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Stressa mindre, 
spring på  
kundmötet!

”Göra människor hälsosammare och gladare”. Så låter hälsokedjan 
SATS inspirerande vision. Därför var det ingen slump att de snabbt var 
lika förtjusta som vi över idén att låta taket på Torsplan 2 i Stockholm 
rymma både ett utegym och en 120 meter lång löparbana. Så kunder 
och medarbetare kan hålla möten i medeldistanstempo, få ett enklare 
livspussel och visionen blir långt mer levande än på en aldrig så fin 
 PowerPoint. Välkommen in på ncc.se om du vill veta mer om kontor 
som bygger varumärken, medarbetare och bättre affärer. 
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We have the answers.

TH Real Estate delivers unique investment solutions today, by  
focusing on the structural trends that will shape real estate tomorrow.  
We are in touch with Tomorrow’s World.

www.threalestate.com/tomorrows-world

TURKISH CITIES ARE EXPECTED TO 
SEE THE FASTEST RATES OF 
POPULATION GROWTH OVER THE 
COMING DECADES, BUT WHICH 
CITIES IN WESTERN EUROPE WILL 
GROW AT THE FASTEST RATE?

OSLO, LONDON, ZURICH  
AND STOCKHOLM WILL SEE 
THEIR POPULATIONS INCREASE 
BY MORE THAN 20% BETWEEN 
2010 AND 2030.
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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.

Läs mer på sweco.se/smartcities



Intresset för fastigheter är stort. Oavsett 
om det gäller indirekt eller direkt ägande. 
Det märkte vi inte minst under en fullsatt 
fördjupning om börsen och fastighets

aktier på Business Arena Stockholm nu i höstas. 
Fördjupningen var den första vi körde under 
konceptet Ordet är fritt – öppen diskussions
arena, diskussionen var bra och det var många 
som ville men inte fick plats i lokalen.

Det breda intresset för placeringar i fastig
heter förklaras dels av att fastigheter  uppfattas 
som en relativt säker (och även sencyklisk) till
gång med säker avkastning. Detta gör att allt 
fler, att säga rekordmånga är frestande men 
vi kan inte veta om det stämmer, har fått upp 
ögonen för fastigheter. Vi ser nya strukturer på 
börsen där nya, små, fastighetsbolag kommer in 
och vidare ser vi befintliga börsbolag vars affärs
modell tidigare inte inkluderat fastighets ägande 
eller förvaltande som via omvända bolags
förvärv blir fastighetsbolag.

Huvudförklaringen till den breda kapital
marknadens nyfunna kärlek för  fastigheter 
 torde emellertid rimligtvis vara det låga  ränte 

läget. Fastighetsbolagens finansieringskostnad 
är för närvarande väldigt låg, vi pratar ofta om 
gratis pengar även om så givetvis inte är  fallet – 
med några enstaka undantag. Det i  kombination 
med fastigheternas ovannämnda egenskaper 
gör att tillgångsklassen har blivit  ytterst attrak
tiv, i synnerhet då man tar hänsyn till att alla 
större, väldiversifierade portföljer borde inne
hålla en eller annan kåk.

Hur länge kan det då fortsätta? Det kan 
 ingen svara på, inte ens Riksbanken. I  teorin kan 
det fortsätta så länge räntorna är så  pressade 
som de är idag. Det kommer de att vara ett 
tag till, det talar både den låga  inhemska infla
tionen och  deflationstendenserna i euro zonen 
för. Även ovissheten om läget i den  globala 
 ekonomin  tyder på att ränteläget  kommer 
att förbli  pressat ett bra tag framöver, något 
som även det  diskuterades på Business  Arena. 
 Risken finns dock, som allt fler har  börjat 
 antyda, att vi har en bubbla och en sådan kan 
spricka  närsomhelst. Och då menar vår börs 
och  ekonomiexpert Sverrir Thór att det handlar 
mer om sentiment än fundament. n
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Den kraftiga och plötsliga invandrarvågen spetsar till 
 frågeställningarna om bostadsmarknadens bristande 
funktion och dess påverkan på samhället i stort. Lång
siktigt hållbara lösningar kräver att företrädare för de 

politiska partierna inser att det är kris och att avkall måste göras 
på ideologier och synsätt. Det finns dock inget Alexanderhugg som 
på en gång ger oss fler bostäder och en marknad i balans.  Följande 
punkter finns inte samlade i något partiprogram då de inte kan 
 kallas valvinnare. Därför krävs blocköverskridande beslut som på 
något sätt kan vara obekväma för alla parter.

Framställningen bygger på förutsättningen att det finns en 
 samsyn om infrastrukturens och planprocessens betydelse för 
 bostadsbyggandet. Nya attraktiva bostäder kan inte byggas utan 
fungerande kommunikationer och en värdedriven planprocess där 
den offentliga sektorn aktivt samverkar med den privata.

Den stora utmaningen just nu är att planera och bygga mycket 
och snabbt, men för långsiktigt hållbar förvaltning. Mycket  stora 
grupper med främst invandrare och ungdomar söker entré på 
 bostadsmarknaden. Akut måste då en form av nytt ”miljonprogram” 
utvecklas inom ramen för ett långsiktigt hållbart och  värdeskapande 
stadsbyggande. Utmaningen är att skapa bostadsmiljöer som är 
 tekniskt, estetiskt och socialt hållbara.

BOSTADSBRISTEN KAN INTE BYGGAS BORT. Det akuta behovet av fler 
bostäder kan inte tillgodoses genom enbart nyproduktion. Det krävs 
incitament för ett bättre utnyttjande av det existerande beståndet. 
Mer än 95 procent av samtliga bostadsbyten sker i beståndet. Därför 
krävs tydliga incitament till bostadsbyten.

SKAPA INCITAMENT ATT BYTA BOSTAD. En ökad nyproduktion förut
sätter ökad rörlighet i bostadsbeståndet. Det kan också uttryckas som 
att flyttkedjorna måste fungera bättre och det kräver tydliga incita
ment för hushållen att byta bostad och anpassa bostads konsumtionen. 
 Incitament kan skapas genom höjd och årlig  kommunal fastighets
skatt, reducerad/borttagen skatt på realisationsvinst samt ett  tydligare 
genomslag för marknadshyror i centrala lägen.

SUBVENTIONER BIDRAR TILL ATT BYGGMARKNADEN ÖVERHETTAS. 
Produktionsapparaten för nya bostäder är inte anpassad för en för
dubblad volym. Det saknas arkitekter, ingenjörer, projektledare, 
bygglovhandläggare med flera. Konsekvensen av väsentligt ökad 
volym i nyproduktionen är att olika priser skenar när utbudet av 
arbetskraft inte kan anpassas på kort sikt. Regeringens nya bidrags

miljarder riskerar att bli som bensin på brasan. Erfarenheterna från 
1980talets subventionerade bostadsbyggande i högkonjunktur 
borde förskräcka.

”UNDVIK FEL HUS PÅ FEL PLATS”. Vi måste också undvika 1980 talets 
misstag att bygga nya bostäder på orter ”där en investerad krona 
är värd 50 öre”. Det är naturligtvis politiskt lockande på svagare 
orter att motfinansiera en påse med statliga bidragspengar och 
argument era för att det är ”en långsiktig affär”. Positiva samhälls
ekonomiska kalkylresultat kan dock i vissa situationer motivera 
 bostadsprojekt som är företagsekonomiskt tveksamma – men kolla 
alltid  antagandena i kalkylerna!

LOCKA RISKKAPITAL TILL NYPRODUKTIONEN. Det krävs en för
djupad diskussion med företrädare för riskkapitalmarknaden om 
hur riskkapital i större omfattning ska lockas till bostadsbyggandet. 
 Regeringens bidragspengar räcker i detta sammanhang inte långt och 
kan ses som lösningar ad hoc på ett mycket stort riskkapitalproblem.

MODIFIERA DET KOMMUNALA PLANMONOPOLET. Besluten om lång 
siktiga produktionsvolymer lyfts upp på regional/statlig nivå. 
 Samtidigt ges kommunerna incitament att bedriva ett aktivt 
 planarbete som väsentligt ökar utbudet av byggrätter.

Det mesta i punkterna ovan handlar om förändringar i bostads
byggandets institutionella spelplan och spelregler. Avslutningsvis 
bör vi dock ställa oss frågan hur det står till med konjunkturen? 
Vi kan notera att det byggs bostäder i en omfattning vi inte sett 
på 25 år och ändå byggs det för lite! Detta sker i en konjunktur där 
 förutsättningarna på många sätt är extrema. Nollränta och snabbt 
stigande bostadspriser skapar en miljö där allt går att sälja både dyrt 
och fort. Inte utan att vibbarna från 1980talet känns igen. ”Time on 
market” blir allt kortare och utgångspriserna för bostäder hamnar 
långt under slutpriset. Många köpare av nyproduktion flyttar aldrig 
in – de betalar handpenning och säljer senare med god vinst.

Bubbelvarning – ja. Troligen borde alla bromsåtgärder ha satts in 
tidigare och mera kraftfullt. Till exempel minskade ränteavdrag och 
höjd fastighetsskatt. Förhoppningsvis kan bostadspriserna  dämpas 
under ”ordnade former”. När bostadspriserna stiger med 1520 
 procent per år då hjälper inte argument om förklarande  fundamenta. 
Särskilt som ekot från 1980talet blir allt starkare. n

STELLAN LUNDSTRÖM

PROFESSOR I FASTIGHETSEKONOMI, KTH
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Vi är ett av Sveriges  
ledande fastighetsbolag. 
Men vi rekommenderar  
våra kunder att skriva  
kontrakt med sex andra.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige,  
med fokus på kommersiella lokaler. Fastigheterna, vars värde uppgår till  
40 miljarder kronor, ägs och förvaltas av sex dotterbolag med stark förankring  
i fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm,  
Mälardalen och Östra Götaland. 
 

www.castellum.se
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En ganska vanlig uppfattning under de senaste åren har 
varit att fastigheter är ett av de få tillgångsslag som ger 
starka kassaflöden i dagens lågräntemiljö. Vi har en delvis 
annan uppfattning i denna fråga och en fundering är om 

vi ska börja oroa oss för en bubbla på den kommersiella fastighets
marknaden i Sverige.

Vi har sammanställt analyser av en uppsättning  fastighetsbolag 
på Stockholmsbörsen under åren 20082014 samt fram till Q2 
2015. Sifferunderlaget som vi fått till förfogande för att göra egna 
 alternativa och fördjupade analyser har tillhandahållits av företaget 
SEDIS (se faktaruta).

Vi har av SEDIS erhållit uppgifter om aggregerade  hyresintäkter, 
redovisade driftnetton i resultaträkningen, verkliga värden på 
 förvaltningsfastigheter, förvaltningsresultat (exklusive värde
förändringar), börsvärden och preferensaktiekapital. Vilka dessa 
bolag är framgår av tabellen.

En viktig iakttagelse i sammanhanget är att de noterade 
 fastighetsbolagen följer IFRS i koncernredovisningen varifrån 
 uppgifter enligt ovan har inhämtats. I IFRSregelverket gäller en 
komponentansats vid gränsdragning mellan  reparationskostnader 
som kostnadsförs i resultaträkningen och åtgärder som  aktiveras som 
investering i balansräkningen. Kort sammanfattat kan  tillämpning 
av detta regelverk beskrivas som att en stor del av återinvesteringar 
som behövs för att bibehålla fastigheternas ”produktionsförmåga” 
och attraktivitet på marknaden redovisas som investering i balans
räkningen istället för som underhållskostnad i resultaträkningen. 
Endast en mindre del av denna typ av utgifter redovisas som kostnad 
i resultaträkningen.

ETT ANNAT SÄTT ATT UTTRYCKA DET NYSS SAGDA är att enbart 
resultat räkningen inte är rätt rapport att söka ”sanningen” i när det 
 gäller vilken fri kassaflödeskapacitet fastighetstillgångar har. För 
att förstå fastigheternas fria operativa kassaflöden behövs också 
 information om hur stora belopp som aktiverats så som investering 

i balans räkningen och hur dessa investeringar fördelar sig mellan 
 nyinvesteringar i nya fastigheter och nödvändiga återinvesteringar i 
befintliga fastigheter för att upprätthålla produktionsförmågan hos 
det befintliga fastighetsbeståndet.

Om vi utgår från aggregerade redovisade driftnetton i resultat
räkningarna synes fastigheterna generera en ”direktavkastning” 
om cirka 5 procent av redovisade aggregerade verkliga värden i år 
liksom de närmast föregående åren. Det ser ju ganska bra ut och 
styrker lite av resonemanget att fastigheter ger starka kassaflöden 
i jäm förelse med andra investeringsalternativ och med hänsyn till 
 risknivå  förknippade med olika investeringsalternativ samt vilken 
nivå fastighetsföretagen i snitt betalar i ränta på sina lån.

KASSAFLÖDESBASERADE DIREKTAVKASTNINGEN
CIRKA TRE PROCENT
Baserat på informationen från Sedis har vi sedan gjort  bedömningar 
av utbetalningar hänförliga till preferensaktier och hanterat dessa 
som ränteutbetalningar vilket belastat förvaltningsresultatet. Vi 
har gjort bedömningar avseende betald skatt samt ett  normaliserat 
återinvesteringsbehov i fastighetsbeståndet och dragit av även 
dessa poster från förvaltningsresultatet för att komma fram till ett 
 nettokassaflöde som  långsiktigt kan ligga till grund för utdelning till 
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aktieägarna. Vi har även justerat det aggre
gerade redovisade  driftnettot som hämtas 
från resultaträkningen med utbetalningar 
för central administration och bedömda 
normaliserade  utbetalningar för återinves
teringar i fastighetsbeståndet för att komma 
till ett  bedömt fritt operativt kassaflöde.

Det fria operativa kassaflödet visar 
sig vara betydligt lägre än de cirka 5 pro
cent i direktavkastning som blir resul
tatet vid en analys enbart baserad på 
siffror i resultaträkningen. I våra ana
lyser blir den ”riktiga” kassaflödesbase
rade direktavkastningen endast cirka 
3  procent av fastighetsvärdet. Bolagens fast
igheter har en belåningsgrad som ligger runt 
55 procent och de betalar en snittränta på 
strax under 3 procent. Så likviditeten ser ju 
i alla fall ut att gå ihop ganska bra obeaktat 
utdelningar och betald inkomstskatt.

Tittar vi däremot på ett P/Etal baserat 

på det bedömda  nettokassaflödet som vi 
diskuterade ovan så pekar detta på ett kas
saflödesbaserat P/Etal någonstans runt 30. 
Den kassaflödes baserade avkastningen som 
tillfaller egna kapitalet kan således skattas 
att ligga endast mellan 3 och 3,5 procent av 
aktievärdet! Hur ska nu detta gå ihop så att 
aktieägarna får en rimlig  avkastning med 
hänsyn till risk? Jo enligt vår bedömning 
måste det till  fortsatta uthålliga värdeök
ningar på fastigheterna för att ägarna ska få 

en teoretiskt rimlig avkastning på det kapi
tal som investerats i aktier i dessa bolag.

MOT BAKGRUND AV OROLIGHETERNA I VÅR 

OMVÄRLD och  nedreviderade internationella 
tillväxtprognoser undrar vi om aktie ägarna 
ligger rätt i sina bedömningar. Uthållig total 
fastighetsavkastning är ju trots allt beroende 
av utvecklingen på två  fundamentala  faktorer 
– realränta och tillväxt. Att enbart  realräntan 
sjunker eller blir negativ kan möjligen skapa 
en positiv reaktion på värden och  avkastning 
på kort sikt men för att det hela ska bli ut
hålligt måste tillväxten i ekonomin ta vid och 
föra utvecklingen vidare. Vi följer utveckling
en på området med stort intresse. n
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Ä r du sugen på BRICSfonder? 
Nej, jag tänkte väl det. BRICS 
var det populäraste begrepp
et i affärspressen för 1012 år 

sedan. Det stod för Brazil, Russia, India, 
China och South Africa och uppfanns av en 
amerikansk investmentbank. Det var där vi 
skulle köpa aktier, för där fanns tillväxten. 
Befolkningen räknades i flera miljarder och 
alla var på frammarsch. Bankerna skyfflade 
ut BRICSfonder och vi skyfflade in pengar. 
Och så var vi långsiktiga. Tillväxtländerna 
skulle fixa pensionen.

Vi borde varit kortsiktiga. Räknat från 
2003 hade du fått sex gånger pengarna på en 
BRICSfond fram till slutet av 2007. Det är 
extremt. Då borde du sålt, för sedan dess har 
aktierna rutschat utför. Idag är portföljen 
värd ungefär två tredjedelar av värdet 2007, 
men det innebär faktiskt att den har gått 
upp ungefär fyra gånger sedan 2003. Det 
är drygt 30 procent bättre än Stockholms
börsen under samma tid. Överraskad? Det 

borde du vara. BRICS är 
bättre än sitt 

rykte.
Idag kan 

du nämligen 
inte läsa nå
got gott om 
BRICS eller 
några andra 

tillväxtländer heller. Problemen beskrivs 
ofta som enorma, alltifrån en krigshetsande 
rysk president, till ett Brasilien i politisk kris 
och Kina, som kämpar med en börskrasch. 
Möjligen står det något bra om Indien (om 
de inte handlar om rättssystemet), men om 
Sydafrika står det ingenting.

SKÄLET ÄR ENKELT: Tillväxten har rutschat 
utför, precis som börserna och valutorna. 
Det färgar rapporteringen. Kina har klarat 
sig bäst. BNPtillväxten har legat på drygt 
7 procent i genomsnitt sedan 2012. Det kan 
jämföras med Sverige, som ligger på knappt 
2 procent och är ett av de bästa väst länderna. 
Indien klarar sig också bra, på  ungefär 
6  procent, men här är statistiken opålitlig. 
Testar jag Indiens tillväxt mot en del  annan 
statistik, blir slutsatsen att tillväxten  kanske 
bara är hälften. Sydafrika är  nummer tre på 
ungefär 2 procent, därtill ganska stabilt, 
medan Brasilien och Ryssland ligger i  botten 
på noll i genomsnitt sedan 2012 och på 
 kraftiga minustal idag.

Skillnaderna mellan länderna speglar 
bland annat företagens  råvaruorientering. 
Ryssland och Brasilien är oljeländer, 
 sam tidigt som Brasilien även har  betydande 
 metallorienterad export, liksom en del  andra 
råvaror, som kaffe. Även Ryssland har en viss 
metallexport, men utöver det är  exporten 
nästan noll. Sydafrika har främst gruv
industri, men inte enbart industrimetaller, 

som Brasilien och Ryssland, utan även guld 
och ädelstenar. Indien och Kina är däremot 
konsumenter av råvarorna. De gynnas av 
prisfallet på både oljan och  basmetallerna. 

TILLVÄXTMARKNADERNA 
LOCKAR

KRÖNIKA | EKONOMI

BRICS-börserna bättre än sitt rykte
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Det är inte överraskande att börserna i Ryssland och Brasilien 
gick bäst när BRICStåget gick som snabbast fram till 2008. 
 Följaktligen har de också gått ner mest när ångan tog slut.

BNPtillväxten i BRICSländerna är klart lägre idag än på 
 toppen 2007. Samtliga länder har en tillväxt de senaste åren, 
som är ungefär hälften av 2007 års nivå. Dessutom är  inflationen 
hög, utom i Kina, samtidigt som valutorna är mycket svaga, utom 
 Kinas. Den BNPvägda inflationstakten för Brasilien, Indien, 
Ryssland och Sydafrika ligger på drygt 9 procent, samtidigt som 
valutorna fallit med ungefär 50 procent mot dollarn sedan 2007. 
Kina har däremot en inflation på bara 2 procent och en upp
skrivning mot dollarn på hela 19 procent.

DET ÄR VALUTASITUATIONEN som väcker mitt intresse. Som 
 devalveringsskadad svensk, vet jag ju att svaga valutor brukar 
vara bra för börserna. Ta Indien som exempel. De fick en kraftig 
nedskrivning av valutan fram tills för två år sedan. Därefter har 
den legat stabil. Visserligen gick inflationen snabbt upp, men den 
kom också snabbt ner till hanterbara nivåer. Börsen har sedan 
dess gått som tåget, plus 40 procent under två år, mätt i dollar.

Nu har både Ryssland och Brasilien råkat ut för en valuta
massaker, med ett accelererande fall de senaste två åren. Därför 
är inflationen tvåsiffrig, rapporteringen skriker kris och börserna 
har fallit med 4050 procent räknat i dollar. Kanske blir det värre, 
men om det inte blir det, då kan det bli en snabb turnaround. 
Om därtill valutan skulle återhämta sig blir det en extra bonus, 
men även med dagens nedpressade valuta borde exportföretagen 
kunna utvecklas lysande.

Visserligen bär det emot att satsa på en krigshetsande rysk 
 president, men Brasilien verkar ha mer normala problem. 
 Sydafrika framstår inte heller som överdrivet riskfyllt, utan mer 
som en spekulation i gruvindustri. Indien känns, som alltid, 
kaotiskt och svårstyrt, men inte värre än tidigare. Möjligen har 
merparten av Indiens valutapotential redan tagits hem i börs
kurserna. Och Kinas utveckling är ju faktiskt strålande jämfört 
med alla andra länders, även om den är sämre än när den var som 
bäst. Någon politisk risk verkar ju inte Kina vara heller. Så vad 
säger du? Är det dags att bli långsiktig i BRICSfonder? n

Landahl_Fastighetsnytt_sept 2014_alt2.indd   1 2014-08-15   10.54
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Företag och organisationer väljer olika sätt att avgränsa sin 
verksamhet. Vissa, som till exempel Trafikverket, väljer en 
Renodlad Beställarroll och köper i princip allt externt. I den 
privata sektorn finns stor spridning när det gäller vad som 

görs internt och vad som köps på marknaden. Det finns företag som 
valt en relativt långtgående vertikal integration, det vill säga har 
olika led internt. 

I en ny studie har jag sett närmare på tre sådana företag1. Hotell
företaget Pandox äger hotellfastigheter, men driver också i egen regi 
vissa av dessa. Skanska är inte bara entreprenör på byggmarknaden 
utan också fastighetsutvecklare och bygger kontorsfastigheter som 
de äger ett antal år. Bostadsföretaget Einar Mattsson äger bostads
hyreshus som förvaltas i egen regi, men har också en byggenhet som 
också säljer byggtjänster externt. En del byggande upphandlas på 
den externa marknaden. Förvaltningsenheten säljer mycket tjänster 
på den externa marknaden. 

Vad kan det då finnas för argument för vertikal integration? 
Det finns i litteraturen olika teorier, men de som förefaller mest 
 relevanta har att göra med information, förhandlingsstyrka och risk.

När Pandox driver vissa hotell i egen regi så vet de vad det 
kostar och vilka vinster som kan göras som 

 operatör. Därigenom kan de bedöma 
hur höga hyror som andra  operatörer 
kan betala. Får de skambud från 
 externa operatörer kan de tro värdigt 
hota med att ta över själva. 

Om det blir boom på byggmark
naden och svårt att hitta entre

prenörer på rimliga villkor kan  Einar 

Mattsson använde sitt eget byggbolag och därmed minskar  risken. 
Dessutom vet de byggkostnaden och kan sätta mer press på 
 entreprenörerna.  Information mellan byggare och förvaltare kan 
förmedlas bättre om både enheterna är interna.

Om Skanska har kunskap om en bra byggteknik kan de använda 
den när de bygger i egen regi, utan att behöva avslöja för mycket för 
andra och utan att behöva övertyga en extern fastighetsutvecklare 
att det är en bra teknik. Genom att äga en tid kan de se till att allt 
fungerar och då kan de få ett bättre pris när de säljer, och dessutom 
lära sig mer om hur olika tekniker fungerar och därmed bygga bättre 
nästa gång.

PROBLEMET MED INTERNA ENHETER är hur man ska se till att de 
blir effektiva. I alla de studerade företagen jobbar de olika enheterna 
också mot den öppna marknaden vilket ger en benchmarking.

Att studera vertikal integration ger perspektiv på  upphandling. 
Riskerna med Trafikverkets renodlade beställarroll är att  orga 
nisationen tappar information och får en svag förhandlings
position. Dessa problem kan lösas på annat sätt, till exempel 
 genom  långsiktiga samarbeten med vissa leverantörer, men det blir 
 svårare. För att sätta press på externa konsulter och  entreprenörer 
borde dock  Trafikverket säga att man funderar på att dra igång 
 egenregiverksamhet igen, även om man egentligen inte gör det. 
Den  upphandlande enheten måste ha ett trovärdigt hot som gör 
att de externa leverantörerna skärper sig, särskilt när det finns 
få leverantörer. n

1Vertical integration in the real estate sector: Three case studies.
Tillgänglig från http://swopec.hhs.se/kthrec/

VARFÖR VERTIKAL
INTEGRATION?

KRÖNIKA | EKONOMI

HANS LIND
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För tre år sedan var alla säkra på att 
Spanien skulle hamna där  Grekland 
är idag. Men nu har vi studsat 
 tillbaka – dramatiskt, säger Arturo 

Díaz när vi möts på Savills filial i Barcelona, 
där han är vd.

I dag är han inte ensam om sin ljusa 
framtidssyn. Annat såg det ut för åtta år 
sedan. Trots nära 20 år i bostadsbranschen 
kan inget han tidigare upplevt under sin 
karriär överträffa varken krisen 2007 eller 
boomen som ledde upp till den, menar Díaz.

– Det var galet. Kring år 2000 gav 
 bankerna pengar till alla och envar som ville 
köpa eller utveckla. Spanien var helt över
bebyggt, det var en enda röra, suckar han.

Året Arturo Díaz talar om byggdes det 
fler än 700 000 hus i Spanien, att jämföra 
med landets tidigare genomsnitt på mellan 
200 000 och 250 000 nyproduktioner per år. 
Under krisens mitt sjönk siffran till 40 000, 
mindre än 7 procent av det maximum som 
producerades under boomen.

– Förra året såg vi färre än 100 000 ny
produktioner, men det är ändå fler än 
 dubbelt så många som under krisens mitt. 

Så det går framåt. I dag är vi ett av de länder 
som får in mest investeringar från olika håll i 
världen och i min åsikt är sättet att  investera 
i dag mer rationellt. Det är en mycket 
 intressant tid för marknaden, menar han.

Även Maria Larsson, franchisetagare av 
Bjurfors i Katalonien, ser tydliga tecken på 
en positiv utveckling. Att nyproduktionerna 
blir allt fler och affärerna går snabbare visar 
att marknaden har börjat återhämta sig.

– I dag tar centrala lägenheter i  renoverat 
skick 56 veckor att sälja jämfört med när 
krisen var som värst. Då tog det 3  månader. 
Det är så klart indikationer på att  marknaden 
mår bättre, säger hon.

Trots de positiva förändringarna hon 
 observerat tror Maria inte på några mirakel. 
Hon ser inte att marknaden kommer att gå 
upp igen i raketfart, men inte heller att det 
kommer vara riskabelt att köpa.

– Det går helt säkert mot ljusare tider i 
Spanien – men det kommer att ta tid.

Byggnaden som huserar Bjurfors  kontor 
på den folktäta shoppinggatan Passeig de 
Grácia i Barcelona ägs av Señor Manuel 
 ComaCros och är en av hans familjeföretags 

åtta kommersiella fastigheter på toppläge 
i Barcelona. Andra hyresgäster heter Dior 
och Bulgari. Att ComaCros har ridit igenom 
 krisen med skinnet i behåll menar han beror 
på lika delar tur och strategi.

– Andra råkade mycket värre ut än vad 
vi gjorde. Vi har turen att de flesta av 
våra fastig heter är centralt belägna, så vi 
 hanterade situationen genom att sänka alla 
våra hyror med 30 procent. Det innebar att 
många som annars skulle hyra längre bort 
från centrum kunde hyra av oss för samma 
pris, berättar han.

Under krisens mitt identifierade han de 
möjligheter som fanns och beslöt sig för 
att bredda sin verksamhet. I dag hyr  Coma 
Cros även ut lägenheter på månadsbasis 
och dygnsbasis.

– Det gäller att vara proaktiv och  flexibel, 
inte ens när krisen nådde botten fick 
jag  panik. Jag tittade efter var pengarna 
finns och under krisen såg jag att det var i 
 hyreslägenheter. Är det en sak man kan lita 
på är det att turisterna alltid kommer till 
 Barcelona, säger han.

ComaCros uppskattar att marknaden be
höver 710 år för att komma tillbaka till där 
den låg före krisen. Under tiden passar han 
på att investera och med lite tur mår hans fö
retag bättre än någonsin när den  dagen kom
mer.

– Marknaden är annorlunda nu, men vi 
har anpassat oss. I mina ögon ser framtiden 
ljus ut. n

EFTER KRISENS HÅRDA SLAG MOT EN AV EUROPAS STÖRSTA 
EKONOMIER BLICKAR NU BÅDE MÄKLARE OCH FASTIGHETS-
ÄGARE I SPANIEN FRAMÅT MED EN GOD DOS OPTIMISM.

EVA PAULSEN | redaktionen@fastighetsnytt.se

Pånyttfödd
marknad i Spanien
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Under CBRE:s investerarforum 
på Exporeal diskuterades ett 
event uellt utträde ur EU av 
Stor britannien (brexit) och 

 Katalansk självständighet.
Innan 2017 är slut är det tänkt att Stor

britannien ska genomföra en folkomröst
ning om man ska lämna eller stanna kvar i 
EU. Richard Barkam, Global chief economist 
på CBRE, tror inte att ett brittiskt utträdde 
ur EU kommer att ge några dramatiska 
ekonomiska effekter i närtid. Långsiktigt 
kan dock Londons framtid kanske ifråga
sättas om Storbritannien går ur då det på 
sikt kan bli svårare att få access till den 
 europeiska finansmarknaden. Debatten har 
de senaste sex månaderna lutat mer åt en 

brexit men folk röstar med sin plånbok, 
 menar  Barkham, och från CBRE tror man 
att det är tillräckligt många i både norra och 
södra Storbritannien vars ekonomi är direkt 
 relaterat till medlemskapet i EU.

– Jag tror att när det är dags att rösta 
kommer en majoritet att vara emot en exit. 
Ju mer ekonomin stabiliseras inom EU 
 kommer fler ansluta till sidan som vill  stanna 
i EU. Det är klart att migrations frågan färgar 
debatten för tillfället, men det är i grunden 
för mycket som slår mot folks ekonomiska 
intressen och det tror vi  kommer att väga 
över, säger Richard Barkham.

Nyligen var det regionalval i Katalonien 
men det var ett val som till stor del hand
lade om huruvida regionen ska fortsätta vara 

en del av Spanien. Självständighetspartier
na gick segrande ur valet. Adolfo Ramirez 
Escudero, CEO Spanien på CBRE, tycker det 
är bra att folket fått rösta om var de står men 
menar att det inom den politiska sfären är en 
majoritet som vill behålla det som det är. Här 
skapar osäkerheten problem för  marknaden.

– Diskussionerna nu innebär mer osäker
het och leder till mindre fokus på att för
valta regionen och landet effektivt. Själv 
tror jag inte att det kommer sluta med att 
 Katalonien blir självständigt, men huvud
problemet nu är att det skapar osäkerhet 
och volatilitet när folk inte fokuserar på 
rätt saker. n

MATTIAS FRÖJD

Brexit och  ett
självständigt Katalonien

EXPO REAL

FOTO: MATTIAS FRÖJD
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Fastighetsmarknaden i Tyskland 
har ett starkt år bakom sig och 
transaktionsvolymen för 2015 
spås passera 50 miljarder euro. 

Ekonomiskt står också Tyskland starkt, 
utmaningen nu är givetvis hur man 
lyckas hantera flyktingströmmarna in 
i landet. Affären med Volkswagen är en 
annan fråga.

Fastighetsmarknaden rullar på i Tysk 
land, fundamenta ser bättre ut och tillväx
ten börjar få ett ordentligt  fäste,  menar 
Peter Schreppel, ansvarig  Tyskland på 
CBRE. Prognosen visar en transaktions
volym på 50 miljarder euro för 2015.  
 Utmaningar har dock dykt upp för ett 
Tyskland som var på väg i en  riktning 
där man, enligt Schreppel, kunde rensa 
 böckerna och inte ta fler statslån.

– Att 1,5 miljoner flyktingar  söker 
sig till Tyskland kommer givetvis att  på 
verka landets ekonomi. Nästa år  kanske 
man kan säga mer om effekterna, men 
mycket i Tyskland hänger på hur man 
lyckas ta hand om dessa människor. 
 Sköter man det här på ett  transparent 
sätt och enligt reglerna så kan det 
 fungera, säger Peter Schreppel.

Schreppel påpekar att Tyskland är ett 
land som klarat svårigheter tidigare och 
tror att man lyckas hantera detta också, 
möjligheter finns också i ett Tyskland 
som börjar bli åldersstiget.

– Tyskland har en åldrande befolk
ning och om vi lyckas med integration, 
utbildning, språkkunskap med mera 
så blir det här en styrka för den tyska 
 ekonomin på sikt.

Att det nyligen framkommit att 
Volkswagen riggat elva miljoner bilar för 

att kringgå utsläppsregler kommer 
också att sätta sina spår, då det är ett 
jätte företag med 600 000 anställda. Två 
veckor in är det ännu för tidigt att sia om 
effekt erna, menar Peter Schreppel, men 
tror också att det finns möjligheter för 
Volks wagen, även om man kommer att 
ha en lång väg att vandra.

– Affären med Volkswagen har redan 
gett negativa effekter för den tyska bil
industrin med sjunkande aktiekurser 
med mera. Det kommer att kosta mycket 
i pengar och värde och framförallt måste 
de återuppbygga förtroendet hos sina 
kunder. Mycket jobb ligger framför dem 
men det finns också en chans här då 
Volkswagen drivits lite som ett familje
företag, här har man ett läge att för
ändra ledning och struktur i företaget, 
säger Peter Schreppel. n

MATTIAS FRÖJD

Intelligent
urbanisering

EXPO REAL
EXPO REAL

UNDER EXPOREAL LANSERADE man ett nytt 
 forum under namnet Intelligent  Urbanisering. 
 Fastighetsnytt passade på att ställa två frågor 
till den brittiske storstadsexperten Greg Clark 
som modererade seminarierna.

Vad är Intelligent urbanisering för dig?
– För det första gäller det att inse att urban
i  sering sker och sedan ställa frågan hur man 
kan använda bra ledarskap, intelligenta 
 invånare och teknologiska plattformar för att 
skapa de bästa förutsättningarna för staden i 
form av valmöjligheter och livskvalité,  effektiv 
användning av transporter, infrastruktur och 
energianvändning. Detta för att skapa en stad 
som är interaktiv med sina invånare, så att 
staden och invånarna är i en konstant dialog 
med varandra. Det är intelligent urbanisering 
för mig.

Vilken roll spelar teknologi i urbaniseringen?
– Teknologi och urbanisering arbetar ihop, 
 teknologi tillåter företag, människor och de 
styrande i staden att optimera urbana ytor och 
interaktion. Teknologi gör städer rikare, mer 
diversifierade och tillgängliga.  Teknologi är 
inte heller en sektor utan något som  möjliggör 
saker. Det förändrar vårt sätt att köpa och 
sälja, transportera saker och  producera saker 
med mera. n

MATTIAS FRÖJD

Möjligheter för 
ett åldrande 
Tyskland
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LOOKING FOR WAYS 
TO MAKE YOUR
BUSINESS
GROW?

Vi är marknadsledande rådgivare inom kommersiella fastigheter. Vi har  
500 kontor i 60 länder och fler än 70 000 medarbetare globalt, varav 
250 i Sverige.

Det här skulle kunna vara helt irrelevant för dig. Om det inte vore för att  
det är just detta som gör att vi kan få din verksamhet att växa. Tack vare  
vår samlade kunskap, erfarenhet och våra globala resurser hjälper vi dig  
att maximera värdet av era fastigheter. Så att ni kan nå er fulla potential.
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Vi vågar påstå att det inte finns några lokala företag  
längre. Alla påverkas av kapitalets internationalisering  
och den globala omgivningen. Det gäller även fastighets-
ägare och byggare. Oavsett om du har ett familjeföretag 
med tre anställda eller verkar inom en stor koncern 
påverkas du av de förändringar som fastighets- och  
byggmarknaden står inför – både här i Sverige och  
globalt.

EY har 12 000 medarbetare, varav 350 i Norden,  
som är specialiserade på fastighets- och byggbranschen.  
Vi kan hjälpa dig att se nya möjligheter med våra  
tjänster inom revision, redovisning, skatt, transaktioner  
och managementrådgivning.  

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

Kan dina 
möjligheter bli 
större när världen 
bli mindre?



Under Exporeal  presenterades 
rapporten “The Density  Divi 
dend: Solutions for Growing 
and Shrinking Cities” som skap

ats av ULI i samarbete med TH Real Estate.  
Sex städer, däribland Stockholm, tas upp 
som exempel på hur och varför de förtätar.

För storstadsexperten och en av med
författarna till rapporten, Greg Clark, är 
nyttan av förtätning en självklarhet och en 
väg att undvika stagnation. De långsiktiga 
förutsättningarna för framgångsrika städer 
i Europa, ur ett globalt perspektiv, beror på 
hur de förtätar effektivt.

– Det är extra viktigt i Europa vars lång
siktiga fördelar inte längre har att göra med 
storlek, makt eller det egna kapitalet, utan i 
dag handlar det om att utnyttja sina natur
liga fördelar, kultur, kunskap, hållbarhet, 
närhet och attraktivitet. Att skapa något 
unikt med täthet och god levnadsstandard 
för människor. Utan tvekan är förtätning 
det mest effektiva och hållbara alternativet, 
säger Greg Clark.

Men det finns också negativa  bilder av 
förtätning hos folk, menar Greg Clark. 
 Exempelvis att förtätning innebär  sky 
skrapor, för med sig brott, skapar anonym
itet och förstör ytor. Inget av detta är riktigt 
sant, anser Greg Clark, som också ser en 
 attitydförändring hos människor där man 
vill ha kompakta städer, en gående livsstil och 
 urban vitalitet.

– Det finns bra och dålig förtätning. Men 
vi vet i dag vad som ger bra och dålig för
tätning. Vi behöver inte längre ha stadsdelar 
som koncentrerar de fattiga, eller de som 
har samma religion eller etniska  bakgrund. 
Vi behöver inte längre ha det isolerade, 
bil beroende köpcentrumet i förorten, vi 
 behöver inte längre ha kontorsdistriktet 
som lever mellan 9 och 5 för att sedan vara 

dött på kvällar och 
helger. Vi känner till 
ingredienserna för då
lig och bra förtätning, 
säger Greg Clark.

Rapporten fokus 
er ar på sex städer i 
 olika stadier när det 
gäller förtätning. Dres 
den som krymper och 
 behöver konsolideras. 
Här används  för 
tätning för rekon
struering, locka med 
kultur och kreativitet 
och visa att en del av 
staden funkar bra. 
Warszawa och Birmingham är två städer 
som vänt en krympande trend, här hand
lar det om att locka investerarna, bygga 
 gatuliv och bygga en stad som kan attrahera 
 talang och skapa jobb. De sista tre städerna, 
 London, Stockholm och Istanbul, har  kraftig 
befolkningstillväxt och här är förtätning 
framförallt en kapacitetsfråga.

Istanbul tas upp som ett exempel där 
förtätningen är hög men inte lyckats få till 
det på ett bra sätt. Förtätning har  använts 
för att förnya ett obsolet bestånd. Fram till 
1990 var det mycket informell bebyggelse, 
det saknades planer och teknisk kunskap 
för att exempelvis skapa byggnader som kan 
motstå en jordbävning. Staden ligger på en 
plats som tillhör en av de största risk zonerna 
i världen. Nu har man dock börjat förnya alla 
dessa hus. Policyn är en OPSlösning som 
går ut på att entreprenörerna får bygga fler 
 kvadratmeter och tätare med motpresta
tionen att de bygger bättre byggnader som 
är motståndskraftiga mot jordbävningar.

– Exempelvis fick de utveckla 200  000 
kvadratmeter även om bygglovet var 100 000 

kvadratmeter. Sedan kunde de sälja halva pro
jektet och finansiera allt den vägen. Det såg till 
början ut som en bra idé att omvandla utan att 
be om pengar från folket och regeringen. Men 
problemet är att förtätningen bland annat lett 
till avsaknad av publika platser, säger Ozdemir 
Sonmez, tidigare stadsplanerare i Istanbul.

Stockholm tas upp som ett gott  exempel 
när det gäller förtätning. Problemet för 
Stockholm, menar Greg Clark, är kapacitet 
då staden är i sin tredje cykel av utveckling 
och expandering. På frågan om hur viktigt 
det är att en stad kan tillhandahålla bo
städer för alla inkomstnivåer menar han att 
en stad som förlorar sin mix av inkomster är 
en stad som blir steril eller farlig.

– Platser som bara är för rika är sterila, 
oattraktiva och saknar kreativitet. Medan 
plaster för enbart fattiga blir farliga och  svåra 
att besöka. Hela idén med en  framgångsrik 
stad är en mix av inkomster, där är förtät
ning ett sätt att åstadkomma detta om det 
görs på rätt sätt, säger Greg Clark. n

MATTIAS FRÖJD

Är förtätning framtidens 
melodi?

EXPO REAL

Ozdemir Sonmez och Greg Clark.

FOTO: MATTIAS FRÖJD
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N 
yligen utkom IMF:s senaste Fiscal Monitor Report. 
 Lagarde  med team levererade lika vältajmat som för
väntat en  dyster beskrivning över världsekonomin. 
Egentligen är det väl inte världs ekonomin som beskrivs 

i rapporten, utan de  olika  staternas situation avseende balanser och 
obalanser i deras  respektive  nationalräkenskaper. Det har dock bä
ring på världs ekonomin eftersom saker och ting som bekant hänger 
ihop. IMF skriver att  ”Världsekonomin upplever nu en viktig över
gång som skapar osäkerheter; råvarupriserna har sjunkit kraftigt, 
med  negativa konsekvenser för exporterande länder”.

Riksbanken har lönlöst testat allt för att försöka blåsa upp 
 inflationen och försöker nu importera inflation genom att söka 
sänka kronans värde genom kvantitativa lättnader och extremt låga 
räntor. Aggressiviteten har medfört att man fått något av en episk 
bostadsbubbla i knät. En snittamorteringstid på 160 år, en skuld
kvot på typ 500 procent, en ofähig regering och  fullständigt skenan
de priser i övrigt. En nyligen publicerad  rapport  menar dessutom att 
läget inte alls är särskilt bekymmersamt  eftersom svenskarna har en 
massa ”dolda” tillgångar som de redan  betalat via skattsedeln – alltså 
pensionsavsättningar och diverse andra försäkringar inom välfärds
systemet. Ett osedvanligt flagrant exempel på fartblindhet, om ni 
frågar mig. Det kommer dock mer.

SVERIGEDEMOKRATERNA HÅLLER PÅ ATT BLI landets största parti. 
Ett parti som okontrollerat snabbt vuxit fram som ett i raden av 
 europeiska högerpopulistiska partier med tveksamt förflutet och 
med endast xenofobin och ultranationalismen gemensamt. Partiets 
vinningar i opinionen sker obehagligt  koherent med den pågående 
flyktingkrisen i Europa där nästan 150 000 människor varje vecka 
korsar gränserna på jakten efter en drägligare tillvaro.

Professor Hans Roslings upplysande föredragningar om hur 
 världen ser ut har fått oss alla att känna ett stort mått av  obehag 
inför vår egna chauvinism. Världen har tydligen aldrig varit mer 

 välmående, fredlig och frisk än den är nu, vilket också är den 
 bidragande orsaken till att migrationsmönster förändras. Och till att 
vi får allt svårare att förstå världen.

Den globaliserade, sammanflätade ekonomin och den snabba 
tekniska utvecklingen har med stor sannolikhet förändrat världen 
i grunden. Vi lever i en tid där alltså världens största taxibolag inte 
äger en enda bil, världens största medieföretag inte gör något eget 

innehåll, världens största detaljhandlare inte säljer några varor och 
världens största hotellföretag inte äger ett enda hus. Det är  därför 
etablerade ekonomer som Lagarde och Ingves har allt svårare att 
få saker att gå ihop och att förklara även 
de  enklaste av samband med hjälp 
av de ekonomiska teorier som de 
har  tillhands.

Vi lever nog inte i den 
 yttersta  tiden, trots allt. Men 
vi lever  definitivt i början på 
en helt ny era. Vi måste bara 
förstå det. n

Vi lever i en tid där 
alltså världens största 
 taxibolag inte äger en 
enda bil, världens största 
 medieföretag inte gör 
 något eget innehåll.

VI SOM LEVER I DEN 
YTTERSTA TIDEN

KRÖNIKA | MARKNAD

BOJAN TICIC
ASSOCIATE DIRECTOR, CAPITAL MARKETS SWEDEN, CBRE
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Lars Johnsson började på Folksam 
Fastigheter i början av mars, efter 
många år på Vasakronan. Hans upp
drag var att omstrukturera: ut med 

förvaltningen och in med värdeskapandet.
– Jag skulle säga att 90 procent av mer

avkastningen kommer från 10 procent av 
det som inträffar i portföljen. Jag vet av 
 erfarenhet att det är ganska få stora grejer 
som inträffar i fastighetsportföljen under 
året som verkligen gör skillnad och som  avgör 

om man merpresterar eller inte, säger han.
Tanken med att ta bort den interna 

 förvaltningen är att slippa ta itu med  var 
dagsfrågor.

– Ibland finns det en risk att man inte ser 
skogen för alla träd. Man har fullt upp med 
att lösa dagliga frågor, och tänker att det 
där med värdeskapande, det kan jag alltid ta 
nästa vecka. Här ska det inte  finnas någon 
ursäkt att inte jobba med värde skapande, 
säger han.

Johnsson tror att mervärdet kommer 
att komma någorlunda lätt i början. Han 
jämför med en satsning på att få ned media
förbrukningen i en fastighet. Han menar att 
bara genom att bestämma sig för det så kan 
man sänka förbrukningen med tio procent.

– Där tror jag att det är likadant med 
det här med värdeskapande, när vi nu 
 bestämmer oss för att göra det här, så tror 
jag att vi kommer att kunna göra rätt mycket 
till att börja med. Sen blir det alltid svårare 
och  svårare. Det är likadant med drift
optimeringen, när man har skruvat de där 
första tio procenten så blir det svårare och 
svårare. Till slut måste man investera.

LÅGT INTERNATIONELLT ÄGANDE
– MYCKET INTERN FÖRVALTNING
Att outsourca förvaltningen är ganska ovan
ligt i dagens svenska fastighetsbransch.

– Personligen tror jag inte att man kan 
säga att det ena är bättre än det andra. Jag 
tror att det är situationsanpassat. Jag har 
 alltid jobbat i bolag med egen förvaltning. 
Men samtidigt så är jag inte så rigid att jag 
säger att det alltid måste vara så utan tror 

”Ingen ursäkt
att inte jobba med 
värdeskapande”
FÖRSTA OKTOBER TOG NEWSEC ÖVER FÖRVALTNINGEN FÖR 
HELA  FOLKSAM FASTIGHETERS BESTÅND – EN RELATIVT 
 OVANLIG MANÖVER PÅ DEN SVENSKA  FASTIGHETSMARKNADEN. 
LARS JOHNSSON ÄR NYTILLTRÄDD  FASTIGHETSDIREKTÖR 
PÅ BOLAGET. ENLIGT HONOM ÄR ANLEDNINGEN TILL 
 OUTSOURCINGEN ATT MAN VILL SLUTA SLÄCKA  BRÄNDER, 
OCH INTE HA  NÅGON URSÄKT ATT INTE FOKUSERA PÅ 
 VÄRDESKAPANDE AKTIVITETER.

MARIA NORDLANDER | maria.nordlander@fastighetsnytt.se

MARKNAD



Locum_fastighetsnytt_ht2015_nr5 (2).indd   1 2015-10-15   09:46:18



FASTIGHETSNYTT 5/2015 | 31

MARKNAD

att det kan vara bra med olika  strategier 
 beroende på vilken utvecklingsfas man be
finner sig i.

En faktor han nämner som han tror gör 
att de flesta bolag har internförvaltning, är 
att det internationella ägandet i Sverige just 
nu är ganska lågt.

– Ju mer internationellt ägande det finns 
på marknaden, desto större andel är extern
förvaltat. Just nu är det  internationella ägan
det ganska lågt, det har varit fler  utlänningar 
som har sålt fastigheter än som har köpt.

Folksamgruppen har idag ett förvaltat 
kapital om 390 miljarder kronor. 20 av dem 

är fastigheter. Målet är att både andelen och 
antalet fastigheter ska öka, med åtminstone 
tio miljarder kronor de närmsta åren.

– Idag är det en väldig konkurrens om 
 objekten så det är mycket svårt att köpa 
 fastigheter, speciellt när man har lite 
 snävare investeringsstrategi. När man köper 
kommers iella fastigheter är det viktigt att 
man köper sådana som överlever perioder 
med svagare hyresmarknad, som företag vill 
sitta i och som alltid är möjliga att hyra ut, 
även när det är lågkonjunktur. Sen finns det 
andra byggnader som är helt omöjliga att 
hyra ut i lågkonjunktur, sådana fastigheter 
ska vi inte köpa.

INTE SÄRSKILT BEROENDE
AV VOLATILITET
Lars Johnsson menar att risken för att 
 portföljen ska påverkas av volatilitet på 
 börsen är liten. Att man skulle behöva vikta 
om portföljen vid ett plötsligt störtdyk tror 
han inte – eftersom fastigheterna är en del 
av något större.

– När man förvaltar 370 miljarder i 
 kapitalförvaltningen totalt, så har man inte 
lagt tillgångarna så att det kan störtdyka 
 dramatiskt. Då har man gjort fel. Risken att 
man måste dra ner fastighetsexponeringen 
för att andra tillgångar tappar i värde är liten.

Idag ligger andelen fastigheter i Folksam 
på cirka fem procent, en andel som kommer 
att öka.

– Om man tittar på fastighetsavkastning
en i Sverige under de 20 senaste åren, så har 
fastigheter den absolut bästa riskjusterade 
avkastningen av alla tillgångsslag. Den har 
högre avkastning per riskenhet än aktier 
och obligationer. Så det har varit bra att äga 
fastigheter hittills, och det tror vi att det är i 
framtiden också. n

Portfölj: Cirka 20 miljarder.

Segment: Två tredjedelar kommersiella 
 fastigheter, resten bostäder.

Geografi: Fokus på Skåne och Stockholm.

Mål: Att öka portföljen med minst tio miljarder 
de närmsta åren.

FAKTA:
FOLKSAM FASTIGHETER
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Fastighetsnytt sammanfattar

Fredagen 18 september 2015 offentliggjorde fastighetsbolaget Corem Property Group att man lagt ett uppköpsbud på Tribona. Turerna kring 

 Corems bud var många och intressanta och när Catena klev in i handlingen och lade ett konkurrerande bud som accepterats av 62 procent av 

ägarna tog  Tribona-affären en helt ny vändning. Fastighetsnytt har bevakat budprocessen och samlat alla nyheter på hemsidan under länken: 

fastighetsnytt.se/bors/bud-pa-tribona. Här följer en kort bakgrund och sammanfattning av händelseförloppet och ett axplock av de viktigaste 

 nyheterna som publicerats på fastighetsnytt.se.

spelet om
tribona

TEXT: SVERRIR THÓR
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Ända sedan Klövern i mars 2013 
började storköpa aktier i Tribona 
har det spekulerats i vilka av
sikter vd:n Rutger Arnhult hade 

med sitt innehav i det Lundabaserade logis
tikbolaget. Av Tribonas prospekt inför no
teringen på Stockholmsbörsen 21 maj 2013 
– bolaget var tidigare noterat på Oslobörsen 
och hette då NLP – framgår att Klövern un
der mars samma år i två transaktioner köpt 
på sig drygt 6,7 miljoner aktier, motsvarande 
17,2 procent av röster och kapital i bolaget. 
Enligt SIS Ägarservice ägde man tre måna
der senare, i slutet på juni, drygt 10,7 mil
joner aktier, motsvarande 27,6 procent, och 
under resten av 2013 byggde man successivt 
upp sin position tills man hade kommit upp i 
29,4 procent av kapitalet. I samband med en 
nyemission i maj 2014 använde man sedan 
sin företrädesrätt och köpte på sig ytterli
gare aktier tills man slog i 30procentstaket 
som innebär budplikt.

Hade Arnhult för planer att köpa ut Tri
bona från börsen eller såg han investeringen 
som en bra finansiell placering? Såg han po
tential i aktien – som ingen annan såg, med 
tanke på hur den har utvecklats sedan note
ringen – eller såg han synergi och skaleffek
ter i Tribona och övriga fastighetsbolag inom 
sin bolagssfär? Det var många som undrade 
och när Klövern mot slutet av 2014 medde
lade att man avsåg införa ett nytt aktieslag 
spekulerades det i huruvida man nu förbe
redde ett uppköp. Intressant i sammanhang
et är att Arnhult inte direkt gav intrycket att 
vara positivt inställd till sitt intressebolag 
och tog vara på varje tillfälle att prata dåligt 
om Tribona, bland annat på Nordnet Live 10 
februari 2015 där han svarade moderatorn 
Günther Mårders fråga med att säga att an
ledningen till att man inte redan lagt ett bud 
var att man fått möjligheten att granska Tri
bona inifrån.

HAR TRIBONA UTARMATS INIFRÅN?
Samtidigt som fastighetsaktierna har gått 
som tåget på börsen har Tribona stuckit ut 
och underpresterat rejält (se diagram). Det 
har därför funnits ett missnöje bland ton
givande aktieägare, ett missnöje som en
ligt Dagens industri huvudsakligen riktats 
mot Rutger Arnhult som i princip anklagas 

för att utarma bolaget inifrån, och 8 sep
tember 2015 mottog styrelsen för Tribona 
en skrivelse från fem stora aktieägare som 
begärde att en extra bolagsstämma skulle 
sammankallas och styrelsen utökas med två 
ledamöter. I samma veva upplyste styrelsen 
marknaden om att man under sommaren 
fått ett indikativt bud på bolaget. I samtal 
med Fastighetsnytt dagen därpå förklarade 
styrelseordföranden MatsOlof Ljungquist 
att man var orolig för att information läckt 
ut och därför valde att informera om det in
dikativa budet.

Det spekulerades i att Klövern hade lagt 
budet men en dryg vecka senare visade det 
sig att det varit Klöverns största ägare, Co
rem Property Group, som i sin tur ägs till 
störst del av Rutger Arnhult via maktbo
laget M2 Asset Management och dess dot
terbolag. Corem, som egentligen är en mer 
logisk budgivare då synergieffekterna mel
lan Corem och Tribona är betydligt större 
än de mellan Klövern och Tribona, gjorde 
den 18 september ett offentligt uppköpser
bjudande. Man bjöd 42 kronor per aktie i 
Tribona och avsåg att betala hälften kontant 
och resten med preferensaktier i Corem. Att 
betala med aktier i det egna bolaget är i det 
närmaste standardförfarande vid uppköp 
men det innebär också att köpeskillingen 
inte alltid är den som man utgått ifrån, i alla 
fall inte när det rör sig om aktier som hand
las på en öppen aktiemarknad. En enig bud
kommitté i Tribona, som består av de styrel
seledamöter som inte har en direktkoppling 
till Arnhultsfären, förkastade budet vilket 
man informerat om redan då informationen 
om det indikativa budet offentliggjorts. Sin 
rekommendation att inte acceptera byggde 
man på juridiska och finansiella expertutlå
tanden samt en fairness opinion från PwC 
och de huvudsakliga argumenten var att 
Tribona har en stor potential och att Corems 
preferensaktie var övervärderad.

EN HERMELIN BLAND KATTERNA
Sedan dess har turerna varit många. Corems 
preferensaktie föll som en sten på börsen 
och MatsOlof Ljungquist och styrelsele
damoten Malin RylanderLeijon har an
klagats för att gå i Rutger Arnhults koppel 
och valde båda att avgå i samband med den 

extra bolagsstämma som hölls 23 oktober. 
Fredagen 16 oktober, samma dag som Co
rems aktieägare skulle ta ställning till om 
man ville emittera nya preferensaktier och 
sälja stora delar av sitt innehav i Klövern till 
Rutger Arnhult meddelade sedan Klövern 
att en tredje part visat intresse för att köpa 
bolagets aktier i Tribona till ”villkor som kan 
vara mer fördelaktiga för Klöverns aktieä
gare än Corems erbjudande,” som det hette 
i pressmeddelandet.

Som en följd av det valde Corems extra
stämma att ajournera sig själv och bolaget 
meddelade att osäkerheten om huruvida 
man kan uppnå erforderlig anslutningsgrad 
(50 procent) till att fullfölja budet ökat. Tis
dagen 20 oktober visade det sig att det var 
Catena med vd Gustaf Hermelin i spetsen 
som köpt upp samtliga Klöverns aktier, för 
603,9 miljoner kronor, och till följd av det 
lagt ett bud som värderar Tribona 90 miljo
ner kronor högre än Corems bud. Då Catena 
när man offentliggjorde budet hade säkrat 
62 procents acceptans är sannolikheten stor 
att Corem drar tillbaka sitt bud. n

Rutger Arnhult.

Gustaf Hermelin.
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Det kommer
att gå upp 
ibland och ner 
ibland
Du som vill ha mer detaljerad  information
om aktier inom fastigheter och
samhällsbyggnad (som vårt branschindex FSBX) 
 hittar den på vår nya ambitiösa börssida:

fastighetsnytt.se/bors



COREM PROPERTY GROUP meddelade på 
 fredagsmorgonen att man lägger ett bud om 
42 kronor per aktie på allt utestående  kapital i 
konkurrenten och sfärkusinen  Tribona.  Budet 
innebär en premie på 17,3 procent givet 
aktiekursen 35,8 kronor som var  Tribonas 
stängningskurs måndagen 7  september och 
en premie om 7,1 procent givet aktiekursen 
39,2 kronor som var Tribonas kurs  torsdagen 
10 september. Då hade Tribonas kurs stigit 
rejält på nyheter om ett indikativt bud på 
 bolaget och en klyfta mellan huvudägaren 
Klövern och andra storägare som hade begärt 
en extra bolagsstämma.

Efter det föll Tribonas aktie igen och på 
torsdagen, innan budet kom, stängde  aktien 
på 38,3 kronor. Givet den kursen innebär 
budet en premie på 9,7 procent.  Tribonas 
 aktie har stigit med 6 procent till 40,8 
 kronor i den inledande handeln på fredagen, 
enligt Fastighetsnytt Aktieservice.

Corems huvudägare är Rutger Arnhult, 
vd på Klövern, och indirekt är Corem redan 

 Tribonas huvudägare då Corem är störst ägare 
i Klövern som i sin tur är huvudägare i  Tribona. 
Corems styrelseordförande, Patrik Essehorn, 
sitter dessutom i styrelsen för Tribona till
sammans med bland andra Rutger Arnhult.

Det har som nämnts ovan funnits 
ett  indikativt bud på Tribona och som 
 Fastighetsnytt kunde avslöja 9 september 
gick styrelsen för det Lundabaserade  Tribona 
ut med information om budet då man 
 fruktade att information hade läckt ut. Det 
har spekulerats, bland annat i Fastighetsnytt, 
i att det var Klövern som stod bakom budet 
och med tanke på det ovannämnda kors
ägandet så kan vi konstatera att det alltjämt 
är Arnhultsfären som lägger budet.

Bolagen är verksamma inom samma seg
ment, även om Corems affär är bredare, och 
tillsammans kommer de att ha ett samman
lagt fastighetsvärde på 12,5 miljarder kronor. 
Corem är idag ett aningen större bolag, med 
fastighetsvärde på 7,3 miljarder kronor vid 
halvårsskiftet medan Tribonas fastighets

värde låg på 5,1 miljarder kronor.
Ett bud på 42 kronor per aktie värde

rar  Tribona till lite drygt 2 miljarder kronor. 
 Corem erbjuder sig att betala halva beloppet 
kontant, halva i form av preferensaktier som 
 kommer att emitteras till teckningskursen 
173 kronor per aktie. Högst avser man emit
tera 5 906 347 nya preferensaktier, vilket givet 
kursen 173 kronor ger 1,021 miljarder kronor 
i nytt  kapital. Aktieägare i Tribona får 0,243 
pre ferensaktier i Corem per aktie i Tribona.

Erbjudandehandling beräknas vara till
gänglig 16 oktober då Corems extra bolags
stämma har, med all förmodan, godkänt att 
de nya preffarna emitteras. Acceptperioden 
beräknas inledas 19 oktober och vara klar 
16 november.

Klövern, som kontrollerar 29,55 procent 
av kapitalet i Tribona, har ställt sig positivt 
till budet. n
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Vill köpa Tribona
för 2 miljarder
PUBLICERAD PÅ WEBBEN 2015-09-18

EN BUDKOMMITTÉ i Tribona bestående av de 
tre styrelseledamöter som inte har koppling
ar till Arnhultsfären, det vill säga  MatsOlof 
Ljungquist, Malin Rylander Leijon och  Anneli 
Jansson, har  rekommenderat  bolagets aktie 
 ägare att tacka nej till Corem Property 
Groups bud på bolaget.

Corem bjuder som Fastighetsnytt tidig
are på fredagen rapporterat 42 kronor per 
aktie vilket värderar Tribona till drygt 2 
miljarder kronor och enligt budkommitténs 
bedömning återspeglar det inte Tribonas 
framtida potential.

Man baserar sin rekommendation dels 
på egen bedömning av relevanta faktorer 

bolaget men även på expertutlåtanden från 
finansiella rådgivaren Erneholm  Haskel 
AB och juridiska rådgivaren  Gernandt 
&  Danielsson Advokatbyrå samt på en 
fairness opinion från PwC. Enligt den 
 sistnämnda är budet ingalunda skäligt och 
som nämnts ovan anser  budkommittén, 
som är  enhällig i sin rekommendation, 
inte att budet  återspeglar Tribonas fram 
tida potential.

Budkommittén tillsattes på ett styrelse
möte i juni 2015 då styrelsen hade fått 
 vetskap om ett indikativt bud från Corem. n
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Rekommenderar inte Corems bud
PUBLICERAD PÅ WEBBEN 2015-09-18

TRIBONAS STYRELSE meddelar på för
middagen att dess budkommitté  under 
veckan kommer att utvärdera  Catenas 
bud på bolaget. Budkommittén  kommer 
att offentlig göra sin upp fattning om 
 budet så snart som möjligt.

Kommitténs initala reaktion är att 
man ser positivt på att aktieägare som 
innehar fler en 1000 aktier i Tribona 
 erbjuds ett vederlag som är bättre än 
det Corem bjöd. n
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Utvärderar
Catenas bud
PUBLICERAD PÅ WEBBEN 2015-10-20

Eva Landén, vd, Corem.FO
T

O
: C

O
R

E
M

FASTIGHETSNYTT 5/2015 | 35

MARKNAD



MARKNAD



FASTIGHETSNYTT 5/2015 | 37

MARKNAD

TRIBONA-AFFÄREN HAR TAGIT EN HELT NY VÄNDNING sedan  Catena 
på tisdagsmorgonen meddelade att man har förvärvat samtliga 
 Klöverns aktier i Tribona till kursen 42 kronor per aktie och i för
längningen lägger ett offentligt bud på samtliga andra aktier i  bolaget. 
Catena var alltså den tredje part som blandade sig i Corem Property 
Groups bud på Tribona på fredagen. Catenas andel i Tribona ligger nu 
på 29,55 procent sedan man köpt Klöverns 14 377 428 aktier till ett 
kontant vederlag om 42 kronor per aktie. Catenas bud konkurrerar 
som sagt med Corem Property Groups bud som lades 18 september 
och sannolikt kommer att dras tillbaka.

Utöver de 29,55 procent man har förvärvat från Klövern har 
 Catena säkrat att minoritetsägare som representerar 32,5 procent av 
kapitalet har förbundit sig att acceptera budet och därmed har Catena 
säkerställt cirka 62 procent av Tribonas kapital och röster. Dessa är 
utöver den grupp minoritetsägare som stått för ett uppror i Tribona 
i upptakten till Corems bud även Länsförsäkringars fastighetsfond.

De aktieägare som äger mindre än 1 000 aktier i Tribona  erbjuds 
42 kronor per aktie, kontant, medan de som äger över 1 000 aktier 
 erbjuds antingen en full kontant betalning till kursen 42 kronor 
 eller att för varje 1 000 aktier i Tribona erhålla 375 aktier i  Catena. 
 Givet Catenas stängningskurs på måndagen 19 oktober (120  kronor) 
innebär det ett budvärde på 45 kronor per aktie i Tribona. Det i 
sin tur innebär en premie om 17,2 procent jämfört med Tribonas 
stängningskurs på måndagen (38,4 kronor). Jämförelsevis inne
bär den kontanta kursen, 42 kronor, en budpremie på 8,8 procent. 
27,6  procent av de ovannämnda minoritetsägarna har förbundit 
sig att  acceptera  bytesalternativet, alltså aktier i Catena. Catenas 
bud  värderar Tribona till 2 133 miljoner kronor medan Corems bud 
 värderar det Lundabaserade bolaget till 2 044 miljoner.

För finansiering av budet kommer Catena att emittera nya aktier 
(hur stort antal är i dagsläget inte klart) i samband med den extra 
stämma man avser hålla 30 november, ta upp nya lån med befintliga 
säkerheter om cirka 400 miljoner kronor och använda befintlig kassa. 
Budet är villkorat av att extrastämman godkänner nyemissionen men 
ägare till majoriteten av kapitalet i Catena har förklarat att de avser 
godkänna den i bolaget.

Catenas och Tribonas aktier steg rejält på nyheten i den  inledande 
handeln den 20 oktober, med 3,8 respektive 8,3 procent enligt 
 Fastighetsnytt Aktieservice. n
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Klövern har kontaktats av en oberoende tredje part som  visat 
intresse för att förvärva Klöverns aktier i Tribona, på villkor 
som kan vara mer fördelaktiga för Klöverns aktieägare än 
 Corems erbjudande, enligt ett pressmeddelande med anledning 
av Corems offentliga uppköpserbjudande avseende Tribona.

Klöverns styrelse uppger att de för preliminära diskuss
ioner med denna tredje part, men att inga beslut är fattade. De 
meddelar vidare att det är för tidigt att säga om diskussionerna 
kommer att leda till en transaktion.

Klöverns meddelande kom endast några minuter innan 
 Corems extrastämma på fredagen och på grund av det valde 
man att skjuta upp stämman. n

REDAKTIONEN

STYRELSEN FÖR TRIBONA meddelade på tisdagskvällen att 
man tidigare samma dag erhållit en skrivelse från en grupp 
aktie ägare som representerar 22 procent av  kapitalet i bolaget 
där gruppen begärde en extra bolags stämma. Vidare begärde 
man att stämman skulle ta beslut om val av två nya styrelse
ledamöter, varav den ena skulle vara Mikael Nachemson, sty
relseproffs och tidig are vd på riskkapitalbolaget Bure Equity.

Strax därefter meddelade styrelsen att man erhållit ett indi
kativt och oformellt ickebindande bud på samtliga utestående 
aktier i bolaget.

– Vi valde att gå ut med den informa tionen då det fanns in
dikationer på ett  informationsläckage, säger Tribonas styrelse
ordförande MatsOlof Ljungquist i samtal med Fastighetsnytt.

Han tillägger att med tanke på hur  Tribonas aktiekurs utveck
lats på tisdagen, den steg med 4,75 procent, kändes det som att 
det fanns en asymmetri i informationsläget. n

SVERRIR THÓR

PUBLICERAD PÅ WEBBEN 2015-09-09

PUBLICERAD PÅ WEBBEN 2015-10-16
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Mats-Olof Ljungquist.

Catena lägger
konkurrerande
bud på Tribona
PUBLICERAD PÅ WEBBEN 2015-10-20

Tredje part budar på
Klöverns Tribona-aktier

Informationsläcka
i Tribona?
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I 
samband med Corem Property Groups 
 offentliga uppköpsbud på Tribona 
har Länsförsäkringars fastighetsfond 
 hamnat i rampljuset. Fonden äger 9,9 

procent av kapitalet i Tribona och är därmed 
det Lundabaserade logistikbolagets näst störs
ta ägare och en nyckelspelare i budstriden då 
Länsförsäkringar mycket väl kan komma att 
bli en avgörande faktor om  huruvida Corem 
får köpa sitt kusinbolag, tillika konkurrent.

Intressant i sammanhanget är att Läns
försäkringar även är en stor aktieägare i 
Corem men det förklaras helt enkelt av det 
faktum att Länsförsäkringar via sitt fond
bolag Länsförsäkringar Fondförvaltning är 
den svenska institutionella investerare som 
har störst exponering mot fastighetsaktier. 
När Fastighetsnytt baserat på data från SIS 
 Ägarservice sammanställer Länsförsäkringars 
ägande i de på Stockholmsbörsens huvudlista 
noterade fastighetsbolagen visar det sig att 
Länsförsäkringar Fondförvaltning finns bland 
de tio största, oftast fem största, ägarna i näst
an samtliga bolag. Undantagen är bara tre, 
 Wallenstam där man återfinns på 42:a plats, 
Victoria Park där man återfinns på elfte plats 
och Besqab där Länsförsäkringar vid halvårs
skiftet inte verkade äga några aktier alls.

Sett till marknadsvärde uppgår Läns
försäkringar Fondförvaltnings innehav i 
svenska fastighetsaktier till närmare 10,7 
miljarder kronor och förutom de tre ovan
nämnda bolagen finns endast fyra bolag där 
Länsförsäkringar Fondförvaltning inte finns 
bland det fem största ägarna, i återstående 
18 bolag är man en av de största ägarna och 
i många av dem utövar man ägarinflytande, 
har representanter i styrelser och represent
eras i valberedningar. Således finns Läns
försäkringar representerat i sju av de tio 
valberedningar som redan har tillsatts inför 
årsstämmorna 2016.

Det borde därmed inte vara en vågad slut
sats att dra att Länsförsäkringar är en makt
faktor på svensk fastighetsmarknad. Det är 
man dels via sitt stora indirekta ägande och 

styrelseinflytande i de noterade bolagen 
via sina fonder, huvudsakligen fastighets
fonden, dels via det direkta ägandet i egna 
dotterbolaget Humlegården Fastigheter som 
äger fastigheter till ett marknadsvärde om 
14,5 miljarder kronor och dessutom  förvaltar 
fastigheter till värde om 3,8  miljarder  kronor. 
Fastigheter som ägs av Länsförsäkringar Sak 
och Länsförsäkringar Liv.

Är det då en medveten strategi från 
 Länsförsäkringars sida att vara så  expo nerad 
mot fastigheter? Fastighetsnytt ställde 
den frågan till Jesper Bonnivier, vice vd på 
 Länsförsäkringar, via epost och fick svaret 
att så är det inte utan att det helt enkelt 

 beror på att fastighetsfonden har vuxit med 
antalet fondandelsägare och deras sparande. 
Som nämnts ovan uppgår fondens innehav i 
svenska fastighetsbolag numera till närmare 
11 miljarder kronor.

På frågan vad Länsförsäkringar kan bidra 
med i fastighetsbolagens bolagsstyrning, 
med tanke på att man finns  representerat 
i så många valberedningar och  styrelser, 
 svarar bolagets representant att man 
har en god  kännedom om  fastighets 
branschen och att den självklart utnyttjas i 
 valberedningsarbetet. n
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En maktfaktor på svensk 
fastighetsmarknad

 Plac. på Bland Andel Andel Plats i Innehavets
 ägarlista sv. fonder kapital röster valberedn. MV 12 okt.

Atrium Ljungberg 6 2 2,7 2,1  451 015 027
Balder 4 2 4,3 2,7 Nej 1 177 888 122
Castellum 6 5 2,4 2,5 Nej 519 275 506
Catena 4 1 7,9 7,9 Ja 243 069 347
Corem 3 1 9,1 12,1  201 911 076
D. Carnegie 4 1 6,5 5,0  252 768 065
Diös 4 1 9,2 9,2  402 222 828
Fabege 4 1 2,6 2,6 Ja 517 042 733
FastPartner 2 1 6,3 6,5  407 379 240
Heba 6 1 4,8 2,5  181 047 867
Hemfosa 2 1 8,5 9,1 Ja 1 060 422 502
Hufvudstaden 2 1 1,9 0,4  458 354 054
JM 6 6 3,2 3,3 Nej 590 926 232
Klövern 4 1 6,2 3,5  483 795 455
Kungsleden 2 1 7,3 7,3  827 813 212
NP3 2 1 8,4 8,4 Ja 160 056 000
Oscar Properties 5 2 4,9 5,1  56 313 167
Pandox 4 3 2,5 1,3 Ja 477 036 300
Platzer1 4 1 9,7 3,4  331 136 829
Sagax 5 1 7,2 4,6  994 845 420
Tribona 2 1 9,9 9,9 Ja 181 837 947
Wallenstam 42 12 0,2 0,1  39 851 849
Victoria Park 11 2 2,1 0,5  55 608 996
Wihlborgs 2 1 5,0 5,0 Ja 588 939 437
Summa:      10 660 557 207

1Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän är Platzers största ägare

Länsförsäkringars innehav i svenska fastighetsbolag
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Ny marknadsplats för 
kommersiella fastigheter

Då föll det sig ganska naturligt 
att applicera områdestänket i 
en marknadsplats för  lokaler 
och kommersiella  fastigheter, 

säger Tim Andersson som grundat bolaget 
 Objektia tillsammans med Viktor  Söder 
ström och Alexander Åquist.

Så bildades bolaget vars affärsidé är 
att digitalisera så mycket som möjligt av 
 lokalsökningsprocessen, för att på så sätt 
bättre matcha lokalsökande företag med 
fastighetsförmedlare.

– Digitalisering är en stark samhällstrend 
som kommer att påverka alla branscher 
och fastighetsbranschen är inget undan
tag. Vi ser att det finns många outforskade 
 områden inom kommersiella fastigheter 
som i kombination med, eller i form av, en 
marknadsplats är intressanta för branschen, 
säger Tim Andersson.

Bolagets största konkurrent är Objektvi
sion – ett bolag som funnits länge och är ett 
väletablerat sökverktyg för att hitta lokaler 
av olika slag.

Därför satsar Tim Andersson och hans kol
legor mer specifikt på kommersiella lokaler.

– Det som är mest kritiskt för en mark
nadsplats är att uppnå likviditet, det vill 
säga, hur många av våra användare kommer 
överens med våra kunder, sker det hand
skakningar dem emellan?

Bolaget startades i Linköping, men 
har  sedan dess expanderat till Stockholm. 
 Klövern, Kungsleden, CBRE och Balder är 
exempel på bolag som använt sig av Objektia.

Idag kan man söka efter lediga lokaler i 
Stockholm och Linköping. Varför just de 
städerna? Planerar ni att expandera?
– När vi startade Objektia hade vi vår bas i 
Linköping, det blev därför naturligt att även 
möjliggöra tjänsten där. Att vi sedan tog oss 
till Stockholm blev naturligt då det är den 
största marknaden, och vi har numera vårt 
kontor här. Planen är att inom en snar fram
tid expandera till resten av Sverige, men vi 
koncentrerar oss i dagsläget på Stockholm 
och Linköping för att få en så stark position 
som möjligt på dessa marknader. n

TRE STUDENTER INOM INDUSTRIELL EKONOMI UTVECKLADE 
TILLSAMMANS EN TJÄNST FÖR BOSTADSMARKNADEN, DÄR MAN 
KUNDE JÄMFÖRA OLIKA OMRÅDEN MED VARANDRA. DERAS 
HYPOTES VAR ATT DET VAR EN VIKTIG PARAMETER NÄR MAN 
LETAR EFTER EN BOSTAD. TJÄNSTEN VÄCKTE STORT  INTRESSE 
FRÅN FÖRETAG SOM VILLE UNDERSÖKA OMRÅDEN I SIN 
 ETABLERINGSPROCESS.

MARIA NORDLANDER | maria.nordlander@fastighetsnytt.se

FOTO: OBJEKTIA

Alexander Åquist, Victor Söderström och Tim Andersson som tillsammans startat Objektia. 
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ARBETSMILJÖN UTREDS 
HOS FASTIGHETSÄGARNA 
GFR – VD TAR TIME OUT
ENLIGT KÄLLOR TILL FASTIGHETSNYTT 
har Charlotte Andersson, vd för Fastighets
ägarna GFR, tagit en semester tills vidare 
och organisationens vice vd och närings
politiske chef, Rudolf Antoni, har tagit 
över som tillförordnad vd. Detta bekräftar 
Rudolf Antoni i samtal med Fastighetsnytt.

– Styrelsen i Fastighetsägarna GFR 
har tagit beslut om att tillsätta en 
 extern  arbetsmiljöutredning. Detta efter 
 önskemål från fackförbunden Jusek och 
 Unionen. Syftet är helt enkelt att genom
lysa arbetsmiljösituationen i företaget 
och ge alla medarbetare möjlighet att 
komma till tals, säger han.

Rudolf Antoni förklarar vidare att i 
samband med det har Charlotte  Andersson 
tagit semester för att ge  arbetsro och ut
rymme till utredningen.

– Semestern ska vara så länge utred
ningen pågår. Det är osäkert hur länge det 
kommer vara men utredarna ska  arbeta 
skyndsamt utan att ge avkall på kvaliteten.

Han betonar att organisationen ej 
kommer att påverkas av det som hänt och 
att verksamheten är fullt fungerande. Alla 
verksamhetsplaner går enligt plan och 
alla verksamhetschefer är på plats.

– Det ska vara business as usual 
 under den här perioden och vår målsätt
ning är att det ska vara lugn och ro för 
ut redningen och det dagliga arbete på 
 organisationen. Det är viktigt att vi  månar 
om med arbetarna och styrelsen valde att 
ta de signaler som kom från facket på stort 
allvar, säger Rudolf Antoni. n
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NYHETER I KORTHET

TRANSAKTIONER

Källa: www.fastighetsnytt.se
K = Kontor, B = Bostäder, S = Samhällsfastighet, 
L = Lager, I = Industri, H = Handel/hotell

12/10 K Skanska säljer en kontorsportfölj i 
Polen för totalt 1,5 miljarder kronor. Köpare 
är en fond som förvaltas av Niam.

7/10 H Eurocommercial köper Bergvik 
 Köpcentrum i Karlstad för 600 miljoner 
kronor. Säljare är Konsum Värmland.

2/10 B Akelius säljer tio bostadsfastigheter 
i Tyskland för 1,4 miljarder kronor.

29/9 K Balder köper det så kallade Europa-
huset, Mölndal Bastuban 1, i Göteborg för 
365 miljoner kronor. Säljare är ett bolag inom 
DNB-koncernen.

28/9 K Areim köper Solna Port, Brahelund 2, 
av Commerz Real.

24/9 B Apeiron köper 900 lägenheter i Berlin 
för totalt 933 miljoner kronor.

23/9 K Castellum, vid det helägda dotter-
bolaget Brostaden, köper kontorsfastigheten 
Hornsberg 10 på Kungsholmen i Stockholm 
för 421 miljoner.

23/9 B D. Carnegie & Co. Köper 114 
lägen heter i Norrköping av Subnova. 
 Köpe skillningen är konfidentiell. 

16/9 H Serneke säljer Älvängen köpcentrum 
till Areim för 160 miljoner kronor.

10/9 B Värmdö kommun/Värmdö bostäder 
säljer 49 % av beståndet till Rikshem för 
totalt cirka 1,4 miljarder kronor.

1/9 K Areim säljer Lindhagens Porten, 
 Gångaren 10, till Invesco.

31/8 B S Oscar Properties köper Stora Mans i 
Älvsjö av Newcap för 200 miljoner kronor.

Rudolf Antoni, har tagit över som
tillförordnad vd hos Fastighetsägarna GFR.

FOTO: SOFIA SABEL/FASTIGHETSÄGARNA GFR
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PÅ RAMBÖLL ARBETAR 13  000 SAMHÄLLSBYGGARE MED INGENJÖRSTEKNIK, DESIGN 
OCH MANAGEMENT CONSULTING. VI SKAPAR HÅLLBARA LÖSNINGAR FÖR VÅRA KUNDER 
OCH SAMHÄLLET I STORT.

PÅ RAMBÖLL ARBETAR 13  000 SAMHÄLLSBYGGARE MED INGENJÖRSTEKNIK, DESIGN 
OCH MANAGEMENT CONSULTING. VI SKAPAR HÅLLBARA LÖSNINGAR FÖR VÅRA KUNDER 
OCH SAMHÄLLET I STORT.

DAGENS SJUKVÅRD KRÄVER DEN  
SENASTE MEDICINSKA UTRUSTNINGEN    
(OCH FLEXIBLA SJUKHUS BYGGNADER  
ANPASSADE FÖR FRAMTIDA  
OMBYGGNATIONER)
 Välkommen till en heldagskonferens 4 november i Stockholm om att bygga sjukhus  
 för framtidens vård behov. Läs mer på www.ramboll.se/sjukhuskonferensen
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15/9 L Eklandia har tecknat ett femårigt 
avtal med Jollyroom om 9 500 m2 i Tagene, 
Göteborg. 

9/10 K Vasakronan hyr ut ytterligare 
2 500 m2 till Swedbank region Stockholm i 
Spektern 13.

8/10 K Platzer har tecknar ett 10-årigt 
 hyresavtal med Nordea avseende lokaler om 
6 137 m2  i Gullbergsvass.

7/10 K Newsec har för Agoras räkning 
 tecknat ett 5-årigt hyresavtal avseende drygt 
2 200 m2 i Centra-fastigheten i Västerås.

6/10 K Jernhusen har tecknat ett avtal 
med Novo Nordisk om 800 m2 i det nya 
 kontorshuset Glasvasen i Malmö som 
 därmed är fullt uthyrd.

28/9 K Platzer hyr ut till drygt 3 000 m2 till 
MacGregor Sweden AB i Norra Högsbo.

23/9 K H Aberdeen har hyrt ut de sista cirka 
3 700 m2 i Tobaksfabriken i Stockholm till 
H&M, Nepa och Cedervalls arkitekter.

15/9 H Hufvudstaden har tecknat avtal om 
170 m2 med Chanel på Birger Jarlsgatan 7.

10/9 K Atrium Ljungberg har tecknat avtal 
med Domstolsverket om knappt 11 000 m2 i 
ett planerat kontorsprojekt i Sickla.

10/9 K SEB Trygg Liv har tillsammans 
med Aberdeen och Grandab Management 
 tecknat avtal om sammanlagt cirka 4 500 m2 
i  fastigheten Inom Vallgraven 52:5 med BDO, 
Floatel och Kriminalvården.

10/9 L Djurgårdstadens Fastigheter hyr 
ut drygt 4 000 m2 till Axfood på 
Tegeluddsvägen 5.

9/9 K Anders Bodin Fastigheter har tecknat 
tre hyresavtal om cirka 5 000 m2 vid Alviks 
Torg med Manpower, Sharp och Nordic 
 Netproducts.

KUNGSLEDEN FÖRVÄRVAR FYRA fastig
heter på Gärdet och en i Hammarby Sjöstad 
i Stockholm för 3 miljarder kronor. Säljare 
är Djurgårdsstadens Fastigheter AB.

Fastigheterna Rotterdam 1,  Tegeludden 
13, Stettin 5 och Stettin 6 ligger på 
GärdetFrihamnen och  Godsvagnen 
9 i Hammarby Sjöstad. Den totala 
 uthyrningsbara arean är 96 000 kvadrat
meter. Bland hyresgästerna märks bland 
andra Tullverket, Fortifikationsverket, 
Biz Apartment, Axfood samt Procter & 
Gamble och hyresvärdet uppgår till 200 
miljoner kronor. Uthyrningsgraden idag 
är 92 procent och den genom snittliga åter
stående hyreskontraktsdurationen upp 
går till 4,4 år.

Fastigheterna på GärdetFrihamnen 
tillträds den 1 december och tillträdet 
av fastigheten i Hammarby Sjöstad sker 
efter att nybyggnationen är färdigställd 

vilket beräknas ske till våren 2017.
– Jag är oerhört stolt och glad över 

att vi nu lyckats förvärva ett kluster av 
fastigheter i ett av Stockholms största 
stadsutvecklingsområden och därmed 
väsentligt stärker vårt kunderbjudande 
i Stockholms innerstad. Genom förvär
vet överträffar vi vårt expansionsmål för 
2017 då vi når 27 miljarder i fastighets
värde redan i år och mer än 40 procent av 
det totala fastighetsvärdet kommer att 
vara i Stockholm, säger Biljana Pehrsson, 
vd Kungsleden.

Lånefinansiering för fastighetsför
värvet har avtalats i form av en sexårig 
kredit från Danske Bank till marknads
mässiga villkor.

Newsec var rådgivare till Djurgårds
stadens Fastigheter. n

REDAKTIONEN

VICTORIA PARK HAR TECKNAT ETT AVTAL om förvärv av 911 lägenheter i Borås. Säljare 
av beståndet, som omfattar cirka 60 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, är  kommunala 
AB Bostäder i Borås, stadens största allmännyttiga bostadsbolag. Köpesskillingen i 
 affären är 531 miljoner kronor, motsvarande 9 000 kronor per kvadratmeter.

Affären är villkorad av ett beslut i Borås kommunfullmäktige och tillträde sker 
 därmed först efter att det beslutet föreligger men tillträde beräknas ske under första 
kvartalet 2016. Affären är den första där Victoria Park köper av kommunal ägare.

Portföljen det rör sig om består orenoverade miljonprogramslägenheter belägna i 
stadsdelarna Hässleholmen och Sjöbo i Borås. Hyresnivån i lägenheterna ligger nu på 
900 kronor per kvadratmeter.

”Det är glädjande att kunna teckna aktuellt avtal efter en strukturerad kommunal 
säljprocess. Detta är en viktig och strategisk affär för Victoria Park i en ny geografisk 
marknad. Genom den här affären tar vi ytterligare ett steg mot vårt mål att förvalta 
1 000 000 kvadratmeter. Vi förvärvar ett bestånd som vi förväntar oss kunna  förädla 
 genom värdeskapande fastighetsutveckling med en social dimension,” säger Peter 
Strand, vd för Victoria Park i en kommentar.

Finansieringen av affären är klar och 180 miljoner kronor betalas ur Victoria Parks 
befintliga kassa med resterande 351 miljoner finansieras med banklån. n
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KÖPER FÖR 531 MILJONER I BORÅS

FÖRVÄRVAR FASTIGHETER
FÖR 3 MILJARDER

NYHETER I KORTHET
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ERIK SELIN FORTSÄTTER ÖKA sitt in
flytande i Collector via sitt holding bolag 
Erik Selin Fastigheter. Fredagen den 
2  oktober köpte han 20 000 stamaktier i 
den Göteborgsbaserade banken och efter 
det äger Erik Selin  Fastigheter 670 000 
stamaktier i Collector,  mot svarande 
0,7 procent av kapitalet.

Förvärvet 2 oktober är det sista i 
raden av aktieköp Erik Selin har gjort 
i Collector via Erik Selin Fastigheter. 
Mot slutet av september och i  början 
av  september köpte han 100 000 stam
aktier i bolaget via sitt  holdingbolag.

Som Fastighetsnytt tidigare har  rap 
porterat är Balder, där Erik Selin är vd 
och stor ägare, Collectors största ägare 
med 44,1 procent av kapitalet. n

SVERRIR THÓR

EN ÄGARE AV 132  840 A-AKTIER i Heba 
 Fastighets AB har begärt att aktierna om
vandlas till lika många aktier av serie B. Enligt 
bolagets bolagsordning har ägare av Aaktier 
rätt att göra så. Aaktierna är inte noterade 
vilket gör att de inte är likvida på samma sätt 
som Baktierna som går att sälja på börsen. 
Baktiens stängningskurs på tisdagen var 
93 kronor och 132 840 Baktier i bolaget är 
 därmed värda 12,4 miljoner kronor.

När röststarka Aaktier (en aktie ger 
10 röster i Heba) omvandlas till Baktier 

(1 röst) så sjunker antalet röster i bolaget 
vilket i sin tur innebär att Baktieägare får 
mera inflytande. I detta fall handlar det 
om en marginell ändring men exempelvis 
kan nämnas att vid denna omvandling har 
 Carlbergssjön som är största ägare i Heba, 
sett till kapitall fått ett marginellt ökat in
flytande. Carlbergssjön andel av rösterna 
har stigit med 0,2 procentenheter från 10,9 
till 11,1 procent. n
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CARLBERGSSJÖNS
INFLYTANDE I HEBA ÖKAR

ERIK SELIN 
STÄRKER 
GREPPET OM 
COLLECTOR
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Erik Selin.

CASTELLUM REDOVISAR ett driftnetto på 
597 miljoner kronor för årets tredje kvartal 
och sett till driftnetto gör man därmed ett 
marginellt sämre kvartal än ifjol då drift
nettot hamnade på 599 miljoner.

Tar man hänsyn till hyresintäkterna, 
som även de minskade marginellt, och 
överskottsgraden så kan man  konstatera 
att 2015 års tredje kvartal är aningen 
sämre, överskottsgraden hamnade på 71,6 
 procent och föll med 0,4 procentenheter. 
En  marginell försämring som inte går att 
dra några växlar på alls.

Tittar man längre ner i resultaträkningen, 
på posten förvaltningsresultat och bortser 
från koncernbidrag från joint  venture hamnar 
det på 424 miljoner  kronor och ökar med 15 
miljoner från ifjol. En skillnad som framför
allt kan härledas till det mer gynnsamma 
ränteläget och även om man då kan frestas 
att dra slutsatsen att det enda som skiljer 
sig från ifjol är att  räntorna nu varit lägre 
så är det en sanning med stor modifikation. 

Som vd Henrik  Saxborn påpekar i sitt vdord 
har  Castellums  fastighetsportfölj nämligen 
 genomgått en hel del förändringar sedan 
tredje kvartalet ifjol. Man har sålt och köpt i 
en raskare takt än tidig are, och avser fortsätta 
göra det. Han flaggar vidare för att öknings
takten i förvaltnings resultatet som anledning 
av detta kan komma att bli snabbare.

Före skatt gör man en vinst om 287 
miljoner kronor, 13 miljoner mer än 
ifjol.  Orealiserade värdeförändringar i 
fastighets beståndet är negativa med 62 
miljoner kronor jämfört med 3 miljoner 
ifjol men det vägs upp av att de orealiserade 
negativa värdeförändringarna av ränte och 
valutahedgarna inte är lika stora som ifjol.

Castellums balansräkning fortsätter växa 
och bolagets fastighetsbestånd är nu vär
derat till 40,8 miljarder kronor. Samtliga 
 balansnyckeltal är robusta och tyder på ett 
alltjämt välskött och starkt fastighetsbolag. n
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Investera och väx i Umeå och Örnsköldsvik.

NORRA
SVERIGES 
STÖRSTA
REGION.

Umeå och Örnsköldsvik har tillsammans  3  universitet 
med över  30 000  studenter.

Folkmängd 31 dec 2014. SCB

Umeå och Örnsköldsvik 174 861

Gävle 98 314

Sundsvall 97 338

Luleå 75 966

Östersund 60 495

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

1 053

Umeå och Örnsköldsvik har 
tillsammans ökat med i snitt 
1 053 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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NYLIGEN MEDDELADE AKADEMISKA HUS 
att bolagets styrelse kallat till en extra bo
lagsstämma med syfte att besluta om en 
extra utdelning på 6,5 miljarder kronor till 
sin ägare, svenska staten. Enligt uppgifter 
i riksmedia hade denna enorma utdelning 
möjliggjorts av att bolaget på direktiv från 
sin ägare skrivit upp värdena på sina fastig
heter med 5 miljarder kronor.

Jonas Ragnarsson, CFO på Akademiska 
Hus, förklarar för Fastighetsnytt att det inte 
riktigt är en korrekt beskrivning av hur det 
har gått till. Han förklarar att på koncern
nivå marknadsvärderas fastigheterna i enlig
het med IFRSredovisningsregelverket men 
att på moderbolagsnivå är fastig heterna 
bokförda till ursprungligt  anskaffningsvärde 
minus avskrivningar, enligt den svenska  års 
redovisningslagen.

– Mycket beroende på de fallande avkast
ningskraven i det rådande ränteläget så har 
vi haft stora positiva värdeförändringar i 
vårt fastighetsbestånd på koncernnivå men 
detta avspeglas inte i moderbolagets böcker. 
Därför beslutades på bolagsstämman i  våras 
att skriva upp värdet på moderbolagets 
fastig heter, säger Jonas Ragnarsson.

Enligt Akademiska Hus halvårsrapport 
uppgick koncernens fastighetsvärde till 63,8 
miljarder kronor vid halvårsskiftet medan 
moderbolagets dito uppgick till 39,6  miljarder. 
Moderbolagets fastighetsvärde hade då stigit 
med 7 miljarder sedan års skiftet, vilket för
klaras av ett pressmed delande från Akademis
ka Hus daterat 28 april. Av det framgår att bo
lagets årsstämma beslutat om ”nedsättningar 
av  aktiekapitalet med totalt 5  000 miljoner 
kronor för  avsättning till fritt eget kapital. 
 Därutöver  fattades beslut om fondemissioner 
om  samma belopp för att återställa aktiekapi
talet till ursprunglig nivå. Fondemissionerna 
genomfördes genom uppskrivning av förvalt
ningsfastigheter.” Det är detta beslut som 
 Jonas Ragnarsson hänvisar till.

Storleken på en utdelning begränsas av 
moderbolagets fria egna kapital och som 
följd av de beslut som togs på den  ordinarie 
 bolagsstämman uppgår det fria egna  kapitalet 
till 7,5 miljarder kronor vilket  möjliggör 
den föreslagna extra utdelningen på 6,5  
miljarder kronor.

INEFFEKTIV KAPITALSTRUKTUR?
En viktig faktor som Jonas Ragnarsson 
nämner i sammanhanget är det faktum att 
Akademiska Hus soliditet är hög jämfört 
med det genomsnittliga svenska fastighets
bolaget. Vid halvårsskiftet låg koncernens 
soliditet på 47,7 procent vilket är ganska 
högt över ägarens mål på 3040 procent och 
bland de börsnoterade svenska fastighets
bolagen fanns endast två som hade en högre 
soliditet vid samma tidpunkt, Hufvudstaden 
och Heba.

När soliditeten ligger så högt kan man 
 argumentera för att bolaget har en in
effektiv kapitalstruktur jämfört med de mål 
som ägaren satt upp, det kan förvisso vara 
bra att ha en robust buffert men samtidigt 
finns  risken att pengarna helt enkelt inte 
arbetar på det sätt som ägaren önskar. Det 
kan därför finnas motivering till att sänka 
soliditeten och det gör man förslagsvis 
 genom en höjd  utdelning (extra utdelning) 
eller återköp av aktier. Då Akademiska Hus 
inte kan köpa tillbaka några aktier blir extra 
 utdelning det logiska alternativet.

Hur ska man då betala utdelningen? Den 
utbetalningen sker i vanlig ordning från 
koncernens kassa och enligt Akademiska 
Hus halvårsrapport ägde bolaget knappt 
4,2 miljarder kronor i likvida medel vid för
sta halvårets utgång. Under 2015 ska 4,5 av 
de 6,5 miljarderna betalas ut och då kassan 
inte uppgår till 4,5 miljarder och bolaget 
ändå knappast skulle vilja stå helt utan lik
vida medel finns det två alternativ. Det ena 
är att likvidera tillgångar, det vill säga sälja 

 någon av de underliggande fastigheterna. 
Det  andra är att låna pengar vilket enligt 
Jonas Ragnarsson blir det alternativ man 
väljer. Om man ska åstadkomma en ändrad 
 kapitalstruktur måste eget kapital  ersättas 
av lånat kapital. Det kan tyckas märkligt att 
ett bolag lånar pengar till att betala  utdelning 
men det är dock inte ett helt okänt fenomen 
inom den svenska fastighets branschen. 
 Således har exempelvis ett annat bolag med 
statliga kopplingar, Vasakronan som ägs av 
fyra APfonder, lånat stora belopp för att 
 betala utdelning till sina ägare.

PÅVERKAR INTE HYRESSÄTTNINGEN
Det har spekulerats i vilka politiska 
 motiv som finns bakom beslutet att låta 
 Akademiska Hus betala en extra utdelning 
till sin ägare och dessutom har  rektorer 
och andra högt uppsatta personer vid 
svenska  lärosäten  kritiserat bolaget för sina 
höga hyres sättning. Bland dessa är  Stellan 
 Lundström,  professor vid KTH, som för 
knappt ett år sedan skrev en debattartikel om 
detta i Fastighetsnytt, och Astrid Söderbergh 
Widding, rektor på Stockholms Universitet, 
som båda har pratat om smygbeskattning 
av högskolesektorn.

Jonas Ragnarsson betonar att extra ut
delningen som med all förmodan, formellt 
beslutas på extra bolagsstämman 19  oktober, 
inte kommer att påverka bolagets hyressätt
ning. Man kommer som nämnts ovan att 
 finansiera utdelningen med lånade medel.

På frågan hur han ser på det att behöva 
låna pengar till utdelning påpekar han att 
bolaget får en mer effektiv kapitalstruktur.

– Vi har haft en för stor andel eget kapital 
relativt lånen tidigare. Vi kommer även fort
sättningsvis att ha en stark kapitalställning 
och kunna utföra de investeringar vi har 
tänkt, säger han. n
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LÅNAR PENGAR TILL UTDELNINGEN
Publicerad på Fastighetsnytt Börs 2015-09-30
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E.ON Försäljning 

Lyft blicken – bli energismart
All energi som används måste göra maximal nytta. Det kräver  
energismarta lösningar som verkligen fungerar oavsett hur era  
behov ser ut. Just detta är vi särskilt bra på. För oss är det den  
självklara vägen framåt – mot en hållbar framtid. Ska vi slå följe?
Besök oss redan idag på eon.se/foretag
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På Fastighetsnytts hemsida har vi valt att följa marknaden i norra Sverige. Uthyrningsaktiviteten, transaktionsmarknaden och inte minst bostadsbyggandet belyser vi 
både med egna artiklar, det allmänna nyhetsflödet samt vad som skrivs i lokalpressen. Du hittar alla nyheter här: fastighetsnytt.se/norr/

ÖKAD TRANSAKTIONSAKTIVITET I UMEÅ

I FJOL VAR UMEÅ tillsammans med Riga 
 arrangör för Kulturhuvudstadsåret. Arrange
manget fick en del kritik om att utbudet var 
för smalt men sammantaget blev det en succé 
med ökad turism och ökat engagemang bland 
invånarna. I samband med arrangemanget 
var såväl infrastruktur och kulturbyggnader 
tvungen att förbättras och uppföras. Fokus 
nu ligger på att bevara och fortsätta utveckla 
de positiva effekterna av fjolåret.

För fastighetsmarknaden innebär det en 
fortsatt hög takt av nyproduktion, framför
allt bostäder men även kontor och handel. 
Lindbäcks bygg uppför 280 studentbostäder 
vid universitet åt Studenthus vilket  beräknas 
stå klart för inflyttning under höstterminen 
2016. Umeå kommun har inlett arbetet med 
att möjliggöra en byggnation av ett höghus 
om 42 meter med 13 våningar i centrala 
Umeå. Kommunen har också tecknat avtal 
med fyra bostadsföretag om mark i  Tomtebo 
för att uppföra cirka 470  lägenheter 
 varav 350 stycken ska vara  hyresrätter. 
 Intresset för nyproduktion i Umeå är stort 
och hela 20 aktörer lämnade in önskemål 
om  marktilldelning.

Under mars 2016 slår Ikea upp portarna 
till ett nytt varuhus på Söderslätt i Umeå. 
I direkt anslutning till varuhuset öppnas 
också Ikea ett shoppingcenter omfattande 
cirka 35 000 kvadratmeter fördelat på cirka 
90 butiker, restauranger och kaféer. Denna 

 nyetablering bedöms rita om kartan för 
handeln i Umeå och hela Norrland. Idag är 
 Ersboda den största  externhandelsplatsen 
och har gjort klart med ytterligare 
 ny etableringar där bland annat XXL 
 öppna till våren. Långsiktigt bedöms dock 
 konkurrens uppstå mellan Ersboda och det 
nya  handelsområdet på Söderslätt även om 
handeln till viss del kompletterar varandra. 
Nyetableringen bedöms också få effekt på 
handeln i Sundsvall och Birsta då kunder 
till Ikea som är bosatta i Örnsköldsvik och 
norrut förutsätts handla i Umeå istället.

TRANSAKTIONSAKTIVITETEN I UMEÅ har 
under det senaste året varit hög. Norska 
Obligo har tidigare varit stora delägare av 
 bostadsfastigheter i staden. Tillsammans 
med Lerstenen ägde man två bostads
portföljer om cirka 630 respektive 800 
 lägenheter. Den förstnämnda såldes  under 
sommaren till tyska Patrizia varefter 
 Lerstenen i en snabb följdaffär tog över hela 
beståndet. Den andra portföljen, även  denna 
med Lerstenen som minoritetsägare, såldes 
som en del av storaffär om 9,5 miljarder till 
amerikanska Blackstone.

Även på den kommersiella sidan har en 
del större affärer genomförs under senare 
tid. Under sommaren har Citycon  avyttrat 
handelsplatsen Strömpilen till Niam. 
 Strömpilen är en handelsplats belägen cirka 

fem kilometer från Umeå centrum. Totalt 
omfattar det cirka 27 000 kvadratmeter med 
ankarhyresgäster såsom Ica Maxi, System
bolaget och Apoteket Hjärtan. Köpeskilling
en var 39 miljoner euro, cirka 362 miljoner 
vid dåvarande växelkurs.

DEN LOKALT STARKA  FASTIGHETSÄGAREN 
Balticgruppen har förutom projekt också 
utökat samarbeten med externa parter. 
Först ut var ett samarbete med Wallenberg 
 Foundations AB genom ett hälftenägt bolag 
för fastighets förvaltning och utveckling. 
I  affären går Balticgruppen in med färdig
utvecklade centralt  belägna  fastigheter, 
bland annat Konstnärligt Campus.  Affären 
frigör kapital som  Balticgruppen kan 
 fortsätta att invest era i Umeå. I  september 
tillkännagavs att Balticgruppen  tillsammans 
med HH Fastigheter AB, hotellentrepre
nör en Hilding Holmqvists  fastighetsbolag, 
 gemensamt förvärvar den centralt  belägna 
kontors fastigheten Odin 3. Säljare var 
 Swedbank som i samband med  affären 
 tecknar ett femårigt hyresavtal på hela 
 fastigheten som totalt  omfattar cirka 3 400 
kvadratmeter kontors ytor. Utöver ovan
stående affärer har NP3 varit  offensiva 
på förvärvsfronten med ett flertal köp 
av framför allt externhandelsfastigheter. 
 Omsättningen på transaktionsmarknaden i 
Umeå under senaste året har varit klart  högre 
än vad vi är vana att se och transaktion erna 
indikerar att avkastningskraven idag är lägre 
än bara för ett halvår sedan.

Makrosiffror såsom befolkningsutveck
ling och sysselsättning ser starka ut i Umeå 
vilket i kombination med  omvärdsfaktorer 
och den underliggande efterfrågan på 
 fastighetsmarknaden gör att den samman
tagna bilden av fastighetsmarknaden i Umeå 
ser ljus ut framöver. n

RICKARD HELLSTRÖM

FASTIGHETSVÄRDERARE, NAI SVEFA
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DET STATLIGA GRUVBOLAGET LKAB planer ar 
att öka produktionen i Kiruna,  Svappavaara 
och Malmberget med åtskilliga miljoner 
ton pellets per år. Detta behövs för att 
hålla omsättningen uppe när järnmalms 
priserna sjunkit.

Förutom storhamnen Narvik i Norge 
skeppar också LKAB ut 30 procent av sin 
produktion, runt 6 miljoner ton malm, per 
år via Luleå Hamn. I första hand vill man 
höja den nivån till över 10 miljoner ton. Och 
på sikt ännu mer.

Men kapaciteten i Luleå är begränsad, 
framför allt för att farleden är för grund. I dag 
kan bara fartyg på högst 55 000 ton och ett 
djupgående på 11 meter ta sig in till kaj. Det 
är långt under internationell  standard, och 
en begränsning som slår hårt mot  framför 
allt exportföretag som just LKAB och SSAB.

– Vi får högre kostnader för transport
erna än våra konkurrenter. Det sänker vår 
konkurrenskraft och drabbar våra kunder, 
säger LKAB:s logistikchef Anders  Björnström 
och pekar på att hamnen i  Narvik klarar 
27 meter.

– Kan vi öka djupet i Luleå till 15 meter 
kommer vi att kunna tredubbla lastkapacitet
en. Det innebär både en sänkning av trans
portkostnaderna och en miljömässigt betyd
ligt mer hållbar lösning, säger Björnström.

Därför hoppas nu LKAB att Projekt Malm
porten, ett miljardprojekt med fem meter 
djupare farled ända till kaj ska bli verklig
het. LKAB och SSAB ingår i projektgruppen 
tillsammans med Luleå kommun, Sjöfarts
verket och Trafikverket. Även EU har sagt sig 

vara berett att delfinansiera muddringen.
Luleå Hamns vd Henrik Vuorinen tror 

förstås mycket på projektet.
– Vi kommer att bli Europas modernaste 

hamn och kunna erbjuda våra kunder de 
bästa och effektivaste logistiklösningarna. 
Malmporten kommer att få stor betydelse 
för hela regionen, säger han.

I korthet går projektet ut på att muddra 
farleden till de dryga 15 meter som krävs 
för att extremt breda och volymslukande 
så kallade Östersjömaxfartyg ska kunna 
gå hela vägen. Det innebär också att vissa 
klackar, förhöjningar, i Norra Kvarken  måste 
sprängas bort, vilket i sin tur gynnar fler 
hamnar i norr, även på finska sidan.

– Muddringen blir gigantisk och kommer 
att ta flera år, säger Vuorinen och berättar 
att uppemot 20 miljoner kubikmeter botten
sediment i form av lera och annat ska upp. 
Det motsvarar drygt 30 fyllda Globen.

Förutom en djupare farled avser Luleå 
kommun att bland annat bygga en helt ny 
kaj, öka lastnings och lagringskapaciteten 
och köpa in större bogserbåtar.

Totalt beräknas hela projektet kosta runt 
tre miljarder kronor, varav muddringen går 
loss på närmare två miljarder.

– Malmporten är ju primärt ett  Malm 
fältsprojekt som i första hand ska avlasta 
 järnvägen när det gäller malmtransporter. Det 
kommer att ha stor betydelse för  exempelvis 
LKAB, säger Niklas Nordström, kommunalråd 
(S) i Luleå.

– Men kommunen kommer självklart 
också att må bra av satsningen, därför 
är vi beredda att bidra med det vi kan. 
Nordström är dock kritisk till att Trafik verket 
och regeringen hittills inte  velat  prioritera 
Projekt Malmporten i den  nationella infra
strukturplanen. Att någon annan än 
staten ska ta muddringskostnaden ser han 
som uteslutet:

– Det här är ingen kommunal eller regio
nal fråga. Det handlar om en ny motorväg 
– på havet. Precis som på land är det ett 
 statligt ansvar, anser Niklas Nordström.

De närmaste månaderna blir avgörande – 
en ny transportplan ska läggas fram sent i 
höst – och Nordström tror att Luleå Hamn 
kommer att finnas med där.

Om inte kommer konsekvenserna att 
bli omfattande, tror både han och LKAB:s 
 logistikchef.

– Utan kapacitetshöjningen i Luleå Hamn 
klarar vi inte produktionshöjningen. Och då 
kommer vi att tappa kunder, säger Anders 
Björnström på LKAB.

– Inställningen hittills gör mig bekym
rad. Jag är inte trygg förrän jag ser projektet 
 inskrivet i planen, säger Niklas Nordström. n

BERTHOLOF BRÄNNSTRÖM

LULEÅ HAMN SKA BLI MODERNAST 
I EUROPA – MEN VEM SKA BETALA?

LKAB BEHÖVER ÖKA PRODUKTIONEN FÖR ATT  KOMPENSERA 
DE LÅGA JÄRNMALMSPRISERNA. MEN DÅ MÅSTE OCKSÅ 
 TRANSPORTKAPACITETEN VIA LULEÅ HAMN HÖJAS BETYDLIGT.

I dag har Luleå Hamn ett maxdjup för fartygen 
på 10,8 meter. Det betyder att bara fartyg upp 
till 55 000 ton kan angöra hamnen.

Förutom en djupare farled planeras nya 
djupkajer, en ny hamndel, anslutning till 
Malmbanan och ökad lastnings- och lagrings-
kapacitet.

Om Trafikverket prioriterar projektet i höstens 
transportplan räknar man med att börja 
bygga och muddra 2018. Tre år senare, 2020, 
beräknas den nya hamnen kunna invigas.

FAKTA:
PROJEKT MALMPORTEN

FASTIGHETSNYTT NORR
På Fastighetsnytts hemsida har vi valt att följa marknaden i norra Sverige. Uthyrningsaktiviteten, transaktionsmarknaden och inte minst bostadsbyggandet belyser vi 
både med egna artiklar, det allmänna nyhetsflödet samt vad som skrivs i lokalpressen. Du hittar alla nyheter här: fastighetsnytt.se/norr/
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AKTIER & RÄNTOR

SAVILLS

KVARTALSVIS TRANSAKTIONSVOLYM (MKR)

STORSTADSREGIONERNAS ANDEL
AV TOTALA TRANSAKTIONSVOLYMEN

FSBX PI FRÅN 6 MAJ 2014 MARKNADSRÄNTOR

KVARTALSVIS ANTAL TRANSAKTIONER

KOMMENTAR PETER WIMAN, 
ANALYSCHEF, SAVILLS

Trots en stillsam inledning på transaktionsåret 2015, så har volymerna ökat 
stadigt och under det 3:e  kvartalet omsattes fastigheter för ca 36  miljarder, 
vilket var en ökning med hela 43 procent jämfört med motsvarande kvartal 
föregående år. Därmed har fastigheter för ca 102 miljarder omsatts hittills 
 under 2015. Jämfört med de tre första kvartalen 2014 var årets volym hela 
11 procent högre, vilket innebär att  transaktionsmarknaden kan nå nya 
 rekordnivåer om det fjärde kvartalet ligger i nivå med fjolåret.

Transaktionsvolymerna i Stockholmsregionen är relativt blygsamma sett 
som en andel av volymen och svarar endast för 41 procent av volymen, vilket 
är den lägsta noteringen de senaste tio åren. Trenden är liknande om man 
ser på  fastighetssegment där kontor, som normalt sett dominerar, svarar 
för 21  procent procent av volymen hittills under året. Den relativt sett svaga 
omsättningen på kontorsfastigheter och Stockholmsfastigheter, skall inte 
 tolkas som att intresse saknas för dessa delmarknader, utan är snarast ett 
direkt resultat av den utbudsbrist som präglar marknaden.
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PANGEA REAL ESTATE INDEX – LÄNDER

 ANDEL I VOLYM (%)

1. STOCKHOLM 41,2

2. VÄSTRA GÖTALAND 13,9

3. SKÅNE 11,9

4. ÖSTERGÖTLAND 7,7

5. VÄSTERBOTTEN 3,9

6. JÖNKÖPING 3,0

7. NORRBOTTEN 3,0

8. SÖDERMANLAND 2,8

9. ÖREBRO 1,9

10. VÄSTMANLAND 1,6
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TRANSAKTIONSVOLYM ÖVER EN
TOLVMÅNADERS PERIOD FÖRDELAT
PÅ RIKETS LÄN

PANGEA PROPERTY PARTNERS

KOMMENTAR MIKAEL  SÖDERLUNDH,
HEAD OF  RESEARCH, PARTNER,
PANGEA PROPERTY PARTNERS

På transaktionsmarknaden noterades 28 affärer i september 
med en samlad volym om 7 miljarder, vilket gör att volymen för 
det tredje kvartalet landar på drygt 35 miljarder. Hittills i år har 
det gjorts affärer för 98 miljarder, nästan 10 procent högre än 
motsvarande period förra året. En stor affär i september var 
Rikshems förvärv av det kommunala bostadsbolaget Värmdö 
Bostäder med ungefär 2 000 lägenheter. Köpesskillingen för 49 
procent av bolaget uppgick till cirka en miljard.

På aktiemarknaden kunde man se en uppgång för fastighetssek-
torn under september. PREX Sverige ökade med 2,7 procent och 
bäst gick det för bolag med fokus på bostäder (PREX Bostäder) 
som ökade med 5,8 procent. Den allra största uppgången hade 
Victoria Park på hela 14,7 procent. 

PANGEA PROPERTY PARTNERS



1. Hit och dit
Studier visar att den som har längre än  600 meter till kollektivtrafik väljer bilen.   
Det måste vara lätt att nå stationen.  Därför är en av våra strategier att prioritera  
resenären när vi förvandlar stationsområden till en hållbar och levande stad som  
driver tillväxt och ökat kollektivt resande. 

I Stockholm bygger vi Stockholm Continental dit alla pendlare flyttar när Citybanan  
börjar rulla 2017. Redan till våren öppnar hotellet och de två entréerna på Vasagatan  
och Klarabergsgatan som kortar avståndet mellan staden och kollektivtrafiken.  
I huset ryms även 19 bostäder som hjälper till att skapa liv i kvarteret.
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Ä r det svåraste kravet som ställs på oss inom samhälls
planering att vi måste kommunicera med varandra? Ska 
hon skriva om hållbarhet och samverkan igen? Ja, det 
ska hon, och jag lärde mig i veckan att det nya ordet är 

 samspela – inget annat. 
Hållbarhet är ett komplext problem. Det är en fråga som  kräver 

sitt engagemang från många håll, visioner som alla kan skriva 
 under på och välja att jobba mot. I vårens process att stötta SGBC i 
 arbetet att ta fram certifiering för hållbara stadsdelar var alla (över 
400) workshop deltagare överens om att för att  överhuvudtaget 
kunna börja arbeta med frågorna så var organisation och  vision 
det mest avgörande. Att sätta sig vid ett startmöte eller ett 
 förhandlingsbord kräver sin vision. Och att ta fram och förmedla en 
vision som  inkluderar och involverar många kräver sin ledare, och en 
 organisation som fungerar – som samspelar.

MITT JOBB PÅ ETT TEKNIKKONSULTFÖRETAG är fullt av nördar. 
 Personer som kan allt – verkligen allt – om akustik, bergarter, 
kulturmiljövärden eller sötvatten. Det är intressanta och smarta 
 personer, som man kan lära sig oerhört mycket av. Vi är dessutom 
vana att jobba ihop med varandra för att lösa de komplexa problem 
våra kunder presenterar för oss. Vi är vana vid att jobba ihop för att 
vi ser att det leder till mer holistiska och hållbara  lösningar, och för 
att det är det som marknaden  förväntar sig och kräver av oss. Det är 
 dessutom vansinnigt roligt.

I tidigare nämnt forskningsuppdrag tittade vi på de faktorer som 
gör samspelet problematiskt, där en av dessa faktorer är makt. En av 
projektets forskare har  skrivit om planprocessen som en arena för 
maktkamper mellan  experter. Och makten kan ligga i det  tekniska 
kunnandet, i att ha makten över budgeten, att man siter överst i 
 hierarkin, eller i vissa fall att vara en känd person som överklagar 

något och får  uppmärksamhet  baserat på det. Att betrakta makt som 
en parameter som inte är  given på  förhand utan något som uppstår 
i relationen mellan  aktörer gör det hela till en dynamisk process 

där kommunikationen är  oerhört  viktig. Och det är just där man 
 behöver betrakta problemet,  snarare än att lägga fram makt som ett 
svar på uppkomna problem i  efterhand.

NÄR NU SGBC HAR PRESENTERAT CITYLAB finns plötsligt en platt
form där alla kan delta och bidra, där man talar med varandra, delar 
med sig av goda och dåliga exempel, följer samma vision och strävar 
mot att uppnå samma effektmål, så är min förhoppning att maktens 
betydelse i processen minskar. Kanske är det dags att 
marknaden ställer krav på samspel mel
lan alla aktörer, på konsulter så väl som 
kommunernas förvaltningar – så att 
det inte finns något alternativ?

Och jag kan erkänna att jag 
aldrig jobbat i ett projekt med vår 
 limnolog. Men jag ser fram emot 
att möjligheten så småningom 
 öppnar sig! n

Att sätta sig vid ett 
startmöte eller ett 
 förhandlingsbord kräver 
sin vision.

DET FINNS BARA
EN REGEL: SAMSPELA!

KRÖNIKA | STADSBYGGNAD

SARAH BRAGÉE
CHEF STRATEGISK SAMHÄLLSANALYS, TYRÉNS



STORA PROJEKT | NORRA DJURGÅRDSSTADEN

GRAFIK: STOCKHOLMS STAD OCH BSK ARKITEKTER

GRAFIK: ADEPT MANDAWORKS

Norra Djurgårdsstaden är en ny 
stadsdel i Stockholm som plane
ras för totalt 12 000 nya bostäder 
och 35  000 nya arbetsplatser. 

Området sträcker sig från Hjorthagen i norr, 
över hamnområdet till Loudden i söder. 
Stora delar av utvecklingen sker på gamla 
industriområden som tidigare använts för 
bland annat produktion av gas. En del mark 
blir också tillgänglig när hamnens verksam
het görs om och mycket av oljehanteringen 
flyttas från området.

Ansvariga är Stockholms stads tekniska 
 förvaltningar och Östermalms stadsdels
förvaltning. 2012 hade omkring 35 olika 
byggherrar fått markanvisning i  området, 
bland annat de kommunala bostads  
bolagen  Familjebostäder, Stockholmshem 
och  Svenska bostäder.

Planeringen av området inleddes redan 
i början av 2000talet. I maj 2011 stod de 

 första 670 bostäderna klara. Hittills har 
mark för 4 000 bostäder anvisats. Området 
planeras vara fullt utbyggt omkring 2030.

ETT AV STADSDELENS profilbyggen är den så 
kallade Hjorthagsskrapan som ska ersätta 
den gamla gasklockan på området och där 
Oscar Properties är byggherre. I juni stötte 
projektet dock på problem när mark och 
miljödomstolen stoppade planerna. De har 
dock överklagats till nästa instans, där man 
nu beviljats prövningstillstånd.

Den nya stadsdelen har kritiserats för att 
bostäderna blir alltför dyra, och för att den 
inte når upp till de miljömål som marknads
förs, ”en klimatanpassad och fossilbränslefri 
stadsdel 2030”. I en egen rapport slog staden 
fast att målen är orealistiska. n

MARIA NORDLANDER

FOTO: LENNART JOHANSSON

LOUDDEN

GÄRDET

FRIHAMNEN
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BUSINESS ARENA STOCKHOLM

FOTO: ELIAS LJUNGBERG



FASTIGHETSNYTT 5/2015 | 61

BUSINESS ARENA STOCKHOLM

BUSINESS ARENA
STOCKHOLM 2015

DET ÄR MYCKET SOM HÄNDER PÅ DEN DIGITALA FRONTEN OCH DEN 
 DIGITALA UTVECKLINGEN I FASTIGHETSBRANSCHEN HAR BÖRJAT TA 

FART. ETT AV DE NYA BEGREPP BRANSCHEN HAR BÖRJAT ANAMMA 
OCH SOM UPPMÄRKSAMMADES REJÄLT PÅ ÅRETS BUSINESS ARENA 

 STOCKHOLM ÄR UX. LÄR MER OM DET OCH MYCKET ANNAT I
FÖLJANDE  REPORTAGE.

INNEHÅLL BUSINESS ARENA
62 ”DEN MÖRKA SIDAN AV DEN URBANA REVOLUTIONEN”
65 INFLATIONSMÅLET INTE FÖRLEGAT
67 STADEN SOM MÖTESPLATS
70 SNART FÖRHANDLINGSSTART OM HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG
72 SVÅRTOLKADE MOLN PÅ DEN EKONOMISKA HORISONTEN
74 ”AFFORDABLE HOUSING”
77 JÄMSTÄLLDHET – INGEN GÅVA TILL KVINNOR
79 LÄNGE LEVE BUTIKEN
80 #BUSINESSARENA – EN AV SVERIGES MEST ANVÄNDA TAGGAR 16-17 SEPTEMBER
82 ANVÄNDAREN I CENTRUM
85 UPPKOPPLAD STAD SKAPAR NYA VÄRDEN
89 SOCIALA KONTRAKT OM POLITIKERNA FÅR VÄLJA
95 KORTA NYHETER FRÅN BUSINESS ARENA
98 BUSINESS ARENA GENOM LINSEN



Vad skapar våld och hur lyckas 
vissa städer reducera brotten 
medan andra ger upp? Är stora, 
tätbefolkade städer farligare men 

framförallt, hur vänder vi på situationen? 
Med detta arbetar Robert Muggah som är 
expert när det gäller säkerhet.

– I den urbana revolutionen vi upplever 
tenderar man att inte fundera så mycket 
på privat säkerhet utan mer fokusera på de 
stora möjligheterna tillväxten ger.

Rocinha (toppbilden) är en kåkstad likt 
andra som omger de flesta större städerna i 
Brasilien, enbart i Rio de Janeiro finns över 
600 områden som Rocinha. Kåkstaden lig
ger i anslutning till Tijuca Forest, världens 
kanske största urbana skogsområde.

– Om Tijuca är Rio de Janeiros lungor 
så är Rocinha den högra njuren. Just denna 
 ikoniska utsikt har blivit en turistattraktion, 
du måste kämpa för att få plats att ta ett foto. 
Runt om har affärer öppnat och  området 
sjuder av liv. Vad som förbluffar mig är att 
du kan ta denna bild över huvud taget, tills 
nyligen var Rocinha den farligaste slummen 

i hela Latinamerika. Det var, och är till stora 
delar fortfarande, drivet av knarkindustrin, 
säger Robert Muggah, som inledningstalade 
på Business Arena i Stockholm.

”TURBO-URBANISERING”
Just nu lever vi i det största populations
skiftet i historien, menar Muggah. Under 
tidigt 1800tal levde endast tre procent i 
städer, på 1950talet var det 30 procent 
och i dag mer än 50 procent. Vi ser nu upp
komsten av städer med över 10 miljoner 
invånare, Megastäder, ett fenomen som 
startade under vår livstid, berättar Muggah. 
1970 fanns det bara tre, New York, London 
och Tokyo, i dag bor 20 procent av jordens 
befolkning i någon av de nu 28 megastäder 
som finns och 2030 kommer antalet att vara 
41. Men stora städer är inte per  definition 
farliga städer påpekar Robert Muggah, och 
tar Tokyo som exempel som med sina drygt 
30 miljoner invånare räknas som en av 
de säkraste i världen. Det är hastigheten i 
tillväxten som är av betydelse. Och slum
områdena växer snabbast.

– Den stora boomen och tillväxten av 
slumområden började på 1970talet. Detta 
 kommer att fortgå resten av år hundradet. 
I  Europa och Amerika bor de flesta  redan 
i städer, man har redan genomfört sin 
 demografiska övergång. Det framtida  be folk 
ningsskiftet kommer att ske i syd och öst. 
95 procent av  befolkningstillväxten det 
närmaste årtiondet kommer ske i  utveck 
lingsländerna, nästan alla kommer att 
 hamna i städerna och  slummen. Vi har 
 nästan en  miljard som bor i slummen i dag, 
det  kommer att öka till 2 miljarder under vår 
livstid, säger Robert Muggah.

Han tar Karachi som exempel, en hamn
stad på en halv miljon invånare 1950, i dag 
bor där 23 miljoner. Visst står de för två 
tredjedelar av Pakistans BNP men är också 
den våldsammaste staden i Asien, berättar 
Muggah. Han visar en satellitbild av  jorden 
som visar ljus ”föroreningar” och södra 
 delen av jordklotet är fortfarande i mörker.

– Det tar oss till vad jag kallar den mörka 
sidan av den urbana revolutionen. Majori
teten av denna turbourbanisering sker i de 

”Den mörka sidan av den
urbana revolutionen”

BUSINESS ARENA
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södra delarna, precis där ljuset  fort farande 
inte syns. Många städers snabba tillväxt 
överskrider myndigheternas och den  privata 
sektorns möjligheter att absorbera och 
 integrera den nya befolkningen och kan 
man inte få igång ljuset blir följdeffekterna 
med ökad brottslighet och oroligheter högst 
 påtaglig, säger Robert Muggah.

Har detta något med Skandinavien  eller 
Stockholm att göra? Om man får tro den 
lokala pressen, som Muggah läste på  vägen 
över till Sverige, så är det förmodligen den 
farligaste platsen i världen, media talar 
om brottsvåg i Stockholm, ökning av rån i 
Oslo, överfall i Helsingfors med mera. Det 
är  förvisso sant, menar Muggah, problemen 
ökar, inte minst med en ökande immigration, 
ökande inkomstklyftor och arbetslöshet.

– Verkligheten är dock att Europa är 
 säkrare i dag än det någonsin varit, i  norra 
 Europa har antalet mord fallit under de 
 senaste 700 åren. Det globala snittet 
 ligger på 6,7 mord per 100  000  invånare 
– i  Skandinavien är det mindre än 1 per 
100 000, säger Robert Muggah.

Här ligger kärnan i problemet, menar 
Muggah, den snabba utvecklingen innebär 
att städerna karvas upp i har och inte har, 
det handlar om social och ekonomisk ex
kludering vilket leder till fysisk segregering 
och städer av murar.

– Föga överaskande blir resultatet att 
 frustration och protester växer. Det sociala 
kontraktet, det viktiga avtalet som binder 
stadens myndigheter och dess invånare sam
man börjar luckras upp. De som har råd kö

per servicen, de som inte har råd  lever ”off 
the grid”. Städerna börjar bygga om sig  själva 
kring eliten, och det är farligt. Varför? För 
de  myndigheter som inte kan  tillhandahålla 
 service till de som inte har, de fattiga, där 
kommer andra att kliva in och tillhandahålla 
det i stället. Service som  sophämtning, ut
bildning, el, internet med mera i slummen 
i  städer som Rio eller  Karachi tillhandahålls 
inte av myndigheterna utan av maffia grupper. 
Detta underminerar integriteten och stadens 
 chanser till överlevnad, säger Robert Muggah.

Allt detta uppmuntrar de som har att 
bygga högre stängsel, skaffa mer säkerhet 
och myndigheterna att skaffa fler poliser. 
Mer effektivt, anser han, är metoden ”design 
out crime”.

– Målet är mer öppna och inkluderande 
ytor, snarare än privatisering och murar. 
Man integrerar brottsbekämpning i staden 
snarare än att det blir något man reagerar på 
i efterhand.

Robert Muggah jobbar nu bland  annat 
med regeringen i Brasilien för att  försöka 

 reducera våldsbrott i Rio de Janeiro. I Ro
cinha pågår ett arbete med att skapa  bredare 
gator, auto matiska ljus,  uppgradering av 
en del av bestånd et, nya transporter för att 
länka  fattiga delar med rikare. Det är inte 
perfekt ännu,  säger Muggah, men under de 
 senaste sex åren har antalet mord sjunkit 
med 65 procent.

– Man måste öka invånarnas affektion 
till staden, eller slummen. Det är inte lätt 
och det handlar inte bara om arkitektur eller 
infrastruktur. Så hur gör vi detta? Vi skapar 
utrymmen för unga vuxna. Vi lagar skade
görelse och tar bort graffiti istället för att 
låta det förfalla. Vi gör om sättet att röra sig 
och interagera i staden. Det handlar inte om 
att vara mjuk, utan om att vara effektiv. När 
vi konfronterar tillväxten i städerna måste 
vi undvika frestelsen att barrikadera och 
stänga in oss, utan söka motsatsen. Om vi 
ska fostra säkerhet måste vi vara mer öppna 
och inkluderande, säger Robert Muggah. n

MATTIAS FRÖJD
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Robert Muggah, expert på 
megastäder,   inledningstalade 
på Business Arena 
 Stockholms andra dag.

Favelan Rocinha i Rio de 
Janeiro är en ökänd slum där 
brottslighet frodas.
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East Sweden förbereder sig för framtiden med starkt växande 
befolkning och expanderande näringsliv. I fokus för utvecklingen 
ligger satsningen på Ostlänken. Nya snabba tågförbindelser med 
Stockholmsregionen gör vårt läge ännu mera attraktivt och 
satsningen blir en hävstång för investeringar i vår region.
 
Stadsutvecklingsprojekten i regionen utgår från människors 
visioner och förhoppningar om det goda samhället. Behovet av 
tätare städer ställer samtidigt höga krav på bland annat hållbara 
transporter, energismarta hem och eff ektiv avfallshantering. Här 
fi nns alla förutsättningar för att möta kraven och låta näringslivet 
i regionen fortsätta att växa på ett hållbart sätt, genom innovativa 
satsningar och investeringar.
 

Hållbara stadsdelar i Linköping
I Linköping pågår fl era stora utvecklingsprojekt och staden 
fort sätter att växa i hög takt. I den nya stadsdelen Vallastaden 
utmanas det traditionella sättet att bygga, när en mångfald av 
byggherrar uppför 1000 bostäder till år 2017. Centralt i staden 
utvecklas Nya Wahlbecks från ett äldre industriområde till en 
mötesplats för företag och universitet samtidigt som bostäder 
och service funktioner bidrar till att skapa en stadsdel som 
lever även utanför kontorstid.

www.linkopingsbo2017.se
www.sanktkors.se/wahlbecks-foeretagspark
 

Inre hamnen i Norrköping 
utvecklas ansvarsfullt
Med uppdraget att utveckla en ny central och vattennära stadsdel 
i Norrköping och knyta det till regionförstoringen med den nya 
Ostlänken, är det en självklarhet att utforma ansvarsfulla lösningar 
för en hållbar livsstil – miljömässigt och socialt. Stadsdelen 
kommer att erbjuda en berikande brokighet, där välfärd och en 
trivsam miljö är en självklarhet för alla. Välkommen att vara 
med du också!

 www.next.norrkoping.se

www.eastsweden.se

East Sweden, comprising the towns of Linköping 
and Norrköping as power houses, is an expansive 
knowledge and innovations region with many 
international companies, leading research and high 
class programmes at Linköping University.  

With almost half a million inhabitants and one of 
Sweden’s best logistics locations combined with 
attractive accommodation options, outstanding nature, 
a scintillating student life and rich culture scene, we 
offer unique opportunities for people and companies 
who want to grow and develop.  

www.eastsweden.com

Hållbara miljöer 
och tillväxtprojekt



M inusränta må vara ett tecken 
på att inte allting står rätt till i 
en ekonomi men trots det kan 
vi liksom vice riksbanks chefen 

Martin Flodén i sitt inlednings anförande 
på Business Arena Stockholms  andra dag, 
 konstatera att det ändå går  ganska bra för 
Sverige i ekonomiskt  hänseende.  Tillväxten 
är stabil och arbetsmarknaden rör sig i rätt 
riktning. Då ekonomin är på väg från ett 
svagt konjunkturläge så finns det ingen 
 större överhettningsrisk, än så länge.

Därför är det kanske ganska normalt att 
man ställer sig frågan varför Sverige  behöver 
en minusränta och enligt vice riksbanks
chefen finns det ett par anledningar till det. 
Det är inte så att Riksbankens ledning har 
blivit galen och spänner  räntebågen till sitt 
yttersta maximum bara för skojs skull. Som 
Martin Flodén påpekar så ligger  förklaringen 
dels i att ingen människa är en ö och det 
är inte Riksbanken heller. Inte  heller den 
svenska ekonomin för den delen och Riks
banken måste helt enkelt förhålla sig till det 

som sker i övriga  världen. Både vad gäller 
sin penningpolitik, då ränte obalanser kan 
vara livsfarliga för ekonomier, och vad gäl
ler inflationsmål. Sverige är en liten  öppen 
ekonomi och som sådan  väldigt starkt 
 beroende av sin exportindustri och det som 
sker i  världen runt om kring oss. Det  gäller 
synnerligen eurozonen och  Riksbanken 
kan inte  ignorera den penningpolitik som 
 drivs av ECB.

Det som oroar Riksbanken är inte det 
faktum att inflationen för närvarande ligger 
kring noll utan det faktum att det har inte 
funnits något inflationstryck i ekonomin på 
snart fyra år. Man är dock hoppfull om att 
det börjar ta sig och klamrar sig fast vid den 
lilla glänta som skymtas i form av en KPIF
xeinflation på 1,5 procent. KPIFxe står för 
övrigt för konsumentprisindex rensat från 
ränte och energikostnader.

Senaste decenniet har diskussionen upp
kommit runt om i världen, Sverige är inget 
undantag, huruvida inflationsmål är för
legade och KPI en förlegad måttstock. Inte 

om man ska tro Martin Flodén, som har den 
relevanta bakgrunden att vara en  forskare 
inom ämnet nationalekonomi. Han påpekar 
att penningpolitik är den  faktor som påver
kar inflation mest och att det framförallt 
handlar om förväntningar. I USA och Stor
britannien har man  exempelvis  drivit en 
liknande penningpolitik som i  Sverige. Där 
har man haft en relativt stabil inflation och 
inte påverkats till någon större grad av digi
taliseringen.

Riksbanken kämpar mot starka inter
nationella krafter men de  penningpolitiska 
åtgärderna har haft en tydlig effekt på 
både bankernas räntor och på växelkursen. 
 Företagen väntar sig i allt större  utsträckning 
högre priser, konstaterar han.

Att sänka inflationsmålet är ingen  lösning, 
förutom de uppenbara  trovärdighets effekt er 
na skulle det endast leda till att man  be höver 
sänka räntan  ytterligare, poängterar Martin 
Flodén till slut. n
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”Inflationsmålet är inte förlegat”
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 fortfarande  
  HÅLLBar.

Tack till alla er som besökte vår Hållbar på Stockholm 
Business Arena! När vi inte serverar juicer levererar 
våra 300 konsulter hållbara tekniklösningar till projekt 
inom fastighet, bygg och anläggning. Hör av dig om du 
vill ha ett smakprov.   
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Under det seminarium som tar 
upp urbana frågor på Business 
Arena Stockholm diskuterades 
det offentliga rummet,  debatten 

kring Nobel Centre, bilarnas hegemoni i 
stadsmiljön, socioekologisk stadsutveckling, 
glesbygdens öde samt relationen mellan 
Stockholm och New York.

Agoran, torget i städerna i det antika  Grek 
land, brukar beskrivas som den  klassiska 
 öppna mötesplatsen där alla kunde göra 
sin röst hörd. Sociologen Jenny Gustafsson 
från Örebro universitet påpekar att det är en 
 sanning med modifikation.

–  I själva verket var agoran inte inklude
rande, utan en plats för de fria männen. Man 
måste alltid fråga sig vem det offentliga rum
met är till för. Det är ju till exempel så att i 
Sverige är det oftast en etniskt vit medel
klasskultur som är synlig på offentliga platser.

Som när det gäller allt annat finns det 
förutfattade meningar om det offentliga 
rummet. Idag är den täta staden på allas 
 läppar och många anser att det är i den 
som det föredömliga offentliga rummet 
finns.  Arkitekten Ola Broms Wessel som är 
 verksam på Spridd tycker att man ska prata 
om tillgänglighet istället för form.

– Vi har arbetat i den utskällda förorten, 
i vårt fall Fittja. Jag tycker att man måste 
få upp ögonen för den miljön som ett nytt 
 offentligt rum. Här finns stora kvaliteter 
som närhet till naturen och bilfria gator. 
Man ska komma ihåg att mycket av den 
framtida utvecklingen i Stockholm kommer 
att äga rum i ytterstaden.

Dan Hallemar som är chefredaktör på 
tidskriften Arkitektur är orolig för vad han 
uppfattar som en utbredd privatisering av 
det offentliga rummet.

– Det finns en idé om det perfekta offent
liga rummet som en slags fetisch idag. Det 
är som att kommunerna vill ge medborgarna 
ett vackert torg för att med det be om för
låtelse för att så mycket har privatiserats. 

Av den anledningen tycker jag att det är 
 viktigare än någonsin att hävda värden som 
inte är kommersiella.

Jernhusen är ett statligt ägt företag som 
agerar på kommersiella villkor och som äger 
stationsfastigheter som kan sägas vara av 
stort allmänintresse. Enligt Ann Wiberg, 
som är chef för företagets affärsområde 
stadsprojekt, är företagets utgångspunkt att 
man lyckas skapa en bra miljö för resenären.

– Det ger i sin tur ekonomiska möjlig
heter att skapa attraktiva och tillgängliga 
platser i anslutning till stationerna.

Segregation är ett av de stora  problemen i 
storstäder världen över. Det är ju, minst sagt, ett 
komplicerat fenomen och inte ens den skarp
aste planerare kan lösa det i en hand vändning. 
Tobias Olsson som är  förbundsdirektör för 
Sveriges  Arkitekter  påpekar att det finns en 
skillnad  mellan  segregation i sig och det nega
tiva som  segregationen för med sig. Det sist
nämnda kan exempelvis handla om negativa 
grannskapseffekter, olika typer av orättvisor 

i stadsrummet, varierande offentliga  resurser 
på olika platser i relation till behov samt brist 
på rörlighet och mötesplatser.

– När jag arbetade på Länsstyrelsen med 
urban utveckling såg vi skapandet av mötes
platser som en viktig strategi, men för att 
det ska fungera måste de vara tillgängliga 
och välkomnande, säger Tobias Olsson.

NYTTIGT FÖR ARKITEKTUREN
MED OFFENTLIG DEBATT
I samband med att Business Arena  Stockholm 
arrangerades presenterades ett bearbetat 
förslag för Nobel Center som ska ligga på 
Blasieholmen i Stockholm. På plats på 
 Business Arena för att berätta om förslaget 
och hur byggnaden ska bidra till möten och 
en inkluderande stad fanns arkitekten i egen 
hög person: David Chipperfield. Han var noga 
med att påpeka att det inte handlade om ett 
nytt förslag, utan om ett bearbetat förslag.

– Det är en del av projektets utveckling. 
Det går inte att bygga en stor byggnad i ett 

Staden som mötesplats
BUSINESS ARENA
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känsligt centralt läge utan att ha en  ordentlig 
offentlig debatt, säger David Chipperfield.

Den 61årige brittiske arkitekten har 
 varit med förr. David Chipperfield Architects 
förslag avseende Neues Museum i Berlin gav 
upphov till en mycket känsloladdad debatt 
i media och bland allmänheten i den tyska 
huvudstaden. Förslaget var modernt och 
stora delar av opinionen ville gå tillbaka till 
ursprunget i den gamla byggnaden.

– Debatten i Berlin var en fantastisk 
 erfarenhet. Vi inkluderade den i vårt arbete. 
Det är samma sak med Nobel Center, det ska 
vara en offentlig debatt och man ska inte 
skydda arkitekterna från den. Arkitekturen 
tillhör allmänheten.

När det gäller Nobel Center ser  David 
Chipperfield gärna att garaget under 
 byggnaden, som det pratats om, stryks 
och framhåller att han gärna ser auditoriet 
 dramatiskt placerat på byggnadens topp, som 
dess symboliska hjärta.

”MÅSTE ÄLSKA HIPSTERCYKLAR”
Det är fascinerande och omtumlande att  tänka 
sig att Los Angeles, de flerfiliga  bilköernas 
ikon iska stad, en gång i tiden hade USA:s bästa 
kollektivtrafik och en  fantastisk infrastruktur 
för cyklar. Det  skildrar  dokumentärfilmaren 
Fredrik  Gertten i sin film ”Bikes vs Cars”. 
Gerttens tes är att det är fordonsindustri
lobbyn som ligger bakom förvandlingen i LA.

– Men även Stockholm är ett bra  ex 
empel på lobbystyrd stadsutveckling. Förbi
fart Stockholm är en av världens längsta 
 bil tunnlar och den fyller ingen vettig funktion 
för varken klimat eller kollektivtrafik. Det är 

en fullständigt omodern idé, det var något 
som Hjalmar Mehr pratade om på 1960talet. 

Själv förespråkar han mobilitet i mänsk
lig skala som ledord för stadsplaneringen. 
Då passar cykeln perfekt.

– Cykeln är bra för småföretagen. Inner
städerna kommer att bli mer cykelvänliga 
och man måste älska dem som använder 
exklusiva hipstercyklar, eftersom de skulle 
haft råd med stora bilar om de hade velat, 
säger Fredrik Gertten.

SOCIAL HÅLLBARHET BLIR
OFTA EN RESTPOST
Social hållbarhet finns med på många  agendor 
idag. Moa Tunström som är  medförfattare 
till boken Socioekologisk stadsutveckling 
och forskare verksam vid Nordregio menar 
att begreppet har en  skiftande betydelse i 
olika sammanhang.

– Det är svårt att ta fram en generell 
 modell för social hållbarhet, och den slutar 
ofta som ett slags restpost.  Legitimiteten 
blir svag och resultaten är svåra att mäta, 
säger Moa Tunström.

I lokala sammanhang menar hon att  
 social hållbarhet ofta kommer att definieras 
som en fråga om integration. En konkret 
 insats kan då vara att arbeta för att folk ska 
bo kvar längre på en plats eftersom stor om
flyttning i ett bostadsområde ofta leder till 
social instabilitet.

URBAN NORM FÖRSVÅRAR
BOENDE PÅ LANDET
Journalisten och författaren Po Tidholm är 
kritisk till den nedmontering av social  service 

som hela tiden sker i glesbefolkade delar av 
Sverige. Han frågar sig vad det egentligen 
är som gör det självklart att en människa i 
ett litet samhälle i Norrlands inland inte har 
samma rätt till förstklassig sjukvård som en 
människa bosatt i  Stockholms innerstad. 
Hanmanar till besinning.

– Om det finns en skola, en affär och en 
buss så kan det fungera. Värna om det som 
finns kvar i glesbygden idag och lägg inte ner 
ännu mer, säger Po Tidholm.

Samtidigt tror han inte att det enbart är 
praktiska förhållanden som gör att  människor 
bosätter sig i städerna idag.

– Det finns en stark urban norm som  spelar 
in. Folk är rädda att flytta ut på  landet eftersom 
det skulle kunna innebära en  identitetsförlust. 
Man frågar sig vem man blir om man inte finns 
med i det urbana sammanhanget.

ANPASSNINGSBAR ARKITEKTUR
Tillsammans med Sander Schuur har arki
tekten Linda Schuur tagit initiativet till 
 organisationen Sthlmnyc som arbetar 
för ett utbyte inom arkitektur och stads
planering mellan Stockholm och New York. 
Sveriges  Arkitekter är också nära knutna till 
utbytet.  Att den svenska huvudstaden har 
mycket att lära sig av världsstaden på  andra 
sidan  Atlanten är inte så märkligt, men 
 intressant nog finns det ett stort intresse 
för  Stockholm i New York. Linda Schuur 
menar att de två städerna har styrkor som 
 kompletterar varandra väl.

– För att nämna några kompetens
områden så är Stockholm långt framme när 
det gäller energi och vatten. New York är till 
exempel duktiga på strategisk planering och 
katastrofberedskap. De två städerna kan lära 
sig mycket av varandra på många områden.

Ser man till de värdeord som förknippas 
med de två städerna i Linda Schuurs genom
gång blir det tydligt att överlappningen inte 
är så stor. Om man kan se arkitekturen i New 
York som ”conspicious” och i Stockholm som 
”simple and poetic” kan det säkert  finnas 
spännande mervärden i att de båda städerna 
närmar sig varandra. Ett annat ledord för 
 arkitektur som Linda Schuur vill lyfta fram 
är ”adaptive”.

– Arkitekturen måste vara utformad så 
att den anpassar sig efter olika förhållanden 
och tar hänsyn till den osäkerhet som alltid 
hör framtiden till. n
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TACK FÖR ATT DU GÖR 
DET MÖJLIGT

Hållbara städer byggs med fjärrvärme. Det vågar vi säga eftersom Sverige kommer att klara klimatmålen 
för 2020, mycket tack vare att vårt fjärrvärmenät är så väl utbyggt. Du som väljer fjärrvärme är med och 
tar vara på energin så att den räcker ända in i framtiden. Smart av dig. Bra för miljön. Det tackar vi för. 

TA VARA PÅ ENERGIN 

fjarrvarme.se
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Målbilden är att de första hög
hastighetstågen ska börja rulla 
runt 2030. I Sverige förhand 
lingen talar man också om 

att det kan bli mer än 100 000 bostäder i 
överenskommelsen. Frågan  handlar dock 
mycket om hur jätteprojektet ska finans
ieras och hur stor del av kakan kommunerna 
ska stå för.

Efter en till synes lyckad överens
kommelse kring tunnelbana och bostäder 
i Stockholm ska nu regeringens förhand
lingspersoner HG Wessberg och Catharina 
Håkansson Boman, bland annat, tackla 
 höghastighetsjärnvägar från Stockholm till 
Göteborg och från Stockholm till Malmö. 
Uppdraget är att ta fram utbyggnads strategi, 
förslag till finansiering och hitta lösningar 
för spår och stationer i de städer som berörs. 
Infrastruktursatsningarna runt om i Sverige 
inom ramen för Sverigeförhandlingen ska 
även möjliggöra byggandet av cirka 100 000 
nya bostäder.

Det är stora planer men också stora kost
nader. HG Wessberg menar att man behöver 
vara ödmjuk och inse att det tar tid innan 
investeringen betalat sig men han är också 
övertygad det kommer att betala sig.

– I och med att vi tar in  bostadsbyggandet 
i planeringen, och det är en sak som  skiljer 
det här från annan  infrastrukturplanering, 
så tror jag att vi får igen investeringen 
 betydligt fortare än om man bara skulle räkna 
samhälls ekonomiska effekter på det gamla 
sättet. Och jag kan tala om att vi kommer att 
slå 100 000 bostäder, det betraktar jag som 
ett golv och inte ett tak, säger HG Wessberg.

Höghastighetsjärnväg har en bred polit
isk förankring och maktskiftet innebar 
ingen större förändring av uppdraget till 
Sverigeförhandlingen. Kostnaderna är dock 
stora, runt 150200 miljarder kronor, och 
alternativa finansieringsformer vid sidan 
av anslag är att räkna med. Vid Stockholms

förhandlingen fick kommunerna bidra med 
mycket via medfinansiering och det har 
 funnits farhågor hos många kommuner att 
höghastighetsjärnvägen kommer att kosta 
mer än den smakar. Infrastrukturminister 
Anna Johansson (S) avfärdar dock detta.

– Vi inser problemen med kommunal 
medfinansiering, väldigt många kommuner 
är hårt trängda när det gäller deras huvud
sakliga uppdrag gentemot sina medborgare. 
Det har spekulerats kring summor om 50 
procents medfinansiering vilket vi avfärdat. 
Det som ska medfinansieras från  kommuner 
när det gäller höghastighetsjärnväg är 
 sådant som man kan räkna hem i form av 
mervärden, nyttor som exempelvis ökade 
markpriser eller ökade skatteintäkter med 
fler i jobb, säger Anna Johansson.

”MITT RYKTE HAR FÖRSTÖRT
DET HÄR FÖR MIG”
Ambitionen är att inga kommuner ska 
 tvingas höja några skatter. Men under förra 
årets Business Arena antydde HG Wessberg 

att det fanns möjligheter att få en station, 
om man betalar. Nu är dock tankegångarna 
 annorlunda och det kommer inte att gå att 
köpa en station, systemnyttan går först när 
det gäller sträckningen som ska läggas där 
den gör största möjliga  samhällsekonomiska 
nytta på lång sikt. Men finansierings
aspekten en utmaning och det finns en 
 underinvestering bakåt i tid och då krävs 
det ett helt annat sätt att se på finansiering, 
inte bara gammal anslagsfinansiering. Inga 
 dörrar är stängda, berättar HG Wessberg, och 
man tittar på allt från traditionell anslags
finansiering till OPS och allt däremellan, 
också intäkter och skattebaser, befintliga och 
nya, samt banavgifter. Och sist, men kanske 
minst, medfinans iering från kommunerna.

– Mitt rykte har förstört det här för mig. 
När vi genomförde Stockholmsförhandlingen 
fick vi över 30 procent medfinansiering från 
kommunerna till tunnelbanan. Det har ju lett 
till att kommunerna i landet tror att det är den 
graden som förhandlingspersonen     kommer 
försöka slå den här gången, men så är inte 

Snart förhandlingsstart om 
höghastighetsjärnväg
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Infrastrukturminister Anna Johansson.
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fallet. I Stockholmsförhandlingen var staten 
medfinansiär i en landstings kommunal och 
primärkommunal uppgift – trafik i städer. Nu 
är staten huvudman och primärt ekonomiskt 
ansvarig och då blir medfinansieringsgraden, 
av naturliga skäl, lägre. Medfinansiering är 
dock viktig på marginalen i finansierings
modellen men ännu viktigare i förhandlings
modellen. Om en kommun får vara med att 
medfinansiera ökar deras krav på rationalitet 
och funktionalitet i det som byggs, när de 
är med och tar ansvar. Men vi får inte hetsa 
kommuner att betala mer än vad det ger i 
mervärde, säger HG Wessberg.

SNEGLAR PÅ OPS SOM EN MÖJLIGHET
Berörda kommuner kommer att lämna in 
sina nyttokalkyler i oktober. En kommun 
som ligger nära till hands för en station är 
Linköping men en lösning som fungerar för 
staden måste också förhandlas fram.

– Linköping är en relevant ort för tåg 
att stanna men en stationslösning måste 
 harmoniera med stadens utvecklingsmöjlig
heter och vår vilja och förmåga att medfinans

iera. Vi behöver en lösning där fastighets ägare 
och näringsliv fortsatt vill investera i hög takt, 
en lösning där det  systemperspektiv som 
HG Wessberg  talar om är möjligt att kombi
nera med en  station i centralt läge. Samtidigt 
måste det vara ekonomiskt försvarbart. Vi 
kan inte, och ska inte, ta över statens ansvar 
att  finansiera statlig infrastruktur utan vi 
ska göra vårt jobb som kommun och skapa 
 förutsättningar för tillväxt, säger  Joakim 
Kärnborg, kommundirektör i Linköping.

Varför kan man då inte enbart finansiera 
ett statligt projekt med statliga pengar? Visst 
går det, menar Anna Johansson, men på
pekar att det finns mycket annat som behöver 
 pengar. Att finansiera höghastighetsjärnvägar 
enbart via anslag innebär att projektet drar 
ut över tid, alternativt får andra ange lägna 
invest eringar ställas åt sidan. Istället sneglar 
man exempelvis på OPS som en möjlighet.

– I en situation där vi har behov av stora 
investeringar, inte bara staten utan hela of
fentliga sektorn, så får man titta på möjlig
heter till alternativ finansiering. Det finns 
vissa modeller av OPS som skulle kunna vara 

intressant men det tittar vi på nu och där 
handlar det mycket om riskfördelning. Vi har 
ju sett exempel i Europa där privata  företag 
byggt vidlyftiga projekt som gått i konkurs 
och så har staten ändå fått gå in, det ska vi 
försöka undvika, säger Anna Johansson.

I februari börjar förhandlingarna av 
slöjade HG Wessberg under seminariet. n

MATTIAS FRÖJD
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Ovissheten är i den globala eko
nomin är stor och alla  prognoser 
kan i bästa fall bli  kortsiktiga 
om de överhuvudtaget ska 

kunna anses vara realistiska. Delvis kan vi 
obser vera fenomen vi inte sett förut och för
klaringarna till den ihärdiga  desinflationen, 
eller deflationen beroende på var man är 
och vem man frågar, är lika många som 
eko nomerna. Det kan man  konstatera när 
 punkten satts för seminariet under  rubriken 
Det globala makroekonomiska läget på 
 Business Arena Stockholms första dag. Den 
som väntade sig tydliga svar om hur den 
ekonomiska framtiden kommer att se ut 
blev nog besviken men det beror på att det 
ekonomiska läget, som i vanliga fall kan 
vara ganska svårt att tyda, för närvarande är 
 sällsynt svåranalyserat.

Något som bland andra ekonomipro
fessorn Lars Oxelheim konstaterar i sitt an
förande. En kraftigt bidragande faktor till 

det svårbedömda läget är den höga politiska 
risken, det vill säga att politiker tar  mindre 
begåvade ekonomiskpolitiska beslut. Ett  
sådant kan vara att till överdrivenhet  använda 
penningpolitiska instrument för att stimu
lera ekonomierna när det redan är tveksamt 
om de penningpolitiska åtgärd erna räcker till 
för att få igång tillväxten och inflationen. Det 
finns en politisk  riskpremie i den globala eko
nomin menar Lars  Oxelheim som i sin forsk
ning även kommit fram till att företagsledares 
insikt i huruvida de makroekonomiska faktor
erna kan påverka deras företag inte är bra.

– Fastighetsmarknaden är på global nivå 
högt exponerad mot makroekonomiska 
chocker, säger professor Oxelheim.

DEN NYA FOLKVANDRINGSTIDEN
Han är pessimistiskt inställd till det rådande 
globala makroekonomiska läget men får där 
inte medhåll av tidigare statsministern  Fredrik 
Reinfeldt som även han höll ett  anförande 

under seminariet. Reinfeldt säger sig vara 
 optimistisk gällande tillväxtutsikt erna globalt 
och påpekar att  antalet  människor som lever 
under  fattigdomsgränsen faller vilket i sin tur 
indikerar att det  globala välståndet ökar.

Det finns dock orosmoln menar han 
och påpekar att digitaliseringen och global
iseringen, som ofta är starkt förknippade med 
ovannämnd desinflation, även har spätt på 
globala oroligheter. Som ett exempel  nämner 
han oroligheterna i Syrien och ser en risk för 
att dessa kan spilla över till andra länder.

– Vad händer i Kina ifall befolkningen där 
gör uppror, frågar sig förre statsministern.

Ytterligare ett orosmoln av samma  natur 
som Fredrik Reinfeldt identifierar är de  stora 
flyktingströmmar som går genom Europa, 
dels från Syrien, dels från Afrika. Lejon
parten av den befolkningsökning som värld
en nu upplever sker i Afrika och det kan leda 
till ännu större befolkningsströmmar då 
unga människor med tillgång till informa

Svårtolkade moln på den 
ekonomiska horisonten
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Lars Oxelheim varnar för att 
 fastighetsmarknaden är sårbar mot 
 ekonomiska chocker.



tion om vad som händer i övriga världen inte 
 accepterar förtryck i samma utsträckning 
som tidigare generationer har gjort.

Migrationen har blivit en av vår tids stora 
trender. Det är en viktig fråga som är av stor 
betydelse när vi pratar makro ekonomiska 
trender och enligt Fredrik Reinfeldt ser den 
inte ut att gå mot sitt slut.

– Det kommer att vara en långva
rig  utveckling och endast en bråkdel av 
flykting arna hamnar i Europa och en bråk
del av dessa hamnar i Sverige. Hur ställer 
sig  Europa till denna nya folk vandringstid? 
Det populära svaret verkar vara att bygga 
 stängsel, säger han.

Enligt Sveriges förra statsminister  borde 
man istället om famna migrationen då 
 arbetskraften i Europa behöver förnyas.

– Tänker vi rätt nu? Är detta det smart
aste vi har gjort, frågar sig Fredrik Reinfeldt.

Migrationsvågen kan säkerligen katego 
ri seras som en politisk risk i ekonomiska 
 sammanhang och ytterligare en sådan är 

Kina. Dels kan man ställa sig frågan Fredrik 
 Reinfeldt gjorde men sett till det makro
ekonomiska lär det ändå vara de  kinesiska 
makt havarnas  reaktion på den så  kallade 
 Kinafrossan i  augusti som är det största 
orosmolnet vad gäller Kinas inverkan på de 
internationella marknaderna. Reaktionen 
kännetecknades av panik och marknads
interventioner som kan uppfattas som 
aningen överdrivna.

OPÅLITLIG STATISTIK
Problemet med Kina konstaterar  Hubert 
Fromlet, seniorprofessor vid Linnéuniver
sitetet i Växjö som forskat om Kina de se
naste 25 åren, är att det är så oerhört svårt 
att veta vad som egentligen pågår i Kina. 
 Landets ekonomiska statistik är brist fällig 
och  opålitlig och man kan aldrig vara helt 
 säker på hur  utvecklingen kommer att bli.

Enligt Lars Oxelheim, som även han 
 forskat om Kina och varit anknuten till ett 
av landets större universitet, så är  risken för 

ett krig mellan Japan och Kina  dessutom 
 påtaglig och vilka effekter ett  sådant 
 kommer ha på ett av världens viktigare 
 ekonomiska draglok är högst oklart. Än så 
länge kan man inte heller veta hur det skulle 
påverka världsekonomin.

Ett annat ekonomiskt draglok som  riktigt 
är helt enkelt att  bedöma är USA. Där är det 
dock inte den ekonomiska  statistiken som 
spökar utan det faktum att tillväxten i landet 
verkar så  bräcklig att centralbanken Fede
ral Reserve med Janet Yellen i spetsen  velar 
om huruvida man ska höja  räntan  eller ej. På 
 Business Arena resonerar Pär  Magnusson, 
tidigare chef ekonom på RBS i  Sverige och 
blivande räntestrateg på  Swedbank, om ett 
stundande  räntebeslut i USA och förutspår 
att Fed inte  kommer att höja räntan bland an
nat då man inte vill riskera åter hämtningen 
på USA:s arbetsmarknad. Med facit i hand 
kan vi konstatera att han fick rätt. n
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”Affordable housing”
–  ett intressant möte mellan akademi
och bransch på Business Arena

BUSINESS ARENA

Under de senaste åren har KTH, 
Chalmers, Malmö Högskola 
och Lunds Tekniska  Högskolan 
ett samarbete kring Business 

Arena i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Förutom presentationer av forskning är det 
också paneldiskussioner mellan  forskare från 
 högskolan och representanter från bransch. 
En intressant sådan diskussion var det  senast 
på Business Arena kring  begreppet  ”Affordable 
housing” och hur vi ska göra så att hushåll 
med lägre inkomster kan hitta en bostad.

Ingemar Bengtsson, nationalekonom från 
Lund fokuserade på själva begreppet  ”afford 
able”: Om ett hushåll inte har råd med  något 
så kan det ju helt enkelt vara så att hus
hållet har för låga inkomster. Den  logiska 
politiska åtgärden blir då att höja deras 
 betalningsförmåga, till exempel genom  ökade 
bostadsbidrag. Att en produkt är ”för dyr” 
kan dock även bero på att det finns  imper 
fektioner på marknaden, till exempel mono

pol, som gör att produkten blir onödigt dyr.
Detta kan gälla både tillgången på mark 

och konkurrensen inom själva byggandet. 
En allmän slutsats är dock att man behöver 
tänka igenom när man ska fokusera på efter
frågesidan och stärka betalningsförmågan 
och när man ska fokusera på utbudssidan för 
att få ner priset på produkten på marknaden.

Stig Westerdahl, företagsekonom från 
Malmö Högskola, redovisade resultat från 
ett delprojekt i projektet ”Nyttan med 
 allmännyttan”. Materialet finns nu i en bok 
med samma namn som SABO och Libers för
lag gett ut. En rad nya regler för kommun
ala bostadsföretag har införts under senare 
år, både när det gäller redovisning och att 
 företagen ska vara ”affärsmässiga” och ge 
rimlig avkastning. De empiriska studierna 
pekar på att det råder stor förvirring i många 
företag kring vad de nya reglerna egentligen 
innebär, och att många företag väljer en för
siktig linje. Man vågar till exempel inte bygga 

av rädsla för att behöva skriva ner värdet, 
trots att projektet ger ett positivt kassaflöde.

En allmän slutsats från projektet ”Nyttan 
med allmännyttan” är att det inom ramen 
för EUreglerna finns mycket stor hand
lingsfrihet när det gäller att göra satsningar 
som kan förväntas gynna hushåll med låga 
inkomster. Företagen är också för mesiga i 
relation till revisorer och värderare!

STORDRIFTSFÖRDELAR
En vanlig kommentar i debatten är att det 
är så dyrt att bygga. Bengt Fardelius från 
BoKlok, som ägs av Skanska och IKEA, 
 argumenterade för att detta är en myt. Det 
finns bra produkter som kan  serieproduceras 
till rimliga kostnader. BoKlok är med både 
rena nyproduktionsprojekt men också i 
kompletteringsprojekt till exempeli miljon
programsförorter. Ett problem är dock 
att i vissa kommuner så tycker stadsbygg
nadskontor och/eller politiker att något i 
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 deras produkt borde justeras för att ”passa 
i  kommunen”.

Tanken bakom en standardiserad  produkt 
med en relativt låg kostnad är dock att det 
ska ge stordriftsfördelar och då kan man inte 
anpassa produkten hur mycket som helst. 
Ett annat problem är att det finns för lite 
mark som man får bygga på.

INKOMSTKRITERIER
Kerstin Annadotter från KTH lyfte fram 
ett annat problem som inte fått så mycket 
utrymme i debatten och det är att bostads
företag, både kommunala och privata, i sina 
uthyrningsregler har kriterier om inkomst 
som riskerar att utestänga många hushåll.  
Kraven handlar om inkomstnivå, ofta i 
 relation till hyran upp till fyra gånger hyran 
hos privata bostadsföretag och också vilka 
inkomsttyper som företaget godkänner.

Dessa regler kan slå hårt mot vissa hus
håll, till exempelpensionärer, unga vuxna och 
ensamstående föräldrar, då särskilt kvinnor 
som i genomsnitt har lägre löner än män. 
Vissa fastighetsägare godkänner  väldigt få 
inkomstslag. Bidrag – som till  exempel barn
bidrag godkänns inte alltid som  inkomst. 
Denna uthyrningspraktik kan utgöra  in 
direkt diskriminering och det  skulle vara 
 välgörande för branschen om detta skulle 
granskas av Diskrimineringsombudsmannen 
och landets diskrimineringsbyråer.

Tidigare forskning ifrågasätter kvoten 
mellan inkomst och hyra som ett mått på 
betalningsförmåga. Istället framhålls  måttet 
inkomst kvar när hyran är betald, så  kallad 
residual inkomst. Stockholms samtliga 
 kommunala bostadsföretag är exempel på 
företag som använder ett sådant mått sedan 
1 januari 2015. Beräkningar visar att många 
fler individer och hushåll därmed kvalifi
cerar sig för ett hyreskontrakt.

Hanna Areslätt från Älvstranden  Ut 
veckling i Göteborg beskrev det försök som 
nu påbörjats och som innebär att det inom 
samma projektområde ska finnas lägenheter 
med olika hyror. Ett krav vid markanvisning
en var att en fjärdedel av hyresrätterna skulle 
ha en hyra på 1000 kronor per kvadratmeter 
och år, en fjärdedel 1400 kronor per kvadrat
meter och år medan resterande hyror sätts 
enligt normal hyressättning. Detta ska gälla 

under minst 15 år. Den stora diskussionen 
nu är hur dessa lägenheter ska fördelas. 
 Använder man den vanliga bostadskön skulle 
lägenheterna gå till hushåll med relativt god 
ekonomi eftersom den gruppen dominerar 
bland de med längst kötider. Ska någon form 
av inkomstprövning göras vid fördelning av 
de billigaste lägenheterna?

HUSHÅLL MED LÄGRE INKOMSTER
Anna GranathHansson från KTH beskrev 
kommunala initiativ att öka nyprodukt ionen 
i Berlin och Hamburg. I de tyska  städerna har 
bostadsbyggande hög politisk prioritet och 
hanteras av den högsta  politiska  ledningen 
med borgmästaren i spetsen.

Samarbetsavtal har ingåtts mellan kom
munerna och projektutvecklarnas intresse
organisationer där man gemensamt defin ierat 
realistiska mål för nyproduktionen på års
basis. Kommunerna har i avtalen också  tagit 
på sig ett antal nödvändiga åtgärder för att 
möjliggöra att uppsatta mål nås, bland annat 
har koordinationscenter för ny produktionen 
inrättats, snabbare planprocesser införts, en 
tydlig strategi för det begränsade  kommunala 
markinnehavet kommunicerats till  branschen 
och subventioner för byggande av lägenheter 
med låg hyra tillhandahållits i ett så kallat 
 Social Housingprogram.

Det är ett uttalat mål att upp till 30 
 procent av nyproduktionen ska rikta sig till 
hushåll med lägre inkomster. Lägenheterna 
inom programmet fördelas efter behovs
prövning på 1530 år, varefter marknads hyra 
kan tas ut. De kommunala bostads bolagen 
har en ledande roll i tillhandahållandet av 
de subventionerade bostäderna, men även 
 privata projektutvecklare bidrar.

Undertecknad summerade upp debatten 
med att presentationerna visat att det är 
viktigt att vara noga med begreppen, vilket 
inte minst den något förvirrade debatten 
om social housing visat. Vi ser att det går 
att bygga billigt, men det krävs ett större 
 politiskt tryck som det i Tyskland för att 
det ska hända något. Det finns inte heller 
anledning av vara rädd för att använda det 
kommunala bostadsföretaget mer aktivt, 
om mot förmodan privata aktörer inte vill 
engagera sig i att bygga för bredare grupper.

Kommunala experiment som det i 
 Göteborg bör vi se positivt på, även om det 
inte är utan problem. Sen måste också det 
befintliga beståndet bli mer tillgängligt för 
hushåll med lägre inkomster och en  viktig 
åtgärd är då att ta bort inkomstkravet i 
 företagens uthyrningspolicy. n

HANS LIND, MODERATOR FÖR DEBATTEN
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Det var inspirerande att  
få träffa dig !
Vi hoppas du tyckte det var  
givande att lyssna till vad  
Stockholms stad gör för att  
fortsätta vara en attraktiv och 
mångsidig stad att leva -, växa  
upp-, bo och jobba i.   

Välkommen att  träffa oss i  
andra sammanhang. Om inte 
så ses vi igen på Business Arena 
Stockholm nästa år!

/från oss på:

stockholm.se/vaxer
The Capital of Scandinavia

Du som besökte Stockholms stads mötesplats 
under Business Arena Stockholm 16-17 september;

Tack!

Mötesplats: 
Stockholm
växer



I 
dag behöver man inte längre förklara 
vad jämställdhet är. Åtminstone inte 
om man ska tro Åsa Regnér, barn, 
äldre och jämställdhetsministern som 

enligt utsago sitter i Sveriges och världens 
första feministiska regering. Blickar man 
ut över rummet under Business Arenas 
fördjupning i ämnet indikerar närvaron 
dock något annat – att alla ännu inte riktigt 
 begripit vikten av frågan. Uppslutningen 
är god, men man får uppfattningen att 
 fastighets och samhällsbyggnadssektorn är 
en kvinnodominerad bransch.

I verkligheten ser siffrorna annorlunda 
ut, med 34 procent kvinnor i börsbolagens 
styrelser och 27 procent kvinnor i börs
bolagens ledningsgrupper.

Henrik Saxborn är vd på Castellum, 
ett av de bolag som hamnat på AllBrights 
gråa lista för bristande jämställdhet i 
lednings gruppen. Han är förvånad över den 
 långsamma utvecklingen.

– När jag gick ut 1990 var vi hälften 

 killar, hälften tjejer. Då trodde vi inte att 
 framtiden skulle se ut så här. Det är inte 
”good enough” att vi inte kommit längre och 
jag kan som man inte se vad som hände. Man 
blir ju självkritisk. Det viktiga på min post 
är att bidra till att det inte blir likadant för 
nästa generation.

AllBrights vd Amanda Lundeteg är dock 
inte alltför bekymrad över fastighetsbransch 
en. Hon tror att branschen kommer att nå FN:s 
och EU:s jämställdhetsmål om 40/60 till nästa 
år. Om inte så kommer den att vara tvungen 
efter regeringens   kommande lagstiftning.

– Vi har ännu inte jämställda styrelser i 
de börsnoterade bolagen, trots att det har 
hotats om kvotering ett tag. Är det inte 40 
procent jämställda styrelser nästa år vill vi 
lagstifta. Nu har vi nått 30 procent, vilket 
inte är toppen år 2015, säger Åsa Regnér. 
 
EFTER EN HANDUPPRÄCKNING blir det dock 
tydligt att få ställer sig bakom förslaget om 
kvotering. Amanda Lundeteg är en av dem 
som inte tror på lösningen.

– Jag gillar hotet om kvotering. Men 
 tittar man på Norge som införde  kvotering 
för tio år sedan kan man se att antalet 
 kvinnor på lednings och ordförandeposter 
inte har ökat.

Hon menar att ledningsgrupperna 
 istället till exempel borde fokusera mer på 
arbetsplatskulturen.

– Ska man leda människor bör man ha 
kunskap om dessa frågor.

Förutom hot om kvotering finns en rad 
andra åtgärder att vidta för att balansera 
siffrorna.

Eftersom det fortfarande är  löneskill 
nader mellan män och kvinnor,  vilket bland 
annat syns i pensionerna där  kvinnorna i 
genomsnitt har 60 procent av männens, 

har den sittande  regeringen medvetet valt 
att koncentrera jämställdhets arbetet för att 
gynna kvinnornas  ekonomiska situation. En 
annan åtgärd kommer att vara att genomföra 
en lönekartläggning varje år, istället för vart 
tredje år. En tredje kommer att bli att förlänga 
föräldraledigheten en månad för var dera för
älder. Där försvinner nämligen många när de 
tar på sig det obetalda jobbet hemma.

– Vi ska försöka sätta press  runtomkring 
processen för att öka medvetenheten, 
 berättar Åsa Regnér.

Jämställdhetspolitik handlar alltså om 
att driva en fråga som ändrar och för hela 
samhället framåt. Och frågan gäller alla.

– Jämställdhet är inte en present till 
 kvinnor. Förstår ni? Det angår alla och man 
måste vända sig till män och pojkar och få 
dem, liksom kvinnorna, att ta ansvar för 
 frågan. Situationen är ologisk och irrationell. 
Jag är less på det här med att kvinnorna pratar 
för sig själva i nätverk, medan männen är de 
som driver och fattar beslut, säger ministern.

Att det ser ut som det gör är inte annat 
än märkligt när kompetensen och viljan 
finns hos kvinnor, som dominerar många 
av utbildningarna runt om i landet och 
 uppenbarligen söker sig till branschen. Åsa 
Regnér tror inte längre att det handlar om 
en kompetensfråga.

– Förr förklarade man det med att 
 kvinnorna saknade kompetens,  utbildning, 
erfarenhet, födde barn för länge och allt 
möjligt annat som just kvinnor skulle 
 förhålla sig till. Nu, många år senare när 
kvinnorna sedan länge uppfyllt kraven, 
har vi inte  kommit särskilt mycket längre. 
Fler manliga nätverk borde diskutera dessa 
 frågor.  Kvinnorna har gjort vad de kan. n

SUSANNA THULÉ

Jämställdhet – ingen
present till kvinnor

FOTO: ROBIN WELLSTRÖM

BUSINESS ARENA
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V ikten av butikens förmåga att le
verera kvalitet och en lätt  åtkomst 
för att konsumera var den gemen
samma åsikten när dagssemi

nariet ”Länge leve butiken”  arrangerades 
 under Business Arenas första dag.

– Genom att skapa det som  webbutikerna 
inte har kan de fysiska butikerna locka 
 kunder. Detta menar Lee Peterson, 
 Executive Vice President, Brand, Strategy & 
Design, WD Partners.

– Istället för att som tidigare åka till en 
butik för att du måste, kommer kunden 
nu att åka till butiken för att de vill, säger 
Lee Peterson.

Kvalitet är ledordet i allt för att få 
 kunderna att besöka butiken. Lee Peterson 
beskriver även hur läget och möjligheten 
att lätt och okomplicerat kunna hämta sina 
varor har betydelse för butikens efterfrågan. 
Konsumenterna vill veta vad de handlar, 
vilket gör att ärlighet i alla led i butiken är 
attraktivt för kunderna.

– Bättre är bättre, inte billigare men 
 bättre. Kan butiken skapa en sådan 
 atmosfär skapas en upplevelse som gör att 
 kunden vill besöka butiken och därmed även 
 konsumera, säger Peterson.

Han påpekar hur betydelsefullt det är 
att upplevelsen blir unik för just den 
specifika butiken.

– Att strunta i alla regler och bortse från 
hur det borde vara är en möjlighet att skapa 
något unikt, vilket kan bli en upplevelse för 
kunden, säger han.

Under eftermiddagen diskuterades vilka 
handelslägen som kommer vinna kunderna.

Enligt Emma Hernell, seniorkonsult och 
retailspecialist, United Minds, finns det två 
handelslägen som kommer att ha störst 
framgång. De som kan uppfylla konsument
ernas behov när det gäller enkel, snabb och 
funktionell shopping samt de som är så 
 intressanta att kunderna vill åka dit.

– Detta är ett ställe där det finns möjlighet 
till att umgås, utveckla kunskap eller ger plats 
till att uträtta arbetsuppgifter, säger hon.

HANINGE KOMMUNS 2:A VICE ORDFÖRANDE 
i kommunstyrelsen, Martina Mossberg, 
menar att Haninge lyckats knyta samman 
stadskärnan med handelsplatsen.

– Vi har på det sättet lyckats ge konsum
enterna möjlighet till flera handelslägen 
inom ett mindre område, säger hon.

När ehandeln och dess nya krav på 

 logistikfastigheten, som sista del, tog över 
seminariet ansåg Gustaf Hermelin, vd, 
 Catena Fastigheter, att kraven kommer att 
se helt annorlunda ut i framtiden.

– Vi kommer beställa våra varor på 
 förmiddagen och hämta dem på efter
middagen. Detta gör att butiker samt de 
som packar varorna kommer att tvingas 
närma sig kunderna, säger han.

Detta kräver mark på centrala platser, 
vilket Jesper Carlsöö, uthyrningschef Corem 
Property, tror kommer skapa problem.

– Det kommer bli en brottningsmatch 
mellan dessa och fastighetsbyggarna om 
vem som ska få marken, säger han.

Svante Tegnér, vd, Bubbleroom,  startade 
först en ehandel och sedan en popup
butik. Han tror att framtidens försäljning 
av  kläder till stor del kommer gå ut på att 
 konsumenten köper varan via ehandel men 
sedan hämta upp den i butik för att där även 
kunna prova plagget.

– Butiken behöver skapa en relation till 
kunden. På helgen vill kunderna vara ute 
och uppleva saker, då är popup butiken ett 
bra alternativ, säger han n

THERESE QUENNERSTEDT
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Länge leve butiken
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Svante Tegnér i panelen tillsammans med 
Anneli Jansson, vd på Grosvenor i sverige.



tweets

DEN 16 OCH 17 SEPTEMBER VÄLKOMNADE VI FASTIGHETS- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTORN TILL 

BUSINESS  ARENA STOCKHOLM. UNDER DAGARNA PÅ STOCKHOLM WATERFRONT HADE VI OMKRING 6 000  BESÖK, 

ÖVER 170 MEDVERKANDE PARTNERFÖRETAG OCH 397 DELTAGANDE TALARE. MÅNGA AV  BUSINESS  ARENAS 

 BESÖKARE  DELTOG AKTIVT PÅ TWITTER OCH INSTAGRAM DÄR DE DELADE MED SIG AV SINA  UPPLEVELSER. 

DET STARKA ENGAGEMANGET BIDROG TILL ATT TAGGEN #BUSINESSARENA VAR SVERIGES MEST ANVÄNDA 

 TWITTERHASHTAG UNDER ONSDAGEN (FÖRE SJÄLVASTE ZLATAN) OCH EN STARK KANDIDAT PÅ

TOPP TIO-LISTAN UNDER TORSDAGEN.

SUSANNA THULÉ | susanna.thule@fastighetsnytt.se

#businessarena
– EN AV SVERIGES MEST ANVÄNDA TAGGAR 16-17 SEPTEMBER

EMANUEL KARLSTEN 
@emanuelkarlsten 15 sep
Vad är det som händer i Stockholm på 
torsdag? Varför kostar ett fönsterlöst 
hotellrum över 3000 kr??!

MDAN BJOFOT
@dbjornfot  15 sep
Sveriges största fastighetsmässa

EMANUEL KARLSTEN
@emanuelkarlsten  15 sep
For real? Var?

DAN BJOFOT
@dbjornfot  15 sep
Sthlm Waterfront. ”Business Arena” 
heter den.

KARIN ADELSKÖLD
@karinadelskold 15 sep
Godnatt! Imorgon ses vi på Business 
Arena va?! #businessarena

REBECKA YRLID
@RebeckaYrlid 16 sep
Otroligt inspirerande start på 
 #businessarena med @micaeldahlen 
Toppen @BusinessArenaFN

CAROLINE SZYBER
@CarolineSzyber 16 sep
Hade gärna varit på  #BusinessArena 
men följer via Twitter och får lite 
 inspiration i motionsskrivande och 
 tankar kring budgetdebatt

SVERIGES ARKITEKTER
@SvArkitekter 16 sep
1% arbetslösa arkitekter. Charlotta Holm 
Hildebrand, branschchef på Sveriges 
Arkitekter premiärtalar om bransch-
rapporten på #businessarena

ALLBRIGHT
@AllBrightSwe 16 sep
’Kvotering inget mål i sig, löser bolagen 
representationsfrågan själva är det att 
föredra’ @regner_asa #businessarena 

MIA ODABAS
@MiaOdabas 17 sep
”Vi har krut kvar. Vi kan sänka räntan 
mer, och det kommer att få genom-
slag” Martin Flodén @riksbanken på 
 #businessarena 

JAN GÖSBECK
@JanGosbeck 16 sep
T.o.m ståplatserna är slut på 
 seminarie om digitalisering.  Äntligen 
har  fastighetsbranschen vaknat! 
 #businessarena

PETER LINDROOS
@pjlindroos 17 sep
”The world’s urban population is growing 
with 7 Sweden per year” Mind  boggling 
fact presented by @robmuggah at 
 #businessarena in #Stockholm

EMMA HENRIKSSON
@emmabrobacke 17 sep
Fler cyklar till jobbet i Köpenhamn än i 
hela USA, regissören Fredrik Gertten på 
#businessarena

MAGNUS SVANTEGÅRD
@magnus_s 17 sep
Efter mitt 15:e #businessarena är 
 betyget “Bästa hittills”! Lysande jobbat 
@JZetterstedt @HZetterstedt 2016; all in 
digitalt? ;-)
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från bloggen instagram
FREDRIK REINFELDT:
”EN NY ERA ÄR HÄR”
Under onsdagen stod den tidigare statsministern Fredrik 
 Reinfeldt på ett fullsatt Business Arena Stockholm – ”som 
att prata på en fotbollsarena”, tyckte han. Fredrik Reinfeldt 
 kommenterar bland annat det oroliga läget vi ser runt omkring 
oss, där människor flyr för frihet.

”Digitaliseringen bidrar till enorm kunskap. Kunskap om hur 
det kan vara kan ge hopp om frihet hos människor i länder som 
lever under förtryck. Människor som tror på frihet flyttar och 
Europa är en av de platser där frihet finns. Det vi ser nu är bara 
början på något nytt. En ny era är här.”

”DÅLIG STADSPLANERING 
HAR MÅNGA OFFER”
Under torsdagseftermiddagen besöktes Business Arena av Fredrik 
Gertten, regissören bakom filmen ”Bikes vs Cars”. Han berättar 
att många i Stockholm tror att filmen handlar om konflikten 
mellan cyklister och bilister. Det gör den inte, utan om en konflikt 
i  stadsplaneringen, som skapar cyklister som blir påkörda och 
olyckliga bilister som sitter fast i bilköer. ”Dålig stadsplanering 
har många offer”, menar han.

”Det som chockerade mig mest när jag gjorde filmen var att 
det aldrig har sålts så många bilar på jordklotet som i dag. Detta 
i en tid när vi sitter med extrema globala utmaningar. Det är 
 skrämmande att politikerna inte vill att vi ska ha bråttom i dessa 
frågor, samtidigt som en extrem klimatkris pågår.”

Han avslutar med att ge en puff för sportcyklisterna.
”Älska cyklisterna som kör hipstersportcyklar, även om de ser 

fåniga ut. De hade kunnat ha en dyr sportbil istället.”

ENBART STATLIG FINANSIERING,
INGET  INFRASTRUKTURMINISTERN TROR PÅ
Under onsdagseftermiddagen på Business Arena Stockholm 
deltog infrastrukturministern Anna Johansson (S) för att berätta 
om regeringens infrastrukturpaket. Hon var uttalat skeptisk mot 
statliga finansieringar som enskild finansieringskälla.

”Skulle man som huvudspår bara ha statlig finansiering direkt 
över anslag, skulle det dra ut på tiden. Eller så skulle man få ställa 
andra angelägna frågor åt sidan. Det tror vi [Socialdemokraterna] 
inte på”.

Även vad gäller OPS-lösningar är infrastruktur- 
ministern skeptisk.

”Jag tror inte att man ska se rena OPS-lösningar som en 
 framkomlig väg. Från regeringens håll har vi inte sagt att vi ska 
prova OPS, utan att vi ska utreda saken. Den typen av projekt där 
det handlar om gratispengar ska vi inte gå in i”



Användaren i centrum
BUSINESS ARENA

En utvecklingsmetod som  sätter 
 användarens upplevelser i  centrum 
har letat sig in i fastighets
branschen. Under Business Arena 

i Stockholm pratades det en hel del om 
User Experience.

Först problemet, sedan tekniken. Det är 
en viktig del av tankesättet bakom den  ut 
vecklingsmetod som kallas user experience. 
SVT var tidigt ute med rörlig bild på webben. 
Redan i slutet av 1990talet testade man att 
lägga ut klipp. Problemet var att nästan ingen 
tittade. SVT vände sig med tiden till den digita
la design byrån Doberman. Med användarens 
behov som utgångspunkt pratade Doberman 
med små barn, äldre och några däremellan 
och bestämde sig för att det var viktigt att 
sänka tekniktröskeln så mycket som möjligt. 
 Resultatet blev Svt Play, som är en så kallad 
on demandtjänst, och som kom 2009. Idag 

har Svt Play 1,7 miljoner besök i veckan och 
har blivit något av en standard på sitt område. 
Framgångsreceptet var med andra ord att utgå 
ifrån användarnas behov och preferenser och 
sedan ta hjälp av tekniken. Och därmed hade 
man löst Sveriges Televisions problem med att 
nästan ingen tittade på klipp.

LOKALEN SOM MANAGEMENTVERKTYG
När Lisa Lindström som är vd på Doberman 
berättar om user experience, vanligtvis för
kortat UX, på scenen under inledningen av 
Business Arena i Stockholm beskriver hon det 
som en designmetod som går ut på att förstå 
användarens behov på djupet. För  arkitekten 
Johanna Munck af Rosenschöld som är verk
sam på Tengboms är Apples  butiker ett bra 
exempel på den här utvecklingsfilosofin. 
Istället för kalla rymdskeppsliknande ytor 
med anspelning på ”teknik” använder man 

trämöbler, skippar kassadisken för att und
vika psykologiska barriärer mot kunden och 
satsar på generositet i öppettiderna.

– På det viset speglar upplevelsen i 
 butikerna varumärkets själ, säger hon.

Fredrik Wirdenius är vd för Vasakronan 
och ser som ägare av kontorslokaler ett 
 behov av att kunna möta förändring.

– Kunden är ofta nöjd dag ett i en ny 
 lokal, men sedan ändras verksamhetens 
 behov över tiden, och då måste man hitta 
nya lösningar. Vi frågar oss hur man skapar 
generiska fastigheter och lokaler.

I UXsammanhang utgår man från an 
vänd arens behov och sedan ska de påverka 
utformningen av exempelvis en lokal. Fredrik 
Wirdenius vill vända litet på synsättet, och 
menar att man även kan använda lokalen för 
att styra beteenden.

– Vi har sett den utvecklingen de senaste 

Örjan Wikforss (samtalsledare), Lisa 
 Lindström, Johanna Munck af Rosenschöld, 
Fredrik Wirdenius och Martin Videgård.

BUSINESS ARENA STOCKHOLM
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två, tre åren. Lokalen blir till ett mangag ementverktyg och man 
kan utforma den på ett sätt som gör att den exempelvis mot verkar 
”stuprörstänkande” i en organisation.

Digital teknik är inte förutsättningen för UX, men ibland  passar 
 utvecklingsmodellen och tekniken väl ihop. Martin Videgård från 
Tham & Videgård Arkitekter berättade om Hemnet Hemmet. 
Med ledning av 200 mil joner klick på bostadssajten Hemnet har 
Tham & Videgård utvecklat ett hem som ska spegla det stora  
kollektivets önskemål.

– Idén är att gruppen är smartare än individen eller experten, 
säger Martin Videgård.

INREDNING SOM SKAPAR VÄRDE
Under seminariet som tog upp den digitala utvecklingen i fastig
heter och samhälls byggande berättade inredningsarkitekten 
Frida Wanselius om At Night Stockholm. Det handlar om ett 
”kontor” för ”musik arbetare” som Aviici, som utvecklats utifrån 
användarens behov med inspiration från UX. Bland annat finns 
fem olika musik studior med inredning i olika sinnesstämning
ar,  pianolounge och mötesrum. Dörrhandtag är formade som 
 konceptets logotyp, det tekniska styrs med smarta mobil telefoner 
och belysningen är designad att underbygga olika stämningar 
och upplevelser.

– Egentligen har inredningsarkitekter sysslat med UX länge, 
det handlar om värdeskapande inredning, som skapar värde både 
inåt och utåt, säger Frida Wanselius.

”MAN MÅSTE ÄLSKA KAFFE”
I södra Askim i Göteborg utvecklar fastighetsbolaget Next Step 
Group kommersiella fastigheter i ett område som heter Nya  Hovås. 
Bland annat ett koncept för handelsfastig heter med små butiker. 
Målet är att det ska kännas som en gammaldags butik med identi
tet och  personlig känsla. Nu siktar företaget även på att bygga 1300 
 bostäder. I det arbetet sätter man användarna i  centrum på ett 
ovanligt uttalat sätt för att vara ett fastighetsbolag. Projektledaren 
Louise Heilborn berättar om närliggande området  Brottkärrsmotet 
där det tagit 45 (!) år att driva igenom planer på grund av  envetna 
överklaganden. Av begripliga skäl vill företaget undvika de tids
perspektiven i det egna bostadsprojektet. En dryck spelar en 
 nyckelroll i sammanhanget.

– Man måste älska kaffe. Det blir väldigt många möten med 
 engagerade människor som bor i området och det är viktigt att ha 
stort  tålamod och lyssna, säger Louise  Heilborn.

Hon menar att Next Step Group haft stor nytta av att sedan 
tidigare ägt handelsfastigheter i området och på det viset har 
lärt sig mycket om de lokala tongångarna. Vidare har man haft 
en utställnings och mötes lokal med en 3Dmodell som hittills 
har lockat till 7000 besök. Det faktum att antalet över klaganden 
i samband med planer som omfattar 1300 bostäder, 900 arbets
platser och tre butiker uppgår till tre tyder på att företaget har 
lyckats med sin dialog.

– En kvinna sa att jag gillar inte att ni  bygger, men hur ni gör det. 
Det tycker jag är ett väldigt gott betyg, säger Louise Heilborn. n

Läs även Örjan Wikforss krönika på sidan 121

DANIEL BERGSTRAND 

Senaste nytt, reportage,
bevakning av lokalpress,
krönikor och analyser.

Kort sagt, det 
du  behöver 
veta om
 fastigheter i 
norra  Sverige.

För dig som vill ha mer detaljerad  information 
om vad som händer inom fastigheter och 
 samhällsbyggnad i norra Sverige:

fastighetsnytt.se/norr



Nu har vi satt spaden i jorden för att bygga framtidens Huddinge. Efter en period  
av tillväxt och noggrann planering har vi bytt skissblocken mot bygghjälmar. 
Är du redo att ta ett spadtag med oss?
 
Vi mötte många representanter från fastighetsföretag och andra aktörer intresserade av 
utvecklingen i Huddinge. Vårt seminarie ”Huddinge kommun är redo att bygga mer! 
Är marknaden? fylldes till sista plats. Vi ses 2016!

Läs mer om Huddinges utveckling på huddinge.se/bygger

Tack för alla intressanta samtal 
under Business Arena 2015! 
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Nu har vi vanliga dödliga använt 
datorer sedan tidigt 1990tal. 
Även om det är praktiskt att 
man kan betala inköp med 

 mobilen, be Siri skicka ett sms och göra 
omfattande internationella  prisjämförelser 
med en knapptryckning är det svårt att 
 föreställa sig hur en ny våg av digitalisering 
på allvar ska kunna förändra allt i grunden. 
Kanske blir det enklare om man tänker bort 
datorerna och internet för ett ögonblick och 
istället fokuserar på en gammal hederlig 
 produkt som flygmotorn.

När jetmotorn kom i drift i början av 
1950talet kunde den omvandla 20 procent 
av hettan till dragkraft. Kring millennie
skiftet var verkningsgraden uppe i 
35  procent och idag anses 65 procent 
vara inom räckhåll. Ett faktum som kan 
spela stor roll i växthuseffektens tidevarv. 
 Förklaringen till den accelererade verknings
graden är digitalisering. Datorer i motorn 
mäter prestanda, risk för fel och hanterar 
underhållsbehov. Det finns till och med 
 motorer vars datorer överför data i realtid. 
Med andra ord; en ”gammal” produkt når 

helt nya höjder med hjälp av den senaste 
 digitala tekniken.

ANAKRONISM SOM MÅSTE JOBBA
När dansken Mads Thimmer, som är vd på 
digitala konsulföretaget Innovation Lab, 
 beskriver den avgörande förändringen med 
den digitala affärslogiken under  Business 
Arenas digitala seminarium så gör han det i 
termer av utbud och efterfrågan. Tradition ellt 
sett har företag utvecklat  produkter,  lanserat 
dem med marknadsförings kampanjer och 
förhoppningsvis lyckats övertyga  kunderna 
om att köpa. Idag är det  tvärtom.  Företagen 
måste börja med att ta reda på exakt vad 
som efterfrågas, sedan börjar man  producera 
 utifrån den  kunskapen.

Det är en förändring som berör hela 
 organisationen och dess sätt att  fungera. 
Mads Thimmer använder frasen Stay 
 relevant! för att förklara vad som gäller. 
Vad skulle det då kunna betyda  översatt 
till  fastigheter? Paneldeltagaren  Hannu 
 Rantanen från det finska företaget  Assetti.
pro exemplifierade med att erbjuda 
 snabbrörliga startupföretag ytor i kontors

lokaler från en dag till nästa. Trenden är 
tydlig i USA. Idag har de flesta nya företag 
ganska få anställda och har i regel stora krav 
när det gäller flexibilitet.

– Fastighetsbranschen är en anakronism 
som fortfarande är väldigt oupplyst om det 
som händer och som behöver börja jobba hårt 
för att hinna ikapp, säger Mads Thimmer.

”KAFÉERNA STOCKHOLMS
STÖRSTA KONTOR”
Det Hannu Rantanen är inne på kan sägas 
sortera in under det fenomen som går under 
namnet delningsekonomin. Det är inte nytt 
att människor delar på resurser, utan det 
nya är de digitala verktyg som gör delandet 
möjligt. Ett sådant är Sharedesk.

– Vi själva har en organisation som för
ändras ganska snabbt till antalet och då kan 
vi ibland behöva extra kontorsplatser med 
kort varsel. Att använda sig av delnings
logiken är perfekt, det finns massor av 
överkapacitet på kontorssidan i  Stockholm, 
säger Tobias Larsson som är chef för  affärs 
utveckling och marknadsföring på råd
givningsföretaget Newsec.

Hannu Rantanen som regelbundet  be 
söker Stockholm i sitt arbete påpekar att 
 kaféerna är det största kontoret i staden.

– Folk arbetar på ett annat sätt idag. 
Här finns en konflikt, investerarna vill ha 
15 åriga avtal på kontorslokaler medan efter
frågan många gånger ser helt annorlunda ut.

Det är som vanligt när det gäller intro
duktion av teknik mycket som inte är 
nytt. Fastig hetsföretag har arbetat med 
 avancerade datasystem i minst två decen
nier. Man har styrt, reglerat och samlat in 

Uppkopplad stad
skapar nya värden

BUSINESS ARENA

FASTIGHETSBRANSCHEN MÅSTE JOBBA FÖR ATT KOMMA 
IKAPP I DEN ACCELERERANDE DIGITALA UTVECKLINGEN. 
OM INTE BRANSCHENS AKTÖRER UTNYTTJAR DE TEKNISKA 
 LANDVINNINGARNA FÖR ATT SKAPA EKONOMISKT VÄRDE 
FINNS RISKEN ATT NÅGON AV DE GLOBALA  INTERNETJÄTTARNA 
UTNYTTJAR TILLFÄLLET ISTÄLLET. DET FRAMKOM 
UNDER  BUSINESS ARENAS SEMINARIUM OM DEN
DIGITALA  UTVECKLINGEN.
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Vinnare Branschindex Bostäder och Kontor 2015

Storleksklassen under 2000 lägenheter

AB Vingåkershem

Storleksklassen över 2000 lägenheter

Stockholms Kooperati va Bostadsförening

Kontor/Lokal

Havstens Fasti ghetsförvaltning AB

De har Sveriges bästa förvaltningskvalitet!

Under Business Arena presenterades resultaten från Branschindex Bostäder och Kontor 2015. Vinnare av högsta
förvaltningskvalitet för Bostäder (två storleksklasser) och Kontor/ Lokaler ti llkännagavs på eventets första dag. Priserna
delades ut av Erik Elmgren, Förhandlingschef på Hyresgästf öreningen Riksförbundet. Resultaten och utnämningarna
baseras helt och hållet på hyresgästernas svar, och i årets mätning fi ck över 9 000 hyresgäster möjligheten att  påverka sitt  
boende eller sin arbetsplats.

www.branschindex.se
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data om hur  lokalerna används via  givare. 
Den stora  skillnaden idag är att det finns 
kraft att processa data så att den blir 
 användbar information. Jämför med flyg
motorn. Olika system knyts ihop i snabb 
takt och informationen blir åtkomlig i 
alltmer lättillgängliga applikationer, och 
i realtid. Hannu Rantanen talar om ”ökad 
 processeffektivitet” och gör förutsägelsen 
att exceldata snart är ett passerat stadium 
när det gäller fastighetsinformation. Vil
ket leder in på den viktiga och stundtals 
 laddade  frågan om transparens.

– Många i branschen har blivit  modigare 
bara på ett år. Inom BIMalliance har trans
parensen ökat betydligt till exempel, även 
mellan konkurrerande företag, säger  Lennart 
Lifvenhjelm som är chef för  teknikstöd 
på Vasakronan.

INFORMATIONSUTBYTE SKAPAR VÄRDE
Ett nyckelbegrepp idag är sakernas internet 
eller internet of things. I en modern bil finns 
ett antal olika datorer, de finns i alltså flyg
motorer och kan tänkas i alltifrån bröd rostar 
till hissdörrar som känner igen dem som 
arbetar på en avdelning. Sakernas internet 
kommer att få stor betydelse även på stads 
och samhällsnivå. Fredrik Östbye som är 
chef inom Telenors affärsutveckling har sagt 
att ensamstående produkter utan kontakt 
med andra är ett passerat stadium.  Framöver 
kommer värde att skapas av att produkter 
 utbyter information på olika nivåer.

För att dra fördel av det som händer för 
svensk räkning har IQ Samhällsbyggnad, 
Sveriges Bygguniversitet och  Lantmäteriet 
tagit fram en strategi som heter Smart 
Built Environment. På branschnivå ska man 
 använda digitaliseringens möjligheter för 
att öka produktivitet och bostadsbyggande.

Dessutom ska man försöka förbättra 
 erfarenhetsåterföringen och minska den 
fragmentisering som projektbaserade  arbets 
former kan medföra. På samhällsnivå ska 
man bland annat arbeta med  urbanisering 
och klimat. Man hoppas på en digital ut
växling och strävar efter interoperabilitet, 
det vill säga att olika system ska kunna 
 kommunicera  inbördes.

– Det handlar om att lägga om från  stuprör 
till hängrännor, säger Östen  Frånberg som 
är direktör för sakernas internet vid Luleå 
 tekniska universitet.

Smarta städer behöver inte handla om 
 sydostasiatiska mångmiljonmetropoler med 
digitala tjänster som ger sciencefictionkänsla.

Östen Frånberg berättar om hållbar stads
utveckling i Norra Djurgårdsstaden, med sol
celler och kretsloppstänkande, och hur man 
kan använda täthet och special anpassade 
byggnadsformer för att skapa ett lokalklimat 
i Kiruna som gör det möjligt att vistas i stads
miljön i låga temperaturer. Eller stämnings
full belysning för att göra staden trivsamma
re under långa, mörka vinter månader. Det 
går att göra mycket med smarthet och teknik 
i städer. Övervaka  medborgarna till exempel. 

I  Storbritannien går det enligt vissa uppgif
ter en över vakningskamera på elva personer.

– Det kommer att finnas mycket  in 
formation att fånga upp i den smarta  staden, 
information som kan användas på ett bra 
sätt, och som jag ser på det är det viktigt att 
avpersonifiera den. Fånga gärna upp min 
 aktivitet i stadsmiljön, men inte att det är jag 
som individ som utför dem, säger Per Bjälnes 
som är BIMstrateg på Tyréns.

INGET ATT VÄNTA MED
Det händer mycket när det gäller smarta 
 städer i världen. Kommer  fastighetsbranschen 
att kunna hänga med i utvecklingen? Per 
 Bjälnés menar att i själva verket är det 
en  nödvändighet.

– Om vi inte agerar själva kommer en 
 aktör av typen Google att göra det. När 
det gäller Sverige som land ligger vi långt 
 framme, och bara vi bestämmer oss kommer 
vi att lyckas.

Det kan finnas risker som har med den 
svenska mentaliteten att göra menar  Mattias 
Hindfelt som är ITchef på Riksbyggen.

– Vi svenskar har en tendens att vänta 
på att saker ska bli standard. Det tycker jag 
inte att vi ska göra den här gången. Istället 
ska vi fokusera på effektivisering. Trafiken 
på  tunnelbanans röda linje blev 20 procent 
effektivare när man bytte signalsystem, 
det är en fingervisning om vad man kan 
 åstadkomma i samhället. n

DANIEL BERGSTRAND

FÖRKLARINGAR OCH KÄLLOR

BIM är en förkortning för byggnadsinforma-
tionsmodellering.

BIM-alliance är en förening som arbetar 
med hantering av strukturerad digital infor-
mation i samhällsbyggnadssektorn.

Uppgifterna om jetmotorn kommer ifrån 
”Postcapitalism – a guide to our future” av 
Paul Mason.

Uppgiften om övervakningskameror är 
hämtad från www.telegraph.co.uk/techno-
logy/10172298/One-surveillance-camera-
for-every-11-people-in-Britain-says-CCTV-
survey.html

FOTO: SIGURDUR J ÓLAFSSON

Mads Thimmer.
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VD Pro är ditt verktyg för information och analys av Sveriges 
samtliga fastigheter. Du får bland annat tillgång till fastighets- och 
ägarinformation, kassaflödesvärderingar, marknadsanalyser och ortspriser.
Med moderna lösningar och unik information bidrar VD Pro till nya insikter, 
effektivisering av ditt arbete och i slutändan bättre affärer.
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Sociala kontrakt om
politikerna får välja

BUSINESS ARENA

Å rets bostadsseminarium på Bus
iness Arena behandlade genom
gående de sociala utmaningarna 
vi står inför när beståndet av 

lägenheter behöver växa. Hur skapar vi en 
marknad för bostadsfastigheter där alla är 
inkluderade, och vilken roll har politiken?

Att fler bostäder behöver byggas är själv
klart, att det behöver vara en stor andel 
 hyresrätter är alla överens om. Men frågan 
om hur vi skapar ett blandat bostadsbestånd 
där även de svagare grupperna har möjlighet 
att få bostad saknar ett övertygande svar.

POLITIKEN
Conny Wahlström (MP), statssekreterare till 
bostadsminister Mehmet Kaplan,  berättar 

att man jobbar efter två spår. Dels regel
förenklingar där han erkänner att man 
ärvt mycket bra saker från den föregående 
regeringen. Den andra delen handlar om 
 finansiella verktyg, investeringsstöd till 
mindre lägenheter som kan  efterfrågas av 
unga samt stimulanser även i  socioeko 
nomiskt utsatta områden.

– Vi tror inte att marknaden kommer att 
klara det här helt självt och därför behöver 
samhället gå in lite kraftfullare än vad vi 
gjort tidigare, säger Conny Wahlström.

Folkpartiet presenterade strax innan 
 Business Arena en ny bostadspolitik för 
 partiet som heter ”fler bostäder och mer 
marknad”. Kort innebär den att det saknas 
en marknad i svensk bostadspolitik. Man 

föreslår fri hyressättning i nyproduktion, 
reform er av bruksvärdessystemet, möjlighet 
att bygga billigare typbostäder, friare hyres
sättning i befintlig stock med mera. Det tar 
322 veckor för att få en hyresrätt, konsta
terar Robert Hannah (FP),  bostadspolitisk 
talesperson, och tillägger att man inom parti
et är självkritiska till att de inte bidragit mer 
till att lösa problemen. Han tror dock inte på 
de lösningar som kommer från regeringshåll.

– Allt som nämnts här i dag är gammal 
skåpmat och kommer inte lösa bostads
krisen, eller leda till förändringar, säger 
Robert Hannah.

Men att lösa bostadsbristen är  egentligen 
inte ett problem i sig, bygger vi fler lägen heter 
så ordnar det sig. Och hade den eko nomiska 

Robert Hannah (FP), Hillevi Larsson (S), 
Ewa Thalén (M) och Conny Wahlström (MP).

BUSINESS ARENA STOCKHOLM
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situationen hos alla invånare i  Sverige varit 
god så hade den lösningen  faktiskt haft rele
vans, varför jobbfrågan också är central när 
man talar bostads politik. Men tills vi når 
detta utopiska samhälle där alla har råd att 
införskaffa den bostad de vill ha behövs al
ternativa lösningar. Ett instrument, vanligt 
i andra länder är  social  housing, vilket dock 
ratas av alla parter.

– Vi har valt en annan modell med allmän
nytta, bostadsbidrag och ambitionen med 
blandad bebyggelse. Sedan har vi sociala  kon 
trakt och bostad först. Jag tror mer på detta, 
att fortsätta på den modellen, säger  Hillevi 
Larsson (S) Bostadspolitisk talesperson.

Inga mothugg från Moderaterna här.
– Jag är också skeptisk mot social housing, 

även om man lite elakt kan säga att vi redan 
har det redan i vissa områden. Jag tror mer 
på att utveckla dessa svagare områden och 
använda samma verktyg som i dag, bostads
bidrag och sociala kontrakt, säger Ewa Thalén 
Finné (M), bostadspolitisk talesperson.

KOMMUNERNA
Ansvarsfrågan är ju alltid intressant. Även 
om de säger att de inte ska gå in och styra 
för mycket lyfter politikerna gärna fram att 
kommunerna behöver ta ett större socialt 
ansvar eftersom de äger frågan när det  gäller 
bostadsbyggande. Hans Lind, professor i 
fastighetsekonomi, KTH, ser dock inga pro
blem med statlig inbladning i denna fråga. 
I en krönika han skrev för Fastighetsnytt 
 argumenterade han för att kommunerna vill 
bli av med det kommunala planmonopolet.

– De inser att detta inte funkar, de 
skulle innerst inne bli jätteglada om staten 
 tvingade alla kommuner att planlägga mer 
mark för då kan de skylla på staten. De kan 
bygga jättemycket och ändå vinna nästa val 
om de kan skylla på staten, säger Hans Lind.

Han får medhåll av Nima Sanandaji, 
 samhällsdebattör och analytiker, som  menar 
att gapet mellan vad de med låg inkomst 
kan  betala och de lägenheter som finns 
 tillgängliga också är för stort, och här räcker 
det inte med att sänka markpriser. Av de 
verktyg som finns tillgängliga i dag anser 
han att riktade bidrag är det bästa.

– Sverige är inte Hong Kong, en stad där 
allt är bebyggt. Tittar man på en karta över 
Stockholms län är det bara gräsmattor och 

skog så det är ganska absurt att man inte 
kan bygga med de sociala utmaningar vi har. 
Jag tror inte att vi kommer att  liberalisera 
 tillräckligt, det kommer inte att bli  till  
räckligt enkelt att bygga och det kommer 
inte att bli en rimlig prissättning på mar
ken,  tyvärr. Så marknaden kommer inte 
att  kunna lösa detta. När man då går in i 
ett bidragssystem, vilket vi kommer göra, 
då menar jag att man får ge bidragen till 
 människan och inte till bostaden, säger 
Nima Sanandaji.

”SKRÄMMER BORT MEDELKLASSEN”
Realistiskt kommer dock inget att hända 
på central nivån i politiken, tror Hans Lind. 
Vad kan då en kommun som exempelvis 
 Stockholm göra, där det är ett jättetryck 
på bostadsmarknaden? En idé, enligt Hans 
Lind, är planera områden där välbärgade inte 
vill bo. Vill de ha helkaklade badrum bygger 
man plastväggar. Enbart billiga  lägenheter 
är inte hela lösningen, menar han.

– Vi har olika målgrupper därute, vi måste 
planera för lägenheter som blir åtkomliga för 
hushåll med lägre inkomst, utan  kvotering 
och utan särskilda bidrag. Det finns för 
många som letar problem och  hinder i dag. 
Jag säger ja till allt som innebär att det byggs 

bostäder, men jag är också rädd för att om vi 
bygger billiga bostäder i  områden som väl
bärgade tycker är attraktiva så  hamnar de 
efter ett tag hos medelklassen. Testa gärna 
men vi måste också bygga lägenheter som 
är mer  direktåtkomliga för de med lägre 
inkomst och då  hamnar vi i  för orten och 
i  enklare hus. Men vi får inte ställa det här 
mot varandra, säger Hans Lind, och konsta
terar samtidigt att det kan bli en utmaning 
för våra arki tekter att bygga bra bostäder 
som skrämmer bort medelklassen.

Medan en övergripande plan för bostads
politiken fortsätter diskuteras så konstat erade 
Lennart Sjögren, som var expertkommentator 
på bostadsseminariet, att vi förmodligen får se 
en dramatisk ökning av sociala kontrakt.

– Det är en metod som kan komma att 
användas flitigt de närmaste åren. Bostads
bristen är ju total i hela Sverige och det innebär 
att de som har de sämsta förut sättningarna 
också har fått det svårare att hitta bostad. 
Det var idel kända verktyg som  diskuterades 
av politikerna här i dag. När kommer den nya 
sociala  bostadspolitiken med nya  verktyg? 
Kunskapsläget om  problemen och utmaning
arna är ju väl känt, säger Lennart Sjögren. n

MATTIAS FRÖJD

Sverige är inte Hong Kong, en stad 
där allt är bebyggt. Tittar man på en 
karta över Stockholms län är det bara 
gräsmattor och skog så det är ganska 
absurt att man inte kan bygga med de 
sociala utmaningar vi har. 

Nima Sanandaji, Roba Ghadban, 
Hans Lind och Lennart Sjögren
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Ett viktigt och framträdande inslag under Business Arena Stockholm är de olika prisutdelningar
och nomineringar som uppmärksammar de branschorganisationer och företag som utmärkt sig.

nacka kommun
Motiveringen lyder: En monter som på en liten yta  förmedlat 
många budskap med tydliga kopplingar till sin  framtida 
 utveckling. Med både personligt engagemang och ett 
 intresseväckande sätt att sprida information har Nacka 
 kommun banat väg för vinsten i Årets Monter.

örnsköldsviks kommun och umeå kommun
Motiveringen lyder: En stilren lounge där alla i branschen kan 
 diskutera utvecklingsmöjligheter och utbyta idéer på ett lekfullt 
sätt. Med ett positivt bemötande och engagerade medarbetare 
har Örnsköldsviks kommun och Umeå kommun vunnit i kategorin 
Årets Lounge.

Prisutdelningar
och utmärkelser

under Business Arena Stockholm 2015

Årets monter Årets lounge



#businessarena

stena fastigheter 
& halmstads fastigheter
Stena Fastigheter AB är det företag i fastighetsbranschen som 
i år bidragit mest till att locka unga till branschen genom att 
anställa traineer, lärlingar, praktikanter och sommarjobbare. 
Halmstads Fastigheter AB är det branschföretag som i år varit 
bäst på att anställa sommarjobbare.

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

nominerade 2015
En nyhet på årets Business Arena Stockholm var att 2015 års 
 nomineringar till det prestigefulla arkitekturpriset Kasper 
 Salin tillkännagavs. Varje år delar Sveriges Arkitekter ut  priset 
till ett svenskt byggnadsverk eller en grupp av  byggnader 
av hög  arkitektonisk klass. Årets fyra nominerade bidrag är 
 Arkitekturskolan-KTH, Brf Ohoj, Malmö Live och Bastun 
i  Frihamnen.

Framtidsindex

Kasper Salin-priset

Bostäder

AB Vingåkershem
Storleksklassen under 2 000 lägenheter

Stockholms Kooperativa
Bostadsförening
Storleksklassen över 2 000 lägenheter

Kontor/lokal

Havstens Fastighetsförvaltning AB
Branschindex utgörs av en årlig hyresgästundersökning som 
mäter förvaltningskvalitet. Utnämningarna baseras helt och 
 hållet på hyresgästernas egna synpunkter om sin hyresvärd. 
I årets mätning tillfrågades över 9 000 hyresgäster. Priset 
 delades ut för femte gången i rad. AktivBo och Fastighetsnytt 
står bakom initiativet.

Branschindex

bostäder & kontor
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Framtiden ligger på våra skrivbord. Varje dag  
funderar vi på hur framtidens samhälle ska se ut.  
Hur kommer man vilja ha den här byggnaden, parken, 
gallerian, vägen, spåret, kvarteret, staden, samhället  
i framtiden? Det är den viktigaste frågan som vi arbetar 
med dagligen.

Människor måste vilja bo och leva i framtidens 
städer – se sina barn leka och växa upp – och få  
stimulans, utbildning och jobb. Städer där infra
strukturen planeras efter människors behov och för  
att främja god hälsa och minimera restider.

Vi kallar dem Future Cities – hållbara, attraktiva 
och konkurrenskraftiga. Det är den sortens städer  
vi på WSP gillar och vill vara med att utveckla.

Vill du veta mer om vad vi gör, eller kanske  
också vara med och utforma framtidens städer?  
Läs mer på www.wspgroup.se.

www.wspgroup.seWSP och Parsons Brinckerhoff har gått samman och är nu ett av världens 
ledande analys och teknikkonsultföretag. Med över 500 kontor och  
32 000 medarbetare i 40 länder bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling.



Öka mångfalden i
fastighetsbranschen

”Stockholm”
är svaret
för  hotell-
branschen

MÖJLIGHETER, BRISTER, TEORIER samt 
lyckade exempel diskuterades under för
djupningen ”Vilka åtgärder skulle öka 
mångfalden i fastighetsbranschen?” Inte 
enbart den inbjudna expertpanelen var 
engagerade i ämnet utan även deltagarna 
var aktiva. Fördjupningen inleddes med 
en nulägesanalys.

– Är Sverige bra på mångfald ifrån ett 
europeiskt perspektiv? frågar moderat
orn Mona Finnström, vd, Fastigo.

Cirka hälften av deltagarna ansåg att 
Sverige varken var bättre eller sämre än 
andra länder medan de andra ansåg att 
Sverige är sämre i sammanhanget.

Therese Jörnmark, HR & HSSE 
 Director, E.On Sverige AB, som är tysk
landsägt, menar att det ofta finns flera 
sidor att utgå ifrån.

– Tyskarna har gjort mycket för 
mångfalden och de är väldigt handlings 

kraftiga när de vill agera men tyvärr finns 
det motstridiga krafter även i Tyskland, 
säger hon.

Flera goda exempel på hur  mångfalden 
kan bli bättre i Sverige skildrades.  Arben 
Latifi, bosocial chef Victoria Park, 
 Rosengård, berättade om projektet.

– Vi har rekryterat 30 personer lokalt 
från området genom att möta männi
skorna på plats i deras hem. Vi har tittat 
på deras unika egenskaper och därmed 
har vi kunnat rekrytera dem till företaget, 
vilket skapar en trygghet i området, säger 
Arben Latifi.

Vikten av att företagets topp  grundas 
på mångfald diskuterades som en 
 betydande faktor för att resterande del av 
företaget ska kunna spegla hur samhället 
ser ut idag. n

THERESE QUENNERSTEDT

BUSINESS ARENA-NYHETER I KORTHET

HOTELL HAR SEGLAT UPP som en allt mer 
stabil investering, även för  institutionerna, 
som tidigare hållit sig lite på avstånd. 
Stockholm står ut som den mest attraktiva 
marknaden, enligt fyra branschkännare på 
Business Arena Stockholm. 

På frågan om var i Sverige man bör satsa 
på hotell är svaren unisona: Stockholm.

Anledningen till svaren ligger i att till
växten är bättre i Stockholm, det är  dubbelt 
så stort som Göteborg och man anser att 
det skapas en spiral där fler hotellrum 
 också bidrar till tillväxten.

– Vilka siffror du än tittar på är de  bättre 
i Stockholm, säger HaneÅke Peterson, CEO 
på hotellrådgivaren Annordia. 

Efter 90talskrisen spred sig en stäm
ning av att det är läskigt att investera i 
hotell som suttit i länge, menar Erik Selin. 
På senare tid har direktavkastningarna 
på hotell dock pressats ned närmare de 
på kontor.

– Förut var det bara jag, AFA och norr
männen – det var mycket bättre. Jag har 
aldrig tyckt att det är särskilt stor skillnad 
i risk mellan kontor och hotell. Nu verkar 
marknaden också ha förstått det, vilket är 
tråkigt för mig, då direktavkastningen blir 
lägre, säger Erik Selin, vd på Balder. 

När det gäller det på senaste tiden om
skrivna hotet från sajter som Airbnb anser 
de fyra herrarna att det inte är ett särskilt 
stort hot mot hotellmarknaden.

Dock kan den klassiska modellen, ökade 
intäkter genom höjda priser under  tillfällen 
när man vet att det kommer att vara ont 
om hotellrum, under exempelvis stora 
 evenemang, komma i gungning. n

 
MARIA NORDLANDER

Mona Finnström, vd, Fastigo.

FOTO: FASTIGO
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Hela Sveriges ledande  
fastighetskonsult i 20 år

Vi tackar alla våra kunder för förtroendet.  
Tillsammans med er fortsätter vi att skapa värden.

NAI Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering, 
analys, samhällsbyggnad, fastighetsutveckling, transaktioner & uthyrning, fastig-
hetsinformation och skog & lantbruk. Bland våra uppdragsgivare finns allt från 
stora fastighetsbolag, investerare, byggbolag och banker till mindre lokala fastig- 
hetsaktörer och offentlig sektor som alla uppskattar vår kombination av fastig-
hetskompetens och affärsintelligens. Med närvaro i hela landet, medlemskap i det 
internationella nätverket NAI Global och tillgång till egenutvecklade, marknads- 
ledande informationssystem baseras vår rådgivning på en omfattande kännedom 
om fastighetsmarknaden – lokalt, regionalt och globalt.

Fastighetsnytt_aug2015.indd   1 2015-06-24   15:35



Idrott, självbild och
social utveckling
SAMARBETE MELLAN kommun, förening
ar och byggbranschen är det som krävs 
för ett socialt utvecklat samhälle där 
alla har möjlighet att idrotta och stärka 
sin självbild. Detta var expertpanelen 
i  torsdagens fördjupning överens om. 
 Bristen på idrottshallar i de större städer
na blev ett hett diskussionsämne.

Användningen av hallarna måste prio
riteras. Handbollslag behöver till exempel 
inte träna styrka och löpning i bollhallen. 
De kan de göra på ett annat ställe. På det 
viset skapar vi tider för andra att nyttja 
hallen, säger Håkan Wifvesson, styrelse
ordförande FC Rosengård.

Även möjligheter om att nyttja hallar
nas utsida och kringområde som tränings
plats ventilerades som ett alternativ.

Emilia Bjuggren, Idrottsborgarråd, 
Stockholms stad, menar att platsbristen 

är ett problem och att det kostar minst 
tre gånger så mycket att bygga idrottshall 
i innerstaden än utanför.

Prioriteringsfrågan är problematisk. 
Ska vi bygga bostäder eller berika dem 
som redan bor i staden med en idrotts
hall? undrar hon.

Idrottens möjlighet att vara så mycket 
mer än enbart idrott visades det flera 
 lyckade exempel på. Leonardo Us från  Kista 
Galaxy FC, berättade hur de med mycket 
små medel lyckats klättra från  division 7 
till division 4. Klubben har trots det inte 
det största fokuset på serietävlandet.

– Vi erbjuder gratis läxhjälp, arrang
erar fotbollslekis och samarbetar med 
en kampsportsklubb. Vi vill integrera 
 för orten och innerstaden, säger han. n

THERESE QUENNERSTEDT

BUSINESS ARENA-NYHETER I KORTHET

Stadsutveckling med samverkan
och värdeskapande i fokus
DET VAR MÅNGA VISIONER, tankar, idéer 
och åsikter som ventilerades när för
djupningen i temat stadsbyggnad  avslutade 
Business Arena på torsdagen.

Utopia Arkitekter och KTH/Samhälls
byggnad har tagit initiativet till ett nation
ellt forum för  kunskapsöverföring med 
 inriktning på värdeskapande  stadsbyggnad.

Värdeskapande som var fördjupningens 
utgångspunkt beskrevs som ett nytt inne
begrepp. Tidigare beskrevs projekt ofta 
i termer av hållbarhet, nu är det värde
skapandet som står i fokus.

– Ambitionen är att skapa former som 
blir ömsesidiga vinster. Nyttan plus värdet 

ska vara högre än kostnaden, säger Emma 
Jonsteg, vd, Utopia Arkitekter.

Emma Jonsteg beskrev betydelsen av 
en gemensam målbild.

– Alla har olika roller i ett projekt och 
det uppstår självklart konflikter men det är 
då extra viktigt att kunna jämka och detta 
blir enklare om målbilden är  densamma 
för alla parter, säger hon.

Den grundläggande misstro som ofta 
uppstår mellan byggherre och tjänste man 
ansågs vara en av utmaningarna i samman
hanget. En möjlighet som disku terades var 
att skapa ett gemensamt språk. Vissa av 
deltagarna ansåg att fler aktör er borde säga 

”HUR” för att det bästa  alternativet ska kun
na skapas medan  andra ansåg att det skulle 
ta för lång tid om fler skulle delta på den 
n ivån, vilket i sig skulle vara för kostsamt.

En diskussion kring kommunerna upp
stod. De ständigt så aktuella buller reglerna 
kom på tal. Önskemål om att kommunen 
ska kunna ändra på stadsplaneringen och 
därmed våga korrigera bullerreglerna fram
kom. Problematiken kring besluts fattandet 
när ingen vågar fatta ett beslut eller det 
motsatta när kommunen vill vara med i alla 
små beslut debatterades. n

THERESE QUENNERSTEDT

Emilia Bjuggren, Idrottsborgarråd,
Stockholms stad.
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Originalet sedan 2005

”Våra medarbetare är våra stjärnor
– Fastighetsjobb är en viktig kanal
för oss att hitta rätt kompetens”
Jenny Beckenius, Resource Manager, Hifab

Kontakta gärna mig för information och platsannonsbokning
Tara Crump | 076-555 96 81 | tara.crump@fastighetsnytt.se
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I 
december träffas världens länder för en ny rond klimat 
förhandlingar. Vägen har kantats av många årliga och  andra 
möten sedan förhandlingarnas första omgång i Berlin år 
1995. Mycket har sagts, många ord manglats och en del åstad

kommits i form av långsiktiga mål, klimatfinansiering, teknik
överföring,  anpassning, rapportering och en hel drös andra frågor 
som ingår. Men det kvarstår mycket på agendan. Inte minst  påtalas 
större behov av stöd till fattigare länders klimatarbete, och att 
 utsläppsminskningarna inte lever upp till de långsiktiga klimat
målen. Det sistnämnda handlar om det så kallade tvågradersmålet 
om att den globala temperaturhöjningen även på sikt ska understiga 
två grader jämfört med den förindustriella tiden. Idag nalkar vi oss 
en grads uppvärmning och trenden pekar mot fortsatt temperatur
höjning. Paris hoppas råda bot på dessa frågor, i alla fall delvis.

Den övergripande ambitionen i det kommande klimatmötet 
är ett nytt globalt klimatavtal som ska ta vid när den nuvarande 
 andra åtagandeperioden inom ramen för Kyotoprotokollet tar slut. 
Det nya avtalet ska gälla för alla, ha juridisk kraft och ge oss både 
en väg framåt och färdmedel. Vi kommer dock inte att få facit för 
framtiden, utan fortsatta förhandlingar samt arbete på hemmaplan 
 kommer att behövas.

EN VIKTIG ASPEKT INFÖR PARIS är utsläppsminskningsbidragen 
fram till runtomkring 2030, som i början av oktober hade lagts fram 
av nästan 150 länder, däribland USA, Kina, Indien och EU. De första 
analyserna av dessa pekar på att utsläppsökningen kan bli mindre 
brant än vad man tidigare bedömt Det är lovande, men vänder ändå 
inte utsläppsökningarna till minskningar. Bidragen ligger i linje med 
en 2,7 graders temperaturökning på sikt, förutsatt att de genomförs 
och att det läggs fram nya åtaganden. I många fall behövs dessutom 
nya policys och styrmedel, finansiering eller andra verktyg för att 
verkställa bidragen.

Man är inte omedveten om detta i förhandlingarna. Det finns 
ett förhandlingsspår som handlar om ambitionsnivån före 2020, 
ett  annat om stöd och verktyg och ett tredje om hur  bidragen ska 
 utvecklas fram till och bortom 2030. På sikt behöver de  globala 
ut släppen  nollställas, om temperaturökningen ska bromsas in 
och avstanna. Det motsvarar ändringar i energisystem, nya  mobili 
tetslösningar, hållbar  konsumtion och så vidare, men också fattig
domsbekämpning och mer global välfärd utan fossila bränslen. Allt 
detta är möjligt, men vi  behöver välja väg i investeringar, utveckling 
och samarbete.

EN KLIMATFÖRÄNDRING ÄR EN KLIMATFÖRÄNDRING. Till och med 
en framtida tvågradersvärld kommer att skilja sig från  världen som vi 
har samhällsplanerat och byggt för, investerat och lever i. En  varmare 
värld än så skiljer sig förstås ännu mer från dagens vardag. Vi kommer 
knappast ifrån behovet av att titta på klimat anpassningen och nya 
planeringsförutsättningar, inom ramen av den utsläpps utvecklingen 
som gäller framöver. I den andra  våg skålen finns  behovet av att noll
ställa utsläppen, inte minst genom förnyelse av energisystem och 
effektivare användning av såväl  energi som material. Lösningar kan 
finnas på en liten och lokal skala, men även samspel med samhälls
planeringen och olika högre beslutsnivåer behövs.

En viktig aspekt i det egna klimatarbetet, utöver de direkta 
 utmaningarna och möjligheterna, är att det som kan göras på 
den internationella nivån underbyggs av det som är möjligt på den 
 nationella nivån och vidare på den lokala 
nivån i kommuner,  företag, orga
nisationer och av oss alla som 
individer och medborgare. Lite 
”många bäckar små” alltså, som 
ger oss alla en möjlighet att 
vara en del av lösningarna. n

LÅNG VÄG ATT GÅ ÄVEN 
EFTER PARIS

KRÖNIKA | HÅLLBARHET

MARKKU RUMMUKAINEN
PROFESSOR, CENTRUM FÖR MILJÖ- OCH KLIMATFORSKNING,

LUNDS UNIVERSITET. ANKNUTEN TILL IPCC
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Intresset för certifieringar har ökat  
sedan 2010 då de gjorde entré på den 
 svenska marknaden. Miljöbyggnad  do 
minerade bland befintliga bygg nader 

fram till nyligen. På senare tid har dock de 
internationella systemen för befintliga bygg
nader också tillkommit på marknaden. Vilket 

system passar dig bäst? Här är en jämförelse 
mellan Miljöbyggnad och Breeam In Use.

MILJÖBYGGNAD 
– DET SVENSKANPASSADE SYSTEMET
Miljöbyggnad utgår från byggnadens  tekn 
iska prestanda. Systemet har tre  huvud 

Miljöbyggnad
eller Breeam
– VILKEN MILJÖCERTIFIERING
SKA DU VÄLJA?

FÖRDELAR:

Tydligt 
Det är lätt att förstå vad en certifierad 
byggnad har för miljöprestanda då alla 
14 underkategorier i Miljöbyggnad alltid 
utvärderas vid certifiering.

Lättöverskådligt 
Antalet underkategorier är begränsade i 
certifieringssystemet till 14 stycken.

Genvägar saknas 
En byggnad måste uppfylla vissa krav för 
att kunna erhålla en certifiering – detta 
främjar kreativt tänkande och att söka 
 lösning på eventuella problem.

NACKDELAR:

Begränsat 
Relativt få områden utvärderas.

Inte flexibelt 
I Miljöbyggnad krävs att en byggnad ska 
uppfylla lagkrav för att få en  certifiering. 
Dock har det genom arbetet med 
 Miljöbyggnad framkommit att många 
befintliga byggnader inte uppfyller lagkrav 
avseende dagsljus. Dessa byggnader kan 
därmed inte certifieras. Man kan tycka 
att det är självklart att en byggnad ska 
uppfylla lagkrav för att certifieras. Risken 
är dock att miljöarbetet tappar prioritet om 
det inte är möjligt att certifiera en  byggnad. 
Det finns även andra betydelsefulla 
 miljöfrågor och frågan är om vikten som 
läggs vid dagsljus är en befogad prioritet 
jämfört med alla andra miljöområden som 
en fastighet kan bedömas utifrån. Dock 
har denna problematik med dagsljus i 
Miljöbyggnad lyft fram dagsljusfrågan i 
miljödebatten. Utvecklingen i branschen 
drivs således framåt.

Byggnadsanvändarenkäter 
från byggnadsanvändare 
Det kan ifrågasättas om enkäter är ett 
objektivt mått.

MILJÖBYGGNAD
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Skandia Fastigheter certifierar Jericho 36 enligt miljöbyggnad.
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områden: Energi, Inomhusmiljö och  Material. 
Dessa är i sin tur indelade i 14 under
kategorier. Alla underkategorier inkluderas 
alltid vid certifiering.

Miljöbyggnad grundar sig på svensk 
 lagstiftning och om det visar sig att någon 
underkategori inte uppfyller lagkrav, kan 
inte byggnaden certifieras. För att bygg
naden ska erhålla ett högt betyg  behöver 
byggnaden hålla en hög standard på  samtliga 
av de 14 underkategorierna. För högsta 
 betyg (Guld) ska även dess goda prestanda 
vara bekräftad av  byggnadsanvändarna 
 genom utförda enkäter där minst 80  procent 
av byggnadsanvändarna visar sig nöjda. När 
en certifiering väl erhålls i Miljöbyggnad 
 gäller den i tio år.

BREEAM IN USE – DET BRITTISKA 
VÄRLDSOMSPÄNNANDE SYSTEMET
Breeam In Use (BiU) har nio  huvudområden: 
Management, Energi, Material, Inomhus
miljö, Ekologi, Transporter, Vatten, 
 Föroreningar och Avfall. Det finns över 100 
frågor att besvara vid certifiering. Varje 
 fråga ger poäng och ju fler kriterier fastig
heten uppfyller desto fler poäng erhålls och 

desto högre betyg ges. BiU fungerar som ett 
stort smörgåsbord, där fastighetsägaren 
själv  väljer vilka frågor som besvaras.

BiU bedömer dels byggnaden efter 
dess tekniska prestanda och därutöver 
även  driften. Systemet ger en helhetsbild 
av  byggnadens status och driftrutiner på 
många olika områden.

En certifiering i BiU med visst betyg 
fungerar inte som en statisk ”stämpel”. BiU 
är i grunden anpassat att fungera som ett 
verktyg för att kartlägga status och drift

rutiner för byggnaden och se var eventuella 
förbättringsåtgärder är lämpliga. Det går att 
höja certifieringsbetyget, år efter år, genom 
förbättringsåtgärder.

Oavsett val, är certifieringar bra  verk 
tyg för att långsiktigt optimera resurs
användningen och samtidigt arbeta för hög 
kvalitet hos fastighetsbeståndet. n

KARIMA WICKSTRÖM

CIVILINGENJÖR, BENGT DAHLGREN

KARIMA.WICKSTROM@BENGTDAHLGREN.SE 

FÖRDELAR:

Omfattande 
Inkluderar många miljöområden.

Flexibelt 
Inga obligatoriska kriterier.

Utmärkt förbättringsverktyg 
För den som systematiskt vill  kartlägga 
status och arbeta kontinuerligt med 
 förbättringar.

NACKDELAR:

Valfritt vilka frågor som ska besvaras 
Olika byggnader med samma betyg kan 
uppfylla olika miljökrav.

Risk för poängjakt 
Risk finns att mindre vikt läggs vid sådant 
som är svårt och dyrt och att fokus hamnar 
vid att ta mindre kostsamma poäng.

BREEAM IN USE

FOTO: FABEGE

Fabege certifierar Fräsaren 11 enligt Breeam In Use.

HÅLLBARHET



| FASTIGHETSNYTT 5/2015 104

JAKTEN PÅ
HÅLLBARHET
MED MATILDA LANN

E tt exempel på en extern handels
plats är Kungens Kurva som ligger 
längs E4 i Huddinge kommun.

För att få en samlad bild av 
 resandet till Kungens Kurva och för att kunna 
planera för framtida trafik gjorde Huddinge 
kommun en resvaneundersökning 2012.

En klar majoritet, 43 procent, av  besök arna 
kom från Stockholm. 86 procent tog sig 

dit med bil, 1 procent åkte  gratisbussen 
som Ikea tillhandahåller. Undersökningen 
visar också att det är många som åker bil 
 mellan de olika butikerna och platserna inom  
Kungens Kurva.

Av de som åkte bil kan cirka en tredjedel 
tänka sig att åka på annat sätt. 47 procent 
säger att de inte handlat något som gör att 
de måste åka bil.

Med denna bakgrund borde det finnas ut
rymme att diskutera alternativa  färdmedel.

Nicklas Lord, strategisk  trafikplanerare på 
Huddinge kommun, anser att när handels  
platser utformas efter bilen  exkluderas 
många människor.

– Alla de som är ickebilburna. Jag upp
lever det som att man är sämre på att räkna 
på köpkraften hos denna grupp, det är lätt 
att man prioriterar den grupp som är störst, 
det vill säga de som tar sig dit med bil.

Lars Backemar, handelsfastighetsexpert, 
är en annan auktoritet på området. Han 
tycker att det pratas för lite om hållbart 
 resande till köpcenter men att det borde 
vara en naturlig del i samhällsutvecklingen.

– Bilen minskar i betydelse, i alla fall i 
storstäder. Vad man skulle kunna göra för 

Hållbara transporter 
till handelsplatser
MÅNGA HANDELSPLATSER ÄR UPPBYGGDA FÖR ATT 
 TRAFIK FÖRSÖRJAS MED BIL. HUR RIMMAR DET MED ETT 
 HÅLLBART SAMHÄLLE? OCH MÅSTE DET VERKLIGEN VARA SÅ? 
FASTIGHETSNYTT LÅTER TRE EXPERTER DISKUTERA FRÅGAN.

MATILDA LANN | redaktionen@fastighetsnytt.se

FOTO: DREAMSTIME
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att minska bilåkandet till externa handels
platser är en bra fråga. Många jobbar ju 
med att  stimulera elbilar och miljöbilar. De 
som tar betalt för parkering skulle ju  kunna 
 erbjuda gratis parkering för miljöbilar, 
säger han.

BEROENDE PÅ LÄGE
Fredrik Bergström, affärsområdeschef för 
WSP Analys & Strategi, menar däremot att 
man måste ta med i beaktningen att folk 
kommer att åka och handla oavsett om det 
är vid en extern handelsplats eller om det 
är inne i en stadskärna. Alla bor inte inne 
i en stad, så antingen åker man ut till den 
 externa handeln eller in till citykärnan, 
 vilket i båda fallen genererar utsläpp.

– Man kan ju vända på det och säga 
att stadskärnorna har ökat bilåkandet, 
 handelns utbud har ju koncentrerats in mot 
centralorterna och det innebär att alla som 
bor runt omkring måste åka, säger han.

Här håller Lars Backemar med och tar 
Täby centrum som exempel.

– För 20 år sen var Täby centrum en 
 extern handelsplats, idag är det en stadsdel. 
Den utvecklingen ser vi vid många handels

områden. Vid Frölunda torg har det för
tätats med bostäder och vid Mörby centrum 
håller man också på att bygga bostäder, det 
handlar om att bygga blandstad.

För att underlätta för kunder som  handlar 
mycket skulle köpcentren också kunna satsa 
mer på hemtransporter.  Fredrik  Bergström 
tar Ikeavaruhuset i Hamburg som ett bra 
 exempel som visar på att kunder är  beredda 
att lämna bilen hemma.

– Här byggdes ett cityvaruhus med 
många parkeringsplatser, men det har visat 
sig att många går och cyklar dit och  utnyttjar 
 hemleveranssystemen. Varuhuset har  dess 
utom specialcyklar som du kan låna och 
lägga varorna på. I städerna finns allt fler 
som inte har bil, man måste se till att nå de 
kunderna också, de har ju pengar, säger han.

Backemar, Bergström och Lord är alla 
inne på att den tekniska utvecklingen är en 
del i att lösa problematiken med transporter.

– Man ska inte underskatta den  tekniska 
utvecklingen: vi släpper ut allt mindre, 
 el bilar utvecklas och det händer mycket, 
 säger Fredrik Bergström.

– Dagens samhälle ska byggas mot mer 
ickebilberoende. Vi bygger mer hållbart, 

konsumenterna tenderar att åka  mindre 
bil, köper bilar som är bränslesnåla.  Bilen är 
ett viktigt hjälpmedel i vardagen,  samtidigt 
som bilen blir mindre farlig i och med den 
tekniska utvecklingen, säger Lars Backemar.

Nicklas Lord tycker ändå att det krävs 
hårdare tag mot bilismen.

– För att nå de uppsatta klimatmålen, 
IPCC:s mål som Sverige skrivit under, räcker 
det inte med att bara förlita sig på teknik
utveckling, det behövs också en bilsnål 
 planering, det räcker inte med att alla kör 
elbil, säger han.

HUR SER DET UT OM 20 ÅR?
Det måste finnas långsiktiga mål och 
 strategier för ett hållbart samhälle. Men 
 samtidigt är det svårt att förutsäga hur 
samhället  kommer att formas om, det 
som är självklart idag var kanske svårt att 
före ställa sig för 20 år sedan. Detsamma 
 gäller framtiden.

– Om vi backar 20 år så fanns inte alla 
kedjor som vi tar för givet idag. Bara 20 år 
framåt kommer det att hända en hel del, 
det kommer att bli mer avancerad ehandel, 
 varor kommer att  distribueras på ett mycket 
mer kollektivt sätt, säger Fredrik Bergström.

Han nämner samtidigt att människor vill 
träffas och inte bara sitta hemma framför 
datorn och ehandla.

– Jag tror inte att handelsplatserna 
 kommer att ha försvunnit i framtiden,  där 
emot kommer de att ha transformerats till 
mötesplatser med mer fokus på  restauranger 
och kaféer, säger Fredrik Bergström.

Staden förtätas och Lars Backemar tror 
att det på sikt kommer att byggas handels
anläggningar närmare där folk bor.

– För att underlätta människors vardags
liv kommer det att bli enklare och gå 
 snabbare att komma till butikerna. Plus att 
det på så vis blir mer hållbart, säger han.

Fredrik Bergström tror på att skapa rätt 
förutsättningar för den moderna  handeln 
där folk vill bo centalt. Han kallar det 
 kommersiell stadsutveckling.

– Var rädd om fasaderna men blås ut  in 
sidan. Gör fyrkantiga lokaler så att hyres
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gästerna kan lägga upp det som de vill 
ha det. Var inte rädd för att förtäta, så att 
många har nära. Gör fler Liljeholmen, det 
är bra  exempel. Man tog ett center som 
var  helsunkigt och trist och gjorde ett 
 lättillgängligt köpcenter med tvärbana 
och tunnelbana.

VEMS ÄR ANSVARET?
När det kommer till ansvarsfrågan; vem 
är det egentligen som bär ansvar för att 
ut släppen minimeras i folks resande fram 
och tillbaka till handelsplatser finns det 
inget  givet svar. Politiker, samhällsutveck
lare,  trafikplanerare, fastighetsägare och 
 allmänhet har alla sin del i utvecklingen.

– Jag tycker att det är jättesvårt. Dels 
är det ett kollektivt ansvar, men  hållbart 
 resande är också upp till var och en; att 
ta sitt eget miljöansvar. Just det här med 

att åka kollektivt till  handelsplatser är 
inte så  lockande för många, du har ofta 
hela  familjen med och mycket  varor 
att bära, det är inte ett alternativ om 
 systemet inte är  väldigt väl utbyggt, säger 
Lars Backemar.

Och Fredrik Bergström håller med.
– Det finns mycket trafikplanerarna kan 

göra, om man lägger en busshållplats 200 
meter från entrén, är det då regn om man 
ska åka buss med papperskassar, så fungerar 
det inte så bra. Bussar behöver vara mer eller 
mindre i entrén, säger han.

Med Kungens Kurva som exempel  menar 
Nicklas Lord att det är ett  samarbete mellan 
kommunen och alla aktörer i området för att 
skapa förutsättningar för en hållbar handel, 
då inkluderat resande till och från.

– Vi arbetar med många saker samtidigt, 
det finns inte bara en avhjälpande faktor. 

Det går att påverka människors val i hur 
man reser bättre. I samband med åtgärder, 
som förbättrade cykelbanor eller utbyggd 
lokaltrafik kan man köra informations
kampanjer, säger Nicklas Lord.

LAGSTIFTNING
Andra länder har helt enkelt lagstiftat mot 
externa handelsplatser. I Danmark infördes 
för några år sedan en ny plan och bygglag 
som förbjuder etablering av köpcentrum 
utanför stadskärnorna. Även Norge och 
 Finland har lagstiftning som sätter stopp för 
den här typen av etablering.

– Under åren har det diskuterats polit
iskt om förbud mot extern handel. Sverige 
har en ganska liberal etableringspolitik, 
det går att bygga ett modernt samhälle där 
det även finns utrymmer för bilen, säger 
Lars  Backemar. n

Liljeholmen är ett bra 
 exempel på ett upprustat och 
 lättillgängligt  köpcenter, menar 
Fredrik Bergström.
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Jag har i dagarna haft det tvivelaktiga nöjet att tillsammans 
med mina medarbetare ta fram en prognos för kommun ernas 
och landstingens ekonomi för de närmast åren.  Tvivelaktigt: 
därför att resultatet denna gång var ytterst bekymrande. 

Enligt beräkningarna måste kommunalskatten höjas med nästan 
två kronor fram till år 2019. Anledningen är den höga efterfrågan på 
välfärdstjänster och det snabbt växande demografiska trycket, som 
kommer från en ökande befolkning, men också betydligt fler äldre 
 personer. Att höja skatten med två kronor  en så stor skattehöjning 
kan inte vara rimlig, vi måste börja arbete på ett nytt sätt. Klarar vi det?

Ja, vi som var med på 90talet vet att det går. Jag skulle vilja  citera 
det Emil i Lönneberga sa när Alfred fick blodförgiftning och Emil 
tog honom till doktorn trots att vägen snöat igen. ”Man blir så stark 

som man måste”. Själv arbetade jag som ekonomichef på ett stort 
lasarett. Vi stängde en vårdavdelning varje vecka och strukturerade 
om hela sjukhusvården från slutenvård till att arbeta polikliniskt 
med dagkirurgi och öppenvårdsinsatser, därför att vi var tvungna. 
 Pengarna var slut och riksdagen hade beslutat om skattestopp. Är 
det något kommuner och landsting är duktiga på så är det att  klara 
akuta situationer. Det är bara att se hur man nu arbetar för att 

 hantera flyktingkatastrofen: det finns en enorm styrka i ett system 
som är planerat för att ta emot 800 ensamkommande flyktingbarn 
per år och som just nu klarar att ta emot mer än 800 barn i veckan.

HUR KAN VI DÅ FÖRVÄNTA OSS att kommunerna och landstingen 
kommer att hantera situationen? Det handlar om att utnyttja 
 etjänster bättre och skapa förutsättningar för människor att i  större 
utsträckning ta ansvar för sin egen utbildning, hälsa och välfärd, 
med hjälp av ny teknik. Självklart måste vissa människor ha mer 
stöd än andra, men forskning visar bland annat att hälsan förbättras 
om man låter individen själv ta ansvar för sitt eget välbefinnande.

Staten måste också hjälpa till att skapa förutsättningar för 
 kommuner och landsting att själva ta ansvar för sin  verksamhet 
och inte försöka styra upp detaljerna. Det märkliga är att de 
 flesta  journalister inte tycks känna till att skola, detaljplanering 
och vård bedrivs i kommunal och landstingsregi. De ställer alltid 
 riks politiker till svars om något inte fungerar inom vården, bostads
byggandet  eller skolan. Ministrarna svarar då med att peta in några 
miljoner i ett riktat statsbidrag, med specifika krav på kommunerna 
eller landstingen, att göra något. Detta genererar både administra
tion, förvirring om vem som har ansvar och vad som ska  prioriteras, 
 vilket även driver upp kostnadsnivån. Skolan och sjukvården är de 
 områden där fenomenet med 
den riktade statsbidrags
hysterin  florerat mest och 
vad har det lett till?! Alltfler 
riktade  statsbidrag försvårar 
 överblicken över verksam
heten och viktiga effektiv
iseringar genom smartare 
sätt att arbeta uteblir. n

Är det något kommuner 
och landsting är  duktiga 
på så är det att  klara 
 akuta situationer.

VEM STYR VAD OCH
VAD STYR MAN?

KRÖNIKA | SAMHÄLLE

ANNIKA WALLENSKOG
BITRÄDANDE CHEFEKONOM, ANALYSCHEF, SKL



Akademiska Hus bygger  
studentbostäder i egen regi

LÄS MER PÅ AKADEMISKAHUS.SE

För att ytterligare kunna ta ett helhetsansvar i utvecklingen  
av campusområden har vårt uppdrag breddats så att det även  
medger eget byggande och ägande av studentbostäder. Stock-
holm är en av de städer där studentbostadsbristen är omfat-
tande. På KTH Campus i Stockholm pågår därför planeringen 
för att i egen regi bygga fem bostadshus med plats för över 400 
studenter. I projektet planeras både för traditionella enrums-
lägenheter men också för så kallade ”duolägenheter” där en 
bostad kan delas av två personer. 

PERSONER STUDERAR OCH FORSKAR I  
AKADEMISKA HUS FASTIGHETER VARJE DAG

300 000

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 
långsiktighet bidrar vi  
till ett klokare Sverige.

För ett  
klokare 
Sverige!

70 89%
MMI – MOTIVERAD 

MEDARBETARINDEX 
2014

AV VÄRMEN SOM 
AKADEMISKA HUS  

ANVÄNDER KOMMER FRÅN 
FÖRNYBARA KÄLLOR 

”Attraktiva kunskapsmiljöer stärker de 
svenska lärosätenas konkurrenskraft. 
Därför har vi en roll att fylla när vi bygger 
och förvaltar fastigheter och hela campus-
områden för våra kunder; universitet och 
högskolor.  Vi ser till att studenter och forskare från när och fjärran 
kan studera, forska och arbeta i moderna och effektiva lokaler på 
attraktiva campusområden.
 Vi ska vara en öppen och serviceinriktad hyresvärd med starkt 
fokus på kundnytta. Vi tar också ansvar för att det byggs fler stu-
dentbostäder.  Genom våra långsiktiga campusplaner som tas fram  
i nära samverkan med kunderna är detta en av de viktigaste delarna 
för att utveckla framtidens campus områden. Att vi verkar på en  
konkurrensutsatt marknad och med marknadsmässiga grunder gör 
att vi ständigt utvecklar vår effektivitet och vår kvalitet. Vi kommer 
att fortsätta att utveckla vårt fastighetsbestånd och vårt arbetssätt  
i nära samverkan med kunderna. Med våra kloka byggnader och 
ett långsiktigt hållbart tänkande bidrar vi till att stärka Kunskaps-
sverige. Det gör mig stolt!”

”Vi är med och stärker 
Kunskapssverige”

NAMN
Kerstin Lindberg 
Göransson

GÖR
Vd Akademiska Hus

Högskoleingenjörer tycker att Akademiska Hus 
är fastighetsbranschens mest attraktiva 
arbetsgivare enligt Universums undersök-
ning Företagsbarometern. För andra året 
klättrar vi flera steg på listan vilket gör oss 
till en raket. Inte nog med detta. Även när  
civilingenjörer rankar sina ideala arbets-
givare ligger vi bra till och klättrar hela  
45 placeringar. Ännu en Raket-utnämning  
som vi är stolta över.

 Raket              
     

 FöretagsBarometern   2015 

Fastighetsbranschens mest  
attraktiva arbetsgivare

Fastighetsnytt_nr5_2015_AkademiskaHus_210x297_Kerstin_1510.indd   1 2015-10-06   10:10:43
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Teveprogrammet Lyxfällan handlade om ett ungt par som 
hade stora problem med sin ekonomi. Mannen hade  tagit 
med sig stora skulder in i förhållandet, och inte  heller 
 tillsammans lyckades de med att hantera problemen. 

 Under ganska förödmjukande former förhörde en av program
ledarna kvinnan om hushållsekonomin, och svaren övertygade 
inte. Som tittare skäms man över att man tar del av så intima och 
pinsamma detaljer i andra människors liv, men fascineras av deras 
 obetänksamhet, och av skottkärran med skräpmat som tömdes i 
gräset för att illustrera hur mycket pengar paret la ner på enorma 
tallrikar med pommes frites och annat onyttigt under ett år.

Trots att programledaren kändes hård till en början var det ett 
hoppfullt budskap. Skaffa jobb och sluta konsumera idiotiska saker 
på kredit så kan du köpa ett litet radhus. Det kändes bra. Bostäder 
kan vara dyra, men det är något folk måste ha. Det är  betryggande, 
nästan uppfriskande med litet gammaldags moral. Den tyske 
 samhällsforskaren Max Weber menade i en berömd studie att vis
sa drag i protenstantismen tycktes gynna kapitalismens framväxt. 
Den som arbetade hårt, sparade och använde sina medel på ett 
 konstruktivt sätt visade att hen (då oftast han) var förutbestämd 
för att komma till himlen. Lite präktigt, men samhället utvecklades 
onekligen i form av mer välstånd och så småningom demokrati.

Åter till det stackars paret i Lyxfällan. Hur är det överhuvudtaget 
möjligt att leva som de gjorde? Arbetslösa, mannen betecknade med 
glimten i ögat sig själv som ”lat”, och beroende av bidrag lyckades de 
ändå konsumera furstligt. Om man ska dra  hiskeliga slutsatser; kan 
det vara så att  paret motsvarar en idealtyp (för att  använda  Webers 
begrepp), ungefär som den flitige tyske handelsmannen i slutet 
av 1500talet?

Vi lever i en tid när det finns massor av pengar, men det är svårt 
att använda dem till något riktigt konstruktivt. Aktier och fastig
heter såklart, men den riktiga tillverkande ekonomin har det  motigt 

på många håll och samtidigt vimlar det av människor som inget 
hellre skulle vilja än att ha ett fast jobb. Den sektor som utan tve
kan har angett tonen de senaste decennierna är finansbranschen. 
Det lånas ut som aldrig förr. Sannolikt även, som i fallet med de 
 amerikanska subprimelånen, till människor som inte har råd. 
 Skulderna  förpackades den gången i komplicerade instrument och 
såldes vidare. Det kom en krasch, men finansindustrin landade på 
fötterna, till skillnad från staterna. Skulder är helt enkelt en av vår 
tids mest lysande affärer. Alla stater backar upp sina toobigtofail
banker och trycker på samma gång ner räntorna. Lysande tider för 
lån. Att du inte har jobb, eller alls råd med lånen spelar ingen roll. 
Individen eller staten tar stöten. Digitaliseringen ger extra skjuts. 
Spela gärna poker på nätet, och låna till insatsen via mobilen.

SER MAN PARET I LYXFÄLLAN mot den bakgrunden tar den moral
iska skuldfrågan lite annan gestalt. I själva verket uppför de sig 
 ungefär som de ska. De konsumerar friskt, tar massor med lån som 
gör varorna astronomiskt dyra med räntapåränta, hålls flytande 
av buffertzonen staten och ägnar sig inte åt någon real  produktion 
av varor eller tjänster. De organiserar sig förmodligen inte i  någon 
form eller kämpar för ett bättre samhälle. Finansindustrin i dess 
olika schatteringar tjänar stora belopp utan att anstränga sig 
 speciellt mycket och det generas ännu mer kapital som kan  styras 
till  lyxjakter och smycken istället för 
trista fabriker, tekniska utbildningar 
eller järnvägslinjer.

Nog skulle vi svenskar behöva 
lite mer luthersk arbetsmoral till 
mans, oberoende av religiös tro och 
politisk hemvist. Det är hårt  arbete 
och kloka investeringar som bygger 
ett bra land. n

KRÖNIKA | SAMHÄLLE

DANIEL BERGSTRAND
SENIOR REDAKTÖR, FASTIGHETSNYTT

SKULDEKONOMINS
NYA ANSIKTEN
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miljonprogrammet 
åter på tapeten

”EN GOD BOSTAD FÖR ALLA”. SÅ LÖD MOTTOT 
FÖR DE EN MILJON BOSTÄDER SOM SKULLE 
LÖSA 1960- TALETS  STORA POLITISKA DEBATT: 
BOSTADSKRISEN. EN  DEBATT INTE HELT UTAN 
PARALLELLER TILL IDAG.  URBANISERING, 
 PRIVATISERING, BOSTADSBRIST, ETT BYGGANDE 
SOM BARA MÅSTE GÅ SNABBARE –  KÄNNER DU 
IGEN DIG?

MARIA NORDLANDER | maria.nordlander@fastighetsnytt.se

I 
början av 1960talet mötte statsminister Tage Erlander ett ungt 
par i en tvdebatt. De frågade honom hur de skulle göra för att 
få en bostad i  Stockholm. ”Ställ er i bostadskön” löd svaret. 
Det  väckte stark kritik. Folket insåg att landet befann sig i en 

 ohållbar  situation. Kritiken låg till grund för att Socialdemokraternas 
 parti kongress 1964 antog ett förslag om att bygga en miljon bostäder i 
 Sverige under de kommande tio åren – det så kallade  miljonprogrammet.

Miljonprogrammet började dock inte från noll, som man kanske 
kan tro. Byggandet hade ökat successivt fram till 60talet. När miljon
programmet  antogs var byggtakten redan uppe i 6070  000 bostäder 
om året.

Det räckte dock inte. Folk flyttade in till städerna i mycket högre takt 
än byggandet.

– Staten insåg att det krävdes mer subventioner, men också en ökad 
standard isering av vad vi skulle bygga, säger Erik Stenberg som  forskar 
om  miljonprogrammet, som är arkitekt och lärare på KTH. Visst var 
det en kraft ansträngning att komma upp till 100  000 bostäder om 
året, men man var redan på väg åt det hållet. Man införde ett  system 
av både  morot och piska. Staten belönade ökad industrialisering. 
 Byggde  bolagen 1 000 lägenheter eller fler fick man extra stöd i form av 
 subventionerade lån.
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Barn som leker i kvarteret Lillinge i Tensta, 
1971. Foto: Lennart af Petersens/Stockholms 
 stadsmuseums arkiv.
Obs! Bilden är redigerad.
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Målet nåddes. 1974 hade man byggt över 
100 000 bostäder om året – över en miljon 
bostäder hade byggts på tio år.

Men, The Times They Are aChanging’. 
Oljekriser, varvskriser, studentrevolter och 
ockupationer av kårhus – urbaniseringen 
stannade av. Plötsligt fanns det istället ett 
överskott på lägenheter.

– Produktionen av bostäder dök till 
 mindre än 20 000 om året, och där har det 
legat och skvalpat sedan dess. Företag gick 
i konkurs, folk gick i pension, bytte jobb och 
slutade jobba med bostadsbyggande, säger 
Erik Stenberg.

”OFFER FÖR DÅLIG 
SAMHÄLLSPLANERING”
Även om miljonprogrammet löste den  akuta 
bostadskrisen, har det sedan dess blivit 
 något av ett skällsord i folkmun. Enform
igt, rationellt, avhumaniserat, segregerat. 
 Artiklar från den tiden beskriver hur männi
skor som flyttade in var ”offer för dålig 
 samhällsplanering”.

– Jag tror att man är rädd för att upprepa 
den enformighet som egentligen bärs upp 
av ryktet. Men om man säger till mig ”vi ska 
inte återupprepa ett miljonprogram” – då 
förstår jag inte riktigt vad man menar, säger 
Erik Stenberg.

2014 byggdes 29 156 bostäder i Sverige. 
Boverkets senaste siffror säger att bostads
byggandet måste öka till 70 000 nya bo städer 
om året – imorgon. Det är en betydligt större 
ökning i byggnadstakt än den som ägde rum 
under miljonprogramsepoken. Den snabba 
ökningen kommer göra att vi bygger sämre, 
enligt Erik Stenberg.

– Man kommer inte att bygga bättre, 
med högre kvalitet och fler. Man kommer att 
bygge sämre, billigare och mindre – hur bra 
är det jämfört med miljonprogrammet när 
man byggde fler, större och bättre? undrar 
Erik Stenberg.

– Jag tror att man måste börja tänka 
på vad flexibilitet och förnybarhet är i bo
städer. Efter 20, 30 eller 40 år vet vi att ett 
hus måste byggas om. Vad har man kvar 
då? Den frågan ställs inte idag. Nu bygger 
man som om det ska se likadant ut i 60, 70 
år – det tror inte jag på. Efter 40 år kommer 
tekniska system att vara uttjänta, och man 

måste göra något åt det. Samhället kommer 
att förändras och då står man där med hus 
i  Hammarby Sjöstad, som har ingjutna rör, 
knasiga stomsystem, enstegsputsade fasad
er som kommer att vara astronomiskt dyra 
att bygga om, istället för de miljonprograms
hus i många områden som är rationellt 
byggda, väldigt repetitiva och därför väldigt 
enkla att anpassa till dagens behov.

BEHÖVS MER FORSKNING
Bakom miljonprogrammet låg den stora 
bostadssociala utredningen. Mellan 1933 

och 1945 inventerades de trångbodda, man 
mätte hur många soffor, stolar, sängar och 
barn som fanns, vilka som bodde och vilka 
behov de hade.

– Det blev ett statistiskt underlag som 
var otroligt dominant i att utforma den goda 
bostaden. Där tog det 20 år från statistik till 
byggd form. Man ökade bostadbyggnads
takten långsamt och byggde upp kunskap 
kring vad en bra bostad är för någonting och 
vad man behöver, med idén att har man bra 
bostäder och bra boendemiljöer så får man 
medborgare som mår bättre, kan  producera 

”Med allmännyttigt bostadsaktiebolag avses, enligt lagen 
(2010:879) om allmännyttiga  kommunala bostads-
aktiebolag, ett aktiebolag som en kommun eller flera 
kommuner gemensamt har det  bestämmande inflytandet 
över och som i allmännyttigt syfte:

1. i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostads-
lägenheter upplåts med hyresrätt,

2. främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget, och

3. erbjuder hyresgästerna möjlighet till  boendeinflytande och inflytande i bolaget.”

SÅ SÄGER LAGEN

FOTO: MARIA NORDLANDER

Erik Stenberg.
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bättre och därmed kan välfärden öka, 
 beskriver Erik Stenberg.

Bostadspolitiken utgjorde en viktig del 
i Socialdemokraternas efterkrigsprogram 
som fastställdes 1944. Byggandet skulle 
rationaliseras, tomtmark och hyreshus i 
 städerna skulle överföras till kommunerna 
och staten skulle ge stöd åt allmännyttig 
produktion. Staten blev en aktiv bostads
aktör, där kommunerna var dess verktyg.

AFFÄRSMÄSSIGHET ELLER
BOSTADSFÖRSÖRJNINGSANSVAR
Under den socialdemokratiska eran  under 
det förra seklet fick de allmännyttiga 
 bostadsbolagen en central roll i strävan  efter 
en god bostad för alla. Historiker ser det 
som något av en kulmen på införandet av 
välfärdssamhället i Sverige – i form av bo
stadsbyggande. Genom högre välfärd för 
alla skulle även de sämst ställda få det bra.

Ungefär femtio procent av de bostäder 
som byggdes fram till 1974 var allmän
nyttiga. Som mest har allmännyttan ut
gjort en fjärdedel av bostadsbeståndet. 

Idag bor ungefär en sjättedel av Sveriges 
 befolkning i allmännyttiga bostäder.

I Lagen om allmännyttiga kommun
ala bostadsaktiebolag (2010:879) lade man 
2011 till en paragraf om affärsmässig het. 
”Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktie
bolag ska bedriva verksamheten enligt affärs 
mässiga principer trots 2 kap. 7 § och 8 kap. 
3 c § kommunallagen (1991:900).” ”Trotset” 
i lagen refererar till den del i kommunal
lagen som säger att kommunala bolag inte 
får  bedriva verksamhet i vinstsyfte.

Så – går det att kombinera affärsmässighet 
och kommunalt  bostadsförsörjningsansvar? 
Frågan har stötts och blötts sedan lagen 
skrevs om. Vissa hävdar att  ändringen är 
 politisk och enbart gör det lättare för  bolagen 

att motivera utförsäljning av allmän nytta 
– andra menar att vinsten är nödvändig för 
att kunna genomföra det omfattande under 
hålls och renoveringsbehov som finns i 
hundratusentals av allmännyttans bostäder.

RENOVERING OCH/ELLER
HYRESHÖJNING
2010 kom en rapport som sa att 650 000 av 
alla lägenheter i miljonprogrammet  behövde 
renoveras. Det skulle kosta drygt 650 
 miljarder kronor.

I regeringens höstbudget 2015 görs ”den 
största bostadspolitiska satsningen på 20 
år”. Bland annat satsas en miljard om året 
fram till 2019 på upprustning och energi
effektivisering av miljonprogramsområden.

– Det är ändå bara en bråkdel av det som 
behövs och som egentligen finns i omlopp, 
säger Erik Stenberg.

I Sverige betalas enligt Erik Stenberg tre 
till fyra miljarder kronor om året ut från de 
allmännyttiga bostadsbolagen till kommun
erna. I Danmark finns det så  kallade reno
veringsfonder, dit bolag kontinuerligt  be 
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Tensta under uppbyggnad i februari 
1969. Foto: Jonas Ferenius/Stockholms 
 Stadsmuseums arkiv



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?

Riksbyggen_A4_Fastighetsnytt.indd   1 2015-10-06   13:58
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talar in pengar som man sedan kan använda 
vid behov. Hur mycket det hade varit i en 
svensk motsvarighet om det sedan allmän
nyttans begynnelse hade sparats i en pott 
kan man bara föreställa sig.

– I Stockholms stad får stadskassan ett 
tillskott på cirka 700 miljoner om året från 
de kommunala bostadsbolagen. De pengar

na borde staden sedan se till att de 
går till renoveringar. Antingen nu 
eller  senare. Men det har man inte 
gjort. Pengarna har använts för 
 skola, vård eller något annat.

”SÅ LITE RENOVERINGAR
SOM MÖJLIGT”
Värt att nämna är att  skatteregler 
har ändrats på det vis att de 
 kommunala bostadsbolagen inte får 
spara sina pengar, då de blir 
 beskattningsbara.

– Därför har man utvecklat ett 
system där man hela tiden ligger 
på noll. Har man i Sverige gått med 
vinst så har man antingen betalat 
av på lån, amorterat eller lämnat 
vinsten till kommunen. Reglerna 
är ganska tydliga – man får inte 

spara till underhållsfonder. Det leder 
till massor med frågor om hur man 
ska finansiera den upprustning som 
behövs. I till exempel Botkyrka är 90 
procent av bostäderna byggda under 
den här epoken. Hur ska man ha råd 
med det? Ja, man måste sälja en del. 
Så säljer man 1 000 lägen heter till en 
privat aktör.

Privata aktörer, ”Utförsäljning 
av allmännyttan”,  lyxrenoveringar. 
”Kapitalet köper upp miljon pro 
grammet”, ”Varför ska vi  betala för 
normalt underhåll?”, ”300  försökte 
men ingen kunde stoppa  renovering” 

– ett urval av alla de rubriker som  skapats 
kring de omfattande renoveringarna som 
länge har varit föremål för debatt. Hur ska 
man då kombinera det stora renoverings
behovet med ambitionen om en god  bostad 
åt alla? De flesta allmännyttiga bolag har 
inte den kassa som behövs för att göra 

 omfattande renoveringen i hela sitt bestånd. 
Erik Stenberg menar att mycket grundas i 
hur man väljer att bokföra utläggen.

– Har man bokfört det som underhåll 
 eller renovering? Räknas det som under
håll behöver inte hyrorna höjas lika  mycket. 
Då kan de boende flytta tillbaka till en 
 avsevärd standardhöjning, men inte en lika 
hög  hyreshöjning.

PRIVAT ELLER KOMMUNALT
– DET ÄR FRÅGAN
Något som pekats ut som orsaken bakom de 
hyreshöjningar på 30, 40, 50, till och med 60 
procent som förekommit i renoveringarnas 
spår är utförsäljningen av allmän nyttan. 
Men vad är det egentligen för skillnad 
 mellan de privata och de kommunala aktör
erna? Svaren från representanter för båda 
sidorna är uppseendeväckande snarlika.

– Vi är långsiktiga. Det finns många 
 privata bostadsföretag som säger sig vara 
långsiktiga men som inte visar det i hand
ling. Men vi ÄR det. Vi är där för att stanna, 

vi är kommunens verktyg för att bygga stad. 
Vi har inget alternativ, det är vårt uppdrag, 
 säger Kicki Björklund, vd på det allmän
nyttiga Bostadsbolaget i Göteborg. Om du är 
privat fastighetsägare så är det jättebra just 
nu – alla vill köpa bostäder, därför att låne
räntan är låg och avkastningen på bostads
investeringar är fruktansvärt bra just nu. 
Om det skulle bli en dipp igen så är vi där 
som den långsiktiga  garanten för att vi ska 
ha en bra stad.

Ulf Nilsson är vd på det privata bostads
bolaget D. Carnegie & Co., vars affärsidé är att 

Om det skulle 
bli en dipp 
igen så är vi 
där som den 
långsiktiga 
garanten för 
att vi ska ha en 
bra stad.

Tensta under uppbyggnad i februari 
1969. Foto: Jonas Ferenius/Stockholms 
 Stadsmuseums arkiv

Farsta centrum byggs. Foto: Edvin Jernberg/
Stockholms  Stadsmuseums arkiv

Nybyggda flerbostadshus i Farsta strand, 
skivhus vid Ullerudsbacken, 1963.
Foto: Isidor Hellgren/Stockholms 
 Stadsmuseums arkiv
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köpa bostäder i just miljonprograms områden. 
Han håller inte med Kicki Björklund.

– Vi är väldigt långsiktiga, vi har inga 
planer på att sälja. På det sättet har vi stora 
likheter med allmännyttan. Det som skiljer 
oss är att vi är mer flexibla och kan agera 
snabbare då vi har bättre tillgång på kapital 
än andra. Det gör att vi kan investera mer än 
allmännyttan. Få allmännyttor har råd med 
det vi gör, vi kan hämta pengar på kapital
marknaden, säger Ulf Nilsson.

D. Carnegies modell ser ut som så att 
de boende väljer när och om de vill få en 
renovering. Bolaget tar sedan den enskilda 
 lägenhet som blir tom, blåser ut och byter ut 
i princip allt, vilket ger en avsevärd höjning 
av standarden. Och av hyran.

– Vi kan inte göra någon genomgripande 
renovering utan att vi höjer hyran, det har vi 
inte råd med, säger Ulf Nilsson.

Bostadsbolaget, och många andra allmän  
nyttiga bolag, gör på ett annat sätt. De gör 
stegvisa förbättringar på hela fastigheter, 
där hyran höjs för hela kollektivet, istället 
för enskilda boende.

– Jag är utav den tron att vi ska minimera 
ombyggnadsnivån till det allra viktigaste, 
så att alla kan bo kvar. Vi kan inte genom
föra totalrenoveringar som ger stora hyres
höjningar. Vi måste ha kvar lägenheter med 
låga hyror, säger Kicki Björklund.

– Vi renoverar aldrig där det inte är en 
frivillig avflyttning. När allmännyttan reno
verar måste alla flytta och bli påtvingade 

en högre hyra. Vi renoverar bara det som, 
 oavsett skäl, står tomt, säger Ulf Nilsson.

Om man inte är intresserad av en renovering 
eller absolut inte har råd med den typen 
av hyreshöjning, men måste renovera till 
 exempel stammarna – hur löser ni det?
– Vi har en ganska hög omflyttning. Om sju 
till åtta år kanske vi får problem med att 
omflyttningen minskar. Man kan bo i en 
 orenoverad lägenhet hur länge som helst. 
Ännu är det inga akuta problem. Just nu har 
vi ingen plan för när omflyttnadstakten går 
ner. Då kan vi erbjuda folk att vi renoverar 
enbart stammarna, så får de bo kvar i alla 
fall. Annars, om vi är tvungna, får vi tvinga 
dem att flytta. Men jag förstår inte  varför 
man skulle känna sig tvingad att flytta. 
 Väljer man det så väljer man det.

DEN ALLMÄNNYTTIGA
HYRESRÄTTENS FRAMTID
De nya bostäder som byggs i Sverige idag, 
för det byggs trots allt mer än på länge, är 
ofta dyra. I den bostadspolitiska  debatten 
 refereras det ofta till den så kallade  flytt 
kedjan, som ska skapas i samband med 
nya bostäder.

– Det pratas väldigt mycket om att det ska 
byggas nytt för att efterfrågan på  bo städer 
är så stor. Men de flesta som är utan bo
stad har inte råd med en nybyggd lägenhet. 
 Tanken är att när vi bygger nytt, så ska det 
ge en flyttkedja så att de som har råd flyttar 

till nytt och lämnar billiga lägenheter. Men 
om vi renoverar bort dessa, var ska de som 
inte har råd då bo? säger Kicki Björklund.

Även Erik Stenberg är kritisk till pratet 
om flyttkedjor.

– Man driver på en segregation. Det 
man bygger i till exempel Norra Djurgårds
staden just nu må väl vara tekniskt och 
energi tekniskt jättebra, men det är bara 
dyra  bostäder. De som har råd att flytta 
dit  kommer att lämna någonting, men 
 flyttkedjan kommer aldrig att nå någon i 
Tensta. Det är ett gap i flyttkedjan någon
stans. Det  behöver man mer forskning kring.

Hur kommer då allmännyttans roll 
att spelas ut i framtiden? Hur många ut
försäljningar klarar den av innan den för
lorat sin plats? Hur många av de hundra
tusentals  bostäder som måste byggas i 
framtiden kommer att vara allmännyttiga, 
eller hyresrätter överhuvudtaget?

– Vi har polariserat bostadsrätt och hyres
rätt. Om hyresrätten ska överleva och bli en 
modern boendeform måste valfriheten öka. 
Dagens människor vill välja. Man vill välja 
hur mycket man lägger på boendet. Kan vi 
inte möta det i hyresrätten genom dialog med 
de boende, utan kommer in där och dundrar 
på folk saker och ting, då kommer inte hyres
rätten att överleva, tycker Kicki Björklund.

2014 byggdes 29 156 bostäder i Sverige. 
Skulle den takten hålla i sig skulle det  byggas 
874 680 bostäder till år 2045. Under samma 
period förväntas befolkningen öka med 
800  000 personer – bara i Stockholm. Det 
motsvarar enligt prognoser en fjärdedel av 
befolkningsökningen i hela landet. n

Kicki Björklund.

Ulf Nilsson.
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De flesta ser bara bostadshus. På Lantmäteriet ser 
vi mer. Husen och tomterna de står på är några av 
landets 3,2 miljoner fastigheter. Tillsammans är de 
värderade till ofattbara 7000 miljarder kronor. Vi 
håller koll på dem alla. Vi vet vem som äger husen 
och när de byggdes. Med hjälp av vårt  historiska 
kartarkiv kan vi dessutom se hur området har för
ändrats från slutet av 1600talet och fram till idag. 
Lantmäteriet har en unik överblick över Sverige och 
alla dess fastigheter. Vi kart lägger verkligheten, 

sätter gränserna och håller reda på vem som äger 
vad. Det är viktigt, för den som vill köpa ett hus 
såväl som för samhället och för hela ekonomin. 
Det är en förutsättning för företagande och gör det 
möjligt för människor att bo och bygga tryggt, idag 
och i morgondagens Sverige.

Grunden i Sveriges ekonomi.



Mitt i Alby, alldeles söder om Stockholm, byggs just 
nu Tingstorget där Titania planerar för över 670 nya 
lägenheter. Det är ett unikt urbant boende där vi blandar 
ljusa och luftiga lägenheter med stadsradhus i etage. 
Området ligger högt placerat på Albyberget och är omgivet 
av härliga gårds miljöer där det är lätt att umgås och röra 
sig.

Arkitekturen och placeringen av husen i Tingstorget skiljer 
sig från de klassiska miljonprogramshusen och erbjuder 
ett luftigare, tryggare och mycket modernare boende där 
husen smälter in naturligt i den befintliga miljön.

Följande fördelar kommer prägla boendemiljön runt Tings-

torget:

 -  Små studios och boende för stor familjen

 -  Energi, identitet och sammanhang

 -  30 minuter till Stockholm City

 -  Ljus, rymd och balkonger med utsikt

 -  Trygga platser i harmoni med det gröna

 -  Egna uteplatser och gemen samma rum

 -  Smart boende med kvalitet

 -  Lägenheter och natur ger skön variation

ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM

WWW.TITANIA.SE

FROM ALBY WITH LOVE!
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När jag intervjuade panelen på Business Arena om ”UX 
Fastighet – när beteende, attityder och känslor formar 
det fysiska rummet” fäste jag mig särskilt för tre saker. 

För det första att den vardagliga användningen 
av den byggda miljön är en enorm kunskapskälla att ta tillvara. 
 Hemligheten bakom panelens många framgångsexempel är att de 
lyckas omvandla användarnas erfarenhetsbaserade och ofta tysta 
kunskap till gemensam explicit kunskap. Kunskap som kan delas.

Då räcker det inte med att skrapa på ytan och ställa enkätfrågor 
om ”kundnöjdhet” och ”behov”. Det man söker efter är ju långt mer 
än nuvarande och kända behov. De handlar istället om att öppna 
för framtida användningsmöjligheter. Det gäller att våga bjuda 
kunden konstruktivt motstånd och skapa en process i vilken den 
 gemensamma bilden successivt klarnar. Genomgående är också 
att fastighetsutvecklaren och arkitekten tillför sin kunskap och 
 tolkning. Lösningen är därför ofta överraskande och ger långt mer 
till användarna än vad ett bekvämt behovsuppfyllande skulle göra.

För det andra att användarna engageras direkt och fullt ut i 
 designprocessen. Inte som enstaka representanter och gisslan i 
byggprocessen, utan som hela grupper av kunniga yrkesmänniskor, 
alla med olika uppfattning om sin framtida arbetsplats. Ju stökigare 
och ju fler synpunkter, desto bättre för slutresultatet. Därför  kördes 
också designprocessens olika faser igenom gång på gång fram till 
dess att resultatet satt rätt. Man använde designmetodikens hela 
register med workshops, spel, visualisering, experiment,  mockups 
och prototyper. Allt för att skapa engagemang, handlingskraft 
och beslutsmod.

För det tredje att byggnader lever längre än organisations
former och ledarskapsstilar. Och att de byggnader som är uthålliga 
i ordets bokstavliga bemärkelse har några gemensamma drag. De 
har en grundläggande struktur, stomme, våningshöjd,  ljusföring, 
 rumssamband och orienterbarhet som medger mycket olika 
 användningssätt över tiden. Det handlar om kända kvaliteter som 
aldrig ska prutas bort.

På en direkt fråga till panelen hur de ville karaktärisera sina 
egna kontor med orden lust eller nytta blev svaret lust. Att det 
 praktiska är väl tillgodosett är en sak, men till det kommer 
 också känslan av att här vi vill vara. Dit når man bara med en väl 
utvecklad  designmetodik.

Ett fotsteg in från Odenplan ligger Byggtjänsts nya kontor. Ta 
vägarna förbi så får ni se bästa tänkbara exempel på UX Fastighet. 
Ett företag som med designmetodik, användarengagemang och 
 suveränt ledarskap har genomgått en total transformation från 
 pappersburen tradition till digitalt kunskapsföretag och ett ställe 
man vill besöka helt enkelt för att det känns så bra. n

Panelen bestod av Lisa Lindström, 
vd,  Doberman, Johanna Munck af 
 Rosenschöld, kontorschef, Tengbom, 
Fredrik Wirdenius, vd,  Vasakronan 
och Martin Videgård, Tham & 
 Videgård Arkitekter.

LUST OCH NYTTA
– DEN RÖDA TRÅDEN
I UX FASTIGHET

KRÖNIKA | ARKITEKTUR

ÖRJAN WIKFORSS
ARKITEKT SAR/MSA OCH PROFESSOR 

BLOGG: ORJANWIKFORSS.WORDPRESS.COM



Näringslivet och universitetet växer, i regionen investeras 200 miljarder.
Telia och Vattenfall bygger nya kontor i Luleå – de närmaste åren behövs även
5 000 nya bostäder. Vi går från vision till verklighet. 
Vill du veta hur, kontakta Niklas Nordström, Kommunalråd i Luleå.

Vi bygger
framtidens Luleå

Kuststaden i södra hamn, där den
stora småbåtshamnen ska förvandlas
till ett nytt bostadskvarter på kajkanten.

I Luleå Science Park vid universitetet bygger Vattenfall nytt regionkontor (till vänster)
och i centrala Luleå uppför Telia en ny fastighet för sitt Luleåkontor (till höger).
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Hyresnämnden i Stockholm avgjorde den 17 augusti 
2015 det så kallade Airbnbmålet. En bostadsrätts
havare, som hade sålt sin bostadsrätt och hade  boende 
ordnat på  annat håll, ansökte om hyresnämndens 

 tillstånd att hyra ut lägenheten i andra hand under drygt en  månads 
tid, fram till dess lägenheten skulle tillträdas av köparen. Som 
skäl för ansökan angav bostadsrättshavaren att hon ville undvika 
dubbla  boendekostnader.

Hyresnämnden avslog ansökan. Som skäl anfördes att bostads
rättshavaren skulle ha skäl och att föreningen inte fick ha befogad 
anledning att vägra samtycke. Enlig hyresnämnden kan det vara ett 
godtagbart skäl att hyra ut en lägenhet i avvaktan på att den nye kö
paren tillträder lägenheten för att undvika dubbla boendekostnader. 
Trots det ansåg hyresnämnden, såvitt jag förstår, att bostadsrätts
havaren inte hade ett godtagbart skäl i detta fall. Det motiverades 
med att uthyrningen skulle ske till ett flertal olika personer under 
olika antal nätter med en tidsperiod av cirka en månad samt att 
 ersättningen motsvarar den som erhålls för hotellrum. Hyresnämn
den tog  också upp att  uthyrningen skulle ske via Airbnb och att den 
 liknade  hotellverksamhet. Hyresnämnden ansåg vidare, med hänsyn 
till att det kan uppfattas som störande för övriga boende när många 
 personer rör sig i fastigheten, att föreningen hade befogad  anledning 
att vägra samtycke.

MAN KAN HA SYNPUNKTER på hållbarheten i de skäl som hyres
nämnden anförde i beslutet men det överlämnar jag till läsaren. 
 Målet har väckt uppmärksamhet i massmedia och det har före
kommit svepande uttalanden om att en bostadsrättshavare inte kan 

hyra ut sin lägenhet via Airbnb. Det är enligt min uppfattning en 
alltför förenklad beskrivning av rättsläget.

Både när det gäller bostadsrätt och hyresrätt görs en  åtskillnad 
mellan andrahandsuthyrning och att inrymma utomstående i 
 lägenheten (inneboende). En bostadsrättshavare får – utan krav 
på tillstånd – inrymma utomstående i lägenheten så länge det inte 
kan medföra men. En förutsättning i Airbnbmålet var att det gällde 
andrahandsuthyrning. Målet ger därmed inte någon vägledning när 
det gäller inneboende.

DET AVGÖRANDE FÖR GRÄNSDRAGNINGEN mellan andrahands
uthyrning och inneboende är om lägenheten har upplåtits för 
självständigt brukande. Bedömningen har i rättspraxis varit 
 tämligen ”snäll” mot bostadsrättshavaren, det krävs inte att denne 
i normalspråklig betydelse bor i lägenheten. Det torde finnas goda 
 förutsättningar att utforma hyresavtal via Airbnb så att det rör sig 
om inneboende i stället för andrahandsuthyrning.

Sensmoralen är att det i ett fall som detta inte är tillräckligt 
att läsa hyresnämndens skäl. Fallet måste sättas in i sitt rätts
liga  sammanhang för att avgöra vilken 
betydelse fallet har. Även om fallet 
innebär att  andrahandsuthyrning 
begränsas – och det bör noteras 
att hyresnämnden inte är någon 
 prejudikatinstans – torde det ändå 
finnas goda möjligheter att hyra 
ut lägenheter via Aribnb, så länge 
man gör på rätt sätt. n

AIRBNB
– KAN HYRESNÄMNDENS 
BESLUT KRINGGÅS?

KRÖNIKA | JURIDIK

JONNY FLODIN
UNIVERSITETSADJUNKT, KTH
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MOROT ELLER PISKA?
INCITAMENT I FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

INCITAMENT för fastighetsförvaltn ingar att 
hålla en god servicenivå handlar inte om 
monetära morötter och vinande piskor. 
Det handlar istället om viljan att göra ett 
bra jobb och bygga goda relationer på en 
 personlig nivå. Men, hur får då besluts
fattare i kommersiella fastighetsbolag 
 förvaltningsorganisationen att prestera? 
Det är en av flera frågor jag ställer i min 
 avhandling, ”Challenges of Commercial Real 
Estate Management”. Avhandlingen består 
av fyra separata studier, där två av studierna 
behandlar frågeställningen ovan.

I den första av de två intervjustudierna 
intervjuas femton strategiska beslutsfattare 

från olika fastighetsbolag, med fokus på hur 
och varför de valt att bygga sin förvaltnings
organisation med egen eller extern personal 
samt vilka befogenheter som förvaltnings
organisationen har. Den andra intervju
studien studerar sex fastighetsbolag där tre 
av bolagen har en egen förvaltning och de 
 andra tre köper in sin förvaltning externt. I 
det  senare fallet har respektive  service partner 
och dess förvaltningsorganisation också 
 intervjuats. Totalt intervjuades 19 personer.

DEN FÖRSTA SLUTSATSEN är att samtliga 
beslutsfattare motiverar vald organisations
form med samma argument: kundnytta och 

service. Grundläggande är att volymen är 
tillräcklig för en egen förvaltningsorganisa
tion, men i övrigt handlar det om att säker
ställa att kunden får den servicenivå man 
vill upprätthålla.

Gällande arbetsuppgifter och befogen
heter finns det både likheter och  skillnader 
mellan de två olika  förvaltningsformerna. 
Förvaltning i egen regi präglas av en 
i nformell anda, stort förtroende för med
arbetarna och långtgående befogenheter för 
den enskilde medarbetaren. Flera besluts
fattare som  intervjuades uttryckte sig i 
 termer av att de ville att deras medarbetare 
skulle agera och fatta beslut som om de vore 
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ägare till  fastigheten själva. De menade att 
om  förvaltningen kände sig som ägare till 
 fastigheten, så skulle de fatta beslut som 
långsiktigt gynnade företaget.

ETT ANNAT ARGUMENT som frekvent lyft
es fram var, ”Vi har valt att anställa dessa 
 personer eftersom de är bäst på det dom 
gör. Då kan inte jag komma in och säga 
att de borde göra si eller så istället”. ”Det 
handlar om att ha förtroende för sina med
arbetare annars kan man likväl lägga ner 
verksam heten”, ”Det går inte att ha någon 
 detaljstyrning, för det är inte jag som  känner 
kunderna” är andra argument som framförs 
när förvaltning i egen regi  diskuteras.  Denna 
stora frihet under ansvar, som  präglar de 
egna förvaltnings organisationerna, tar sig 
även uttryck i arbetsprocessens dokument
a tion och erfarenhetsåterföring.  Merparten 
av mindre hyresgästanpassningar eller  rep  
arationer dokumenteras inte utan  inryms 
de i förvaltningsbudgeten så är det upp till 

förvaltaren själv att fatta beslut utan några 
 formaliserade dokumenteringsrutiner. Detta 
riskerar att medföra brister i informations
överföringen samt göra organisationen 
 personberoende och på så vis även sårbar 
vid eventuella sjukdomar. Detta är däremot 
 något som eventuellt kan komma att ändras 
i och med det nya regelverket för avskriv
ning av byggnadsdelar.

Kundservice är i fokus även för fastig 
hets bolag som arbetar med en extern 
 leverantör av förvaltningstjänster. Men den 
tidigare beskrivna friheten under  ansvar är 
utbytt mot strikta arbetsbeskrivningar som 
regleras i kontraktet mellan  fastighetsägare 

och servicepartnern. Kontraktsförhållandet 
mellan fastighetsbolaget och  servicepartnern 
stipulerar däremot även en kontinuerlig 
skriftlig rapportering med uppföljande 
 möten. Detta medför att alla beslut och allt 
som görs i fastigheten är väl dokumenterat. 
Det medför däremot även att förvaltningen 
måste investera sin tid i rapportering till 
ägaren av fastigheten istället för att leverera 
service till kunderna i fastigheten.

HUR SER DÅ INCITAMENTEN i förvaltnings
organisationen ut, för att göra ett bra jobb? 
Det vi först och främst kan konstatera är att 
det inte existerar några monetära  bonusar 
på förvaltarnivå. De företag som har  bonusar 
för medarbetarna har generella  bonusar som 
utfaller om hela företaget  presterar, ofta i 
termer av bättre än IPD och förbättrat NKI. 
De som intervjuades kände inte att det var 
något de kunde påverka och den enda rim
liga slutsatsen måste bli att det inte är något 
som motiverar den enskilde medarbetaren 

att prestera, i så fall borde de legat på om
rådes eller i varje fall regionnivå. Hos de 
externa servicepartnerföretagen däremot 
fanns det inga bonusar alls på förvaltnings
nivå. Denna avsaknad av bonusar i båda 
förvaltningsformerna medför att företagen 
måste hitta andra former för att motivera 
sina medarbetare.

Det vi tydligt kan se är att samtliga före
tag har en uttalad, ibland formaliserad ibland 
inte formaliserad, policy för intern rekryt
ering. Detta är naturligtvis något som kan 
uppfattas som motiverande. Däremot är 
 fastighetsbranschen och dess bolag väldigt 
platta organisatoriskt. Men det vi också har 

kunnat se är ett antal företag som nu väljer 
att omorganisera sig och då även inför en, 
 eller flera, nya mellanchefsnivåer. Vid en 
 direkt fråga angav vd:n för ett av dessa bolag 
att deras omorganisation skedde just i syfte 
att kunna befordra personer internt för att 
 behålla dem inom företaget. Detta efter att 
de tidigare tappat medarbetare som upp
fattas som nyckelpersoner men som inte 
kunde befordras i den gamla strukturen.

VAD ÄR DET DÅ SOM MOTIVERAR förvalt
ningsorganisationen att leverera och hålla 
en god service till kunderna? Ja, mycket till 
morot eller piska finns inte direkt i vare sig 
i de egna eller externa förvaltningsorganisa
tionerna. Naturligtvis kan servicepartner
företagets risk att förlora uppdraget ses 
som en piska, här handlar det dock snarare 
om att uppfylla avtalet och inte att prestera 
bättre. Någon direkt piska för förvaltnings
organisationen att prestera bättre finns 
således inte. Det som istället framträder är 
viljan att göra ett bra jobb, att skapa goda 
relationer och då får kunden också bättre 
service. n

PETER PALM, MALMÖ HÖGSKOLA

PETER.PALM@MAH.SE

Denna avsaknad av bonusar i båda 
förvaltningsformerna medför att 
 företagen måste hitta andra former 
för att motivera sina medarbetare.
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NESME JARI

BEGREPPET CORPORATE SOCIAL RESPONS-
IBILITY (CSR) har de senaste åren intensi
fierats i fastighetsbranschen och omnämns 
som företagens ansvarstagande i samhället. 
Trots den stora spridningen utav koncept
et finns det fortfarande tvetydighet kring 
 begreppet CSR. Fastighetsbolagen marknads
för gärna att de arbetar med CSR dock finns 
det ingen enhetlig tolkning av vad fenomenet 
omfattar i branschen. Studiens syfte är att 
 bidra med ökad kunskap om CSR och identi
fiera varför fastighetsföretag väljer att imple
mentera dessa aktiviteter i deras verksamhet. 
Undersökningen grundar sig på intervjuer 
samt granskning utav fastighets bolagens 
hemsidor och offentliga  publiceringar. 
Uppsatsen utgår från att CSR delas in i tre 
 ansvarsområden: det ekonomiska, miljö mäs 
siga samt det sociala ansvarstagandet.

I samhället finns ett lag och regelverk 
som företagen förväntas följa och CSR 
 handlar främst om att företag engagerar sig 
utöver vad lagen kräver.

Corporate Social Responsibility har här
komst från USA och det engelska ordet 
 ”Social” kan skapa förvirringar där många 
fastighetsbolag drar slutsatsen att det  endast 
handlar om det sociala ansvarstagande där 
ordet egentligen betyder ”samhälleliga”. 
Detta kan anses vara felaktigt då en allmänt 
 vedertagen definition av CSR omfattar även 
 miljö och ekonomiskt ansvar. I fastighets
branschen har miljömässigt ansvarstagande 
varit domi nerande under en längre period 
men sakta har det övergått mer och mer 
mot sociala frågor. Främst eftersom fastig
hetsbranschen är så pass involverad i sam
hällsutvecklingen. På lång sikt gynnar det 
fastighetsbolagen att använda deras makt 
och kapacitet för att stärka samhället då det 

förhoppningsvis leder till att efterfrågan 
ökar och fastighetsvärdet expanderar. Det är 
lättare för företagen att vara lönsamma och 
vinstdrivande i ett fungerande samhälle.

Kraven från olika intressenter som finns 
idag kommer förmodligen att vara hygien
faktorer i framtiden och är inte företagen upp
rustade för framtida behov och för väntningar 
kommer man inte vara med i spelet. Att 
ligga i framkant med hållbarhetsfrågor är en 
 konkurrensfördel och en  överlevnadsstrategi. 
Två av de största intressenterna som på verkar 
fastighetsbolagens engagemang är dess in
vesterare och kunder. De väljer att utesluta 
bolag som inte delar samma värderingar och 
åsikter. Investerarens mål är att investera i 
bolag som driver en långsiktig verksamhet. 
Företag i fastighetsvärlden som inte  arbetar 
med miljöfrågor hamnar på  efterkälken och 
kan mista potentiella hyres gäster. För att 
 fastighetsföretagen skall  kunna vara attrakti
va på marknaden och kunna  arbeta lång siktigt 
krävs det att  verksamheten  kontinuerligt ut
vecklas och lever upp till  intressenternas för
väntningar och krav.

STUDIEN VISAR INDIKATIONER på att 
 fastighetsföretagen inte är stringenta med 
valen när det gäller sponsring och donationer 

då det oftast saknas en koppling till kärnverk
samheten. Genom att skapa ett Shared Value 
(delat värde) och investera i CSRaktiviteter 
som gagnar företagets olika intressenter kan 
man skapa en konkurrensfördel. Idag är det 
många fastighetsföretag som skänker pengar 
till ändamål som är bundna till personliga 
värderingar och sedan redovisar detta som 
sitt sociala ansvarstagande. Nyckeln till att 
filantropisk verksamhet skall vara en del av 
företagets CSRarbete är att organisationen 
får något tillbaka som på något sätt påverkar 
företagets lönsamhet. Det behöver inte alltid 
betyda monetära besparingar utan det kan 
även vara nöjda och stolta medarbetare som 
blir motiverade att prestera bättre.

CSRkonceptet handlar inte om att göra 
gott för godhetens skull utan det handlar istäl
let om att företagen agerar ansvarsfullt men 
samtidigt göra lönsamma affärer. Många fast
ighetsbolag väjer att beskriva deras donationer 
som en del av deras hållbarhetsarbete vilket 
kan ses som skeptiskt. Investerare och hyres
gäster väljer knappast fastighetsbolag utefter 
vilka ekonomiska sponsringar företaget gjort. 
Valet av bolag beror främst på hur företaget be
drivs och utvecklas ur ett samhällsperspektiv. 
Filantropiska aktiviteter är en god insats som 
uppmuntras men det finns en gräns dragning 
som skiljer CSR från välgörenhet.

Resultat visar att fastighetsbranschen 
ännu inte har hittat en strategi som integ
rerar CSR i verksamheten, det är ett sidospår 
som behöver bli en del av vardagsarbetet för 
att kunna utnyttjas och bli en konkurrens
fördel. Engagemanget och passionen för CSR 
 måste komma inifrån organisationen och 
inte  genom press från externa aktörer. n

NESME JARI

Titel: Fastighetsbolagens arbete med 
 Corporate Social Responsibility

Författare: Nesme Jari
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FRIDA KARLSSON JOHANNA UGGE

I VÅRAS GENOMFÖRDE VI en studie  angå 
ende rörligheten på bostadsmarknaden. Vi 
blev intresserade av det faktum att den i 
många städer rådande  bostadsbristen kan 
minska genom ett mer effektivt  användande 
av bostäderna, vilket kräver att  rörligheten 
på bostadsmarknaden fungerar.  Studien 
genomfördes med det allmännyttiga 
 fastig hets företaget Helsingborgshem som 
bas, eftersom företaget upplevde en låg 
 rörlighet i sitt fastighetsbestånd. Fastighets
företaget trodde att orsakerna till problemet 
är att det är svårt att hitta ett bättre alterna
tivt  boende än det man redan har eftersom 
 utbudet är begränsat.

Syftet med studien var att, genom djupgå
ende intervjuer, undersöka hur hyres gäster 
värderar och prioriterar sina  bostäder, och 
vilka faktorer som gör att de väljer att flytta 
eller bo kvar. Studien skulle även undersöka 
hur hyresgäster upplever sitt boende och om 
de anser att deras boende motsvarar deras 
boendebehov, för att utreda om det finns 
ett ineffektivt användande av fastighets
beståndet, samt att undersöka på vilket sätt 
hyresvärdar kan påverka hyresgäster att bli 
mer flyttbenägna.

STUDIENS RESULTAT
Hyresgästerna gjorde sina bostadsval när 
livsförändrade händelser skedde, och det 
var även sådana händelser som skulle kunna 
få majoriteten av dem att flytta igen. Det 
fanns dock mycket som pekade på att hyres
gästerna i stor utsträckning valde att bo kvar 
i sina lägenheter på grund av de ansåg att 
hyrorna var låga, exempelvis eftersom en del 
valde att bo kvar trots att de genomgått livs

förändringar och inte trivdes i området. En 
intressant företeelse som framkom var att 
väldigt få av hyresgästerna skulle uppgradera 
sitt boende även om de skulle ha ekonomiska 
möjligheter. Majoriteten av dem  prioriterade 
att lägga pengar på annat än boendet, 
 vilket pekade på att det som förutom livs
förändrande händelser skulle kunna få dem 
att flytta är om hyreshöjningar skulle ske.

Anledningarna till att hyresgästerna 
 valde att bo kvar var individuella, men i 
 inter vjuerna framkom det ändå tydliga 
mönster. De främsta orsakerna var att flytt
processen upplevdes ansträngande, samt 
att det fanns en ovilja att lämna grannar 
och omgivning. Det fanns exempelvis en 
hyresgäst som bodde själv i en fyrarums
lägenhet vilket för många skulle klassas som 
ett ineffektivt användande. Personen i fråga 
hade en vilja att bo mindre,  ekonomiska 
 förutsättningar för att köpa eller hyra 
 dyrare, men valde ändå att bo kvar. Här var 
det en ovilja att lämna närområdet, samt 
en upplevd ansträngande flyttprocess, som 
 hindrade en flytt.

I början av studien framkom det att 
 fastighetsföretaget inte erbjöd någon  förtur 
i kösystemet för befintliga hyresgäster, 
 vilket författarna trodde skulle kunna vara 

en faktor som hindrade rörligheten. Men när 
hyresgästerna talade om en  ansträngande 
flyttprocess var det inte svårigheten att 
hitta en ny bostad som de syftade på. Det 
som hyresgästerna upplevde var ett hinder 
för flytt var att genomföra själva flytten 
och att behöva packa ihop sina hem. Därför 
kan  erbjudande av flytthjälp vara en bättre 
 lösning än att ge förtur i kösystemet för att 
öka rörligheten.

En annan lösning för att öka  rörlig heten 
skulle kunna vara att marknadsföra  lediga 
hyresbostäder i närområdet för att få 
 hyresgästerna att tänka efter om deras 
 nuvarande boendesituation är optimal,  eller 
om det finns bättre  boendealternativ. Den 
slutsatsen kunde dras eftersom de flesta 
 hyresgästerna i början av intervjuerna  hävd 
ade att de trivdes mycket bra och bodde på ett 
optimalt sätt. Men under intervju ernas gång 
kom flera av hyres gästerna fram till att det 
fanns mycket med sin boende situation som 
de inte trivdes med och såg som ett  problem. 
Trots detta var  möjligheten att  flytta  något 
som endast ett fåtal hade funderat över, men 
som allt fler började  fundera på  efter för
fattarnas samtal med dem.

Slutligen kunde det fastställas att 
problem et med rörligheten i fastighets
beståndet inte var ett upplevt problem för 
hyresgästerna, eftersom majoriteten ansåg 
att de bodde på ett optimalt sätt. Därför går 
det inte att påstå att beståndet används på 
ett ineffektivt sätt, och hyresvärden kan inte 
förvänta sig att lösningen på problemet ska 
finnas hos hyresgästerna. n
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RÖRLIGHET PÅ BOSTADSMARKNADEN
– Hur resonerar hyresgäster kring bostadsval och bostadsbyte?



När ett nytt byggprojekt ska startas är det tryggt att ha rätt folk bakom spakarna. Hos Bengt Dahlgren 
Projektledning får du alltid den projekterings- bygg och installationsledning som du söker. Med rätt 
kompetens och bred erfarenhet bevakar vi dina intressen och leder hela projektet fram till fastig-
hetens förvaltning. Oavsett det handlar om större helhetslösningar eller enskilda uppdrag ser vi till 
att lotsa ditt projekt tryggt i hamn.
Läs mer på www.bengtdahlgren.se

Projektledning inom bygg- och installation
– vi är med hela vägen
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Cirka 400 kompetenta medarbetare gör Bengt Dahlgren AB till en av de största teknik-
konsulterna i Sverige. Med engagemang, nytänkande och kunskap om byggnation och 
förvaltning skapar vi tekniska helhetslösningar för hela byggprocessen.



Urmakare gav
förstapris
CBRE:S ÅRLIGA FOTOTÄVLING med temat ”Städer i  arbete” har 
avgjorts för nionde gången i ordningen.  Oscar Rialubin från 
Filipinerna vann första pris med sitt foto ”Xyclops”.

21 000 bidrag från 113 länder bidrag inkom, rekord för 
tävlingen. Tävlingen prisar regionala vinnare och ungdomar, 
utöver detta prisas även en bild från varje timme av dygnet. 
Nytt för i år var även en mobil kategori. Fler bilder finns på 
www.cbrephotographer.com. n

MATTIAS FRÖJD

VINNARE EMEA – ARMEN DOLUKHANYAN
“Couple Policemen”, ett ungt par, båda poliser i 
Ukraina, tar en paus.

VINNARE ASIA PACIFIC – PETER GRANEY 
 ”Poultry Prepared for Market”, mat förbereds
för marknaden i  Phnom Penh, Kambodja.

TOTALVINNARE
OSCAR RIALUBIN 
”Xyclops”, en urmakare i arbete i Doha, Qatar.
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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.

Maria Mannerholm, vd, Micasa Fastigheter
Jörgen Andersson, koncernchef Wästbygg
Kristian Isberg, fastighetschef, HSB Göteborg
Camilla Weiner, IR-chef, Pandox
Marcus Holmstrand, CFO, Catella

JOHANNA FRELIN

VD, TENGBOM

KARIN KARLSBRO

HÅLLBARHETSCHEF FASTIGHETSÄGARNA

Karin Karlsbro blir ny hållbarhetschef på Fastighetsägarna 
Stockholm. Hon efterträder Sara Haasmark som blivit ny vd på 
samhällsbyggarna. Karlsbro är jurist och har bland annat varit 
kanslichef på Folkpartiets riksdagskansli och stabschef åt tidigare 
integrationsministern Nyamko Sabuni. Karin Karlsbro tillträdde 
den 7 september.

LEIF ØIE

THOMAS NYSTEDT

VD, LINK-KONCERNEN

FINANSCHEF, VASAKRONAN

Leif Øie blir ny vd för LINK-koncernen. Han tillträder vid årsskiftet 
och kommer att vara placerad i Oslo. Øie kommer närmast från 
rollen som vd på Erchsen & Horgen AS. Han har även arbetat 
inom byggbranschen i 25 år.

Thomas Nystedt, som jobbat inom Vasakronansedan 2006, blir 
ny finanschef på bolaget den 1 oktober. Hans senaste uppdrag var 
som portföljförvaltare.

YLVA SARBY WESTMAN

VICE VD OCH CIO, KUNGSLEDEN
Ylva Sarby Westman blir ny vice vd och Chief Investment 
 Officer på Kungsleden. Hon kommer närmast från rollen som 
 transaktionschef på företaget, där hon varit i snart sju år. Hon 
kommer även i fortsättningen att ha det övergripande ansvaret för 
transaktionsverksamheten, men även för HR och CSR.

MARCUS TÄRNÅSEN

CHEF FASTIGHETSUTVECKLING,
HSB STOCKHOLM

Marcus Tärnåsen rekryteras som ny chef för fastighetsutveckling 
på HSB Stockholm. Han kommer närmast från en motsvarande 
roll på HEBA. Han tillträdde tjänsten 1 oktober.

FLER REKRYTERINGAR

Tengbom arkitekters nya vd heter Johanna Frelin och 
kommer närmast från vd-posten för Hyper Island. 
Dessförinnan har hon innehaft flera chefspositioner inom 
ledningen för SVT-koncernen.

Johanna Frelin tog sin MBA på Stockholms 
 Handelshögskola och har en Degree in Fine Arts från 
Luther College i USA. Hon sitter i styrelserna för SNS, 
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle och 
tidskriften Fokus.

– Vi är oerhört glada och stolta över att ha  lyckats 
rekrytera Johanna Frelin till rollen som vd för Tengbom. 
Johanna är företagsledaren med rätt vision och 
 erfarenhet för att driva den strategiska utvecklingen 
av Tengbom som ledande arkitektkontor på ett sätt som 
gagnar såväl kunder som medarbetare, säger Magnus 
Sjöqvist, styrelseordförande för Tengbom.

Johanna tillträder som ny vd på Tengbom i början av 
2016. Fram till dess fortsätter Gunilla Haglund i rollen 
som tillförordnad vd.

PÅ NYA POSTER
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FOTO: PHILIPP GALLON/STUDIO GALLON
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En form av finansiering som börjat före
komma i större utsträckning inom fastig
hets  branschen är konvertibler. JM har 
använt sig av konvertibler ett tag, tek
nikkonsulter som ÅF har gjort det och D. 
 Carnegie & Co. finansierade sitt köp av ett 
stort fastighetsbestånd delvis med konvert
ibler. Vad är då konvertibler?

Det rör sig som en form av derivat
instrument men i grund och botten är 
 konvertibler helt enkelt lån. Det som 
 skiljer sig mellan konvertibler och vanliga 
lån är att vid förfallodatum (eller vid på 
förhand an givna datum innan förfall) kan 

 långivaren välja mellan att få betalt i reda 
pengar eller att få betalt i aktier enligt en 
på förhand  given konverteringskurs. Lånet 
kan med  andra ord konverteras till aktier, 
därav  namnet. Anta att långivare A har 
köpt  konvertibler i företag B till konvert
eringskursen 10  kronor. Anta sedan att på 
förfallodatum är företag B:s aktiekurs på 
marknaden 18  kronor. Då har långivare 
A gjort en vinst på 8 kronor per aktie (80 
 procent). Lägg därtill att liksom  andra lån 
är konvert ibler räntebärande vilket gör 
att det kan finnas en stor vinstpotential i 
invest eringsbeslutet att köpa konvertibler. 

Förvisso kan det även bli så att aktiekursen 
faller men då har långivaren möjligheten att 
ta betalt i reda pengar och vinsten består i så 
fall av räntan.

Även för låntagaren kan det vara fördel
aktigt att låna pengar via konvertibler. Även 
om aktiekursen stiger innebär det inte att 
låntagarens skuld ökar, konverterings
kursen är ju förutbestämd, och ifall  lån  
givaren väljer att konvertera aktierna så har 
låntagaren ingen skuld att betala tillbaka. 
Man får i värsta fall emittera nya aktier.  n

SVERRIR THÓR

FIKONSPRÅKET
KONVERTIBLER

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 framgångar på www.afconsult.com 

På ÅF har vi en passion för

Energieffektivisering
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Det pratas om...

Att vara börs-vd kan vara ett slitsamt jobb, välbetalt förvisso men likväl 
slitsamt. Det är således inte så vanligt att en vd i ett stort börsbolag sitter 
i flera år, även om det självklart finns en del undantag. Ett av dessa finns 
i ett av fastighetsbranschens större bolag. Det är Hans Wallenstam som 
tog över efter sin far i familjebolaget Wallenstam år 1991 och har lett det 
sedan dess. Han har alltså suttit på vd-stolen i 24 år och är enligt källor till 
Fastighetsnytt faktiskt börsens äldsta vd, sett till antal år
på tronen.

Det har länge pratats om att det inte finns något större inflationstryck i den svenska ekonomin,  något 
som på ett sätt verkar konstigt med tanke på att Sverige ju har en ganska sund tillväxt och ”det går 

bra för svensk  ekonomi”, som det heter. Tillväxt och goda ekonomiska utsikter/förutsättningar brukar ofta 
 förknippas med inflation men ändå finns det inget inflationstryck.

Det blev smärtsamt uppenbart nyligen när Statistiska Centralbyrån, SCB, offentliggjorde konsumentpris-
index för september. Då visade det sig att sedan augusti hade KPI stigit med 0,4 procent vilket huvudsakligen 
berodde på att klädesaffärernas höstreor hade tagit slut och att tomatpriserna hade stigit med 30,6 procent. 
Tomater kan ju vara väldigt goda och en populär ingrediens i svensk matkultur men att en typ av grönsaker ska 
kunna orsaka inflation (när man hårddrar det lite) är väldigt sällsynt, för att inte säga unikt.

När en prisökning på tomater orsakar inflation kan vi konstatera att i Sverige är det inget inflationstryck.
Kanske vi kommer att prata om tomatinflationen framöver.

Tomatinflation

Äldst på börsen

ILLUSTRATION: PETTER FURÅ

FO
T

O
: D

R
E

A
M

ST
IM

E
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PETTER FURÅ

Erik Gärden, senior partner på Leimdörfer, var 
en av talarna på MSCI:s (som tidigare hette IPD) 
värderingsseminarium i början på september. 
Hans uppgift var att kommentera den svenska 
transaktionsmarknaden och när han fick frågan 
om allt är hett idag sa han att så är det, om än med 
ett enda undantag.

Undantaget stavas badhus. Enligt Gärden finns 
det en aktör som specialiserar sig på badhus men 
andra avstår att investera i sådana. Huruvida det 
beror på att marknaden bedömer att svenskarna 
på grund av den svala sommaren 2015 valde att 
svalka sig i utländska vatten lät han dock bli att 
spekulera i.

Allt är hett
– utom badhus

AVSLUTNINGSVIS
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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.
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