalkylerna jämfört med 
dem vi haft tidigare, säger Mia.

Under årets Almedalsvecka höll hon ett 
föredrag med uppmaningen att parterna 
inom fastighetsbranschen borde slå sina 
kloka huvuden ihop för att ta fram nya 
ekonomiska modeller för att möjliggöra att 
 branschen bättre ska kunna värdera nya 
 tekniska lösningar och metoder som leder till 
ett hållbart fastighetsbestånd och en hållbar 
framtid. Runt om i världen, även i Sverige, 
pågår forskning kring nya affärs modeller 
som tar hänsyn till hållbarhet,  något som 
Mia Edofsson tycker är spännande.

– Det vore det bra med ett samarbete 
som kan hålla koll på aktuell forskning så att 
vi lättare kan få en gemensam praktisk nytta 
av den, säger Mia.

viktigt Att ökA medvetenheten
I det dagliga nyhetsflödet kommer larm
rapporter från alla håll. FN:s  klimatpanel 
IPCC rapporterar om ökade utsläpp. 
WWF varnar om hotade ekosystem. WHO 

 larmar om  ebolaepidemi. Samtidigt  skriker 
 Aftonbladet om snösmockor och  chock värme 
om  vartannat. Mia Edofsson är oroad över den 
bristande responsen på  varningssignalerna.

– Jag tycker att det är alarmerande att 
vi reagerar så lite, om jag ska vara riktigt 
 ärlig. Jag är orolig över att de stora och svåra 
 miljö och klimatfrågorna faktiskt  försvinner 
i mediabruset, de kommer bort bland alla 
Facebookinlägg och artiklar om Big Brother.

För att bidra till en ökad medvetenhet är 
Mia Edofsson gärna ute och föreläser inom 
ämnet hållbarhet på universitet och hög
skolor, liksom i Almedalen och på andra event.

– Oftast pratar jag inför de redan frälsta, 
de som redan förstått vilka utmaningar vi 
står inför när det gäller en hållbar samhälls
utveckling. Den stora utmaningen, både på 
nationell och global nivå, är att nå ut till dem 
som ännu inte insett att vi står på randen till 
katastrofala problem. Vi måste förändra vårt 
beteende, och det är vi själva som måste gör 
det, inte någon annan, säger Mia.

en del Av det StorA
hållbArhetSpUSSlet
När Mia Edofsson pratar om tunga frågor 
som exempelvis de demografiska problem 
som vi står inför globalt sett när det gäller 
brist på mat och sötvatten, behåller hon 
ändå en hoppfull ton. Hennes fokus ligger på 
att vara med och skapa goda förutsättningar 
för utveckling och forskning.

– Kan jag vara en del av att skapa dessa 
förutsättningar så känner jag mig nöjd. 
Om vi på Akademiska Hus gör ett så bra 

FOTO: MATiLDA LAnn
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jobb vi bara kan så kommer forskarna och 
 studenterna att ha goda  förutsättningar 
för lyckade studie och forsknings resultat. 
Med framgångsrik forskning  kommer 
vi också ha en väldigt god chans att 
skapa  förutsättningar att fortsätta leva 
 tillsammans på den här jorden!

En avgörande faktor för ett framgångs
rikt hållbarhetsarbete är, förutom en tydlig 
policy och affärsmodeller, att ha sin vd med 
sig på tåget. För Mia har det aldrig varit 
 något problem.

– Det var en förutsättning när jag började 
på Akademiska Hus för två år sen. Vår vd 
Kerstin Lindberg Göransson har ett väldigt 
stort engagemang i hållbarhetsfrågorna, 
 vilket underlättar min vardag mycket. 

Akademiska Hus har i flera projekt  arbetat 
tillsammans med Stockholm  Resilience 
Center, som är ett  internationellt  tvär 
 vetenskapligt center för forskning om social 
ekologiska system, det vill säga  system 
där människa och natur studeras som en 
 integrerad helhet. Ett av projekten är det nya 
universitetsområdet Albano i Stockholm.

– Vi bygger området med förhoppningar 
om att hela stadsdelen ska bli  klimatneutral. 
Ambitionen har varit att projektera det 
här området på ett sätt som gör att vi kan 
 anpassa oss efter teknikutvecklingen, det vill 
säga ge plats för de tekniska lösningar som 

ännu inte är fullt utvecklade, därför har vi 
haft tät kontakt med forskarna på KTH och 
på Stockholm Resilence Center, säger Mia

Akademiska Hus har sedan flera år 
 beslutat att all nybyggnation och alla 
 större ombyggnationer ska göras enligt det 
 svenska miljöklassningssystemet Miljö
byggnad,  vilket avspeglas i alla projekt 
 oavsett vilken typ av fastighet.

cAmpUS johAnneberg
På Chalmers i Göteborg deltar  Akademiska 
Hus i utveckling av campusområdet,  Campus 
Johanneberg. I projektet har de en kontinu
erlig dialog med hyresgäster och andra in
tressenter under alla skeden i  byggprocessen.

– Vi arbetar tillsammans med Chalmers 
Tekniska Högskola, Johanneberg Science Park 
och Chalmersfastigheter för att ta fram en ge
mensam målbild och strategi för en hållbar ut
veckling av Campus Johanneberg, varifrån vi 
också hämtar mål för ny och ombyggnadspro
jekt på Campus Johanneberg, säger Helene 
Häger, miljösamordnare på Akademiska Hus.
I enlighet med företagets övergripande 
 hållbarhetsmål arbetar man här med att 
 eliminera CO2avtryck i drift av  byggnader 
och för att skapa bra förutsättningar för 
kommande drift av byggnader. Målet 
för nya byggnader är att uppfylla minst 
 miljöbyggnad silver.

– Vi projekterar och provar olika  lösningar 
exempelvis träbyggnad och  alternativ  energi 
som solceller. Idag värms  Campus  Johanne 
berg av energi från  Chalmers  kraftcentral, en 
energianläggning på  området där forskning 
bedrivs på  förnyelsebara råvaror.

När det kommer till den sociala hållbar
heten handlar det om att skapa ett tryggt 
och säkert Campus.

– Det är stort fokus på belysning, färg
sättning, och annat som får människor 
att må bra. Spontana mötesplatser för att 
 umgås skapas, student och forskarmiljöer 
där hyresgästen söker inspiration för sitt 
 arbete, säger Helene Häger.

En viktig del i projektet är ”Grön resplan” 
som handlar om att inte tillåta någon ökad 
biltrafik i expansionen av campusområdet. 
Målet är att uppmuntra och underlätta för 
andra typer av transporter istället.

– Vi kommer att förbereda för  elbilar 
med tillhörande laddstationer, uppmuntra  
cykelanvändning, planera för  duschmöjlig  
heter för cyklister, förbereda för ”Electri City”, 
en ny elbusslinje med  bussar som drivs med 
förnyelsebar el, i sam arbete med bland annat 
 Chalmers och Volvo,  dessutom kommer vi 
låta bli att utöka  antalet  parkeringsplatser på 
 området, säger Helene Häger. n

MATILDA LANN

enkät: hUr tycker dU Att hållbArhetSArbetet fUngerAr på kth?

Sandia Hagelin, 36, FredHäll,
ledningSSekreterare, ktH 
– Just nu tycker jag att det är lite stökigt 
med återvinning, man kan alltid bli bättre 
och jag tycker att det borde finnas lite fler 
kärl för sortering. det är ett gammalt hus, 
så när det gäller reglering av ventilation är 
det svårt, det blir jätte varm när det är som-
mar och jättekallt när det är vinter, men jag 
vet att  akademiska hur har tittat på det.

lena YouHanan, 26, SkärHolmen,
ForSkningSingenJör, ktH 
– man jobbar organisatoriskt med 
 hållbarhetsfrågor här och det finns en 
grupp på skolan som består av  studenter 
som pratar om de här frågorna, sen hur 
informationen går vidare till resten av cam-
pus det är lite tveksamt. Spontant tänker 
jag bara på alla engångsförpackningar som 
för brukas i studentlivet, kanske att man 
kan ta med sig sin egen kaffemugg. Gör det 
lättare för studenter att inte förbruka så 
mycket helt enkelt.

oScar Hag, 24, tenSta,
Student aeroSpace, ktH 
– överlag är det okej, vi har käll sortering, 
men man kanske kan skruva ner värmen 
lite på vintern för att spara ström. annars 
ser man inte så mycket av vad som sker när 
det gäller hållbarhets arbete, det kanske 
sker ”the back end” av systemet snarare 
än ”the front end”. det skulle också kunna 
vara lite mer solpaneler tycker jag.

erik edStam, 33, Bromma,
IT-specIalIsT på KTH 
– det har blivit ett stort uppsving i och med 
att man försöker certifiera sig enligt IsO 
14001 och där går ju,  hoppas jag, lärosätet 
och fastighetsägare hand i hand, det finns 
mycket kvar att göra, men det har blivit 
ett fokus på  hållbarhet som gör att många 
jobbar med frågor som de inte har gjort 
 tidigare både vad det gäller vår vardag och 
vår  verksamhet.
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Seminarier där du kan höra oss:
(För lokal se mässprogrammet.)

Varje dag mellan klockan 13–14 träffar du stadsarkitekt Peder Hallqvist, 
mark- och exploateringschef Martin Willén och ansvarigt kommunalråd 
Björn Sundin. De berättar gärna mer om:

•	 behov, efterfrågan och framtid i Örebro.
•	 varför markanvisning och planprocess går snabbare i Örebro.
•	 våra utvecklingsområden, som alla ligger nära centrum.

Befolkningsökning 13 %
Till 2023 ökar Örebros befolkning med 13 %.

Vakansgrad kontorslokaler 0 %
Behovet av nya kontor i A-lägen är mycket stort.

Vakansgrad bostäder 0,1 %
För att klara befolkningsökningen behöver  
minst 700 bostäder byggas årligen.

17 September
Klockan 11

Etableringsstrategier:  
Hur ser framtidens 
handelsetableringar ut?

Martin Willén, mark- och 
exploaterings chef, Örebro kommun,  
i panelen.

18 September
Klockan 11

Papperstiger eller samlad region  
– vad vill politikerna med  
Stockholm-Mälardalen?

Björn Sundin (S), kommunalråd, 
Örebro kommun, i panelen.

18 September
Klockan 12.30

Hur kan en nära samverkan  
mellan privat och offentlig  
aktör möta bostadsbehovet?

Framtidsforum med Ulf Rohlén, vd, 
ÖrebroBostäder AB.

18 September
Klockan 14

Hur räknar de som ändå bygger? Ulf Rohlén, vd, Örebro   bostäder AB,  
i panelen.

18 September
Klockan 14

Investeringsmöjligheter i Stockholm Björn Sundin (S), kommunalråd, 
Örebro kommun, i panelen.

36
MontEr

orebro.se
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Solenergi kommer i framtiden att vara 
en viktig del av Catena  Fastigheters 
 energiförsörjning. Catena  Fastigheter 
har  redan  investerat en del i  solceller 
och  installerat på några av sina 
 logistikfastigheter och i  framtiden 
 kommer man att  investera ännu mer. 
Det  berättar vd Gustaf  Hermelin i ett 
samtal med  Fastighetsnytt.

– Vi har än så länge inte installerat 
mer än 1  000 kvadratmeter solcells
paneler på våra tak men vi jobbar mål
medvetet för att det ska bli betydligt 
mer, säger Gustaf  Hermelin.

Catenas bestånd uppgår i  nuläget 
till  cirka 700  000 kvadratmeter  vilket 
gör att den yta man har  installerat 
på är i  nuläget endast en bråkdel av 
 beståndet men  bolagets hyres gäster 
 erbjuds  installa tion av solpaneler 
i samband med om förhandlingar. 
De flesta är  enligt Gustaf Hermelin 

 positivt inställda till att spara  pengar 
på energisidan och  dessutom har miljö
medvetenheten ökat vilket gör att de 
flesta välkomnar solenergi.

Gustaf Hermelin förklarar att energi
kostnaden är den största  enskilda 
utgifts posten för  bolaget och att det 
därför finns  ekonomi i att installera 
 solcellerna på  logistiskfastigheternas 
ofta blygsamt  lutande tak. En  investering 
i solcells paneler betalar igen sig på tio år.

– Mest optimalt är det att  installera 
 solceller på våra fryshus för där är det 
 linjärt, det största energibehovet i frys
husen är när det är  soligt och det är just 
då solcellerna producerar mest energi, 
förklarar han.

En investering i solpaneler på  fryshus 
blir därför lönsam på bara en handfull år, 
menar Gustaf Hermelin. n

SVERRIR THóR

Catena satsar på solceller

Tack till alla som
besökte oss på
Business Arena
Almedalen!
Läs mer och se bilderna från Burmeister på
fastighetsnytt.se, Twitter (@businessarenaFN),
Instagram	(@businessarenaFN)	och	bloggen
(blogg.businessarena.nu/)

Vill du medverka som
partner till Business Arena?
Kontakta oss för ett
förutsättningslöst möte!

BuSineSS arena Stockholm
Jonas Hedqvist | 070-288 40 95
Jonas.hedqvist@fastighetsnytt.se

BuSineSS arena göteBorg
Kristian Wallgren | 070-488 86 04
kristian.wallgren@fastighetsnytt.se

BuSineSS arena malmö
Jonas Ekstrand | 070-737 96 37
jonas.ekstrand@fastighetsnytt.se

BuSineSS arena umeå
Johan Zetterstedt | 070-733 41 80
johan.zetterstedt@fastighetsnytt.se

www.businessarena.nu



Postadress: 171 41 Solna Besöksadress: Englundavägen 4 www.coopfastigheter.se

Skapar handelsplatser med 
hållbarhetsfokus.

Fastigheter

Coop Fastigheter har ett tydligt fokus på stöd i lokal- och fastighets- 
frågor till dagligvaruverksamheten inom Coop, men även den övriga 
kooperativa handeln i Sverige. Coop Fastigheter levererar allt från 
nyckelfärdiga och driftklara butiker till tjänster som fastighetsförvaltning 
och butiksdrift.

Utöver detta förvaltar och utvecklar vi den egna fastighetsportföljen 
som består av framförallt butiksfastigheter samt några större 
utvecklingsfastigheter. Värdet på portföljen är cirka 2 miljarder.

Vi vill vara drivande i att skapa en ny standard för hållbara handels-
platser. Vi arbetar målmedvetet mot att KF-koncernen ska vara 
klimatneutral år 2020. Vi går alltid in i ett projekt med målsättningen 
att bygga energieffektivt, miljövänligt och kundanpassat. Och vi ställer 
höga miljökrav på våra underleverantörer. Därmed bidrar vi bidrar aktivt 
till regeringens mål att Sverige ska vara klimatneutralt till år 2050.

Mer information på www.coopfastigheter.se

Kom gärna och lyssna på oss:
17 sep 14.20 Fokus Göteborg: Stora 
stadsbyggnadsprojekt som förändrar 
stadsbilden.

18 sep 11.20 Teknikskiftet som ritar 
om detaljhandeln.

18 sep 14.00 Hur möter fastighets-
ägarna och fastighetsutvecklarna de 
nya möjligheterna.

Vi ses på Business Arena 
Stockholm 1 7 - 1 8 september.
 



Min förförra krönika avslutade jag med 
 frågeställningen: ”Hur ska vi få igång 
 bostadsbyggandet?  Ja, den frågan är värd 
en helt egen krönika.” Så nu är väl det dags 
att svara på den frågan!

Utifrån en historisk återblick är det inte 
konstigt att förstå varför vi har ett lågt 
 bostadsbyggande. Det har ju aldrig åter
hämtat sig sedan 90talskrisen! Perioden 
dessförinnan producerades väldigt många 
bostäder. Under miljonprogrammets år, låg 
nivån på 100 000 bostäder per år. Alla skulle 
få ett boende: Kvalité, trivsel och design var 
underordnat! Bostadsbyggandet fortsatte 
sedan på en relativt hög nivå med hjälp av 
statliga räntesubventioner, en avreglerad 
kreditmarkand och goda inkomstökningar.

Skattereformen 1991 med minskad 
 avdragsrätt för räntor sänkte värdet på 
 fastigheterna. Detta, i kombination med 
90talskrisen då lågkonjunkturen dämpade 
efterfrågan på bostäder, gjorde att vi fick en 
rejäl fastighetskris. Produktionen av  bostäder 
föll till en nivå på dryga 10 000  bostäder per år, 
en tiondel av det som byggts under  70talet! 
Sedan ökade produktionen väldigt långsamt, 
till cirka 30 000, fram till 2008. Finanskrisen 
påverkade sedan  bostadsbyggandet negativt, 
ner till en nivå på cirka 20 000.

Att produktionen inte kommit upp i 
 några stora tal beror på en  kombination 
av  omständigheter: Marknaden har inte 
återhämtat sig sedan 90talet, vilket  hållit 
tillbaks antalet byggbolag och anställda. 
Vi har inga eller låga subventioner till 
 nybyggnation, krångliga regelsystem,  stora 
möjligheter att överklaga detalj planer, 
 långsamma handläggningstider,  statliga 
riksintressen med skyddad mark som 

 lägger en död hand över stora områden, 
bullerskydds och strandskyddsregler som 
 bromsar byggande i  attraktiva lägen och 
brist på konkurrens inom byggindistrin som 
driver upp  byggkostnaderna.  Ytterligare en 
bromsande faktor är en relativt  långsam 
infrastrukturutbyggnad, vilket kan göra 
att byggföretag avvaktar produktion tills 
kollektivtrafik kommer till. Sedan har 
 finansiella åtgärder hämmat produktionen: 
 ROTavdrag för  ombyggnad (när man redan 
äger en  fastighet, vilket styr byggarbetskraft 
att renovera kök i stället för att bygga nytt), 
”flyttskatt” vid försäljning som  minskar 
 viljan att sälja, samt krav på bankerna på 

bland annat högre  kapitaltäckningsgrad, 
 vilket försvårar och fördyrar byggkreditiv 
och andra lånemöjligheter.

Det är dessutom så att en högre efterfrågan 
än utbud på fastigheter och  stigande priser gör 
att privatpersoner behåller sina bostäder och 
byggföretag ”ligger” på  markplättar i avvaktan 
på ytterligare  prisuppgång. Så, bara det faktum 
att vi har bostadsbrist förvärrar krisen i sig.

Men vi är på rätt väg! Staten har  tillsatt 

många utredningar i syfte att  förenkla 
 reglerna, begränsa riksintressena,  minska 
motstridiga myndighetskrav, och  driva på 
 aktiviteten i kommunerna. Och  kommunerna 
jobbar aktivt med sina detaljplaner. I en 
 undersökning som Sweco gjorde åt SKL 
 hösten 2013 av 25 kommuner (varav stor
städerna ingår) visade det sig att det fanns 
över 70 000 färdiga byggrätter. Men det går 
trögt att få till byggandet,  enbart 14 000 
 bostäder började byggas i dessa  kommuner.

Statistiken visar dock, glädjande nog, att 
år 2013 påbörjades över 30 000  bostäder att 
byggas i Sverige. Även första kvartalet 2014 
har ökningen fortsatt, och var nästan 30 

 procent högre än under första kvartalet 2013.
Men det är fortfarande en del som åter

står om vi vill att byggandet ska ta  ordentlig 
fart: Då måste vi förändra de  finansiella 
 systemen så att det blir billigare och 
 förmånligare att bygga nytt och vi måste 
göra regelverken flexiblare. Vi måste också 
få en ökad konkurrens inom byggsektorn 
och förbättra kommunikationen mellan 
byggentreprenörer och myndigheter. n

Vi är på rätt väg!

sAmhälle AnnikA WAllenSkog
biträdande

chefekonoM, skl

i en  undersökning som Sweco 
 gjorde åt SkL  hösten 2013 av 25 
kommuner (varav stor städerna 

ingår) visade det sig att det fanns 
över 70 000 färdiga byggrätter.
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Kontakta gärna mig för information och platsannonsbokning:
Mia Räikkönen | 08-652 80 20 | 076-196 86 76 | mia.raikkonen@fastighetsnytt.se

Ska ni
rekrytera
i höst?
Varje månad besöks fastighetsjobb.se av 9 000 personer som
letar jobb i vår bransch.
Se till att de hittar även er platsannons!

Kom förbi Fastighetsjobbs monter på Business Arena Stockholm (plan 2) och tävla om en
platsannons på fastighetsjobb.se (värde 8 000 kr).

Vinn en platsannons!
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På ett seminarium om jämställdhet, arran
gerat av Fastighetsägarna, ger  journalisten 
och programledare Jenny Strömstedt 
 skrämmande exempel på kritik hon mött 
under sin karriär som varit helt kopplade 

till hennes kön. Hur hon beskrivits som 
 ”aggressiv”, medan hennes manliga  kollegor 
varit rena rama ”skjutjärnen”. Om tittartips 
att ”bära blommiga blusar lite oftare” för att 
”strama ned den aggressiva  framtoningen” 

och om den positiva storm av respons som 
följde efter ett utseendekopplat  experiment. 
Efter lång erfarenhet av, vad hon ser som en 
mansdominerad, utseende fixerad bransch, 
drar Jenny Strömstedt  slutsatsen att  kvinnor 
måste kompensera sina  uttalanden med 
 yttre framtoningar för att bli  accepterade. 
Inte utan att känna sig fångade i vissa krav 
på kvinnlighet.

homogent i ledningStoppen
Bortsett från att jämställdhet handlar om 
rent mänskliga rättigheter, är ett jämställt 
företagsklimat värt att kämpa för.  Rapport 

SUSAnnA thUlé | susanna.thule@fastighetsnytt.se

Lagom långt hår. Lagom stora bröst. Bär klänning. Le mycket. Så  sammanfattar 
Jenny Strömstedt sina bästa tips på hur man gör karriär i en mansdominerad 
bransch. Hon skämtar inte. Hur är det att vara kvinna och göra karriär i dag? 
Hur ser möjligheterna för ett jämställt företagsklimat ut? Och hur bryter vi 
 homogeniteten i våra företag?

”Kvinnofrågan” handlar 
om mänskliga rättigheter 
och affärsnytta

FOTO: SigUrDUr J óLAFSSOn
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efter rapport understryker att kvinnor  redan från låg ålder presterar 
bättre, att de utgör en majoritet på utbildningar och  levererar bättre 
och snabbare  resultat än män. Ett jämställt företagsklimat skulle 
 bidra till  affärsnytta och torde således även vara  något män efter
strävar. Det  menar  Rebecca  Lucander, styrelseledamot i  stiftelsen 
 AllBright som varje år släpper en rapport som kartlägger de svenska 
börs bolagens  ledningsgrupper. Tittar man på sammansättningen i 
de svenska bolagens ledningstoppar tycks dock detta inte vara läget.

– Det är väldigt homogent i lednings toppen, oavsett kön, ålder 
eller erfarenhet, förklarar Rebecca Lucander.

Enligt årets rapport kan endast 27 av 253 granskade börsbolag 
 betraktas som  jämställda; de lyckas leva upp till 60/40 fördelningen 
om jämställd  representation. Årets rapport visar till och med 
en svag  uppgång från före gående år  avseende jämställdheten i 
 lednings grupperna. År 2013 var andelen kvinnor i lednings grupper 
17,8  procent, i år är den 18,5 procent. Av rapporten framgår dock 
att  andelen kvinnor enbart har ökat på grund av att antalet män 
har  minskat.

”män måSte flyttA på Sig”
Huruvida denna trend kommer att  hålla i sig kvarstår att se. På grund 
av ett  närliggande  generationsskifte kommer  lednings grupperna att 
bytas ut inom ett par år, något man med försiktig optimism kan 
tänka ger jämställdheten en skjuts i och med att det är betydligt fler 
män än kvinnor som går i pension – och betydligt fler yngre kvinnor 
som väntar på att få komma in. När ledningsgrupperna ökar är det 
dock viktigt att ta in fler kvinnor, inte  ytterligare män, poängterar 
Rebecca Lucander.

– Men män måste också flytta på sig.  Annars får vi otroligt stora 
 ledningsgrupper med bara män snart, säger hon varpå hon visar 
sammansättningen i dagens ledningstoppar, där ”tio pursvenska 
mansnamn”  toppar listorna. Först på en 17:e plats  kommer Anna 
och Maria. Men de är inte  ensamma. De delar plats med Stefan.

måSte Se könSStrUktUrer
Vad kan vi då göra för att bryta hämmande könsrollsmönster och 
 homogena företagsklimat? I näringslivet handlar det som sagt 
om omstruktureringar. För att få till en  förändring behöver före
tag  rekrytera och bredda sin syn på kompetens, det vill säga inte 
ta in  enbart män av en viss ålder och med en viss erfarenhet. 
 Vidare  handlar det om att faktiskt synliggöra de  könsstrukturer 
som  hämmar och hindrar. Jenny  Strömstedt menar att vi överlag 
är  ovilliga att se det strukturerade av rädsla för att det skulle göra 
oss till offer för könsstrukturer, vilket också är ett av de största 
 argumenten mot kvotering. Hennes tips är det motsatta. 

– Börja räkna och ta reda på hur könsstrukturerna ser ut. Att göra 
karriär som kvinna i dag handlar inte bara om ”jag” som individ, utan 
om samhället och hindrande strukturer. Vi kan inte göra allt själva. 
Glas ögonen måste bort och vi måste lära oss att se könsstrukturerna 
för att kunna frigöra oss.

Sist men inte minst måste man sluta med att betrakta ämnet – 
och använda begrepp – som en ”kvinnofråga”, då detta är en fråga 
som i allra högsta grad påverkar tillväxten och samhället. Således 
även männen, något Jenny Strömstedt poängterar.

– Vi måste utbilda männen och befria dem från ojämställdheten. n

ett samarbete mellan:

Fördjupa dina
kunskaper

med kth

För mer information och anmälan se www.fastighetsnytt.se

marknadsanalys och fastighetsutveckling
Del 1: 1-3 oktober • Del 2: 3 december 6 hp

fastighetsinvesteringar
Del 1: 3-7 november • Del 2: 4-5 december 7,5 hp

Värdering, analys, fastighetsutveckling, investeringar 
och mycket annat. ett utmärkt tillfälle för dig som 

arbetar med fastigheter och vill fördjupa dina 
kunskaper. samtliga kurser ger högskolepoäng.

återstående kurser 2014



Den 1 januari 2014 bildades Göteborg 
 Stadshus AB som är Göteborgs nya koncern
bolag. Den 17 mars tillträdde LarsBertil 
Ekman som bolagets vd. Under sommaren 
pågick rekryteringen av dem som ska sitta i 
ledningen för det nya bolaget.

– Det är sällan man som vd får vara med om 
att rekrytera hela bolaget.  Överhuvudtaget 
är det ett spännande uppdrag, det finns 
 andra Stadshus AB, men inte så många av det 
slag vi har, säger LarsBertil Ekman.

Det handlar om att tillsätta tio  tjänster 

i koncernledningen. En viktig utgångs
punkt är att skapa mångfald när det  gäller 
 sammansättningen. LarsBertil Ekman  menar 
att det betyder att man måste vara extra 
 noggrann under rekryteringsprocessen, och 
han gläder sig åt möjligheten att forma ett lag 
som fungerar bra tillsammans.

ny StrUktUr för bättre Styrning
Göteborg Stadshus AB är ägare till  stadens 
samtliga bolag. Dessa organiseras i sju 
 underkoncerner. Strukturen skiljer sig 

 ordent ligt från den tidigare mer decentrali
serade modell som gällde i Göteborg.

– Vissa bolag låg direkt under kommun
fullmäktige, och politikerna kände att 
 styrningen av bolagen inte var tillräckligt 
bra. Tanken med att skapa en ny  gemensam 
ägarstruktur var därför att förbättra 
 styrningen av bolagen. Utöver det hade 
man ambitionen att skapa mer dialog och 
erfarenhetsutbyte mellan bolagen, samt att 
uppnå effektiviseringsvinster. Det är ganska 
ineffektivt när alla ska hålla på med allting 
överallt, säger LarsBertil Ekman.

En sak som har hänt är att de lokal
förvaltande bolagen i staden har samman
förts i ett kluster och att representanter för 
dem träffas och pratar med varandra.

– På det sättet hittar man  samarbeten, 
 synergier och lär av varandra. Det är 
 exempelvis rationellt att styra emot att alla 
använder samma fastighetsförvaltnings

trådarna
i göteborg ska
knytas ihop
dAniel bergStrAnd | daniel.bergstrand@fastighetsnytt.se

Dialog, lyhördhet och förmågan att se helheten är kärnan i Lars-Bertil  Ekmans 
ledarskapsfilosofi. Som vd för Göteborg Stadshus AB ansvarar han för en 
 koncern med 18 miljarder i omsättning och nästan hundra olika bolag. Nu  tänker 
han använda den tydliga ägarstrukturen till att samordna olika  verksamheter 
för att uppnå affärsmässig samhällsnytta. 
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system, istället för att alla enheter ska ha 
sitt eget.

ägArStyrning och ägArdiAlog
I riktlinjerna för ägarstyrningen av koncern
bolaget talar man om ökad ägarstyrning och 
ägardialog. Vad innebär det mer konkret?

– Det stämmer att vi har inlett ett 
 arbete med ägardialog, och syftet med det 
är att  politikerna som sitter i  styrelsen 
för  Göteborgs Stadshus AB ska föra en 
 diskussion med de underliggande bolagen 
om gemensamma utvecklingsfrågor. Det 
handlar mycket om att politikerna ska få 
möjlighet att lära sig mer om sakfrågorna 
och bygga upp sina egna kunskaper.

Enligt LarsBertil Ekman diskuterar 
man även strategiska utvecklingsfrågor för 
 staden som helhet.

– Därför behöver man ha ett bra grepp 
om de olika bolagens  investeringsplaner, 
för att göra val som är riktiga på en 
 övergripande nivå. Tidigare fungerade det 
så att varje bolag som kunde bära sin egen 
investering i princip kunde satsa på det de 
ville, nu ser man till vad som är bäst ur ett 
helhets perspektiv. Det blir helt enkelt en 
mer sammanhållen planering när det gäller 
investeringar. Även mer specifikt när det 
gäller stadsutveckling är den en stor fördel 
om man kan skapa förståelse för helheten 
och få alla att dra åt samma håll.

Syftet är Att Uppnå AffärSmäSSig 
SAmhällSnyttA
Projektet Electricity är ett exempel på hur det 
kan gå till. I projektet samarbetar  staden med 
Volvo om framtidens  elbussar i  Göteborg och 
flera av stadens bolag  deltar;  exempelvis 
Älvstranden  Utveckling,  Göteborgs  Energi 
och  Business  Region Göteborg som  tittar 
på  affärsmodeller.  Dessutom deltar  stadens 
båda delägda  scienceparkbolag.  Ägar dialogen 

leder alltså till att politikerna skaffar sig 
mer  detaljerade kunskaper om bolagens 
 verksamhet. Det kan exempelvis handla om 
hamnens  utveckling, och hur behovet av 
fler markytor genererar nya  investeringar 
som staden ska hålla reda på ur ett 
 stadsutvecklingsperspektiv.

– Det byggs mycket nu i Göteborg. Se 
på Marieholmstunneln och  Västlänken 
till exempel. Om man kan samordna 
 användningen av schaktmassor är mycket 
vunnet. När de kommer upp från tunnel
bygget kan de genom samordning köras 
 direkt till utvecklingsområden i hamnen och 

Tidigare fungerade det så att varje 
bolag som kunde bära sin egen 

 investering i princip kunde satsa på 
det de ville, nu ser man till vad som 

är bäst ur ett helhets perspektiv.

LarsBertil ekman, vd,
göteborgs Stadshus AB.

SAmhälle
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göra nytta direkt. Ofta sitter man på det viset 
med enskilda pusselbitar i de olika  bolagen, 
men ser inte riktigt var den  enskilda biten 
passar in i det stora pusslet. För man en 
 dialog kan man få ihop  pusslet. Det grund
läggande syftet är att åstad komma en affärs
mässig samhällsnytta.

helhetSSyn är hemligheten
Det är ingen liten organisation det hand
lar om i fallet med Göteborg Stadshus AB. 
Nästan hundra bolag totalt, en omsättning 
på 18 miljarder koronor och omkring 4 300 
anställda. Hur agerar man då för att styra en 
koncern som den här på bästa sätt?

– Att styra en koncern av det här  slaget 
handlar mycket om att ha en förståelse 
för helheten och för vad staden har för 
 ambitioner. Har man det blir det enklare att 
agera i de olika sakfrågor som dyker upp. Ju 
bättre helhetssyn man har, ju enklare blir 
det att knyta ihop alla trådar på ett bra sätt, 
säger LarsBertil Ekman.

Det fungerar som så att kommun styrelsen 
har så kallad uppsiktsplikt och  styrelsen 
för Göteborgs Stadshus AB har i uppgift att 
 utöva ägarstyrning.  Uppsiktsplikt innebär att 
kommunstyrelsen ska syna de  kommunala 
bolagens verksamhet utifrån ändamålet och 
de befogenheter kommunen har.

– Just nu bedriver vi ett utvecklings arbete 
som går ut på att bestämma  vilket  arbetssätt 
som ska gälla i respektive  stödjande tjänste
mannaorganisation.

StorA öron en brA egenSkAp
Göteborg Stadshus AB ägs av staden, men i 
rollen som vd för koncernbolaget är relation
erna med det privata näringslivet viktiga. 
Hur ser man till att den relationen fungerar 
på bästa sätt?

– Det är bra att ha stora öron, för oavsett 
om det gäller det privata näringslivet eller 

andra samarbetspartners kan man lära sig 
mycket genom att lyssna. Genom att lyssna 
och förstå den andra partens mål kan man 
hitta det som förenar, eller kanske tillföra 
ytterligare en aktör för att helheten ska bli 
bra. Sedan finns det alltid situationer när 
man kan behöva jämka lite för att komma 
framåt. Sedan är det alltid bra att ta tid på 
sig att diskutera i tidiga skeden, och på det 
sättet lära känna varandra. De relationer 
man bygger upp ska vara långsiktiga.

ingen koppling till
AnklAgelSernA om mUtor
År 2010 väckte ett reportage i Sveriges 
 Televisions program Uppdrag  Granskning 
stor uppmärksamhet. I programmet fram
fördes bland annat påståenden om att tjänste
män på vissa kommunala bolag i  Göteborg 
skaffat sig personliga fördelar i  relationerna 
till leverantörer. Enligt  LarsBertil Ekman 
inleddes arbetet med att ta fram den nya 
 bolagsstrukturen innan dess.

– Det finns ingen koppling på det 
 sättet, utan tankarna fanns redan innan 
 uppmärksamheten i media att man ville 
ha en tydligare styrning av ägarbolaget. 
 Möjligen påskyndades arbetet något av skriv
erierna. Sedan ska man komma ihåg att sa
ker har kallats för mutor som inte var  mutor, 
utan snarare slarv med  kvitton och brist
fälliga rutiner. Det har sedan dess  kommit 
nya kommun övergripande rutiner  angående 
 representation som  implementeras i  bolagen.

metodiSkA erfArenheter när det 
gäller StorA projekt
LarsBertil Ekman har erfarenhet av  tra 
fik och infrastruktur, bland annat som 
 tidigare chef för Trafikkontoret i  Göteborg. 
Vilka  erfarenheter därifrån tar han då med 
sig i sin nya roll som vd för Göteborgs 
Stadshus AB?
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– Man får ett brett kontaktnät som chef 
för Trafikkontoret, eftersom det är många 
som angås av trafikfrågor. Det handlar ju 
inte enbart om rullande  trafik, utan om 
upp låtande av allmänna  platser och sam
verkande med handel och  cityföreningar. Det 
är också en bra  erfarenhet att ha  varit med 
och  träffat den  typen av överens kommelser 
som man gör i  trafiksammanhang.  Staden 

kom till  exempel överens med handlare 
och fastighets ägare om att rusta upp 
 gator i city, med staden som finansiär till 
50 procent.

Det handlar även om metodiska erfaren
heter som ökar förutsättningarna att lyckas 
med stora och komplicerade projekt.

– På Trafikkontoret lärde jag mig att 
 bryta ner projekten i mindre delar. När det 

gäller trafikfrågor blir det ofta så att man 
 fyller på med det ena här och det andra 
där, och till slut blir det så mycket att det 
blir  ohanterligt. Genom att avgränsa till en 
 omfattning som är genomförbar och dela 
upp det kan man motverka den risken.

”trAnSporten fortfArAnde
för billig”
När det gäller stadens framtida tillväxt 
 spelar logistik en nyckelroll. Även i det fallet 
förespråkar LarsBertil Ekman dialog.

– Jag tror att logistiken i regionen kan 
utvecklas av att vi har mer dialog mellan 
olika planerande enheter. Det är viktigt 
att ha rätt typ av logistik på rätt ställe. Det 
finns tendenser till att det etableras handel 
i logistikområden, eller att det blir fel typ 
av verksamhet i logistikområden som ligger 
nära hamnen, och som i sin tur genererar fel 
typ av transporter. Sedan anser jag att själva 
transporten fortfarande är för billig för att 
det ska vara riktigt effektivt. Där går det att 
effektivisera och det kan kanske behövas 
incitament från politiken för att påverka 
 utvecklingen i rätt riktning.

återflytt Av indUStriprodUktion?
Det finns även andra näringsgrenar som kan 
bidra till en ljus framtid om man får tro vd 
för stadens nya koncernbolag.

– Göteborg är en klassisk industriregion, 
och faktum är att det känns som att det 
blir mer industriverksamhet igen. Många 
företag har tidigare flyttat produktion 
 utomlands, men det börjar bli dyrt, och jag 
tror att vi får se mer produktion här hemma 
igen. Vi är innovativa och det går att komma 
längre på hemmaplan. Ett annat löftesrikt 
område är Life science, bara vi får behålla 
företagen i landet. Ska jag nämna ytterligare 
ett är det spelutveckling, det är inte enbart 
fysiska produkter som efterfrågas. n

Lastterminal i göteborg.
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Alla goda ting är tre!
Vi arbetar i första hand med exklusiva uthyrningsuppdrag från fastig-
hetsägare som har vakanser och från hyresgäster som vill flytta i förtid. 
Alltifrån större projekt till mindre styckelokaler. Vi lotsar även lokal- 
sökande företag till nya lokaler.   
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På Fastighetsnytt.se kunde man  under som
maren rösta på hur mycket man tror  att 
 bostadsfrågan kommer påverka  valresultatet. 
Fem alternativ gavs och svaren  fördelade sig 
på följande sätt:

Alternativet ”Mycket lite” stämmer 
 ganska väl överens med hur det sett ut de 
 senaste valen. Att den största andelen tror 
på viss påverkan kanske antyder att man 
tror att debatten under det senaste året har 
lyft  frågan något.

”Aldrig nått någrA StorA höjder
i SvenSkA rikSdAgSvAl”
SOMinstitutet vid Göteborgs  universitet 
genomför varje höst sedan 1986 en  nationell 
frågeundersökning i syfte att kartlägga den 
svenska allmänhetens vanor och attityder 
på temat samhälle, opinion och medier. I 

deras nya bok, Mittfåra och marginal, finns 
analyser av data från SOMundersökningen 
2013. Bland annat genomförs sedan 1986 
mätningar av medborgarnas dagordning 
om vilka frågor och samhällsproblem som 

är viktigast.
När det gäller dagordning
en hos svenska folkets är 

det inte mycket som 
förändras från år till 

år. Tio i topp på 
årets lista är  exakt 
samma som 2012 
och med samma 
inbördes ordning. 
Arbetsmarknad, 

utbildning och sjuk 
vård toppar med 

33, 30 respektive 28 
 procent  omnämnanden. 

 Tendensen, enligt redakt
ör erna Henrik  Oscarsson 

och  Annika Bergström, är att frågor 
om  ekonomi och arbetsmarknad är på 
svag  nedgång medan välfärdsfrågor som 
 utbildning och sjukvård är på svag  uppgång.

Sedan finns det många kategorier 
 utanför topplistan som endast samlar 
 några få  procent av svaren. Bostadsfrågan 
är en  sådan. Fastighetsnytt frågade  Henrik 
 Oscarsson, professor i statsvetenskap 
och föreståndare för SOMinstitutet, om 
 bostadsfrågan betydelse. Han berättar att 
det är riktigt att bostadspolitik aldrig nått 
några stora höjder i svenska riksdagsval  eller 
andrakammarval.

– Det stora undantaget, som tyvärr aldrig 

blev föremål för en väljarundersökning, var 
kommunvalet 1966 då bostadsfrågan blev 
central när Erlander hamnade i blåsväder.

långt ner på dAgordningen
 för AllA ålderSgrUpper
Även om bostadsfrågan synts mer än 
 någonsin i debatten så får den sannolikt 
inte någon större inverkan på  valresultatet. 
 Författaren och statsvetaren StigBjörn 
Ljunggren skulle tycka det var intressant 
att veta hur frågan ligger hos marginal
grupper som yngre i storstäder, urbana och 
politiskt intresserade.

– Det är uppenbart att politikerna höjt 
aktivitetsgraden i frågorna på olika sätt mot 
studenter och så vidare men sedan är frågan 
om det spelar någon roll.

En intressant notering som tas upp i 
SOMundersökningen är att ”frågor om 
 bostäder uppfattas som ungefär lika  oviktigt 
(36 procent) i alla åldersgrupper”. Den 
yngsta åldersgruppen, 1629 år, står för den 
högsta noteringen på 6 procent.
 
Större frågA regionAlt
Så långt riket. Lennart Weiss,  kommersiell 
direktör Veidekke, håller med om att det 
på riksplanet var länge sedan bostäder 
var en stor politisk fråga, men tror att 
det är en  betydligt större fråga regionalt. 
 Däremot anser han att inget av partierna 
har en  trovärdig bostadspolitik och tror 
inte på några större förändringar under 
 kommande mandatperiod.

– Vem ska efterfråga alla dessa 
 hyres rätter som utlovas när  allmännyttan 
inte får bygga med subventionerade 
 avkastningskrav och de privata bara 
 bygger där det finns  efterfrågan och i goda 
 lägen. Jag tror inte att något banbrytande 
 kommer att ske denna mandatperiod, 
 oavsett vem som tar över så fortsätter man 
lite med hygienåtgärderna. Däremot tror 
jag att det kan bli en het fråga i nästa val
rörelse, säger Lennart Weiss. n

mAttiAS fröjd | mattias.frojd@fastighetsnytt.se

Bostadsfrågan är ett hett debattämne men verkar inte tynga väljarna nämn-
värt när det är dags att lägga sin röst i valet. Så även denna gång om man 
tittar på resultaten från den senaste SOM-undersökningen från Göteborgs 
universitet. Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke, tror dock att det 
kan bli en het fråga, i nästa valrörelse.

Bostäder ingen
viktig valfråga

mycket 22%

avgörande 4%

inte alls 9%

mycket lite 29%

viss påverkan 36%
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Vi måste prata mer om de bättre affärer vi 
kan göra genom återbruk och  renovering 
av befintliga fastigheter. Både ur ett 
 ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

År 2013 startades Nationellt Reno ver
ingscentrum där jag är engagerad. Det är ett 
samarbete mellan näringsliv och  akademin 
med syfte att samla och sprida kunskap 
om effektiva renoveringar. Befintliga 
 byggnader ska bli energieffektiva och deras 
 funktion förbättras för att möta brukarnas 
och  myndigheternas krav. Ökad kunskap 
om  kvaliteter i befintliga fastigheter kan 

ge en högre nyttjandegrad av  lokalerna, 
 vilket ger bättre nyckeltal. Ny yta kan 
skapas.  Exempelvis klarar  stommen i en 
 befintlig fastighet en påbyggnad med två 
till tre  våningar utan extra förstärkning. 
Ett intressant tillskott. Staden förtätas, 
det möjliggör ett större utbud och en mix 
av verksamheter.

Återanvändning är högsta mode. Vi  pratar 
recycling för ett mer hållbart  levnadssätt. Det 
som en gång producerats av  mänsklig hand 
innehåller ett värde och en kraft som går att 

använda på nytt. Många upplever en inne
boende charm i föremålens historia. Vi söker 
kvalitet och är trötta på snabbt  producerade 
varor som inte håller måttet.

Men hur recyclar vi staden? Hur kan 
byggnader återanvändas i ett samhälle 
som förändras i snabb takt? Ett sätt är att 
 konvertera byggnader när vi renoverar. 
Ett kontor kan omvandlas till hotell  eller 
 butiker, en industrilokal kan bli  bostäder 
eller ett kontor. Ett aktuellt projekt som jag 
själv arbetar med är att förvandla  Swedbanks 
tidigare huvudkontor till ett hotell vid 

 Brunkebergstorg i centrala  Stockholm. Det 
här ska vi göra mer. Genom att uppgradera 
befintliga byggnader aktiverar vi delar av 
staden på nytt.

När jag började praktisera som arkitekt 
var det vanligt att ställa om bostadshus 
från  sekelskiftet till kontor. Lokalerna blev 
unika med generösa rum och hög takhöjd, 
men ofta med dåliga rumssamband och 
 kommunikation. Nu bygger vi om dessa 
 kontor till bostäder igen!  Förutsättningar 
och behov förändras. I dag finns en mer 

 varierad efterfrågan på hur vi  människor 
vill bo, framförallt i storstäderna. Vi 
 konverterar  industrifastigheter till unika 
 bostads lösningar. Singelhushållen ökar, och 
vi  ställer andra krav på utformningen av vår 
 bostad. Samtidigt  efterfrågar företag  kontor i 
 moderna lokaler i rätt läge, som stödjer deras 
varumärke och är attraktiva för de  anställda. 
Lokaler där flexi bilitet,  generalitet och 
 kommunikation är nyckelord. Det är långt 
ifrån självklart att dessa lokaler  ligger centralt. 
Ny infrastruktur binder samman staden och 
ger många  områden ett nytt  sammanhang.

I takt med urbaniseringen förtätas våra 
städer. Men vad händer med de befintliga 
husen? Hur kan vi använda dem på bästa 
sätt och skapa en intressant mix av gammalt 
och nytt? Vi måste renovera de fastigheter 
som har passerat sin tekniska livslängd. 
Vi  behöver energieffektivisera och bygga 
 hållbart. I renoveringsprocessen måste vi 
utgå från olika perspektiv:  Miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt. Vi behöver  modeller 
för hållbar renovering och öka  kunskaperna 
om kvaliteter i de befintliga husen och 
i stadsmiljön. Detta gäller framförallt 
 renoveringen av bostadsbeståndet från 
50 och 60talen. Vi måste bevara historien 
som skapar mervärde till sin omgivning 
 samtidigt som vi bygger en trygg,  attraktiv 
och hållbar stad för alla. Detta anser jag 
är en av de viktigaste uppgifterna för oss 
 arkitekter och alla aktörer inom fastighets 
och byggbranschen.

Så: Konvertera – renovera – bygg  hållbart. 
Låt oss recycla staden! n

Smart renovering skapar 
nya ytor och nya intäkter

Arkitektur UllA bergStröm
arkitekt och partner, 

White arkitekter ab

i takt med urbaniseringen förtätas 
våra städer. Men vad händer med 

de befintliga husen?
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Gör om. 
Gör rätt.
Bygg ut.

Vi på SBAB Företag & Brf pratar ständigt med bostads
rättsföreningar, ombildningskonsulter,  fastighetsägare och 
byggbolag. Alla säger samma sak: för att Sverige ska 
snurra fortare behövs mer byggande i storstäderna. Så 
budskapet till dig som beslutar om detta kan bara bli ett: 
bygg mer. Ring oss om finansiering på 077145 30 30.

Företag & Brf 



Daniel Markström har jobbat med invest
eringar och utvecklingsprojekt i drygt sju år 
på Humlegården, bland annat har han varit 
 huvudprojektledare för byggnationen av Swed
banks nya huvudkontor i  Sundbyberg. Den nya 
befattningen innebär att  samordna, utveckla 
och stärka  Humlegårdens strateg iska arbete 
inom arkitektur och  stadsbyggnadsfrågor.

En viktig del av den nya rollen blir att 
 koordinera kunskapsutvecklingen inom 
Humlegården.

– Vi har i princip all kompetens inhouse, 
från drift och skötsel till utveckling av stora 
projekt. Det ger oss en möjlighet och styrka 
att bedriva den här typen av frågor, både i 
det lilla och i det stora. Om alla ska jobba mer 
 aktivt kring arkitektur och gestaltning  gäller 
det att diskutera och utbilda inom dessa 
 frågor. Att skapa medvetenhet om det vi gör. 
Det ska vara genomtänkt, klokt och naturligt
vis estetiskt, säger Daniel  Markström.

I det strategiska utvecklingsarbetet för 

det befintliga beståndet ska Humlegården 
ta fram arkitektoniska riktlinjer för varje  
 fastighet, vad är viktigt att bevara och hur kan 
de  utvecklas. I de stora utvecklings projekten 
är ambitionen att ytterligare höja nivån på 
 arkitekturen och utförandet. Då blir även 
 valet av samarbetspartners  Humlegården ska 
arbeta med en strategiskt viktig fråga.

– Här är det också viktigt få in kunskaper 
och erfarenheter från vår driftsorganisation 
då det gäller att hitta det optimala sam spelet 
mellan formgivning, teknik och funktion, 
säger Daniel Markström.

Sammantaget tror Daniel Markström att 
det kommer generera positiva värden till 
 företaget även om de inte alltid går att mäta.

– Bra arkitektur har kvaliteter som kan 
vara svåra att direkt kvantifiera i kronor 
och ören. Det är långsiktiga värden som 

skapas, exempelvis i form av stärkt varu
märke, ökad attraktivitet för en fastighet 
och minskade behov av lokalanpassningar, 
säger Daniel Markström.

PerArne Rudbert, vd Humlegården, 
 menar också att bra arkitektur även är en 
hållbarhetsfråga.

– Tillsättandet av denna tjänst, vilken 
även kommer ingå i företagsledningen, är 
en tydlig markering av hur viktigt frågor 
kring arkitektur och stadsbyggnad är för 
oss. Att utveckla fastigheter långsiktigt 
och med hög arkitektonisk nivå är inte bara 
värdeskapande för oss och våra kunder, vi 
bidrar samtidigt till en mer hållbar stads
utveckling, kommenterar PerArne Rudbert, 
i ett  pressmeddelande. n

Mattias Fröjd

Humlegården vill sätta ännu mer 
 fokus på arkitektur och stadsbygg- 
nads frågor och Daniel Markström, 
idag projektchef på  Humlegården, får 
ett utökat ansvar och den 1  september 
tillträder han även tjänsten som 
 arkitekturchef.

humlegården tillsätter 
arkitekturchef
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Fjärrvärmen 
skapar kretslopp.

Konsumtion av varor och tjänster ger upphov till restprodukter.

Mycket av restprodukterna återvinns idag och kan ge energi tillbaka 

till samhället som fjärrvärme och el. Fjärrvärme produceras 

bland annat ur spillvärme från avloppsvatten, kontor och datorhallar, 

stockholmarnas hushållsavfall, solenergi eller skogsrester. 

Vi cirkulerar energi som redan fi nns i samhället, och vi hämtar 

förnybar energi från naturen. På så sätt skapar vi ett kretslopp av

energi och bidrar till en mer hållbar stad. Läs mer på fortum.se
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Nu är det dags för terminsstart på  universitet 
och högskolor igen. Man får säker ligen  räkna 
med att efterfrågan på framförallt små lägen
heter ökar i universitets städer, inte minst i 
Stockholmsområdet. Studenter som har 
 antagits till en utbildning letar med ljus och 
lykta efter någonstans att bo. Några lyckliga 
får tag i ett förstahandskontrakt till en  vanlig 
hyreslägenhet eller en student lägenhet. 
 Några blir utsatta för  bedrägerier och 
 betalar förskott utan att få någon  lägenhet. 
För många är möjligheten att få en lägen
het starkt begränsad och de är hänvisade till 
 relativt kortvariga andrahandskontrakt som 
annonseras ut på Blocket och andra hemsidor.

Jag har gjort en snabb,  ovetenskaplig 
 genomgång av annonser på Blockets  hemsida 
avseende uthyrning av små  lägenheter 
 innanför tullarna i Stockholm. De  första 
åtta lägenheterna jag hittade var  mellan 24 
och 54 kvadratmeter och den  begärda hyran 
låg mellan 11 000 och 20 000 kronor per 
månad. Hyran varierade mellan drygt 3 100 
och 6 000 kronor/kvadratmeter och år. De 
begärda hyrorna ligger, milt uttryckt, över 
bruksvärdeshyran för respektive lägenhet. 
Jag har svårt att tro att bruksvärdeshyran 
för en sådan lägenhet påtagligt skulle över
stiga 1 500 kronor/kvadratmeter och år.

I en tidigare krönika har jag tagit upp 
 lagen om uthyrning av egen bostad. Den 
trädde i kraft den 1 februari 2013 och 
 innebar i realiteten att en bostadsrätts
havare kunde hyra ut sin lägenhet till 
marknadshyra i  stället för som tidigare 
till bruksvärdeshyra. Syftet med lagen var 

att ge ökade incitament att hyra ut främst 
 bostadsrättslägenheter i  andra hand. Efter
som lagen inte gäller när en hyresgäst hyr ut 
sin lägenhet i andra hand måste man skilja 
mellan andrahands uthyrning av bostads
rättslägenheter och  hyreslägenheter.

Jag har inte gjort någon kontroll av 
om de utannonserade lägenheterna är 
 bostadsrättslägenheter eller  hyreslägenheter 
som hyrs ut i andra hand. Skillnaden kan 
 framstå som oväsentlig för den som söker 
en  bostad. Upplåtelseformen påverkar i sig 
inte  lägenhetens skick eller läge. Upplåtelse
formen har emellertid stor betydelse för 
den som hyr en lägenhet på till exempel ett 
år. Låt oss anta att hyran för lägenheten 
 uppgår till 12 000 kronor per månad och att 
 bruksvärdeshyran uppgår till 5 000 kronor.

A, som hyr en bostadsrättslägenhet i 

andra hand, kan inte återkräva den del av 
hyran som överstiger bruksvärdeshyra för 
lägenheten. Han kan visserligen begära 
villkors ändring, men riskerar då att mötas 
av en uppsägning från bostadsrätts havarens 
sida. Om han vill bo kvar får han betala 
 begärd hyra, låt oss säga 12 000 kronor per 
månad eller 144 000 kronor för ett år.

B, som hyr en hyresrättslägenhet i andra 

hand, har däremot dragit en vinstlott. Efter 
att ha bott i lägenheten ett år och betalat 
144 000 kronor kan han vända sig till hyres
nämnden och begära återbetalning av den 
hyra som överstiger bruksvärdeshyra, alltså 
84 000 kronor. Ett betydande belopp som 
överstiger hälften av den avtalade hyran.

Ur A:s perspektiv måste det rimligtvis 
framstå som godtyckligt och orättvist att B 
har rätt att kräva tillbaka överhyra medan 
han inte kan göra det. Varför ska B över
huvudtaget ha rätt att återkräva överhyra? 
Bör inte ingångna avtal hållas? Varför måste 
A betala marknadshyra när bruksvärdeshyra 
gäller för andra lägenheter? Bör inte samma 
regler gälla för alla lägenheter som hyrs ut?

Problemet gäller inte om vi bör ha 
 bruksvärdeshyra eller marknadshyra utan  
effekterna av att hyresmarknaden bryts 

ner i flera delmarknader med olika  spel 
regler för respektive delmarknad. I  vilken 
 utsträckning är en sådan uppdelning 
 motiverad och  legitimerad, inte bara ur 
ett hyresvärds perspektiv utan också ur ett 
 hyresgästperspektiv? Skulle A anse det vara 
en  tillräcklig förklaring att peka på att han 
 kanske inte hade fått hyra någon lägenhet 
om han inte betalat marknadshyra? n

Upplåtelseformen har 
 betydelse... för hyresgästen

Juridik jonny flodin
uniVersitetsadjunkt, kth

Bör inte samma regler gälla för alla 
lägenheter som hyrs ut?
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I så gott som samtliga  pantsättningsavtal 
som nu ingås där ett dotterbolag ska 
ställa säkerhet för ett moderbolags 
 skyldigheter enligt ett låneavtal, ställs 
krav på att en  sådan pantsättning ska 
 villkoras av att pant sättningen är förenlig 
med  aktiebolagsslagens bestämmelser om 
 värdeöverföring (vinstutdelning eller annan 
överföring av värde).

Anledningen uppges vara att skydda 
 dotterbolagets styrelse mot ett skadestånds
ansvar i det fall pantsättningen senare skulle 
visa sig vara ogiltig.

stäMMer det Verkligen?

Frågan aktualiserar inte bara när och vilket 
ansvar en styrelse kan riskera ett ansvar för 
utan även det avtalsförhållande som  ingåtts 
mellan moderbolaget och   finansiären. Låt oss 
titta på ett exempel och hur det idag  hanteras 
men också varför det finns goda skäl att ett 
sådant förbehåll inte bör  accepteras varken 
av finansiären eller ett dotterbolag.

Ett bolag inleder förhandlingar med en 
 finansiär att finansiera ett  moderbolags 
 upptagande av ett lån. Parterna  kommer 
överens om en finansiell struktur och 
 vilka säkerheter som ska ställas för finans
ieringen vilket i sin tur styr bland annat 
pris sättningen, det vill säga vilken marginal 
som ska gälla för den erbjudna faciliteten. 
Låneavtal upprättas men i samband med 
ett första utkast pantsättningsavtal där ett 
dotterbolag ska ställa säkerhet för moder
bolagets lån ställs krav att giltigheten av 
dotterbolagets pantsättning ska förbehållas 

aktiebolagslagens bestämmelser om värde
överföring, det vill säga i praktiken skapas 
en villkorad pantsättning.

Till att börja med innebär kravet på 
 förbehåll att låntagaren avvikit från den 
överenskomna strukturen och krav på 
 säkerheter då en villkorad pantsättning 
knappast kan likställas med en pantsättning 
som inte är villkorad. Därutöver är också 
problemet att förbehållet skjuter frågan om 
pant sättningens giltighet eller inte på fram
tiden, det vill säga den frågan får parterna 
diskutera om pantsättningen ifrågasätts av 
exempelsvis en konkursförvaltare eller an
nan borgenär än finansiären mot dotterbo
laget. En långivare som vill realisera en ställd 
säkerhet av dotterbolaget riskerar alltså 
först att behöva klargöra om pantsättningen 
är giltig eller inte. Det är knappast ett scena
rio en långivare vill riskera hamna i.

Vad är då en juridisk analys aV ett 

 förbehåll oM det ska accepteras 

 eller inte?

Att en styrelse enligt aktiebolagen under vis
sa förutsättningar har ett skadeståndsansvar 
är inte nytt och detta ansvar gäller samtliga 
beslut och åtgärder en styrelse tar. Varför ett 
sådant ansvar helt plötsligt inte ska gälla i 
samband med att ställa en säkerhet är där
för svårt att förstå. För att sätta frågan på 
sin spets skulle man också kunna likställa 
det med att en styrelse i ett avtal om att sälja 
en viss egendom samtidigt lägger in ett för
behåll att försäljningen är villkorad av att 
den följer aktiebolagslagens  bestämmelser 

om värdeöverföring. Ett sådant förbehåll 
skulle knappast en köpare acceptera.

Styrelsens risk för skadestånd  inträffar 
 endast om styrelsen agerat  vårdslöst. 
Ett  felaktigt beslut, om exempelvis  pant 
sättningen senare skulle visa sig  ogiltig, 
innebär dock inte med automatik att 
 styrelsen får ett sådant ansvar. Det är trots 
allt fortfarande tillåtet för en styrelse att 
 fatta dåliga/felaktiga beslut utan att det 
leder till ett ansvar (det skulle annars vara 
ganska svårt att få någon att acceptera att bli 
ledamot i en styrelse).

Inom vilka ramar en styrelse i ett dotter
bolag kan ställa säkerhet för ett moder bolags 
förpliktelser finns inte skrivet i svart och 
vitt (som det sällan är inom juridiken) utan 
det handlar om att styrelsen  behöver göra 
en samlad bedömning av samtliga  relevanta 
fakta. Denna bedömning behöver också 
 långivaren göra, mer om det senare. Det 
finns en hel del vägledning i den  juridiska 
litteraturen vilka dessa förutsättningar är 
och hur de ska tillämpas. Enkelt uttryckt 
ska nyttan för pantsättaren motsvara för
pliktelsen, det vill säga prestationerna ska 
motsvara varandra och då blir frågan om en 
värdeöverföring inte aktuell.

Nyttan i detta sammanhang kan 
exempel vis vara att moderbolaget lämnar 
ett koncernlån till dotterbolaget och att 
ställd säkerhet motsvarar mottaget lån. 
Detta är den enklaste varianten och ganska 
vanligt förekommande i en finansierings
transaktion varför frågan om förbehållet 
i dessa fall är lätt att hantera. Nyttan kan 

Juridik Sten gejrot
partner, Maqs laW firM

Villkorad pantsättning på grund av aktiebolagslagen –

Är det en klok lösning?

regler
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även vara en kommersiell nytta (omedelbar eller framtida) 
men även här finns det bra riktlinjer inom litteraturen hur 
sådan nytta kan resultera i att det inte förekommer någon 
värdeöverföring.

Lite överraskande är kanske att även långivaren behöver 
göra samma bedömning, det vill säga om dotterbolaget kan 
visa att finansiären insåg eller bort inse att pantsättningen 
stod i strid med aktiebolagslagen ska ställd pant gå åter om inte 
 långivaren kan visa att långivaren agerat i god tro.  Skyldigheten 
att göra denna bedömning är alltså ömsesidig både för långivare 
(panthavaren) och dotterbolaget (pantsättaren).

löser ett förbehåll denna skyldighet för båda 

 parter att göra en bedöMning utifrån

aktiebolagens bestäMMelser?

Nej, det är då enligt min uppfattning inte möjligt för lån
givaren att kunna åberopa god tro och därmed rätt att behålla 
ställd säkerhet om den i ett senare tillfälle skulle bedömas 
vara ogiltig.

För dotterbolagets styrelse blir konsekvensen sannolikt 
ännu mer negativ då styrelsen valt att inte ta reda på en känd 
rättsfråga och dess konsekvens utan istället valt att skjuta 
 svaret på frågan på en obestämd framtid. Det är ett agerande 
som kan bedömas som vårdslöst och därmed risk för skade
stånd/bristtäckningsansvar. Istället för att uppnå en fördel 
med ett förbehåll försätter sig således både långivare och 
 dotterbolag i en sämre position.

Lösningen är därför att båda parter utifrån  tillgängligt 
 underlag, avtalad struktur och säkerheter gör sin egen  samlade 
bedömning om tänkt finansiering kan anses förenlig med 
 aktiebolagslagen istället för att lita på ett förbehåll som  sannolikt 
endast kan få negativa konsekvenser för båda parter. n

För  dotterbolagets 
 styrelse blir 

 konsekvensen 
 sannolikt ännu mer 
negativ då styrelsen 

valt att inte ta reda på 
en känd rättsfråga och 
dess konsekvens utan 
istället valt att skjuta 
svaret på frågan på en 

 obestämd framtid.
En god a�ärsjuridisk 
relation är oumbärlig 
för stunden. Och lönsam 
för lång tid framöver.

Att ge rätt råd i tid är en självklarhet. 
Att erbjuda specialistkompetens 
inom många verksamhetsområden 
likaså. Men framgångsrik rådgivning 
kräver även ett genuint och 
långsiktigt engagemang för 
klientens a�ärer. Att hjärtat är 
med helt enkelt.

Genom att kombinera specialist-
rådgivning med en service utöver
det vanliga vill vi på Hamilton skapa 
långsiktiga och framgångsrika 
relationer med våra klienter. 

www.hamilton.se



SIGTUNAHEM ÄR ETT MODERNT, välrenommerat 

serviceföretag inom bostadsbranschen med 4 500 

hyresrätter i Sigtuna kommun. Våra största utma-

ningar just nu är renovering av det gamla beståndet 

visavi bygga nytt. I båda fallen har vi utvecklat egna, 

relativt unika modeller. Vi tar emot besök från hela 

landet idel öra att höra hur vi gör. Viktigast av allt. 

Våra hyresgäster. Tillsammans har vi utvecklat  

konceptet ombyggnad i tre nivåer; mini, midi, maxi. 

Med stor lyhördhet har vi också utvecklat vårt kon-

cept för nybyggnation. Små, yteffektiva lägenheter 

som tar sin förlängning ute på gården med rum för 

lek, rum för allvar, för odling, för gemenskap. Bero-

ende på intresse och smak. Nettoeffekten, en  

extralägenhet i huset för gemenskap eller för gästers 

övernattning. Bara fantasin sätter gränser. 

Drömmer du om ett nytt liv? Nya utmaningar? Nytt jobb?

Kanske lockas du av tanken men låter det stanna vid just det. Har du familj är det så mycket som ska stämma för att 

alla ska trivas. Först och främst utbud och möjligheter till ett attraktivt och funktionellt boende. Kanske möjligheter till 

förskoleplats liksom väl fungerande skolor. Tilltalande utbud av fritidsaktiviteter och kulturupplevelser. 

Det finns en plats på jorden som erbjuder allt det och lite till. Sigtuna. Här bor du i historien och bygger framtiden. Här 

förenas Sveriges första mötesplats, Sigtuna stad med Sveriges största- Arlanda flygplats. Här byggs det för fulla hus. 

Hyresrätter, bostadsrätter och egna hem. Hur du än väljer att bo har du djur och natur, slott och herresäten på en arm-

längds avstånd. Nu planeras för Litteraturfestival i Sigtuna stad i dagarna två med idel kulturpersonligheter. I Märsta 

invigdes nyligen en ny konsthall och snart står en ny Kulturskola redo att ta emot framtidens talanger. I Rosersberg 

blommar näringslivet och entreprenörskapet. Och i Valsta byggs Blåbärsparken, en ny temapark redo att ta emot både 

barn och vuxna för kreativa och spännande upptäckter. Just barnen mår särskilt bra i Sigtuna. Det fick vi bevis för 

under året då undersökningar visade att allt fler når målen i skolan. Som du förstår bör inte valet av boplats stå i vägen 

för just dina drömmar. 

Om dina drömmar inkluderar utmaningen att bygga samhälle? Att utveckla trygga och trivsamma miljöer för alla dem 

som valt att bo i hyresrätt i Sigtuna kommun. Och som inte minst brinner för att leda och se 80 medarbetare utvecklas 

och växa med uppgiften, kan nu drömmen bli verklighet. 

SOM DU MÄRKER ÄR VI ETT KREATIVT och  

engagerat gäng. Som alltid sätter våra hyresgäster 

och kunder i fokus. Vi letar nu en ledare som brin-

ner för att utveckla hyresrätten tillsammans med oss, 

som brinner för att skapa framtidens boende i en av  

Sveriges mest expansiva kommuner. Och som inte 

minst brinner för att skapa Sveriges bästa arbets-

plats. 

Mer information om oss hittar du på sigtunahem.se

Vågar du – vågar vi!

VD SigtunaHem

SigtunaHem  
– ett skönare liv!

Vd.indd   1 2014-08-19   13:18:40
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forSkning

KTH/Fastigheter och byggande har  initierat 
ett forsknings och  utvecklingsprojekt 
med fokus på processen där ett bygg
projekt  växer fram i samverkan mellan den 
 offentliga och privata sektorn – mellan 
 kommun och  byggherre.

En bakgrund till projektet beskrivs med 
att plan och byggprocessen ofta  kritiseras för 
att vara otydlig,  oförutsägbar och  utdragen 
och i behov av att utvecklas och  effektiviseras. 
Tidigare  forskningsprojekt  genomförda på 
KTH/Fastigheter och  byggande har pekat på 
brister i  regel systemet. En slutsats i denna 
forskning har dock varit att lagstiftningen 
visserligen ger ramar för hur plan och bygg
projekt genomförs, men att effektivisering 
av processer i mångt och mycket  handlar 
om arbetsformerna och kompetens på 
 ”verkstadsgolvet”.

mål och reSUltAt

Projektets mål är att utveckla kunskap om 
samordningen mellan kommun och bygg
herre: Vad händer i de olika stegen i  pro cessen? 
Vem gör vad och när? Vilka förväntningar 
och behov har kommun  respektive bygg

herre på varandra? Vad skapar  respektive 
försvårar  förutsägbarhet under processen? 
Syftet med projektet är att lyfta fram faktorer 
som kan bidra till ett bättre samspel mellan 
 kommun och  byggherre, vilket skapar en mer 
 effektiv och förutsägbar process som bättre 

 möter såväl kommunens som byggherrens 
 förväntningar och behov.

genomförAnde

•	 Sammanställa	 projektledningslitteratur- 
 ens rekommendationer för hur sam  
 verkan i dylika projekt och processer bör  
 organiseras och ledas.
•	 Kartlägga	 nuläget	 genom	 litteratur	- 
 studier, enkäter och intervjuer med   
 kommun och byggherre för att tydliggöra  
 aktuella problemområden.
•	 Inventera	erfarenheter	från	goda		exempel	 
 på samverkan.
•	 Utveckla	 tentativa	 förslag	 till	 samspels- 
 modell(er) och samspelsmetod(er)mellan  
 kommun och byggherre.
 
Under projektets gång ska workshops 
 hållas med kommun och byggherrar för att 
 stämma av tentativa resultat och fortsatt 
process. Dessutom ska handledningsmöten 
med doktorand och handledningskommitté 
ske löpande under projektets gång. n
 
Mattias Fröjd

Forskningsöversikt

FOTO: SigUrDUr J óLAFSSOn

”samspelet mellan kommun och 
byggherre i plan- och byggprocessen”

fakta

titel: Samspelet mellan kommun och 
byggherre i plan- och byggprocessen
Projektledare: Tina Karrbom Gustavsson 
(tina.karrbom@abe.kth.se)
Medarbetare: Projektet kommer att 
genomföras av en doktorand med en 
handledarkommittee bestående av Thomas 
Kalbro, Jenny Paulsson, Tina Karrbom 
Gustavsson och Eidar Lindgren.   
institution: Kungliga Tekniska Högskolan
finansiär/bidragsform: Sveriges Byggindu-
striers satsning på ”Hållbart samhällsbyg-
gande i världsklass” och Stadsbyggnads-
benchen. övrig finansiering sker ”in kind”.
samarbetspartners: Medverkande är 
Huddinge kommun, Arena Huddinge (som 
samlar ett flertal av byggherrarna i Hud-
dinge) och Stadsbyggnadsbenchen.
tidsram: 2014-2016



Syftet med examensarbetet var att  definiera 
ingående delar i en modell för bostads
utvecklingsprocessen samt undersöka 
hur processen bör se ut för att maximera 
 chansen för god värdeutveckling.  Målet 
var att  fastställa framgångsfaktorer och 
 utmaningar för god värdeutveckling i 
bostadsutvecklings processen samt under
söka hur processen borde utformas för att 
minimera  utvecklarens risk.

För att identifiera en optimal modell 
och införskaffa nödvändig information om 
ämnet behandlar de teoretiska  kapitlen 
framgångsfaktorer, utmaningar, risker, 
 intressenter, värdeutveckling av fastigheter 

och grundläggande juridiska bestämmelser 
kring planprocessen.

Det anses idag både för dyrt och 
 komplicerat att bygga. Regelverken kring 
 exploateringsprocessen är komplicerade 
 vilket ofta försvårar planprocessen och gör 
den långdragen. Dessutom är  konkurrensen 
på en del håll begränsad, stora bolag drar 
 indirekt fördelar av att processen tar tid då de 
 genom ett större kapital kan ha flera  processer 
igång samtidigt. För att få fart på bostads
byggandet och öka  konkurrensen måste 
därför en del hinder  elimineras och enklare 
processer upprättas. Förutom de juridiska 
aspekterna, som är svåra för en  utvecklare 

att påverka, visar det här  examensarbetet 
att stora framsteg kan  göras genom att 
 arbeta med en mer  systematiserad modell för 
 bostadsutveckling där ett  större arbete läggs 
ner främst i de inledande  skedena.

Examensarbetet är avgränsat till  stegen 
från idé till byggstart där även detalj
planeprocessen har behandlats.  Byggnation 
och förvaltning ligger utanför arbetets 
 ramar. Huvudfrågeställningen för  arbetet 
har varit att undersöka hur bostads
utvecklingsprocessen bör läggas upp för 
att uppnå god värdeutveckling med minsta 
 möjliga risk för utvecklaren.

ArbetSproceSS 
Frågeställningen och målet med  arbetet har 
arbetats fram tillsammans med  fastighets  
utvecklingsavdelningen på NAI Svefa och 
Avdelningen för Byggproduktion på Lunds 
Tekniska Högskola. Arbetets  inledning 
 består av tidigare nämnd teori samt 
 empiri i form av intervjuer med nio olika 
fastighets utvecklare verksamma i Skåne. 
De  intervjuade bolagen är indelade i tre 
stycken storlekskategorier för att få ett så 
 differentierat material som möjligt samt 
undersöka om det finns några skillnader 
mellan stora, medelstora eller mindre  bolag. 
Slutligen har empirin analyserats med  teorin 
som grund för att kunna dra slutsatser om 
bostads utvecklingsprocessen.

SlUtSAtS
Utvecklare bör arbeta efter en modell för 
 bostadsutveckling med hög grad av system
ati sering med förutbestämda  besluts punkter 
och tydligt definierade steg. Störst  fokus bör 

examensarbete

en systematisk syn på processen 
för fastighetsutveckling
Bostadsutvecklingsprocessen är komplex, tidskrävande och  befattad med 
 flertalet risker och utmaningar.  Studien undersöker om det går, att  genom 
hög grad av  systematisering och förutbestämda beslutspunkter, minimera 
riskerna och öka  chanserna för att övervinna utmaningarna i processen. 
 Utgångspunkten var att se regelverken och de kommunala processerna som 
förutsättningar och istället utreda vad utvecklaren kan göra för att lyckas.

Lucas nilsson och Victor hallengren.

forSkning
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läggas i början av  processen där  projektets 
idé tas fram.  Genom att lägga kraft i  början 
 minskar  risken för  kostsamma  ändringar 
längre fram. I de inledande  stegen är 
det av stor vikt att genomföra analys av 
 marknad, målgrupp,  intressenter,  risker 
och  förut sättningar. Målgruppen bör vara 
 styrande för hela projektets  utformning 
och bör  analyseras löpande för att  kunna 
 anpassa och forma projektet efter vad 
 slutanvändarna söker. I den fram tagna 
 modellen för  bostadsutveckling har, 

till  skillnad från hur många utvecklare 
 arbetar idag, två steg  placerats före start 
av  detaljplan.  Anledningen till detta är 
att  detaljplaneprocessen är komplex och 
 innefattar en hel del risk och  osäkerhet. 
 Genom att innan detaljplaneprocessen 
startar ha fastslagit projektets fortsatta 
 inriktning och  dessutom ha identifierat 
 intressenter, risker och  förutsättningar ökar 
chanserna för en lyckad  detaljplaneprocess 
avsevärt. Tidig och god kontakt med 
 kommunen där utvecklaren är tydlig med 
vad projektet innebär utpekas av  utvecklarna 
som en stor framgångsfaktor. Under 
detaljplane processen är en av riskerna över
klaganden. Detta kan förebyggas genom att 
utforma en kommunikationsplan utifrån 
intressentanalysen som ska tas fram i de 
 föregående stegen.

En annan skillnad jämfört med hur 
de flesta utvecklare arbetar idag är att 

 exploateringsprocessen startar i  början 
av detaljplaneprocessen istället för i 
 slutet. Detta gör att kostnader som kan 
inne fattas i avtalet blir kända tidigt när 
 möjlighet för förändring finns.  Utvecklaren 
slipper genom detta få en överraskning 
som kan slå hårt mot kalkylen i slutet av 
 detaljplaneprocessen.

Några av utvecklarna tar tidigt fram 
ett projektprogram som fungerar som ett 
 styrdokument för processen, detta bedöms 
vara en stor framgångsfaktor. Besluts

punkten projektprogram som  avslutar 
steget förstudie syftar till att fastslå ett 
sådant  dokument innehållande en helhets
beskrivning av projektet i form av mål, syfte, 
kalkyler, skisser, förutsättningar och olika 
analyser. Projektprogrammet är ett  levande 
dokument som följer med och  förfinas 
 genom hela processen och säkerställer att 
ingen del faller mellan stolarna.

Flera av utvecklarna inleder  projektering 
medan detaljplaneprocessen pågår men 
upplever att det finns en del nackdelar med 
detta då det ofta kan orsaka dyra ändringar. 
För att motverka detta tas enbart program
handlingar fram under steget utveckling. 
När detaljplaneprocessen är avslutad är det 
mer eller mindre säkert vad som kommer 
att byggas och då tas beslut om att starta 
 projekteringen i form av systemhandlingar.

När systemhandlingar är färdigställda 
påbörjas detaljprojektering inför  byggstart 

parallellt med processen för bygglov samt 
framtagande av försäljningsmaterial. En fram
gångsfaktor för försäljningen är att lyckas ta 
fram ett försäljnings material som verkligen 
riktar sig till den tänkta  målgruppen, gärna i 
form med ett koncept där inte bara bostaden 
marknadsförs utan projektet som helhet.

Bostadsutvecklingsprojekt kräver i  regel 
en hög andel främmande kapital och de 
 flesta finansiärer, till exempel banker,  ställer 
krav på att en viss andel av projektet ska 
 säljas före byggstart.

Utöver utformningen av processen är 
även sammansättningen av projektgruppen 
en viktig faktor för att lyckas. Kontinuitet 
i projektgruppen bör eftersträvas och en 
 representant från varje funktion från idé till 
färdig byggnad bör finnas med från början. n

Ackvisition

Idé &
Ackvisition

Projekt-
program Projektering FörsäljningBygglov Byggstart

System-
handlingar

Bygg-
handlingar

Försäljnings-
material

Bygglov

Försäljning
till x %Förstudie Utveckling

Detaljplan

Exp. avtal

modell för boStAdSUtveckling
Victor Hallengren och Lukas Nilsson

exAmenSArbete, lth 2014

titel: En systematisk syn på processen för 
fastighetsutveckling

författare: Victor Hallengren och 
Lukas Nilsson (LTH)

kontakt: victor.hallengren@gmail.com och 
nilsson_lukas@hotmail.com 

handledare: Stefan Olander (LTH), Catarina 
Ekberg (NAI Svefa) och Mikael Lannerheim 
(LimhamnsHus)

institution: Byggvetenskaper, Avdelningen 
för byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola



Investera I Dalarnas 
tIllväxtmotor

I Falun Borlänge-regionen bor 165 000 människor. 
Städerna växer varje år och 2 500 nya bostäder 
kommer att behövas de närmaste åren. Det ska 
även investeras 600 miljoner i nyproduktion och 
ombyggnationer av skolor samt byggas 800 st 
SÄBO-bostäder.

FALUN                  BORLÄNGE                  GAGNEF                  LUDVIKA                  SMEDJEBACKEN                  SÄTER

Falun Borlänge-regionen aB

info@fbregionen.se  ▪  www.fbregionen.se  ▪  www.facebook.com/fbregionen 

träFFa  

oss på

FörDjupnIng t 

tors 18/9

kl 11–12

INVÅNARE

165 000

GODA
PENDLINGS-

MÖJLIGHETER

STUDENTER
 HÖGSKOLAN

16 000

ARBETS-
TILLFÄLLEN

80 000

TURISM

1,5 MILJARD

Genom ett nära samarbete mellan regionens  
kommuner är målet att göra det enkelt och smidigt 
att bygga och investera i regionen. För att möta 
bostadsmarknadens privata aktörer har regionen 
tagit fram en gemensam översiktsplan och ett  
unikt arbetssätt. 

träffa oss på Fördjupning t tors 18/9 kl 11.00–12.00 så berättar vi mer. välkommen!
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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.

Björn Anderson, generaldirektör, Statens fastighetsverk
Klas Danielsson, vd, SBAB
Christina Cedérus Olauson, uthyrningschef, Platzer
Ola Orsmark, vd, Briggen
Gunnar östenson, affärsutvecklingschef, MKB

evA nordStröm

vd, Skb

AnnA-kArin hAg

ekonomi- och finAnSdirektör,
hUmlegården

Anna-Karin Hag kommer närmast från John Mattson Fastighets AB 
där hon arbetar som CFO. Dessförinnan var hon koncerncontroller 
på Vasakronan. Tjänsten tillträder Anna-Karin Hag efter årsskiftet.

johAn gerklev

lArS berglUnd

hållbArhetSchef, SkAnSkA

AffärSUtvecklingSchef, ncc boende

Johan Gerklev tar steget från miljöchef till hållbarhetschef på Skan-
ska Sverige. Han kommer i sin nya roll att utöver miljö också ansvara 
för Skanskas arbete inom social och ekonomisk hållbarhet.

NCC rekryterar Lars Berglund som ny affärsutvecklingschef på 
NCC Boende. Närmast kommer han ifrån Stockholms stad där han 
arbetat på avdelningen för projektutveckling som ansvarig för ex-
ploatering i innerstaden och del av västerort. Tidigare har han även 
varit verksam som exploateringschef i Haninge kommun.

chriS öSterlUnd

chef för ekonomi och finAnS, SAbo

Chris österlund är för närvarande vd för Stiftelsen Stockholms 
Studentbostäder. Tidigare har Chris österlund arbetat som vd för 
Nynäshamnsbostäder och ekonomichef på Botkyrkabyggen. Hon har 
även varit ekonomichef och administrativ chef på Sollentunahem. 
Hon tillträder sin nya tjänst vid årsskiftet.

dr thomAS beyerle

AnAlySchef, cAtellA

Dr Thomas Beyerle är utsedd till analyschef för Catellas europeiska 
fastighetsrådgivning. Thomas Beyerle kommer närmast från rollen 
som vd och chef för hållbarhetsarbete och forskning på IVG Immobi-
lien AG. Tidigare var han Head of Global Research på Aberdeen.

på nyA poster

fler rekryteringAr

Eva Nordström har en lång bakgrund inom bygg- och 
fastighetsbranschen, framförallt inom HSB. Hon började 
i HSB Norr 1997 och arbetade på HSB:s Riksförbund 
mellan 2001 och 2009. Närmast kommer hon från 
 tjänsten som Näringspolitisk chef på Arbetsgivar-
föreningen KFO där hon jobbat i fyra år.

Eva Nordström ser SKB som en spännande utmaning 
som kombinerar de tre delar hon jobbat med tidigare, 
dels fastighetsbranschen samt den kooperativa ägan-
deformen, men också rollen på KFO kommer hon att få 
nytta av då det finns en hel del planer för att bygga nytt 
inom SKB.

– Det handlar om att skapa möjligheter till att bygga 
nya bostäder åt våra medlemmar som står i kö. Det 
innebär mycket kontakt med politiker kring mark- och 
planprocesser och där kan jag ta med mig mycket från 
min roll som näringspolitisk chef. Denna trekombination 
gör det väldigt roligt och jag ser fram emot att börja den 
nya tjänsten, säger Eva Nordström.

Eva Nordström tillträder tjänsten den 1 november.
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AvSlUtningSviS

En av de termer som används friskt i debatten om bostads
bristen och bostadsmarknaden är presumtionshyror. Denna form 
av  hyressättning har nämnts som en potentiell lösning till att 
 kringgå hyresregleringen och få igång nyproduktion av bostäder 
på  marknadsmässiga villkor men vad innebär egentligen termen 
 ”presumtionshyror”?

Reglerna om presumtionshyror går att hitta i paragraf 55c i 
 hyreslagen som i sin tur är kapitel 12 i jordabalken. Det rör sig om 
undantagsregler från reglerna om bruksvärdeshyra och enligt dessa 
kan man vid nyproduktion av bostäder, eller ombyggnad av delar av 
befintliga hus som byggs om till bostäder, avtala om högre hyra än 
bruksvärdesprincipen egentligen skulle förorda.

Enligt lagen kan en hyresvärd endast avtala om presumtions
hyror med en hyresgästorganisation som är etablerad på den ort 
där ny produktionen ska ske. Man kan alltså inte avtala direkt med 

en  hyresgäst eller exempelvis en grupp av hyresgäster som bildar en 
organisation enbart för att få till stånd presumtionshyror. Vidare ska 
den överenskomna presumtionshyran omfatta alla bostäder i det 
 aktuella bostadshuset och ingen bostad i huset får redan vara uthyrd 
när överenskommelsen träffas. 

Ordet presumera betyder förutsätta och man kan säga att 
 nyproduktionen sker förutsatt att hyresvärden kommer överens med 
hyresgästorganisationen om hyror högre än bruksvärdeshyran. I en 
kommentar till Sveriges Radio om denna hyressättningsform i maj 
2007 sa ordföranden för Hyresgästföreningen Region Stockholm, 
Terje Gunnarson:

”Det är bra när vi kan presumera hyror, alltså låsa in dem så att de 
inte får smittoeffekt på områdena runt om.” n

SVERRIR THóR

Fikonspråket
presumtionshyror

Starka varumärken. Starka relationer.
SveaReal är ett företag i tillväxt som utvecklar och förvaltar lokaler för kontor, lager 
och logistik. Vi har bra geografi sk täckning på expansiva orter, en positiv resultat-
utveckling och starka varumärken som kunder. Kom och träffa oss på Business Arena 
i vår monter 94 på plan 4, så berättar vi mer!

sveareal.com
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tAsom:

En av nationalekonomernas våta drömmar är att kunna identifiera 
 jämviktspris. Detta, ett av nationalekonomins grundläggande begrepp, 
får alla studenter i nationalekonomi lära sig i A-kursen i mikroekonomi 
och det används frekvent i mikroekonomiska modeller, men är inte 
helt lika enkelt att identifiera i verkligheten då vi lever i en ständigt 
 föränderlig värld.

Jämviktspriset uppnås när det varken finns för mycket eller för 
lite utbud av en vara eller tjänst, det vill säga när utbudet matchar 
 efterfrågan exakt, då varken för mycket eller för lite utbud innebär per 
 definition att det inte heller kan vara för mycket eller för lite efterfrågan. 
Det pris som gäller när utbuds- och efterfrågekurvorna på ett diagram 
korsar varandra är med andra ord jämviktspriset och vid jämvikt finns 
det inga spontana tendenser till förändring, det krävs i regel någon 
form av chock eller extern influens för att varans eller tjänstens pris 
ska ändras och om det blir någon kortsiktig ändring suger marknaden 
priset tillbaka till jämviktsnivån. I verkligheten uppnås jämvikt i princip 
aldrig, som nämnts ovan, utan det är vanligare att priset oscillerar runt 
ett jämviktspris.

Lagen om utbud och efterfrågan gäller om aktier likväl som andra 
”varor”. Marknaden värderar aktier liksom andra varor och priset 
 återspeglar denna värdering. Därför väckte det uppmärksamhet nyligen 
när en fastighetsaktie visade tecken på att ha nått jämviktspris. Denna 
aktie är Corem som under perioden 13-26 maj alltid kostade  25,4 
kronor vid handelsdagens slut, med två undantag då den kostade 25,3 
kronor men sedan sögs ner mot jämviktspriset.

Stockholm Open i all ära, Sveriges viktigaste tennisevenemang hålls 
vid Öresund varje sommar när herrarna virvlar upp grusdammet i 
Båstad under vecka 28 och damerna under vecka 29. Varje år besöks 
Båstad av några av världens bästa tennisspelare och i princip varje år 
väljs Swedish Open i Båstad som världens bästa tennisturnering av 
spelarna själva, åtminstone på herrsidan.

Samtidigt som herrarnas tennisturnering spelas i Båstad samlas 
Sveriges finanselit på orten och kör sin egen variant av politikerveckan 
i Almedalen. Fastighetsbranschen har sin egen dag i Båstad när de 
fastighetsbolag som förknippas med Erik Paulsson och den så kallade 
Paulsson-sfären presenterar sina halvårsrapporter. Det är dock den 
enda kopplingen fastighetsbranschen har med tennisen i Båstad. 
SkiStar, ett av Paulsson-sfärens bolag, är sedan 2010 herrturneringens 
titelsponsor och Fabege, Wihlborgs, Brinova och Wihlborgs är 
partnerföretag till turneringen. Mellan 2007 och 2009 var Catella 
turneringens titelsponsor.

Även i damturnerningen som spelats sedan 2009 finns det en 
fastighetsanknytning då titelsponsorn Collectors huvudägare är 
Balders vd och huvudägare Erik Selin.

Fastighetsbranschens
tennisfest

Corem – jämviktens aktie

iLLUSTrATiOn: peTTer FUrå

När ett av landets största fastighetsbolag presenterade sitt 
halvårsresultat i augusti avslöjade bolagets finanschef att 
man lånat 4 miljarder kronor under första kvartalet, bland 
annat i syfte att betala utdelning till sina aktieägare. Att låna 
pengar till utdelningen är enligt vad Fastighetsnytt erfar ett 
allt mer populärt sätt att gå tillväga men det väcker en del 
frågor. Den mest uppenbara av dessa är varför ett bolag ska 
betala utdelning om man inte har råd med det, eller kanske 
snarare varför man ska betala högre utdelning än man 
uppenbarligen har likvida medel till.

Att låna pengar kostar pengar och även om det förvisso 
kan argumenteras att man kunnat använda det kapital som 
annars skulle ha delats ut till att amortera på dyrare lån, de 
facto en refinansiering. Den principiella frågan om huruvida 
det verkligen är långsiktigt att låna pengar för utdelning är 
dock obesvarad.

långsiktigt sunt förfarande?
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Vinn en cykel på Business Arena!
Vi kommer att finnas på Business Arena 17-18 sept 

då du kan möta några av våra konsulter. Du har 
dessutom chans att vinna en smidig stadscykel. 

Kom till monter nr 70 och tävla!
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