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Newsec 
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traNsaktioNs-
erbjudaNdet.

traNsactioNs, advice aNd 
asset maNagemeNt.

this is 
where it 
all comes 
together.

ring oss
+46  8 454 40 00

newsec.se

The full service properTy house

På Newsec finner du all kunskap du kan behöva inom fastighetsvärlden. Med vår expertis 
får du hjälp att identifiera och realisera affärsmöjligheter samt en effektiv förvaltning.
Dessutom erbjuder vi träffsäkra prognoser. Det är detta som gör oss till...

Newsec Investment får en marknadsledande position i Stockholm och Mälardalen inom förmedling av  
kommersiella fastigheter i segmentet privata fastighetsägare samt mindre och medelstora fastighetsbolag.
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När jag nyligen skulle tvätta hittade jag en lapp i min dotters 
byxficka. När jag läst vad det stod på lappen blev jag en aning 
förbryllad. Det var en uppräkning av saker som skolbarnen 
skulle plocka upp respektive inte plocka upp i samband med 
den stora vårstädningen som stadens alla grundskoleelever 
tvingas genomföra varje vår.

Av lappen framgick det att skräp är: papper, glas, metall, 
fimpar, plast och tuggummi. Och att löv, pinnar, grus, stenar, 
gräs och blommor inte är det. Blommor! När jag stod med 
dotterns jeans i händerna övergick jag från att vara förbryllad 
till att bli upprörd. Jag är nämligen rätt säker på att dagens 
skolungdomar är fullt kapabla att själva lista ut att Marlboro 
och Prince är skräp och att vitsippor och tussilago hör till na-
turen. Man undrar om liknande lappar är i linje med läropla-
nens mål att slussa ut självständiga unga människor ur skolan 
ut till vuxenvärlden – jag tvivlar!    

En som däremot är trygg i sig själv, och som var det redan 
som ung och student, är Tom Lindahl. Redan som 21-åring 
reste han jorden runt, pluggade spanska i Guatemala och tog 
jobb för Ericsson i Mexico. Sedan när alla andra valde IT, gick 
han in i fastighetsbranschen och valde ytterligare en gång en 
egen väg – när han startade Tenzing. Missa inte reportaget 
om honom på sidan 42.

I det här numret hittar du också två rejäla teman om två av 
marknadens nyckelspelare - konsulter och jurister.

Passar med detta på att önska en trevlig sommar! Men vi 
ses snart igen; när vårt tunga Expo Real-nummer som vanligt 
dimper ner på ditt skrivbord i september. 

Trevlig läsning!

Eddie Ekberg
Chefredaktör

[ Ledare ]

Städlappen gjorde mig upprörd

Magasinet får citeras med angivande av källa. Tillstånd av ansvarig utgivare erfordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material.
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Cederquist har företrätt både köpare och säljare i flera av de senaste 

årens största fastighetsaffärer inom Sverige. Det kan vara svårt att 
veta exakt vilka juridiska aspekter som uppstår vid köp och försäljning av  
fastigheter. Därför har Cederquist en verksamhetsgrupp specialiserad 
på fastighetstransaktioner. Rätt kunskaper och erfarenheter, tillsammans 
med effektiv projektledning som främjar lagarbete, innebär att du kan 
vara säker på att varje uppdrag bemannas med precis den expertis som 
krävs. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

KOMPLEXA AFFÄRER 
KRÄVER LAGARBETE

VI GER MER »
WWW.CEDERQUIST.SE

LOuISE BjÄRGåRd 
aDvoKat
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Håkan Frisén, prognoschef 
på SEB, ger sin syn på det 
ekonomiska läget i landet.

Makroanalysen

 stämningsläget i den internationella ekonomin har 
svängt dramatiskt flera gånger de senaste åren. Slutet 
av 2011 präglades av en nästan förlamande oro för att 
kreditsystemen i Europa skulle djupfrysas på liknande 

sätt som under Lehmankrisens mest intensiva fas. ECB erbju-
dande om treårslån (LTRO) till banksektorn i slutet av förra året 
utgjorde startpunkten för en våg av lättnad med stigande riskaptit 
och förbättrad framtidstro för hushåll och företag som domine-
rade under första kvartalet 2012. De senaste månaderna har dock 
förnyad oro dominerat. Den fördjupade krisen i Spanien har va-
rit den viktigaste drivkraften. Det tydliga mönstret i den senaste 
tidens val i Frankrike, Grekland och Tyskland är att politiker i 
ansvarig ställning bestraffas av väljarna gör också att legitimiteten 
för den nuvarande strategin i Europa urholkas alltmer.

en orsak till att stämningsläget i världsekonomin 
svängt så många gånger de senaste åren har nog att göra med att 
den ekonomiska politiken på global nivå sedan finanskrisen 2008 
präglats av dubbla ambitioner. Å 
ena sidan har man velat åtgärda 
orsakerna till de excesser som 
orsakade krisen. I detta ingår re-
konstruktionen av det finansiella 
systemet, bland annat genom att 
stärka banksystemets motstånds-
kraft. En annan central del är att 
pressa ned den offentliga skuld-
sättningen för att minska sårbarheten inför framtiden. Parallellt 
med denna ”uppfostringspolitik” förs också en stimulanspolitik 
som syftar till att på olika sätt mildra anpassningsförloppet. Cen-
tralbankernas exceptionellt låga räntor och kvantitativa lättnader 
har utgjort de viktigaste redskapen för att hindra att skuldan-

Sverige påverkas av 
dramatiken i omvärlden

 De finansiella 
marknaderna börjar 
redan nu stabiliseras 
och det finns gott om 
riskvilligt kapital.

SPåR LågKoNJuNKTuR. Dramatiken i 
ekonomin runt om i Europa går inte Sverige 
spårlöst förbi, menar SEB:s prognoschef 
Håkan Frisén. På det positiva planet har rän-
torna pressats ner till rekordlåga nivåer och 
vår ekonomi ses som ett säkert placerings-
alternativ i en osäker värld. Men å andra 
sidan har exportindustrin tagit mycket stryk. 
Resultatet är att vi får se en ganska rejäl 
lågkonjunktur i år, menar Frisén.  

Bild: SEB
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Vi är kronan på verket i dina affärer
När du anlitar oss har du alltid tillgång till de bästa experterna på affärsjuridik. 
Låt oss hjälpa dig att se skogen för alla träd. Vi är drygt 200 medarbetare 
på 18 kontor runt om i Sverige och Baltikum som engagerar sig helhjärtat. 
För att du ska göra bättre affärer.

www.glimstedt.se
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NAMN: Håkan Frisén.
åLDER: 51.
yRKE: Prognoschef.
På SEb SEDAN: 2001.

passningen i privat och off entlig sektor går för fort. Betoningen 
av de båda ambitionerna i politiken har skiftat över tiden. I lite 
starkare konjunkturläge har centralbankerna börjat diskutera en 
normalisering av politiken (exitstrategi). Detta har dock vid fl era 
tillfällen lett till oro på fi nansiella marknader och till försvagad 
framtidstro i den reala ekonomin. Detta har i sin tur drivit fram 
nya åtgärdsprogram med syfte att återskapa förtroendet.  

vi verkar just nu vara på väg in i en ny fas av detta drama. 
Nya räddningspaket till den spanska ekonomin, framförallt till 
banksektorn, är på väg. Samtidigt ser vi också ett underliggande 
skifte i synen på krispolitiken. Det blir alltmer uppenbart att 

det fi nns en gräns för hur 
stora besparingar länder-
na i Sydeuropa klarar av. 
Fokus verkar därför vara 
på väg att fl yttas från be-
sparingar till strukturella 
reformer som stärker den 
långsiktiga tillväxten. Vi 
ser också att ECB att på 
olika sätt pressas till stör-
re aktivitet, bland annat 
rekommenderar nu IMF 
en höjning av ECB:s in-
fl ationsmål för att under-

lätta vägen till balans inom Eurozonen. Man kan också spåra en 
större acceptans i Tyskland för en off ensivare ekonomisk politik 
som motvikt till besparingarna i Sydeuropa. En mix där regering-
arna i Sydeuropa genomför redan beslutade besparingsprogram 
samtidigt som den ekonomiska politiken generellt får en lite of-
fensivare inriktning ger onekligen lite hopp om en återhämtning 
i världsekonomin under hösten. När allt kommer omkring tuff ar 
ju världen utanför Europa på i ganska god takt. Tillväxtmarkna-

derna visar motståndskraft och USA-ekonomin har tagit sig upp 
på lite fastare mark det senaste halvåret.  

Sverige påverkas på fl era olika sätt av dramatiken i omvärlden. 
Vår ekonomi har i allt högre grad setts som ett säkert placerings-
alternativ i en osäker värld. Detta har bidragit till att pressa ned 
räntorna till rekordlåga nivåer samtidigt som kronan blivit stabi-
lare. Exportindustrin har dock känt av krisen i omvärlden ganska 
rejält. Orderläget för insats- och investeringsvaror svänger snabbt, 
vilket gör svensk industri extra känslig för internationella sväng-
ningar. Resultatet blir en ganska rejäl lågkonjunktur i år. Med en 
BNP-tillväxt runt en halv procent påverkas vi i ungefär lika hög 
grad som Tyskland, Storbritannien, Danmark och Finland. Man 
kan kanske tycka att Sverige skulle ha förutsättningar att klara 
sig lite bättre än så. Med låg infl ation och mycket starka statsfi -
nanser fi nns förutsättningar för en off ensivare ekonomisk politik. 
Det skulle också rimma väl med allt starkare internationella krav 
på att länder som verkligen har manöverutrymme nu ska agera. 
Riksbanken verkar dock tveka om ytterligare räntesänkningar i 
ett läge då bostadspriserna verkar ha vänt uppåt på många håll. 
Finansministern verkar också kunna hålla i sin försiktiga linje 
ytterligare en tid, trots prognoser om stigande arbetslöshet och 
opinionsmässig motvind för regeringen.            

trots den våg av oro som just nu sveper genom Europa kan 
man således se fl era positiva tecken för fastighetsbranschen. En 
omsvängning i tillväxtorienterande riktning i den internationella 
politiken innebär såväl mindre risk för en synkroniserad interna-
tionell lågkonjunktur. Centralbankerna i världen kommer också 
att vara måna om en bibehållen lågräntemiljö och diskussionen 
om lite mindre strikta tillämpningar av infl ationsmålen kommer 
knappast att förändra den bilden. Den försiktiga strategi som 
Riksbanken och regeringen nu ser ut att välja, har ju också det 
goda med sig att det skapar manöverutrymme om den interna-
tionella situationen skulle förvärras.    

Med en BNP-tillväxt runt 
en halv procent påverkas vi i 
ungefär lika hög grad som Tysk-
land, Storbritannien, Danmark 
och Finland. Man kan kanske 
tycka att Sverige skulle ha 
förutsättningar att klara sig lite 
bättre än så.

Bild: SEB
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Efter 20 års egen erfarenhet av fastighetsförvaltning utvecklar vi anpassade system 
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i telefonen.



12   fastighetssverige    #2/2012

[ xxxxxx av Eddie Ekberg ]

Kompetens som får värden att växa
www.naisvefa.se

nYheter

 TRANSAKTIoNER  I mitten av mars 
berättade vi att HSB Malmö 
bestämt sig för att sälja Tur-
ning Torso, värderad till 1,75 
miljarder kronor. HSB Malmö 
vill genom försäljningen 
frigöra kapital till att bygga 
eller förvärva 1 000 nya hyres-
lägenheter.

– Som samhällsbyggare 
vill vi medverka till att öka 
bostadsbeståndet i vårt 
verksamhetsområde, vilket är 
till nytta för våra medlemmar. 
Vi planerar därför att gå in i 
nya bostadsprojekt som kan 
bli möjliga att genomföra när 
resurser frigörs genom att vi 
säljer Turning Torso. Det är 
bakgrunden till att styrelsen 
nu tagit beslutet att inleda 
försäljningsprocessen, säger 
Michael Carlsson, vd för HSB 
Malmö.

Med sina 190 meter är 
 Turning Torso det näst hög-
sta bostadshuset i Europa. 
HSB Malmö har beslutat att 
anlita CBRE till att genom-
föra försäljningen av Turning 
Torso.

– Vi har stort förtroende för 
CBRE och ser fram emot ett 
bra samarbete och att försälj-
ningsprocessen ska leda fram 
till lämplig köpare som kan 
förvalta och utveckla Turning 
Torso utifrån ett långsiktigt 
perspektiv, säger Henrik 
Krantz, fastighetschef på HSB 
Malmö, tillika ansvarig pro-
jektledare för försäljningen. 
2012-03-19

  Turning Torso till salu 
– CbRE får säljuppdraget
  Turning Torso till salu 

Bild: H
SB M

alm
ö

TILL SALu. CBRE får i uppdrag att sälja Turning Torso i 
Malmö. Fastigheten är värderad till 1,75 miljarder kronor.

Här redovisar vi de                mest lästa nyheterna på 
fastighetssverige.se sedan mitten av mars. Siff rorna anger 
nyheternas placeringar i mest lästa-listan.


av Eddie Ekberg 
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 EVENT  Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) utnämnde Grand Samarkand i Växjö till årets bästa 
köpcentrum, med motiveringen: 

”Både kunder och hyresgäster verkar överens att Grand Samarkand är precis vad det skall vara. Ett 
gediget hantverk med sällan skådad samklang mellan köpcentrum och butiker. De rundade gångarna 
och unika butiksfronterna, framdrivna och fi nansierade av fastighetsägaren, skapar spänning och nyfi -
kenhet att se vad som döljer sig längre fram. Butiksmixen verkar också vara helt i linje med marknadens 
önskemål.”

Bakom kommersiell design och utveckling står Ågrenkonsult, som arbetat med projektet sedan 2005.
Övriga nominerade var Frölunda T org, Göteborg och Marieberg Galleria, Örebro. 2012-03-22

          SKåNSKT SLoT T TILL SALu 
 TRANSAKTIoNER  I början av april berättade vi att 
Tullesbo slott i Sjöbo kommun är till salu för 
29,5 miljoner kronor. Den totala boytan är 830 
kvadratmeter och slottet har tolv rum, varav 
fem är sovrum.

Det ingår också en modern hästanläggning.
– Ägarna har lagt mycket tid, pengar och 

energi på att rusta upp fastigheten. Men de 
har även bevarat många 1700-tals detaljer, 
säger mäklaren Jan Ulvenäs på Eklund Stock-
holm New York som har säljuppdraget, till Kvällsposten. 2012-04-02

              SELIN KÖPER 
              SToRPoST I NP3 
 boLAg  Balders vd Erik Selin 
köpte i slutet av april en stor 
post i NP3 Fastigheter och 
är nu bolagets näst största 
ägare med en 13-procentig 
andel av bolaget. Erik Selins 
investering motsvarar ett 
värde av uppskattningsvis 
30–40 miljoner kronor. 
2012-04-26

  Här är årets bästa köpcentrum

 Bilder: M
ats Å

sm
an och Eurocom

m
ercial Properties.

  Här är årets bästa köpcentrum

Missat något? 
Beställ din egna kostnadsfria prenumeration 
på fastighetssverige.se/nyhetsbrev.

          SKåNSKT SLoT T TILL SALu                SELIN KÖPER 
              SToRPoST I NP3 

Tullesbo slott byggdes 1780 som 
Thules bo säteri. Den första ägaren 
var Hans Ramel.

Bild: ESN
Y

Grand Samarkand.

            MooD SToCK-
            HoLM SLog uPP 
PoRTARNA 
 HANDEL  I slutet av mars 
öppnade Mood Stock-
holm. På Fastighetssverige 
kunde man redan dagen 
före öppnandet smygtitta på 
bilder inifrån gallerian. Mood 
Stockholm är den första nya 
handelsplatsen i Stockholm 
city på över 20 år. 2012-03-22

            MooD SToCK-
            HoLM SLog uPP 
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nYheter
>> fortsättning

ANDERSSoN 
MISSTÄNKT 
FÖR MIL JoN-
SVINDEL 
 JuRIDIK  I mitten 
av april polisanmälde Diös den före 
detta vd:n på Norrvidden,  Peter 
Andersson. Han blev sedermera 
både anhållen, häktad och omhäk-
tad. Han misstänks för att ha lurat 
Norrvidden på mångmiljonbelopp. 
2012-04-19 och 2012-05-07

          LyDéN Ny RETAILCHEF 
          På NEWSEC 
 KARRIÄR  I slutet av april skrev vi om 
att Newsec rekryterat Ann Char-
lotte Lydén som ny Head of Retail 
& Urban Development. Hon kom 
närmast från Doc Morris Apotek 
och innan dess var hon verksam 
inom Ica Fastigheter som uthyr-
ningsansvarig för Icas handelspro-
jekt och inom KF  Fas t  ig heter som 
marknadsanalyschef samt som 
etableringsansvarig på aff ärsområ-
det Hälsa vid Apoteket. 

– Jag har mött Newsec i fl era 
sammanhang i mina tidigare roller 
och fått ett positivt och profes-
sionellt intryck. Jag ser fram emot 
att få arbeta i en nyckelroll med 
ett heltäckande erbjudande i ett 
företag som ligger i framkant med 
många nya projekt och idéer, säger 
Ann-Charlotte Lydén. 2012-03-20

             ARNHuLT uTMANAR 
             PAuLSSoN 
 TRANSAKTIoNER  I början av maj kunde 
vi berätta att Rutger Arnhult, enligt 
Helsingborgs Dagblad, säger sig 
vara beredd att lägga 15 miljoner 
kronor på Norrvikens trädgårdar.
Detta samtidigt som Erik Paulssons 
bolag Lilla Båstad är i förhand-
lingar om att köpa Norrvikens 
trädgårdar för 7,8 miljoner.

Både Paulsson och Arnhult kom-
mer från Båstad. 2012-05-04

             ARNHuLT uTMANAR 
             PAuLSSoN 

Peter Andersson. 

 

          LyDéN Ny RETAILCHEF 
          På NEWSEC 

Bild: Eddie Ekberg

 TRANSAKTIoNER  Folksam köpte i slutet av april kontorsfastigheten Kungs-
brohuset av Jernhusen. Den totala investeringen uppgick till cirka 2,1 
miljarder kronor och fördelas mellan KPA Pension och Folksam Liv. 

Kungsbrohuset färdigställdes 2010. Byggnaden kan tack vare innovativa 
tekniska lösningar möta de absolut högsta kraven gällande fl exibilitet, 
komfort och energianvändande. Dess låga energi-
förbrukning medger tre miljömärkningar 
och har blivit internationellt uppmärksam-
mat som en av världens mest miljösmarta 
byggnader. Kungsbrohuset omfattar 
drygt 26 000 kvadratmeter och är en 
av profi lbyggnaderna i det så kall-
lade Västra City kring Stockholms 
Centralstation. Läget medför 
låg vakansrisk och byggnaden 
är i dagsläget fullt uthyrd. 
Huset har uppnått nivå Guld 
i klassningen Miljöbyggnad 
som ställer hårda krav 
på såväl energianvänd-
ningen som material 
och inomhusklimat. 
Huset är även klas-
sat enligt Green 
Building och 
P-märkning. 
2012-04-27
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 boLAg  7,1 miljoner kronor tjänade Kungsledens vd Thomas Erséus förra 
året. I mitten av april presenterade vi listan över de tio vd:ar som tjänar 
mest. Tidningen Dagens Industri gick igenom de renodlade börsnoterade 
fastighetsbolagens vd-löner. Thomas Erséus toppade listan, vilket han 
också har gjort de senaste två åren, trots att hans bonus har minskat. 
2009 tjänade han 10,2 miljoner kronor, 2010 8,6 miljoner kronor och under 
2011 landade hans totala ersättning på 7,1 miljoner kronor.

– Det är en lönesättning som i grunden kommer av den situation som 
rådde då Thomas anställdes. Hans rörliga del omförhandlades under före-
gående år, vilket innebar viss kompensation på fasta lönen, säger Håkan 
Bryngelson, ordförande i Kungsleden, till Dagens Industri.

Av börsbolagen plockar Balders vd och storägare Erik Selin ut klart 
minst, 900 000 kronor under 2011. 2012-04-16

 KARRIÄR  I slutet av april berättade vi att Anette 
Frumerie lämnar sin tjänst som vd för Skanska 
Bostadsutveckling Norden. 

Hon kom till Skanska för endast två år sedan, 
då hade hon 17 år på JM bakom sig, hon satt 
bland annat i JM:s koncernledning.

– Jag har haft två otroligt spännande och 
lärorika år på Skanska men nu vill jag vidare. 
Jag är i karantän i sex månader men sedan 
vill jag jobba med bostäder på den svenska 
marknaden igen, säger Anette Frumerie till Fastighetssverige.

Richard Hultin träder in som tillförordnad vd. 2012-04-30

     Erséus tjänar 
mest av börs-vd:arna

Lön, förmåner och bonus / utveckling jämfört med 
föregående år
1. Thomas Erséus, Kungsleden – 7,1 miljoner kronor / 
-16 procent
2. Gustaf Hermelin, Klövern – 5,4 / +42 
3. Håkan Hellström, Castellum – 5,3 / -4
4. Ivo Stopner, Hufvudstaden – 3,8 / +3
5. Hans Wallenstam, Wallenstam – 3,7 / +9

6. Anders Jarl, Wihlborgs – 3,5 
/ +13
7. Rutger Arnhult, Corem 
– 3,2 / +3
8. Christian Hermelin, 
Fabege – 2,9 / +16
9. David Mindus, Sagax - 2,7 / 0
10.Lennart Karlsson, Heba – 2,3 / +10
Källa: Dagens Industri

     Erséus tjänar 

        Frumerie lämnar Skanska               ENbLAD LÄMNAR 
              NEWSEC 
 KARRIÄR  Newsecs 
vd Patrik Enblad 
lämnade i mit-
ten av mars sin 
tjänst med ome-
delbar verkan.

– Vi har haft 
en diskussion 
hyggligt länge, 
det här har vuxit 
fram, sa Patrik Enblad till Fastighets-
sverige den 14 mars. 2012-03-14

              ENbLAD LÄMNAR 
              NEWSEC 

Bild: D
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Anette Frumerie. Patrik Enblad.
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        Frumerie lämnar Skanska              NEWSEC uTSER SVENSK 
             FÖRSÄL JNINgSCHEF 
 boLAg  Newsec utsåg i slutet av mars 
Johan Edenström, son till grundaren 
Urban Edenström, till försäljningschef 
på Newsec. 

– Efter att ha verkat inom alla våra 
aff ärsområden har jag skapat en 
bred plattform och stor kunskap om 
vårt erbjudande. Det känns därför 
naturligt och stimulerande att anta 
utmaningen som försäljningschef 
för hela den svenska verksamheten, 
säger Johan Edenström. 2012-03-29

             NEWSEC uTSER SVENSK 
             FÖRSÄL JNINgSCHEF 

Thomas Erséus.

TIo-I-ToPP-LISTAN

Rutger Arnhult.

Hans Wallenstam.
9. David Mindus, Sagax - 2,7 / 0

Håkan Hellström.
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nYheter
>> fortsättning

 bygg  I månadsskiftet mars april skrev vi om Skanskas 
planer för det nya kontorsområdet Stockholm New i 
Hammarby Sjöstad. Det ska bli 55 000 kvadratmeter 
stort och innehålla 4 500 arbetsplatser och byggs 
i två etapper. Ett 28 våningar högt landmärke ska 
uppföras.

I höghuset planeras för kontor, restauranger, kultur 
och en skybar.

Kontorsområdet Stockholm New byggs strax 
söder om Skanstullsbron. Området kommer att knyta 

ihop Södermalm med Hammarby Sjöstad och den 
nya framväxande stadsdelen Söderstaden. Stock-
holm New är det första steget i det nya område där 
Skanska även planerar att utveckla och sälja bostäder 
för omkring 750 boende. 

– Stockholm New ligger på promenadavstånd till 
Skanstull och Gullmarsplan med tunnelbana och 
bussar och tvärbanan som går precis utanför dörren, 
säger Caroline Arehult, vd för Skanska Fastigheter 
Stockholm. 2012-03-30

       så här blir skanska-
projektet i hammarby sjöstad

         L JuNgbERg STARTAR 
         FASTIgHETSboLAg
 boLAg  I en längre intervju i DI Week-
end berättade Fredrik Ljungberg 
i början av maj bland annat att 
han startat ett fastighetsbolag 
i England, tillsammans med två 
engelsmän. 

– Jag har varit intresserad av 
fastigheter länge och träff at båda 
ett tag, men det är först nu som vi 
bestämt oss för att göra något ihop 
via ett gemensamt bolag, säger 
Fredrik Ljungberg i DI Weekend. 
2012-05-07

         HEMMERLIND 
         ANSVARIg FÖR NyT T 
SEgMENT På NEWSEC 
 boLAg  I mitten av 
april berättade vi 
om att Newsec 
satsar på extern 
uthyrning med en 
ny aff ärsmodell. 
Gabrielle Hem-
merlind från DTZ 
har rekryterats 
som ansvarig för 
det nya segmentet. 2012-04-18

              MuTHÄRVAN 
              I  SoLNA – EN 
FÄLLD FEM FRIADE
 JuRIDIK  Solna tingsrätt meddelade 
den 10 maj dom i muträttegången 
kring Nationalarenan i Solna. Den 
tidigare stadsdirektören Sune Rein-
hold döms för mutbrott. De övriga 
– bland andra fastighetskungen 
Erik Paulsson – frias från alla miss-
tankar. Åklagaren har överklagat 
fem av domarna. Anders Elfner är 
slutgiltigt friad. 2012-05-11

Gabrielle 
 Hemmerlind.

Erik Paulsson.

         HEMMERLIND 
         ANSVARIg FÖR NyT T 
SEgMENT På NEWSEC 



              MuTHÄRVAN 
              I  SoLNA – EN 
FÄLLD FEM FRIADE
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 boLAg  I mitten av mars berättade vi att Klöverns förre vd Gustaf Her-
melin petats ur Klöverns styrelse – utan att han i förväg fått något 
besked om saken.

– Jag är lika förvånad som du. Jag har inte hört något från dem, sa 
Klöverns förre vd Gustaf Hermelin till Fastighetssverige den 15 mars.

Nästa dag gav Klöverns nuvarande vd Rutger Arnhult sin syn på 
saken att Hermelin inte fått höra något om petningen.

– Det låter helt otroligt. Bo Forsén (Brinovas ordförande) är Brinovas 
representant i valberedningen och han skrev under valberedningens 
förslag för över två veckor sedan. Rimligtvis borde det falla på honom att meddela Gustaf 
Hermelin. De verkar ha en bristfällig dialog internt inom den där sfären. 2012-03-15 och 2012-03-16

          ”Bristfällig dialog i den där sfären””Bristfällig dialog i den där sfären”

         L JuNgbERg STARTAR 
         FASTIgHETSboLAg

 Det nya kontorsområdet omfattar 55 000 kvadratmeter. 

Bild: Brinova

Bild: David Schm
idt

Gustaf Hermelin.

Rutger Arnhult.
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TEMA: Konsulter
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Den senaste tiden har 
på många sätt varit tuff  

för konsulte rna verksamma 
på fastighetsmarknaden, 

inte minst beroende på fi nan-
sieringsproblematiken. Samti-

digt om man ser utvecklingen 
på några års sikt har det varit en 

extremt gynnsam tid. Men vad 
väntar runt hörnet? Och vilka nya 

upplägg och aff ärer ser man i konsult-
branschen? Häng med på en expedi-

tion bland våra konsultbolag så får du 
svar på frågorna.

 

20. Kartläggning av branschens 43 största konsulter.

26. Tre tunga konsult-vd:ar om branschens framtid.

32. Krönika: Det senaste decenniets transaktionsvinnare.

34. Urban Edenström om Newsec efter Enblad.

38. Lennart Weiss om NAI Svefas rikstäckande kommunturné.

40. Retailtrend: Lågprismärken till citylägen.



[ xxxxxx av Eddie Ekberg ]

de  stÖrsta
Konsulterna

TEMA: Konsulter
av Eddie Ekberg

övriga specialområden: OPS, FM-
rådgivning (Facility Management, corpo-
rate real estate), fi nansieringsrådgivning, 
hållbarhetsfrågor, fastighetsredovisning, 
fastighetsrevision, fastighetsbeskattning 
och fastighetsmoms.
Antal anställda i sverige: 170 (totalt 7 500 
i hela koncernen).

kontor: 20 kontor över hela Sverige. 
Huvudkontor i Stockholm (300 kontor över 
hela världen).

2. ernst & young, reAL estAte

Ingemar Rindstig

Säljrådgivning  X
Köprådgivning  X
Investeringsstrategi  X 
Värdering  X
Research   X
Analys  X
Uthyrning  
Bostadsrättsombildning  
Fastighetsförvaltning 
Tillgångsförvaltning 
Hyresgästrepresentation 
Projektledning

övriga specialområden: Miljö och klimat, 
internationella utvecklingssamarbeten.
Antal anställda i sverige:  Cirka 150 (totalt 
1 300 i hela koncernen).
kontor: Stockholm, Norrköping (hk), 
Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala och 
Umeå. (Inom GVA Worldwide-koncernen 
fi nns man över hela världen, större kontor i 

Danmark, Polen och Finland).
samarbetspartners: GVA Worldwide.
exempel på genomförda aff ärer: Projekt-
ledning av första etappen i Diligentias nya 
stadsdel Masthusen i Malmö.
omsättning i det svenska bolaget (inklu-
sive moms) 2011: 172 miljoner kronor.

3. nirAs

Jan Leife

Säljrådgivning 
Köprådgivning  X
Investeringsstrategi  X
Värdering  X
Research  
Analys  X
Uthyrning  X
Bostadsrättsombildning 
Fastighetsförvaltning 
Tillgångsförvaltning
Hyresgästrepresentation  X
Projektledning  X

övriga specialområden: Vindkraftstrans-
aktioner, infrastruktur, kapitalanskaff ning 
samt Retail och urban development.   
Antal anställda i sverige: 275 (totalt 500 
i hela koncernen).
kontor: Stockholm (hk), Göteborg och 
Malmö. (fem kontor i övriga världen).
exempel på genomförda aff ärer: 
Rådgivare till Stockholms stad vid 
försäljningen av cirka 2 300 lägenheter 
från de tre kommunägda bostadsbolagen, 
Familjebostäder, Svenska Bostäder och 

Stockholmshem, till ett totalt värde om 
cirka 2,6 miljarder kronor. 
Transaktionsrådgivare till SAS i en aff är där 
sex separata byggnader avyttras till Sweda-
via Real Estate. Köpeskillingen uppgår 1 775 
miljoner kronor. 
Förvaltningsuppdrag för bland andra 
Alecta, Folksam, Niam och Svenska Bostä-
der (Vällingby City).  
omsättning i det svenska bolaget (inklu-
sive moms) 2011: 500 miljoner kronor.

1. neWsec

Bert-Ove Johansson

Säljrådgivning  X
Köprådgivning  X
Investeringsstrategi  X 
Värdering  X
Research   X
Analys  X
Uthyrning  X 
Bostadsrättsombildning  X 
Fastighetsförvaltning  X
Tillgångsförvaltning  X
Hyresgästrepresentation  X
Projektledning  X
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oBs! Undersökningen bygger på 
uppgifter från de medverkande 
företagen, och några tillfrågade 

företag har valt att inte medverka. Listan gör alltså inga 
anspråk på att vara komplett.

Här listar vi de största fastig-
hetskonsulterna utifrån antal 
anställda. Vi listar även före-
tagens kompetenser. 
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4. FORSEN PROJEKT
bengt Johansson

Säljrådgivning  ............................
Köprådgivning  ...........................
Investeringsstrategi  ..................
Värdering  ......................................
Research   ......................................
Analys  ............................................

Uthyrning  ..............................................................
Bostadsrättsombildning  ..................................
Fastighetsförvaltning .........................................X
Tillgångsförvaltning  ..........................................
Hyresgästrepresentation  .................................X
Projektledning  .....................................................X 

Antal anställda i sverige: 130.  
kontor: Stockholm (hk), Uppsala, Malmö och 
Södertälje. 
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: Cirka 176 miljoner kronor.

5. NAI SVEFA
Lennart Weiss

Säljrådgivning  ............................X 
Köprådgivning  ...........................X
Investeringsstrategi  ..................X 
Värdering  ......................................X
Research   ......................................X
Analys  ............................................X

Uthyrning  ..............................................................X
Bostadsrättsombildning  .................................. 
Fastighetsförvaltning  ........................................
Tillgångsförvaltning  ..........................................
Hyresgästrepresentation ..................................
Projektledning  .....................................................X

övriga specialområden: Fastighetsutveckling, 
samhällsbyggnad, fastighetsrätt, fastighetsin-
formation och utbildning.  
Antal anställda i sverige: 130. 
kontor: 18 kontor över hela Sverige. Huvudkon-
tor i Stockholm. (330 kontor i hela NAI-koncer-
nen globalt).
samarbetspartner: NAI. 
exempel på genomförda aff ärer: Tomteboda 
Postterminal.   
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: 155 miljoner kronor.

. JONES LANG LASALLE
Daniel gorosch

Säljrådgivning   ...........................X
Köprådgivning   ..........................X
Investeringsstrategi    ................X
Värdering   .....................................X
Research   ......................................X
Analys   ...........................................X

Uthyrning    ............................................................X
Bostadsrättsombildning  ..................................
Fastighetsförvaltning   .......................................X
Tillgångsförvaltning  ..........................................
Hyresgästrepresentation   ................................X
Projektledning   ....................................................X

övriga specialområden: Detaljhandelsutveck-
ling, retail.
Antal anställda i sverige:  100 (45 500 totalt i 
koncernen).
kontor: Stockholm (hk) och Göteborg (drygt 
200 kontor globalt).
samarbetspartners: Akershus Eiendom i Norge 
och Sadolin Albaek i Danmark.

exempel på genomförda aff ärer: 
Rådgivare åt AMF Fastigheter vid köp av tre 
köpcentrum i Stockholm (Fältöversten, Ringen 
och Västermalmsgallerian) med en yta av cirka 
60 000 kvadratmeter. Under 2011 gjordes också 
nyuthyrningar i Göteborg och Stockholm av 
drygt 62 000 kvadratmeter kontor och lager/
industri. Ett globalt ramavtal tecknades med 
Volvo Cars Corporation (VCC) som omfattar 
strategisk rådgivning avseende lokalsökning, 
förhandlingar, omförhandlingar, förvärv, avytt-
ringar samt värderingsfrågor.

7. ABERDEEN
göran bengtsson

Säljrådgivning  ............................
Köprådgivning  ...........................
Investeringsstrategi ...................
Värdering  ......................................
Research  .......................................  
Analys  ............................................

Uthyrning  ..............................................................
Bostadsrättsombildning  ..................................
Fastighetsförvaltning   .......................................
Tillgångsförvaltning   .........................................X 
(inklusive sälj- och köprådgivning, investe-
ringsstrategi, analys, fastighetsförvaltning och 
projektledning).
Hyresgästrepresentation  .................................
Projektledning  .....................................................  

övriga specialområden:  Fondförvaltning. 
Antal anställda i sverige: 100 (globalt 400 i 
fastighetsdivisionen).
kontor: Stockholm (hk), Göteborg, Malmö och 
Linköping (13 kontor  i övriga världen).
samarbetspartners: Del av Aberdeen Asset 
Management PLC, global kapitalförvaltare med 
1 800 anställda på 30 kontor över hela världen. 
omsättning i det svenska bolaget 2011: Drygt 
151 miljoner kronor (brutet räkenskapsår 1/10/10 
- 30/9/11).

8. SAVILLS
ulf Nilsson

Säljrådgivning  ............................X
Köprådgivning  ...........................X
Investeringsstrategi  ..................X
Värdering  ......................................X
Research   ......................................X
Analys  ............................................X

Uthyrning  ..............................................................X
Bostadsrättsombildning  ..................................
Fastighetsförvaltning  ........................................X
Tillgångsförvaltning  ..........................................X
Hyresgästrepresentation  .................................
Projektledning  .....................................................X

övriga specialområden: Corporate Finance.
Antal anställda i sverige: 90 (totalt 22 000 
globalt).
kontor: Stockholm (hk) och Göteborg (cirka 250 
kontor över hela världen).
exempel på genomförda aff ärer: Rådgivare till 
SEB Trygg Liv vid försäljningen av kontorsfas-
tigheten Tegeludden 14 på Gärdet i Stockholm. 
Rådgivare när familjen Mannerson sålde fast-
igheten Stadsvakten 2 i centrala Norrköping. 
Rådgivare åt säljarna Aviva Investors och Union 
Investment Real Estate GmbH i när Cityhold 
köpte en nybyggd kontorsfastighet på 1 King-
dom Street i London. 

omsättning i de svenska bolagen (inklusive 
moms) 2011: 165 miljoner kronor.

9. DTZ
Agneta Jacobsson

Säljrådgivning  ............................X
Köprådgivning  ...........................X
Investeringsstrategi  ..................X
Värdering  ......................................X
Research  .......................................X
Analys .............................................X

Uthyrning  ..............................................................X
Bostadsrättsombildning  ..................................X
Fastighetsförvaltning  ........................................X 
(via samarbete med Hestia Fastighetsförvalt-
ning AB)
Tillgångsförvaltning  ..........................................
Hyresgästrepresentation  .................................X
Projektledning  .....................................................X 

övriga specialområden: Sustainability, gröna 
hyreskontrakt.
Antal anställda i sverige: Cirka 85 (totalt har 
sammanslagna DTZ/UGL 43 000 medarbetare).
kontor: Stockholm (hk), Göteborg, Malmö och 
Norrköping (globalt 217 kontor i 194 städer).
samarbetspartner: Hestia Fastighetsförvalt-
ning AB (i Sverige).
exempel på genomförda aff ärer: Scandic 
Grand Central, 18 000 kvadratmeter, Stockholm 
CBD, Berns Salonger, 8 300 kvadratmeter, Stock-
holm CBD, Såpsjudaren, 5 100 kvadratmeter, 
Stockholm CBD, Malmstaden Borg, 168 200 
kvadratmeter, Norrköping, PBA Kalmar, 39 200 
kvadratmeter, Kalmar, Stureplansgruppen 
Avenyn, 1 200 kvadratmeter, Göteborg CBD, 
Klocktornet, 6 500 kvadratmeter, Kungälv.
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: Cirka 162,5 miljoner kronor. 

10. PWC REAL ESTATE
Robert Fonovich

Säljrådgivning  ............................X
Köprådgivning  ...........................X
Investeringsstrategi  ..................X
Värdering .......................................X
Research  .......................................X
Analys  ............................................X

Uthyrning  ..............................................................
Bostadsrättsombildning  ..................................
Fastighetsförvaltning  ........................................
Tillgångsförvaltning  ..........................................
Hyresgästrepresentation  .................................
Projektledning  .....................................................

övriga specialområden: Skatt och revision. 
Antal anställda i sverige: Cirka 80 (inom Real 
Estate, varav 25 inom Real Estate Corporate 
Finance). Totalt 3 400 i Sverige, 169 000 globalt.
kontor: Cirka 125, huvudkontor i Stockholm 
(totalt cirka 770 kontor världen över).
exempel på genomförda aff ärer: Rådgivare till 
LO i samband med förvärv av Kvarteret Lagern 
från Niam - cirka 900 miljoner kronor, rådgivare 
till AMF Fastigheter i samband med förvärv 
av centrumgallerior från Centeni - cirka fyra 
miljarder kronor, pågående uppdrag avyttring 
av bostäder från Nyköpingshem, avyttring av 
Kvarteret Bryggmästaren från Lärarförbundet.

11. CBRE
Mikael Wallgren

Säljrådgivning  ............................X
Köprådgivning  ...........................X
Investeringsstrategi  ..................X 
Värdering  ......................................X
Research   ......................................X
Analys  ............................................X

Uthyrning  ..............................................................X
Bostadsrättsombildning  ..................................X
Fastighetsförvaltning  ........................................
Tillgångsförvaltning  ..........................................
Hyresgästrepresentation  .................................X
Projektledning  .....................................................X

övriga specialområden: Uthyrning inom logis-
tik och retail samt tjänsten Speciality Leasing. 
Även Facility Management via CBRE Corporate 
Outsourcing. 
Antal anställda i sverige: 56 (globalt 34 000).
kontor: Stockholm (hk) och Göteborg (drygt 
300 kontor globalt).
exempel på genomförda aff ärer: Rådgivare till 
Heron International vid försäljningen av Heron 
City samt åt Pramerica vid förvärvet av Vinkeln, 
båda i Kungens Kurva. Rådgivare till Kilenkrys-
set vid försäljningen av en logistikportfölj till 
Nrep samt åt Sagax vid försäljningen av en 
logistikportfölj till Hemfosa. Finansiell rådgivare 
vid försäljningen av kontorsportföljen Karolin i 
Karlstad till Hemfosa. Värdering av Kefren-
portföljen. 

12. TENANT & PARTNER
Torbjörn Eriksson

Säljrådgivning  ............................X
Köprådgivning  ...........................X
Investeringsstrategi  ..................
Värdering  ......................................
Research   ......................................X
Analys  ............................................X

Uthyrning  ..............................................................
Bostadsrättsombildning  ..................................
Fastighetsförvaltning  ........................................
Tillgångsförvaltning  ..........................................
Hyresgästrepresentation  .................................X
Projektledning  .....................................................X

övriga specialområden: Jobbar endast för 
 lokalhyresgäster och -brukare inom ovan-
stående och lokalstrategi, hyresjuridisk råd-
givning, fastighetsteknik, sale and lease back, 
Contract Management samt gröna hyresavtal 
och lokalprojekt.
Antal anställda (i sverige): 55.
kontor: Stockholm (hk) och Göteborg.
exempel på genomförda aff ärer: Canon, Tieto, 
Logica, Göteborg Energi, Imtech, Pensionsmyn-
digheten, Riksrevisionen, Lindorff , Statistiska 
Centralbyrån.
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: 94 miljoner kronor.

13. FASTICON
Roger bengtsson

Säljrådgivning  ............................
Köprådgivning  ...........................
Investeringsstrategi  ..................
Värdering  ......................................
Research  ....................................... 
Analys  ............................................X

Uthyrning  .............................................................. 
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Bostadsrättsombildning  ..................................
Fastighetsförvaltning  ........................................X 
Tillgångsförvaltning  ..........................................
Hyresgästrepresentation  .................................
Projektledning  .....................................................X

övriga specialområden: Upphandlingsstöd, 
förvaltningsstöd, aff ärsstöd, rekrytering och 
kompetensstöd.
Antal anställda (i sverige): 54
kontor: Stockholm (hk), Göteborg och Malmö.
samarbetspartner: Advokatfi rman Lindahl.
exempel på genomförda aff ärer: Upphandling 
driftentreprenad S:t Eriks Markutveckling AB 
(förvaltning av 150 000 kvadratmeter åt Basale), 
samordningsutredning Karlshamns kommun. 
HSB-utbildning – morgondagens förval-
tare, driftrevision Folksam, verksamhets- och 
organisationsutveckling, outsourcing Svenska 
Bostäder.
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: 40 miljoner kronor.

14. GRANT THORNTON
Andreas Adolphsson

Säljrådgivning  ............................X
Köprådgivning  ...........................X
Investeringsstrategi  ..................X 
Värdering  ......................................X
Research  .......................................X
Analys  ............................................X

Uthyrning  ..............................................................
Bostadsrättsombildning  ..................................
Fastighetsförvaltning  ........................................
Tillgångsförvaltning  ..........................................
Hyresgästrepresentation ..................................
Projektledning  .....................................................

övriga specialområden: Revision, ekonomi-
service, skatt, rådgivning, aff ärsrådgivning, 
Business Risk Service, Corporate Finance, IFRS/
kvalifi cerad redovisning, CFO services, interna-
tionella tjänster.
Antal anställda i sverige: Cirka 50 inom Real 
Estate (cirka 1 000 totalt). Totalt 31 000 anställda 
i koncernen.
kontor: 24 kontor över hela Sverige. Huvudkon-
tor i Stockholm. Finns globalt representerade i 
över 100 länder. 

15. CATELLA
Thomas Persson

Säljrådgivning  ............................X
Köprådgivning  ...........................X
Investeringsstrategi  ..................X
Värdering  ......................................
Research  .......................................X
Analys  ............................................X

Uthyrning  ..............................................................
Bostadsrättsombildning  ..................................X
Fastighetsförvaltning  ........................................
Tillgångsförvaltning  ..........................................
Hyresgästrepresentation  .................................
Projektledning  .....................................................

övriga specialområden: Finansiering, kapital-
resning, distressed, rekonstruktioner.
Antal anställda i sverige: 43 (totalt cirka 200)
kontor: Stockholm (hk) Göteborg och Malmö. 
(18 kontor utanför Sverige).
exempel på genomförda aff ärer: Rådgivare till 
Capita vid försäljning av Kefren Properties, 147 

fastigheter, 88 olika köpare, 4,1 miljarder kronor.
Rådgivare till Skanska vid avyttring av en 
tomträtt Gångaren 11 i Stockholm till AMF, 1 275 
miljoner kronor.
Rådgivare till Norrvidden med förvärvsfi nan-
siering och nyemisson  i samband med förvärv 
av fastighetsbolaget Norrvidden, 5,8 miljarder 
kronor.
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: Cirka 155 miljoner kronor.

1. NORDIC PM
Joakim orthén

Säljrådgivning  ............................X
Köprådgivning  ...........................X
Investeringsstrategi  .................. 
Värdering  ......................................X
Research  .......................................X
Analys  ............................................X

Uthyrning  ..............................................................X
Bostadsrättsombildning  ..................................
Fastighetsförvaltning  ........................................X
Tillgångsförvaltning  ..........................................X
Hyresgästrepresentation  .................................
Projektledning  .....................................................X

Antal anställda i sverige: 41.
kontor: Stockholm (hk) och Västerås.
samarbetspartner: Amblin (ekonomisk förvalt-
ning).
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: Cirka 45 miljoner kronor.

17. SVALNER
Viktor Sandberg

Säljrådgivning  ............................
Köprådgivning  ...........................
Investeringsstrategi  ..................
Värdering  ......................................
Research  ....................................... 
Analys  ............................................

Uthyrning  ..............................................................
Bostadsrättsombildning  ..................................
Fastighetsförvaltning  ........................................
Tillgångsförvaltning  ..........................................
Hyresgästrepresentation  .................................
Projektledning  .....................................................

övriga specialområden: Skatterådgivning.
Antal anställda i sverige: 35.
kontor: Stockholm (hk), Malmö och Helsing-
borg. 
samarbetspartner: World Tax Service.

18. FORUM FASTIGHETSEKONOMI (INKL. 
FORUM AFFÄRSUTVECKLING)
Håkan Söderqvist

Säljrådgivning  ............................
Köprådgivning  ...........................
Investeringsstrategi  ..................
Värdering  ......................................X
Research  .......................................X
Analys  ............................................X

Uthyrning  ..............................................................
Bostadsrättsombildning  ..................................X
Fastighetsförvaltning  ........................................
Tillgångsförvaltning  ..........................................
Hyresgästrepresentation  .................................
Projektledning  .....................................................

övriga specialområden: Rättsekonomi.
Antal anställda (i sverige): 35.

kontor: Åtta stycken.
samarbetspartner: IPP - International Property 
Partners.
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: 45 miljoner kronor.

19. COLLIERS INTERNATIONAL
Dan Törnsten

Säljrådgivning  ............................X
Köprådgivning  ...........................X
Investeringsstrategi  ..................X
Värdering  ......................................X
Research  ....................................... 
Analys  ............................................X

Uthyrning  ..............................................................X
Bostadsrättsombildning  ..................................X
Fastighetsförvaltning  ........................................X
Tillgångsförvaltning  ..........................................X
Hyresgästrepresentation  .................................X
Projektledning  .....................................................X

Antal anställda i sverige: 35. (globalt drygt 
12 000).
kontor: Stockholm (hk), Göteborg och Malmö 
(globalt 522 kontor över hela världen).
exempel på genomförda aff ärer: Galjadens 
köp av Bilprovningens före detta huvudkontor 
om 5 516 kvadratmeter i Stockholm. Konecranes 
Lifttrucks köp av en fastighet i Markaryd och 
Corems köp av Teknikmagasinet i Stockholm 
för 43 miljoner kronor. 

20. NAVET
göran Hellström

Säljrådgivning  ............................X 
Köprådgivning  ...........................X
Investeringsstrategi  ..................X 
Värdering  ......................................X 
Research  ....................................... 
Analys  ............................................X

Uthyrning  ..............................................................
Bostadsrättsombildning  ..................................
Fastighetsförvaltning  ........................................
Tillgångsförvaltning  ..........................................
Hyresgästrepresentation  .................................
Projektledning  .....................................................X

övriga specialområden: Corporate Finance, 
aff ärsutveckling och aff ärssystem. 
Antal anställda i sverige: 35.
kontor: Helsingborg (hk), Malmö, Stockholm 
och Göteborg. 
exempel på genomförda aff ärer: GP-huset i 
Göteborg, Visenten på Södra Förstadsgatan i 
Malmö. 
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: 49 miljoner kronor.

21. LEIMDÖRFER
Erik Eliasson

Säljrådgivning  ............................X
Köprådgivning  ...........................X
Investeringsstrategi  ..................X 
Värdering  ......................................X
Research  .......................................X 
Analys .............................................X 

(internt och för kunder)
Uthyrning  ..............................................................
Bostadsrättsombildning  ..................................X 
Fastighetsförvaltning  ........................................
Tillgångsförvaltning  ..........................................X 
(separate accounts)

Hyresgästrepresentation  .................................
Projektledning  .....................................................

Övriga specialområden: Corporate Finance 
(kapitalanskaff ningar, utköp från börsen, 
börsnoteringar, apportaff ärer, block trades med 
mera), fastighetsfi nansiering (refi nansieringar, 
rekonstruktioner, förvärv och försäljning av 
låne portföljer, rådgivning avseende kapital-
struktur, belåningsgrad och riskstrategi med 
mera), strategisk rådgivning och sale-and-
leaseback-transaktioner.
Antal anställda i Sverige: 33 (40 i hela 
koncernen).
Kontor: Stockholm (hk) och Malmö (har också 
kontor i Helsingfors).
Exempel på genomförda aff ärer: Har under 
2012 för Länsförsäkringar Livs räkning sålt 
kontorsfastigheter i centrala Stockholm för 1,6 
miljarder kronor till Atrium Ljungberg, KLP och 
AFA. Var rådgivare åt Skrindan, ägt av Altor och 
Bure, vid försäljningen av Norrvidden för 5,8 
miljarder kronor till Diös. Har även under senare 
tid rest motsvarande fyra miljarder kronor till 
fastighetsrelaterad private equity.

22. TENZING
Tom Lindahl

Säljrådgivning    ..........................X
Köprådgivning  ...........................X
Investeringsstrategi   .................X
Värdering  ......................................
Research  ....................................... 
Analys  ............................................

Uthyrning  ..............................................................
Bostadsrättsombildning  ..................................X
Fastighetsförvaltning  ........................................
Tillgångsförvaltning  ..........................................
Hyresgästrepresentation  .................................
Projektledning  .....................................................

övriga specialområden: Kapitalanskaff ning 
och M&A.
Antal anställda i sverige: 31 (totalt 35 i kon-
cernen).
kontor: Stockholm (Har också kontor i Hel-
singfors och Oslo (via samarbetet med Arctic 
Securities).
samarbetspartner: Arctic Securities i Norge.
exempel på genomförda aff ärer 2011: Finan-
siell rådgivare vid försäljning av innerstadsgal-
leriorna Fältöversten, Ringen och Västermalms-
gallerian till AMF Fastigheter, Landic VIII till 
Hemfosa, Strandvägen 1 samt Strand Hotell i 
Stockholm till privata köpare.

23. EKAN
Dag Larsson

Säljrådgivning  ............................
Köprådgivning ............................
Investeringsstrategi  ..................
Värdering  ......................................
Research  .......................................X  
Analys  ............................................X

Uthyrning  ..............................................................
Bostadsrättsombildning  ..................................
Fastighetsförvaltning  ........................................X 
Tillgångsförvaltning ...........................................
Hyresgästrepresentation ..................................
Projektledning  .....................................................X



2010–2012
Rådgivning avseende �nansiell 
riskhantering och tjänster rörande 
treasury outsourcing.

2010–2012
Rådgivning avseende �nansiell 
riskhantering och tjänster rörande 
treasury outsourcing.

Vår styrka är att vi med 
personligt engagemang,
bred och djup kompetens 

erbjuder kvali�cerad
och kundanpassad 

rådgivning.

Referensuppdrag

September 2011
Rådgivare åt HSB Malmö vid 
re�nansiering av en säkerställd 
kreditfacilitet om 1.600 MSEK.

ReferensuppdragReferensuppdrag

2010–2012 
Arrangör av 8 obligationer för 
kommuner och kommunala bolag. 
Exempel är Södertälje och Malmö. 
Total volym ca 2.500 MSEK.

AGL står under Finansinspektionens tillsyn med tillstånd att driva värdepappersrörelse. 
Tillståndet medför stora krav på kvaliteten i vår verksamhet samtidigt som tillståndet 
möjliggör för AGL att aktivt bistå våra kunder med �nansiering direkt i kapitalmarknaden.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Annons FS konsultspecial 2012_05.pdf   1   2012-05-21   06.17

övriga specialområden: Upphandling och 
implementering av aff ärssystem/fastighets-
system, verksamhets- och ekonomistyrning, 
processkartläggning och processoptimering 
samt organisationsutveckling. 
Antal anställda i sverige: 30.
kontor: Göteborg (hk) och Stockholm. 
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: 49,3 miljoner kronor.

24. RESTATE
björn Isaksson

Säljrådgivning  ............................X
Köprådgivning  ...........................X
Investeringsstrategi  ..................
Värdering  ......................................X
Research  
Analys  ............................................X

Uthyrning  ..............................................................
Bostadsrättsombildning  ..................................X
Fastighetsförvaltning  ........................................X
Tillgångsförvaltning ...........................................
Hyresgästrepresentation ..................................
Projektledning  .....................................................X

övriga specialområden: Nyproduktion för 
bostadsrättsföreningar.
Antal anställda i sverige: 29.
kontor: Stockholm.
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: 45 miljoner kronor (bolaget bil-

dades 2012 genom en sammanslagning av tre 
företag som tillsammans hade en omsättning 
på 45 miljoner kronor).

25. DELOITTE (REAL ESTATE)
Niclas Kazmierczak

Säljrådgivning  ............................X
Köprådgivning  ...........................X
Investeringsstrategi  ..................X 
Värdering  ......................................X
Research   ......................................X
Analys  ............................................X

Uthyrning  ..............................................................
Bostadsrättsombildning  ..................................
Fastighetsförvaltning  ........................................
Tillgångsförvaltning  ..........................................
Hyresgästrepresentation ..................................
Projektledning  .....................................................X

övriga specialområden: Skatterådgivning, 
revision, redovisning, business consulting och 
ekonomiska stödtjänster.
Antal anställda i sverige: 25 (inom Real Estate), 
cirka 1 100 totalt i Sverige (globalt har koncer-
nen cirka 182 000 anställda).
kontor: 35, huvudkontor i Stockholm (drygt 700 
kontor världen över).
omsättning i det svenska bolaget 2011:  1 372 
miljoner kronor (exklusive moms och för perio-
den 1/6 2010 –31/5 2011). 

2. PANGEA
bård bjölgerud

Säljrådgivning   ...........................X
Köprådgivning  ...........................X 
Investeringsstrategi  ..................X
Värdering  ......................................X 
(som en del av analys)
Research   ......................................X

Analys  .....................................................................X
Uthyrning  ..............................................................
Bostadsrättsombildning  ..................................   
Fastighetsförvaltning  ........................................  
Tillgångsförvaltning  ..........................................  
Hyresgästrepresentation  .................................
Projektledning  .....................................................X

övriga specialområden: Corporate Finance 
Services (kapitalresning, fi nansiering, fusion/
fi sjon).
Antal anställda i sverige: 23 (totalt 41 i 
koncernen).
kontor: Stockholm (har också kontor i Oslo).
samarbetspartners: AGL och Ebab.
exempel på genomförda aff ärer: 
Bytesaff är mellan Uppsalahem och Rikshem 
inklusive cirka 1 500 servicelägenheter och 4 
300 studentlägenheter i Uppsala. Underlig-
gande fastighetsvärde: Cirka fem miljarder 
kronor. Rådgivare och placement agent åt 
NP 3 Fastigheter. Rådgivare till Kungsleden 
om förvärv av fastigheterna i Nordic & Russia 

Properties Ltd med ett underliggande värde 
om 4,9 miljarder kronor. 
etablering av Willhem Ab. underliggande 
värde: 7,2 miljarder kronor.

27. NORDIER PROPERTY ADVISORS
Andreas Eneskjöld

Säljrådgivning  ............................X 
Köprådgivning   ..........................X 
Investeringsstrategi  ..................   
Värdering  ......................................X  
Research    .....................................X
Analys  ............................................X 

Uthyrning  ..............................................................X   
Bostadsrättsombildning  .................................. 
Fastighetsförvaltning  ........................................  
Tillgångsförvaltning  ..........................................
Hyresgästrepresentation  .................................
Projektledning  .....................................................X   

Antal anställda i sverige: 20.
kontor: Stockholm (hk) och Malmö.
exempel på genomförda aff ärer: Uthyrning 
av Nordstjernans fastighet, Postenterminalen 
i Solna, etablering till Bank of China Sverige, 
Klarabergshuset vid Stockholms central, SAS HK 
Frösunda Strand. 
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: Cirka 30 miljoner kronor.
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28. NCM DEVELOPMENT (HANDEL)
Lars Toll

Säljrådgivning  ............................
Köprådgivning  ...........................
Investeringsstrategi  ..................
Värdering  ......................................
Research   ......................................
Analys  ............................................

Uthyrning  ..............................................................X
Bostadsrättsombildning  ..................................
Fastighetsförvaltning  ........................................
Tillgångsförvaltning  ..........................................
Hyresgästrepresentation  .................................X
Projektledning  .....................................................X

övriga specialområden: Utveckling av han-
delsfastigheter och citykärnor. 
Antal anställda i sverige: Cirka 20 (totalt 25 i 
koncernen).
kontor: Västerås (hk) och Stockholm (har också 
kontor i Oslo).
samarbetspartners: I Danmark och Finland. 
huvudkontor:  Västerås. 
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: Cirka 46 miljoner kronor.

29. CUSHMAN & WAKEFIELD
Magnus Lange

Säljrådgivning .............................X
Köprådgivning ............................X
Investeringsstrategi  ..................X
Värdering  ......................................X
Research  .......................................X
Analys  ............................................X

Uthyrning ...............................................................X
Bostadsrättsombildning  ..................................
Fastighetsförvaltning  ........................................
Tillgångsförvaltning  ..........................................
Hyresgästrepresentation  .................................X
Projektledning  .....................................................

Antal anställda i sverige: 20 (totalt 14 000 i 
koncernen).
kontor i sverige: Stockholm (globalt 243 kontor 
i 60 länder).
samarbetspartners: ”I alla länder där vi inte har 
egna kontor.”
exempel på genomförda aff ärer: Baronen i 
Kalmar till ING på uppdrag av en privat säljare, 
försäljning av Heron City i Kungens Kurva 
på uppdrag av Heron International till Niam, 
förvärv av Väsby Centrum, Haninge Centrum, 
Bålsta Centrum och Ica Maxi i Helsingborg från 
Unibail-Rodamco på uppdrag av Grosvenor, 
förvärv av Tuna Park i Eskilstuna från Alecta på 
uppdrag av Henderson Global Investors.
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: 30-35 miljoner kronor.

30. CENTRUMUTVECKLING (HANDEL)
Hanna Eidem

Säljrådgivning  ............................X
Köprådgivning  ...........................X
Investeringsstrategi  ..................X
Värdering 
Research   ......................................X
Analys   ...........................................X

Uthyrning   .............................................................X
Bostadsrättsombildning  ..................................
Fastighetsförvaltning  ........................................X
Tillgångsförvaltning  ..........................................
Hyresgästrepresentation ..................................
Projektledning  .....................................................X

övriga specialområden: Konceptutveckling, 
kommersiell projektledning, e-handel för 
köpcentra, centrumledning, centrumarkitektur 
och design.
Antal anställda i sverige: 16.
kontor i sverige: Stockholm.
exempel på genomförda aff ärer: Har utvecklat 
500 köpcentrumprojekt i 17 länder, bland 
annat Kista Galleria, NK, Västermalmsgallerian, 
Arkaden, Skrapan och Bruno. 
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: 14 miljoner kronor.

31. RELIER
Christer backman

Säljrådgivning  ............................X
Köprådgivning  ...........................X
Investeringsstrategi  ..................
Värdering  ......................................
Research  .......................................
Analys  ............................................

Uthyrning  ..............................................................X
Bostadsrättsombildning  ..................................
Fastighetsförvaltning  ........................................
Tillgångsförvaltning  ..........................................
Hyresgästrepresentation  .................................
Projektledning  .....................................................

Antal anställda i sverige: 14.
kontor: Göteborg (hk), Stockholm och Malmö.
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: 13,5 miljoner kronor.

32. AGL
Linus Ericsson

Säljrådgivning  ............................X 
(Finansieringsdelen)
Köprådgivning  ...........................X 
(Finansieringsdelen)
Investeringsstrategi  ..................X 
(Finansieringsdelen)

Värdering  ...............................................................
Research  ................................................................
Analys  .....................................................................X 
Uthyrning  ..............................................................
Bostadsrättsombildning  ..................................
Fastighetsförvaltning  ........................................
Tillgångsförvaltning  ..........................................
Hyresgästrepresentation ..................................
Projektledning  .....................................................

Antal anställda i sverige: 14.
kontor: Stockholm.
exempel på genomförda aff ärer: Finansiering-
en av Turning Torso, arrangör av obligationer 
för ett fl ertal kommuner bland annat Södertälje 
och Malmö.
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: Cirka 35 miljoner kronor.

33. TAM GROUP
Andreas Philipson

Säljrådgivning  ............................                         
Köprådgivning  ...........................X
Investeringsstrategi  ..................X
Värdering  ......................................
Research  ....................................... 
Analys  ............................................ 

Uthyrning  ..............................................................X
Bostadsrättsombildning  .................................. 
Fastighetsförvaltning  ........................................          
Tillgångsförvaltning  ..........................................X

Hyresgästrepresentation  .................................
Projektledning development  .........................X

Antal anställda i sverige: Tolv.
kontor i sverige: Stockholm (hk), Göteborg 
och Malmö.
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: Cirka 25 miljoner kronor. 

34. GATE 46
Fredrik Widing

Säljrådgivning  ............................
Köprådgivning  ...........................
Investeringsstrategi  ..................
Värdering  ......................................X
Research  ....................................... 
Analys  ............................................X

Uthyrning  ..............................................................X 
Bostadsrättsombildning   .................................
Fastighetsförvaltning  ........................................
Tillgångsförvaltning  ..........................................X
Hyresgästrepresentation  .................................X
Projektledning  .....................................................X

övriga specialområden: Utför tjänster inom 
kommersiella lokaler, för fastighetsägare och 
detaljhandelsföretag; intäkts- och kostnadsana-
lyser, hyresgästsondering, uthyrning, fastighets-
utveckling och marknadsanalys, etablering, 
rådgivning, avveckling, kontraktsförvaltning, 
byggprojektledning, konceptutveckling, fastig-
hetsekonomisk och juridisk analys.
Antal anställda i sverige: 10.
kontor: Stockholm.
samarbetspartners: Gate 46 Retail Network 
(Norge, Finland, Danmark, Italien med fl era).
Exempel på genomförda aff ärer: Flaggskepps-
butiker i Stockholm på AAA-lägen, exempelvis 
Tommy Hilfi ger, La Chemise och Oscar Jacobs-
son. Rådgivning och analys av bostadsområ-
det Rosenlundsparken, uppdragsgivare AB 
Stockholmshem. Omlokalisering av hyresgäster 
i före detta Sahlénhuset, inför Mood Stockholm, 
uppdragsgivare AMF Fastigheter. 
 omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: 13,4 miljoner.

35. NORAMA
Roger Stjernborg Eriksson 

Säljrådgivning  ............................X
Köprådgivning  ...........................X
Investeringsstrategi  ..................X
Värdering  ......................................
Research  .......................................X
Analys  ............................................X

Uthyrning  ..............................................................
Bostadsrättsombildning  ..................................
Fastighetsförvaltning  ........................................X
Tillgångsförvaltning  ..........................................X
Hyresgästrepresentation  .................................
Projektledning  .....................................................

övriga specialområden: Finansieringsfrågor.
Antal anställda i sverige: 10.
kontor: Tre kontor. Huvudkontor i Malmö.

Förvaltningsbolag (bolag där tyngd-
punkten ligger på förvaltning, som ej 
har sälj-, köp- och investeringsrådgiv-
ning):

1. ISS FACILITY SERVICES
ola gunnarsson

Analys  ............................................X
Uthyrning  .....................................X
Bostadsrättsombildning  .........X
Fastighetsförvaltning  ...............X
Tillgångsförvaltning  .................
Hyresgästrepresentation  ........

Projektledning  .....................................................

övriga specialområden: Ekonomisk förvalt-
ning.
Antal anställda i sverige: 12 000 (500 inom 
fastighetsområdet). Globalt 535 000 personer.
kontor: Göteborg, Stockholm, Malmö, Linkö-
ping, Växjö, Bromölla, Helsingborg, Norrköping, 
Sundsvall, Uppsala, Östersund, Umeå, Luleå, 
Västerås (fi nns i drygt 50 länder).
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: 5,5 miljarder kronor.

 
2. COOR SERVICE MANAGEMENT
Staff an Ebenfelt

Analys  ............................................X
Uthyrning  .....................................X 
Bostadsrättsombildning  .........
Fastighetsförvaltning  ...............X 
Tillgångsförvaltning  .................X
Hyresgästrepresentation  ........X

Projektledning  .....................................................X
övriga specialområden: Gröna servicetjänster, 
hyresgästservice.
Antal anställda i sverige: 3 400 (globalt 5 400).
kontor: Täckning över i princip hela Sverige, 
huvudkontor i Stockholm (kontor i sju andra 
europeiska länder).
samarbetspartners: Samarbetar med olika 
leverantörer av olika tjänster till olika kunder.
omsättning i det svenska bolaget 2011: 5 015 
miljoner kronor (exklusive moms).

3. RIKSBYGGEN
Sten-åke Karlsson

Analys  ............................................X
Uthyrning  .....................................X
Bostadsrättsombildning  .........X
Fastighetsförvaltning  ...............X 
Tillgångsförvaltning  .................X
Hyresgästrepresentation  ........

Projektledning  .....................................................X

övriga specialområden: Bostadsrättsförvalt-
ning.
Antal anställda i sverige: 2 300.
kontor: 71 (huvudkontor i Stockholm).
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: 4 226 miljoner kronor.



Analys och detaljerad statistik på kontorsmarknaden:

Strateg Fastighetskonsult AB  |  Analysavdelningen

Tel 08-555 147 81  |  lennart.lundblom@strategfast.se

www.strategfast.se

K VA L I F I C E R A D E    K O N K U R R E N S S T U D I E R

Inför förvärv

Vid nyproduktion

Vid omförhandlingar

Sedan 20 år förstahandsvalet bland institutioner,  
investerare, byggbolag och fastighetsbolag.   

Ring eller maila så berättar vi mer.

 Historik 

 Dagsläge

 Prognoser

 Omvärldsfaktorer – Makro

4. PRIMÄR FASTIGHETSFÖRVALTNING
bengt Jildmalm

Analys  ............................................
Uthyrning  .....................................X
Bostadsrättsombildning  .........
Fastighetsförvaltning  ...............X
Tillgångsförvaltning  .................
Hyresgästrepresentation  ........X

Projektledning  .....................................................X

övriga specialområden: Helhetsåtagande 
inom ekonomisk, administrativ och teknisk 
förvaltning. Drift och energiteknisk förvaltning, 
helhetslösningar inom eff ektivisering och 
energioptimering. Byggnation, drift och service 
av fastighets-/ stadsnät med spetskompetens 
inom Fiber/Lan, kabel-TV, kommunikation 
och säkerhet. Förvaltning, drift och skötsel av 
stationer, hållplatser och depåer.
Antal anställda i sverige: 280.
kontor: Göteborg (hk), Uddevalla,  Borås, Norr-
köping, Eskilstuna, Solna, Östersund, Sundsvall, 
Nässjö, Kalmar, Växjö och Lund.
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: 279 miljoner kronor.

5. CREDENTIA
Per Nordin

Analys  ............................................
Uthyrning  .....................................X 
Bostadsrättsombildning  .........X 
Fastighetsförvaltning  ...............X
Tillgångsförvaltning  .................
Hyresgästrepresentation  ........

Projektledning  .....................................................X

Antal anställda (i sverige): Cirka 100.
kontor: Norrtälje.
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: Cirka 300 miljoner kronor.

. HESTIA
gunnar Isaksson

Analys  ............................................
Uthyrning  .....................................
Bostadsrättsombildning  .........
Fastighetsförvaltning  ...............X
Tillgångsförvaltning  .................
Hyresgästrepresentation  ........

Projektledning  .....................................................

övriga specialområden: Teknisk och ekono-
misk fastighetsförvaltning samt fastighetsdrift.
Antal anställda i sverige: 85 (totalt 90 
anställda).
kontor: Stockholm (hk), Malmö, Göteborg, 
Västerås, Gävle och Örnsköldsvik (har två 
danska kontor).
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: 93 miljoner kronor.

7. SEFAB-GRUPPEN
björn granqvist

Analys  ............................................
Uthyrning  .....................................
Bostadsrättsombildning  .........
Fastighetsförvaltning  ...............X
Tillgångsförvaltning  .................
Hyresgästrepresentation  ........

Projektledning  .....................................................

övriga specialområden: Fastighetsdrift, 

brandskydd, markskötsel, FM-tjänster och 
energioptimering. 
Antal anställda (i sverige): 37.
kontor: Två (huvudkontor i Stockholm).
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: 60 Mkr

8. BASALE SVERIGE
Christian Thorén

Analys  ............................................
Uthyrning  .....................................X
Bostadsrättsombildning  .........
Fastighetsförvaltning  ...............X
Tillgångsförvaltning  .................X
Hyresgästrepresentation  ........

Projektledning ......................................................X

övriga specialområden: Due Diligence, bolags-
administration, OVK i egen regi, energioptime-
ring, drift i egen regi. Största förvaltare på den 
norska marknaden.
Antal anställda i sverige: Cirka 30 (totalt 170).
kontor: Stockholm (fyra kontor i Norge).
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: 15 miljoner kronor.
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5. CREDENTIA
Per Nordin

Analys  ............................................
Uthyrning  .....................................X 
Bostadsrättsombildning  .........X 
Fastighetsförvaltning  ...............X
Tillgångsförvaltning  .................
Hyresgästrepresentation  ........

Projektledning  .....................................................X

Antal anställda (i sverige): Cirka 100.
kontor: Norrtälje.
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: Cirka 300 miljoner kronor.

brandskydd, markskötsel, FM-tjänster och 
energioptimering. 
Antal anställda (i sverige): 37.
kontor: Två (huvudkontor i Stockholm).
omsättning i det svenska bolaget (inklusive 
moms) 2011: 60 Mkr

7. SEFAB-GRUPPEN
björn granqvist

Analys  ............................................
Uthyrning  .....................................
Bostadsrättsombildning  .........
Fastighetsförvaltning  ...............X
Tillgångsförvaltning  .................
Hyresgästrepresentation  ........

Projektledning  .....................................................

övriga specialområden: Fastighetsdrift, 
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[ xxxxxx av Eddie Ekberg ]

TEMA: Konsulter
av Nicklas Tollesson

SPåNAR. Daniel Gorosch, Agneta Jacobsson och Dan Törnsten har alla lång erfarenhet av fastighetsbranschen. De är överens om att konsultsidan står 
inför stora utmaningar i framtiden, inte minst beroende på den tekniska utvecklingen som innebär att allt mer information blir tillgänglig för alla.
SPåNAR. Daniel Gorosch, Agneta Jacobsson och Dan Törnsten har alla lång erfarenhet av fastighetsbranschen. De är överens om att konsultsidan står 
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Konsultbranschen år 2022
Tre profi ler om framtidens marknad

Fastighetssverige samlade ihop vd:arna för tre av Sveriges vikti-
gaste konsultbolag för en paneldiskussion om branschens framtid:
l Daniel Gorosch, som vid årsskiftet efterträdde Charlotte 
Strömberg som vd för Jones Lang Lasalle.
l Agneta Jacobsson, som var med och startade dåvarande Värde-
ringshuset 1984 och som sedan 2004 har varit vd för DTZ.
l Dan Törnsten, som sedan 2009 har varit vd för Colliers Inter-
national.

Att sia om framtiden är alltid svårt, men vi kan förmodligen 
vara ganska säkra på att den tekniska utvecklingen kommer 

att fortsätta. hur kommer detta att påverka den svenska 
konsultbranschens framtid?
Agneta Jacobsson:

– Transparens är en trend i hela världen. En transparent fastig-
hetsmarknad är bra men det blir lättare för marknadens aktörer 
att göra transaktioner och hyra lokaler själva. I framtiden kommer 
allt fl er att ha tillgång till allt mer information, vilket innebär att 
vi måste bli ännu vassare.

Daniel Gorosch:
– Konsulter kommer inte att behövas för enklare analystjäns-

ter eller till exempel vanlig enkel lokalmatchning. Det kommer 

Det har hänt mycket inom konsultbranschen de senaste tio åren – och rimligtvis 
kommer de närmaste tio åren att innebära minst lika stora förändringar. Men i vilken 
riktning? Vilka tjänster kommer att efterfrågas mer om tio år? Vilka försvinner? Vilka 
blir framtidens vinnare? Fastighetssverige samlade tre tunga branschprofi ler för ett 
rundabordssamtal kring temat ”Den svenska konsultbranschen år 2022”.

Bild: N
iclas Liedberg
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[ xxxxxx av Eddie Ekberg ]

TEMA: Konsulter

inte att räcka med att bara förmedla en lokal, framtidens tjänster 
måste tillföra värde. IT-lösningarna utvecklas hela tiden, man 
kommer i framtiden inte att behöva springa runt lika mycket 
på visningar, man kommer att få en allt bättre bild av lokalerna 
genom tekniska framsteg på internet.

Dan Törnsten:
– Rena uthyrningskonsulter kommer att få det svårare i fram-

tiden, dels på grund av tekniken men också för att fastighets-
ägarna blivit duktigare på att själva hantera sina vakanser. 

Den nya tekniken kommer att ställa högre krav på analystjänster.
Dan Törnsten:
– Det är avsevärt färre analystjänster i dag om vi tittar tio år 

tillbaka i tiden. Men jag tror inte att det är ett område på väg 
bort, den nya tekniken gör framförallt att vi behöver tillmötesgå 
marknaden på andra sätt. Analyser blir ett sätt att kommunicera 
med sina kunder och visa sin expertis snarare än något kunden 
beställer. 

Daniel Gorosch:
– Det kommer alltid att fi nnas en marknad för mer framåt-

blickande analys.
Agneta Jacobsson:
– Vi kommer inte att kunna ta betalt för information, men vi 

kommer att kunna ta betalt för kunskap. 

vad kommer att efterfrågas mer i framtiden än i dag?
Daniel Gorosch:

– Tenant rep-sidan kommer att utvecklas. Om vi jämför med 
resten av Europa och USA känns det som att detta är en omogen 
marknad i Sverige i dag. Det kommer att bli mer komplicerade 
kontraktsskrivningar och förhandlingar i framtiden.

hur ser ni på förvaltningssidan?
Dan Törnsten:

– Ett marknadssegment där man inte kan tjäna de stora peng-
arna, men som behövs som basintäkt och för att kunna erbjuda 
en hel produktcykel från uthyrning, utveckling samt köp och sälj.

Daniel Gorosch:
– Det är små marginaler. Våra förvaltningsuppdrag är nästan 

uteslutande för internationella aktörer och där är vi ofta med 
hela vägen från köpuppdrag till utveckling, uthyrning och se-
dan sälj. Det är viktigt att kunna erbjuda hela paketet. På detta 
sätt kan vi addera värde för våra kunder och därmed även oss 
själva.

värdering?
Agneta Jacobsson:

– Det kommer alltid att fi nnas ett behov av kvalifi cerade vär-
deringstjänster. Man kan tro att man bara behöver en penna och 
ett excelark, men det är inte så himla lätt. Vi värderar fastigheter 
för 350 miljarder kronor om året, och för det krävs väldigt mycket 
marknadsinformation, och det är inte den sortens information 
som kommer att vara tillgänglig för alla. Det kommer också i 

namn: Daniel Gorosch.
Ålder: 41 år.
Familj: Fru och tre barn.
bor: Lidingö.
på jLL sedan: 2008, kom då från Amplion Struk-
turkapital. Vd sedan 1 januari i år.
talang utanför yrket: ”Jag var en gång i tiden 
bra på fotboll, spelade i AIK till junioråldern.”

namn: Agneta Jacobsson.
Ålder: 55 år.
Familj: Man och tre barn.
bor: Norr Mälarstrand.
på dtZ sedan: 1984, då hon var med och startade 
föregångaren Värderingshuset. Vd sedan 2004.
talang utanför yrket: ”Jag är bra på att laga mat, 
jag slår nog alla här i potatisskalning.”

namn: Dan Törnsten.
Ålder: 54 år.
Familj: Fru och sju barn.
bor: Hammarby Sjöstad.
på colliers sedan: 2002, då han kom från 
egen verksamhet. Vd sedan 2009.
talang utanför yrket: ”Jag seglar gärna, 
och är ganska bra på det.”



Genom-
förande-
kraft
förande-
kraft

Under 2011 genomförde Catella försäljningar 
i Västsverige till ett totalt fastighetsvärde 
om cirka 5,5 miljarder kronor. 

Ett aktuellt exempel är försäljningen  
av Diligentias fastighet Inom Vallgraven 57:7  
i centrala Göteborg.

Catella Corporate Finance är ledande på den svenska marknaden inom rådgivning avseende fastig-
hetstransaktioner och fastighetsrelaterade tjänster inom debt and equity capital markets. Under  
2011 genomförde Catella totalt 77 fastighetstransaktioner i Sverige till ett sammanlagt värde om cirka 
27 miljarder kronor. Vi erbjuder samtliga kompetenser som krävs för att genomföra komplicerade 
affärer. I Sverige har vi ett femtiotal anställda och kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
www.catella.se
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[ xxxxxx av Eddie Ekberg ]

TEMA: Konsulter

framtiden vara en fördel, inte minst ur trovärdighetssynpunkt, att 
vara stor inom det här området.

Miljösidan är ett område som växer, och som kommer att fort-
sätta växa.

Agneta Jacobsson:
– Titta tio år bakåt, då var miljön mest ett problem som skulle 

hanteras, i dag ser man positivt på miljöfrågan, den ses som en 
möjlighet. I framtiden kommer miljöfrågorna att fi nnas med 
överallt, i alla led och i alla sammanhang.

kommer det att fi nns fl er eller färre konsultbolag om tio år?
Dan Törnsten:

– Färre. Det kommer att bli viktigare att erbjuda helhetslös-
ningar och expertis; att ha ett tydligt budskap mot marknaden 
för att nå framgång. Det kommer att ställas allt högre krav på vår 
kommunikation för att lyckas. Jag kan tycka att det behövs en 
tydligare diversifi ering bland konsulterna generellt.

Daniel Gorosch:
– Jag tror att det kommer att vara ungefär lika många. Vi  verkar 

på en växande och alltmer internationell marknad. Däremot tror 
jag att de mellanstora bolagen kommer att få det tuff t. Det kommer 
att fi nnas en del riktigt stora, och fullservice-aktörer, och det kom-
mer att fi nnas många små och väldigt nischade aktörer, antingen 
geografi skt nischade eller inriktade på något specifi kt segment.

vilka tjänster kommer att vara mest lönsamma om tio år?
Dan Törnsten:

– Det kommer fortfarande vara transaktioner. Men man kan 

 lägga till vad som händer efter transaktionen. Om man kan 
 addera värde genom att utarbeta aff ärsplaner kring utvecklingen 
av fastigheten kan det bli ännu mer lönsamt.

Daniel Gorosch:
– Köprådgivning är ett område som kan utvecklas. Att ”kors-

befrukta” olika tjänster till kunderna och hålla kunden i handen 
genom fl era faser i ”ägandecykeln” innebär att vi som rådgivare 
tillför ett mervärde som kunderna kommer att vara beredda att 
betala för. 

Andra framtidstrender?
Agneta Jacobsson:

– Jag kanske talar i egen sak här eftersom jag är ordförande i 
RICS i Sverige, men jag är säker på att internationella standar-
der kommer att implementeras i hög grad. Sannolikt blir också 
utbildningar, som till exempel masterprogrammet på KTH, 
 certifi erade efter internationell standard. Jag tror att internatio-
nella regler för exempelvis värdering, mäkleri och förvaltning 
kommer att användas i mycket högre grad.  

Agneta Jacobsson:
– Vi har börjat se en trend att duktiga medarbetare byter 

arbets plats oftare och på ett annat sätt än tidigare. Det har förut 
funnits ett slags hederskodex som har gjort att man sällan bytt 
direkt mellan konsultbolag, men i dag är det ju hela havet stormar. 
Det här har vi sett i Europa, exempelvis England, i många år och 
vi kommer att få vänja oss vid den utvecklingen i Sverige också. 
Och det driver branschen framåt, duktiga människor tar med sig 
något bra från ett bolag till ett annat.  

Titta tio år bakåt, då var miljön mest
ett problem som skulle hanteras, i dag ser man 

positivt på miljöfrågan, den ses som en möjlighet. 
I framtiden kommer miljöfrågorna att fi nnas med 

överallt, i alla led och i alla sammanhang.



Arbetar du i Sveriges  
snyggaste kontor?

Nominera det på
www.sverigessnyggastekontor.se

Nomineringen startar måndag 13 augusti

Presenteras av Lokalnytt
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KrÖniKaKrÖniKaKrÖniKaKrÖniKaKrÖniKaKrÖniKa
Erik Bodin | Leimdörfer

 V   i har sett såväl upp- som nedgångar på den svenska 
fastighetsmarknaden under de senaste tio åren. Till ex-
empel steg priserna på kommersiella fastigheter med 
30 procent mellan 2004 och 2007, för att därefter sjun-

ka med tio procent under 2008 och 2009. Vilka investerare har 
lyckats göra aff ärer vid rätt tidpunkter? Vi har studerat hur den 
faktiska prisnivån (enligt IPD Svensk Fastighetsindex) förhållit 
sig till den trendmässiga prisutvecklingen mellan åren 2000 och 
2010, och med hjälp av en databas över genomförda fastighets-
transaktioner på den svenska marknaden under samma tidsperiod 
kunnat se vilka investerargrupper som köpt billigt och sålt dyrt.

PRISNIVå, TRENDMÄSSIg PRISuT VECKLINg oCH 
 åRLIg TR ANSAK TIoNSVoLyM I  SVERIgE, 2000–2010:

opportunistiska fastighetsfonder, vars strategier till 
viss del  baseras på hur avkastningskraven utvecklas över tid, och 
som har möjlighet att med en relativt kort investeringshorisont 
gå in och ut ur olika marknader utifrån hur de värderas vis-à-vis 
varandra, har presterat väl med avseende på tajming.

Även staten och kommunerna har genomfört aff ärer vid gynn-
samma tidpunkter – i synnerhet gäller det Stockholms Stads för-
säljning av Centrumkompaniet 2007 och svenska statens försälj-
ning av Vasakronan 2008.

Investerare med en lång placeringshorisont, till exempel insti-
tutionella investerare och vissa börsnoterade fastighetsbolag, har 
underpresterat med avseende på tajming. För denna investerar-
grupp har det varit viktigare att fi nna fastigheter som genererar 
en god direktavkastning över innehavsperioden än att köpa dessa 
billigt och sälja dem dyrt.

För institutionella investerare utgör dessutom fastigheter ett 
av fl era tillgångsslag i portföljen, tillsammans med bland annat 
aktier och räntebärande papper, och en analys som enkom stude-
rar fastighetsaff ärer bortser från hur fastigheter avkastar jämfört 
med andra tillgångsslag.

även investerare som arbetar aktivt med förvaltning: 
value add-fastighetsfonder och många börsnoterade fastighets-
bolag, har lyckas sämre med tajming jämfört med andra inves-
terargrupper. Uthyrning, ombyggnation och ompositionering av 
fastig heter kan mycket väl kompensera för tajming, och fokus för 
investerarna blir att fi nna och förvärva fastigheter med potential, 

Köpa billigt och sälja dyrt
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snarare än att förvärva dessa fastigheter vid rätt tidpunkt. 
Omsättningshastigheten på transaktionsmarknaden har varit 

högre när priserna varit som högst. Ur en säljares perspektiv är 
det givetvis rationellt att sälja fastigheter när priserna hunnit stiga 
till höga nivåer. Ur en köpares perspektiv kan det, i likhet med 
vad som beskrivs ovan, förklaras av att många investerare söker 
fastigheter som passar en viss strategi och att dessa fastigheter 
tenderar att marknadsföras först när priserna stigit.

Dessutom fi nns det sannolikt en tendens till fl ockbeteende på 
marknaden, det vill säga att priserna förväntas fortsätta stiga trots 

att de redan befi nner sig på höga nivåer – samma mekanismer 
som tidvis ger upphov till prisbubblor.

Investerare som har lyckats bäst med tajming tenderar att ha 
sålt något före pristoppen 2007. Därmed undvek de risken att 
sälja i en snabbt nedåtgående marknad, om än till priset av att 
inte ha lyckats ”pricka toppen” på kurvan.

Sammanfattningsvis verkar det vara svårare att köpa billigt än 
att sälja dyrt. Investerargrupper som har underpresterat med av-
seende på tajming har snarare köpt sina fastigheter för dyrt, än 
sålt dem för billigt.   

Investerargrupper som har 
underpresterat med avseende på 
tajming har snarare köpt sina fastig-
heter för dyrt, än sålt dem för billigt.

Namn: Erik Bodin.
ålder: 27 år.           
Familj: Flickvän och föräldrar.
bostad: Bostadsrätt på Kungsholmen.
Titel: Analyschef.
Fritid: Böcker och resor.

Bild: N
iclas Liedberg
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[ xxxxxx av Eddie Ekberg ]

Patrik Enblad lämnade Newsec i mars efter drygt två år som vd, 
efter att han och Urban Edenström haft olika åsikter om bolagets 
framtida utveckling.

Fastighetssverige träff ar ägarbolaget Strongholds vd och stor-
ägare Urban Edenström i mitten av maj. Han har hoppat in som 
vd för Newsec för, som han säger, ”andra eller tredje gången, jag 
vet inte riktigt”.

– Patrik och jag har inga hard feelings mot varandra. Vi är 
fortfarande kompisar, han ringde förresten mig precis i ett annat 
ärende. Jag har egentligen ingen lust att recensera hans arbete i 
efterhand, men han kom inte till sin rätt i den här typen av bolag, 
han passar mer på helägda bolag, han är van vid att vd:n har sista 
ordet, säger Urban Edenström.

Innan det är dags att utse en efterträdare till Enblad har New-
sec organiserats om en hel del. Det gamla moderbolaget har av-
vecklats. I princip har Newsec nu två bolag per land, ett för-
valtnings- och ett rådgivningsbolag (analys och värdering samt 
transaktioner).

– Varje dotterbolag får nu ta hand om sig självt, och de köper nu 
tjänster av varandra. Vi har fl yttat ner mer ansvar på respektive 
bolag och respektive land, säger Urban Edenström.

varför har ni gjort de här förändringarna?
– Till att börja med sänker vi kostnadsbilden dramatiskt. Men 
framför allt ger vi dem som genererar intäkterna mer frihet, makt 
och befogenheter. De som arbetar på respektive marknad är de 
som bäst kan sin verksamhet och omvärld. De får nu ta större 
ansvar. Man kan säga att vi har satt ett tydligt ramverk – kliver de 
inte över staketet så får de göra vad de vill där innanför.

Dessutom har en executive committee bildats, och där sitter 
samtliga vd:ar inom Newsec. 

den nye vd:n kommer alltså att få mindre makt än vad 
 enblad hade. vad blir dennes roll i bolaget?
– Det kommer mer att handla om att coacha, få ihop och följa 
upp. Sedan är det ju så att Norden är en liten marknad, det bor 

Sedan Patrik Enblad lämnade Newsec i mars 
har grundaren Urban Edenström som tillför-
ordnad vd organiserat om och decentralise-
rat bolaget.

I en öppenhjärtig intervju berättar han här 
om sin syn på en eventuell börsnotering, om 
sina söners framtid i koncernen – och om 
Enblads efterträdare.

– Före semestern lämnar jag över vd-
posten. Den nye vd:n kommer att rekryteras 
internt, säger Urban Edenström.

Edenström om 

NyA NEWSEC

TEMA: Konsulter
av Nicklas Tollesson



Din partner för 
affärsstödsutveckling

META erbjuder sedan 1990 kvalifi

cera de och oberoende konsulttjänster 

för affärsstödsutveckling inom främst 

verksamhetsutveckling och informa

tionshantering.

Effektivt och målmedvetet tillför vi 

bestående mervärden genom att med 

kompetens och stort engagemang  

i samverkan med kunderna utforma 

och förverkliga planer och strategier.

färre människor i Norden och Baltikum än det gör i Polen. Så när 
amerikaner vill investera i Norden och vill ha rådgivning vill de 
ha en person att prata med, inte flera stycken. 

och det kommer att bli en internrekrytering?
– Ja. Vi har 700 kompetenta medarbetare att välja mellan.

Newsec satsar just nu hårt på att stärka sin position på transak-
tionssidan. Bolaget Newsec Investment har bildats med medar-
betare från Rosengren & Co och DTZ Näringsliv. Ett annat steg 
är att erbjuda delägarskap åt framstående medarbetare inom det 
svenska rådgivningsbolaget.

– Vi på Stronghold är en aktiv och otålig ägare. Niam är ledan-
de på sin marknad, Datscha är i princip ensamt på sin marknad, 
Newsec Asset Management är betydligt större än dess konkur-
renter, när det gäller analys skulle jag säga att vi är i topp  – men 
vi är inte det när det kommer till transaktioner. Men vi ska bli etta 
och vi ger oss inte förrän vi är där.

– Vi är helt klart på rätt väg, vi har på kort tid fått in fyra

LÄMNAR SNART ÖVER. 
Stronghold- och Newsecgrun-
daren Urban Edenström är till-
fällig vd efter Patrik Enblad på 

Newsec. Men före semestern 
räknar han med att lämna över 

till en permanent vd. Och det 
kommer att bli en internrekry-
tering. ”Vi har 700 kompetenta 
medarbetare att välja mellan”, 

säger Urban Edenström.

Bild: Niclas Liedberg
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mandat som kan generera mer än 20 miljoner kronor i ersättning 
per uppdrag, det sista av de uppdragen fi ck vi inte i konkurrens 
med andra fastighetskonsulter, utan med investmentbanker. Vi-
dare har vi en ordervolym som överstiger tidigare årsomsättningar. 
Förklaringen ligger i att vi har byggt upp ett bra transaktionsteam. 
Bert-Ove Johansson, som kom in som transaktionschef och som 
nu är chef för det svenska rådgivningsbolaget, är bäst i Sverige 
på transaktioner, och under hans ledning har transaktionsteamet 
hittills fördubblats till 18 personer, och därutöver tillkom  nyligen 
tolv personer inom nya Newsec Investment.

– Nästa steg är att erbjuda delägarskap. Vi håller just nu på och 
säljer 49 procent av det svenska rådgivningsbolaget. Tanken är att 
vi ska behålla och attrahera de absolut bästa inom transaktioner 
i Sverige.

din son johan har utsetts till försäljningschef för newsec i 
sverige, hur ser du på hans roll inom newsec och stronghold?
– Jag är huvudägare i koncernen. Och jag kan bli överkörd av ett 
tåg i morgon. Om det händer har jag tre söner som kommer att 
ta över mitt ägarskap. De har länge varit involverade i vad som 
händer kring bolagen, det är vår skyldighet som huvudägare att 

vara förberedda på vad som kan komma att hända i framtiden. 
– Men det där handlar om ägandet. Vad gäller de operativa 

delarna så lägger jag mig överhuvudtaget inte i vilken roll  Johan 
eller mina andra söner har. Ingen diskuterar någonsin det med 
mig – det har hänt en gång, och då markerade jag tydligt att det 
var ett misstag … Att  Johan nu blev försälj-
ningschef hade jag inte något med att göra, 
det initierades innan jag gick in som vd.

johan edenström, 29, har tidigare varit 
trainee inom alla Newsecs aff ärsområden, 
och var tidigare försäljningschef för New-
secs förvaltningsdel. Nu är han också försälj-
ningschef för rådgivningsdelen. Han är också 
styrelse suppleant i Stronghold och Niam. Niklas Edenström, 25, 
 jobbar med corporate fi nance på Newsec, medan Per Edenström, 
27, fortfarande studerar och arbetar extra på Niam.

patrik enblad pratade efter att han tillträtt om en eventuell 
börsnotering av newsec?
– Jag är inte ett dugg intresserad av det, jag tycker att varje dag 

Det blir en 
internrekrytering, vi 
har  kompetenta 
medarbetare att 
välja mellan.

TEMA: Konsulter



Undrar Sveriges ledande projektledningsföretag 
med hållbarhetsutveckling

Att flytta 
gränser är 
att växa
Hur kan vi 
hjälpa dig?
Vill du växa med större perspektiv? Läs mer om vad vi erbjuder på 
www.hifab.se

som går visar att det finns nackdelar med att vara börsnoterad. 
Det som skulle kunna göra en börsnotering aktuell hade varit 
om vi hade haft behov av ett större kapitaltillskott, men det har 
vi inte för tillfället.

– Ta en duktig person som Ericssons vd Hans Vestberg. Hur 
mycket tid lägger han på att informera börsen och handskas med 
ilskna aktieägare? Tid som han i stället hade kunnat lägga på 
att utveckla bolaget. Titta på börsbolagens styrelser; där placerar 
institutionerna in folk som inte har något eget direkt ägarintresse 
i bolagen. I våra styrelser har alla ledamöter personliga ägarintres-
sen. Vår filosofi är att om det finns pengar att skydda lägger man 
mer krut på sitt arbete.

hur ser du på framtiden för newsec?
– Vi har som mål att vi ska omsätta en miljard om året och göra 
en vinst på runt 150 miljoner kronor, och detta främst genom att 
växa organiskt. I dag ligger vi på en omsättning på drygt 600 
miljoner kronor.

någon prognos för årets vinst?
– Nej. Vi är inte börsnoterade, ler Urban Edenström nöjt.

NE WSEC

•	 Newsec,	som	grundades	1994	är	Nordens	i	särklass	största	fastig	hetskonsult.	Bolaget	
profileras som ”The Full Service Property House in Northern Europe”, och erbjuder ett 
helhetsutbud av fastig hetsrelaterade tjänster. Newsec har egen verksamhet i Sverige , 
Norge, Finland och Baltikum.

•	 Björn	Lindeborg	är	vd	för	Newsec	Asset	Management	i	Sverige.	Bert-Ove	Johansson	är	
vd för Newsec Sverige, som omfattar Newsecs övriga svenska verksamheter.

nya personer på ledande poster inom newsec sedan i mars:
•	 Anders	Thorell,	vd	för	det	nya	bolaget	Newsec	Investments,	närmast	från	DTZ	Näringsliv.

•	 Gabrielle	Hemmerlind,	ansvarig	för	det	nya	affärsområdet	extern	uthyrning,	närmast	
från DTZ.

•	 Johan	Edenström,	försäljningschef	för	alla	Newsecs	svenska	affärsområden.

•	 Anne-Charlotte	Lydén,	retailchef,	närmast	från	Doc	Morris.

STRoNgHoLD

•	 Urban	Edenström,	58,	är	vd	och	huvud	ägare	i	Stronghold,	som	äger	Newsec,	Niam	och	
Datscha. 

•	 Stronghold	äger	också	en	del	i	Fredrik	Eklunds	lyxmäklarfirma	Eklund	Stockholm	New	
York (”En alldeles för liten andel, jag ska diskutera det med Fredrik”, säger Urban Eden-
ström.)
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Enligt SKL (Statens Kommuner och Landsting) fi nns det i 
 Sverige samhällsfastigheter till ett värde om cirka 900 miljar-
der kronor. Av dessa är cirka hälften kommunägda och det råder 
ingen tvekan om att det är stora mängder samhällsfastigheter som 
kommer ut på marknaden de närmaste åren.

– Jag skulle tippa på att det rör sig om fastigheter för cirka 
250 miljarder kronor på 
tio år, säger NAI Svefas 
vd Lennart Weiss.

Förra året omsattes det 
samhällsfastigheter för 
cirka tio miljarder kronor 
i Sverige.

– Men jag tror att den 
siff ran kommer att fördubblas, eller tredubblas, bara inom ett år, 
säger Lennart Weiss.

Och eftersom mycket kapital nu letar efter trygga och lång siktiga 
investeringar och det ur säljarens perspektiv råder en  attraktiv pris-
sättning kan man misstänka att han inte är helt fel ute. Dessutom 

talar ett enormt ackumulerat underhållsbehov i kommunernas 
samhällsfastigheter, som dessutom ofta prioriteras bort, ytterligare 
för att kommunerna säljer delar av sitt bestånd för att skaff a kapital 
till underhåll. En del kommuner vill dessutom helt enkelt vitalisera 
fastighetsägandet genom att sprida ägandet till fl era aktörer. Många 
inser också att deras kärnverksamhet inte är att äga fastigheter.  

nai svefas vd såg tidigt den här utvecklingen och man 
har en uttalad ambition att ta en stor plats på den här mark-
naden. Det innebär dels att man vill ha med sig ett större antal 
konkreta säljuppdrag hem när de 100 mötena som är planerade i 
årets kommun turné är avverkade. 

– I nuläget har vi genomfört ett tiotal möten, vi har ett fyrtio-
tal möten inbokade och ambitionen är 100 möten i år. Vi åker i 
team om två–fyra personer med minst en senior medarbetare ut 
till landets kommuner i princip hela tiden för att ha möten med 
kommunstyrelsens ordförande och/eller kommundirektören. 
Vi för en diskussion om kommunens roll som fastighetsägare 
och hur vi kan hjälpa till. Intresset är jättestort och vi är både 

”Vi ska bli kommunernas 
SJÄLVKLARA konsultbolag”
NAI Svefa på rikstäckande kommunturné för att positionera sig på het marknad

Underhållsbehovet i kommunens samhällsfastigheter är enormt. Det är en an-
ledning till att fl er och fl er kommuner överväger att sälja. Här kommer NAI Svefa 
tidigt in i bilden – just nu är man ute på en riksomfattande kommun turné som 
man hoppas är starten på en helt ny position på den här marknaden.

Vi kan gå in som ett 
externt stadsbyggnadskon-
tor och hjälpa kommunen 
genom hela processen.

TEMA: Konsulter
av Eddie Ekberg
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På TuRNé. NAI Svefa, med vd:n Lennart Weiss i spetsen, är ute på en riksomfattande turné där man i år har som mål att besöka 
100 kommuner. Målet är att bli kommunernas självklara konsultbolag och ha med sig ett stort antal säljuppdrag hem.

 glada och lite förvånade att det har gått så enkelt att boka de här 
 mötena, säger Lennart Weiss. 

Han är noga med att påpeka att målet med mötena inte är att 
sätta upp så många som möjligt av kommunernas fastigheter på 
säljsidan.

– I den mån vi rekommenderar försäljning är vårt mål att de 
ska kunna göra det på rätt sätt, i linje med kommunens strategi 
och för skattebetalarnas bästa. Vi försöker vara ansvarsfulla och 
goda rådgivare helt enkelt, säger han.

men planen är större än att ha med sig en mängd sälj-
uppdrag hem.

– Vi håller just nu på och bygger upp en helt ny avdelning för 
samhällsbyggnad inom bolaget. Här kan vi gå in som ett  externt 
stadsbyggnadskontor och hjälpa kommunen genom hela processen 
från råmark till färdig bebyggelse. Vi vill bli kommunernas själv-
klara konsultbolag. Det passar vår bolagsstruktur bra och jag ser en 
stor tillväxtpotential här på några års sikt. Efterhand kommer vi att 
behöva bredda vår kompetensmix och även anställa samhällsplane-

rare, ekonomer och kanske till och med några arkitekter, säger Len-
nart Weiss som dock betonar att NAI Svefa, även framåt, har am-
bitionen att arbeta både mot den privata och offentliga marknaden.

Innan han blev vd på NAI Svefa jobbade han på Veidekke och 
före det inom HSB. Dessförinnan hade Lennart Weiss en politisk 
karriär bland annat med uppdrag inom regeringskansliet och på 
landstinget i Stockholm. 

– Ja, min bakgrund är ju inte direkt någon nackdel i det här 
fallet. Jag känner en hel del folk i Kommunsverige och jag vet hur 
det fungerar.  

”Vi ska bli kommunernas  
SJÄLVKLARA konsultbolag”

PubLIK A FASTIgHE TER/SAMHÄLLSFASTIgHE TER

Publika fastigheter/samhällsfastigheter/specialfastigheter omfattar fastig-
heter med följande typ av användning:
l Skola   l Vård
l Äldreboende  l Polis- och brandstationer
l Enheter för rättsväsende (exempelvis tings- och hovrätter)
l Kontor med andra typer av statliga hyresgäster

Exempel på köpare: Hemsö, Rikshem, Hemfosa, Kungsleden och Svea-
fastigheter.

Bild: Niclas Liedberg
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

GÄSTSKRIBENT: FASTIgHETSANALyTIKERN HAR oRDET
NAMN: Pernilla Arnrud Melin.
åLDER: 36 år.
TITEL: Head of research CBRE Sverige.
På CbRE SEDAN: 2007.
FRITID: Uppskattar god mat samt 
natur- och kulturupplevelser med en 
förkärlek till Italien.

I London är den nya trenden att göra ett bra kap och få valuta för 
pengarna inte att köpa dyra och exklusiva varor. Ett exempel är 
Primark, en lågprisbutik inom mode som sedan några år tillbaka 

etablerat en stor butik på 
Oxford Street. Butiken har 
blivit mycket framgångs-
rik och därmed förvånat 
många skeptiker. Samma 
trend börjar vi se i Sverige 
– nya koncept har etablerat 
sig i stadskärnorna och flera 

är på väg in till galleriorna. Trenden går från uppskalade butiker 
till butiker som erbjuder ”value for money” och fynd.

många av de nyare galleriorna vill vara i framkant och 
erbjuda ett unikt koncept. Det kan vara lyckat om man ser till att 
inkludera och inte exkludera kunder. Viktigt att bilden är tydlig, 
att man är väl medveten om vilken konsumentplattform som man 
till slut kommer att stå på. Det är de som är kunderna.

Det finns prestige i att placera ett högstatusmärke i sina butiks-

lokaler men skepticismen har däremot varit stor över att ta in ett 
lågprismärke. ÖoB är ett exempel på ett lågprismärk som lyckats 
slå sig in och deras cityetableringar går mycket bra, de planerar 
att expandera ytterligare med cirka 10-20 butiker i citylägen inom 
nästkommande tre år. 

i finland har uff jobbat för att få in butiker i bra galleria-
lägen. De har anpassat utformningen och inredning framgångs-
rikt. Många av de som besöker UFF i gallerian Mamin Nova  
i Helsingfors tillhör en köpstark målgrupp. Även i Sverige ser vi 
att den kvalificerade secondhand-handeln som attraherar ett brett 
spektrum av konsumenter har flyttat från bakgator och industri-
områden för att nu ligga på mer eller mindre A-lägen. 

Det är bara en tidsfråga innan vi ser dem komma in i de svens-
ka galleriorna.

Profileringsmodellen för butiksmix har en bas med störst kon-
sumentplattform där bland andra H&M ligger. Under lång tid 
har butiksetablerarna tittat nästan entydigt från basen och uppåt 
i pyramiden. Ju högre upp man klättrar i pyramiden desto snä-
vare konsumentplattform. Under sin formaliseringsprocess är det 

Trenden vänder
– lågprismärken till citylägen

Tidigare har det varit stor skepticism kring att 
ta in ett lågprismärke i citylägen. Men nu 
börjar trenden vända, fyndkedjorna börjar 
ta plats i stadskärnorna.

Bild: CBRE

Trenden går från upp-
skalade butiker till butiker 
som erbjuder ”value for 
money” och fynd.
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CBRE Group Inc. är världens största 
företag inom fastighetsrådgivning 
med 34 000 anställda över hela 
världen. I Sverige har CBRE två 
kontor, i Stockholm och Göteborg, 
med cirka 50 anställda. CBRE i 
Sverige erbjuder strategisk rådgiv-
ning inom ett flertal områden 

– fastighetstransaktioner, hyres-
gästrepresentation, uthyrning och 
utveckling, samt värdering. Man har 
sju olika affärsområden – Capital 
Markets, Office Leasing, Retail & 
Logistics Advisory, Retail Tenant, 
Valuation Advisory, Research och 
Corporate Services.

FaKta: CBRE GROUP INC. 

viktigt att även titta nedåt i profileringspyramiden. Den nedre 
kvartilen är inte polariserande utan talar till mentaliteten ”att göra 
ett fynd”. 

konsumtionen i sverige gick upp med över fem procent 
under mars jämfört med mars 2011 (HUI, omsättning för detalj-
handeln i löpande priser). Sverige har varit ett av de få länder i 
Europa som har haft en tillväxt, om än en liten sådan, under det 
senaste året. Nu gäller det för de svenska butiksuthyrarna att fort-

sätta plocka in och forma sina gallerior efter konsumentplattfor-
men, följa med i konsumentförändringarna och verkligen tänka 
efter så att gallerian inte blir exkluderande och till följd av det får 
en för liten kundkrets.

Det är till största del butikerna, deras utformning och innehåll 
som gör gallerian. Inte gallerianamnet och dess färgsättning även 
om det givetvis bidrar till känslan, vilket man inte bör förringa. 
Givetvis är gallerians geografiska placering och utformning/ 
effektivitet avgörande för om det kan bli en bra galleria.  

FRAMgåNgSFAKToR. Det gäller för butiksuthyrarna att tänka till och forma sina gallerior rätt så att de inte blir exkluderande. Det handlar bland annat om att 
välja rätt butiker och se över deras utformning och innehåll för att kunna skapa en bra galleria.

Bild: iStockphoto



JÄgARE. Tom Lindahl gillar jakt, vare sig det gäller aff ärer eller vilt. Han är bevisligen duktig på båda eftersom han har lyckats få bra snurr på Tenzing, 
och lyckades fälla två antiloper när han var i Sydafrika och jagade för ett år sedan.

[ Tätt inpå av Eddie Ekberg ]

Bilder: D
avid Schm

idt
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Det senaste året har varit tufft för Tenzings 46-årige grundare 
och vd Tom Lindahl; dels dog hans pappa förra året och dels har 
han gått igenom en skilsmässa med sin hustru och mamman till 
sina två döttrar.  

– Visst har jag sörjt och gråtit mycket, och visst har jag fun-
derat. Men jag har kommit fram till att det viktiga är att vara 
ärlig mot sig själv och göra det man tycker är rätt. Nu har jag 
hela ansvaret för mina döttrar varannan vecka och det är faktiskt 
väldigt roligt. Dessutom har jag fått en mycket tajtare relation 
med dem, vilket är positivt. Jag jobbade nog för mycket tidigare, 
säger Tom Lindahl.

det var precis den självständigheten och målfokuseringen 
som gjorde att han reste jorden runt i sju månader som 21-åring, 
pluggade spanska i Guatemala och kort därpå åkte till Mexiko 
och jobbade för Ericsson. Samma självständighet gjorde att han 
valde fastighetsbranschen 1997 när ”alla andra” valde IT-bran-
schen, och att han tio år senare lämnade vd-posten på Catella 
Corporate Finance för att starta upp konkurrenten Tenzing.

– Jag hade gjort min resa på Catella och kände att jag ville göra 
något annat. Catella var ett väldigt dominerande bolag på mark-

naden och det behövdes något 
nytt – det blev Tenzing. Det 
har jag aldrig ångrat, Tenzing 
är mitt drömprojekt.

sedan han sjösatte Tenzing 
 våren 2008 har personalstyrkan näs-
tan tredubblats; då var man tolv perso-
ner, i dag är man 31 stycken. 

– Nu tror jag att vi är där vi ska vara, vi ska inte bli så mycket 
större nu.

Senast in är Lennart Schuss från Catella (börjar den 1 septem-
ber i år), samma person som anställde Tom Lindahl och var hans 
chef under tiden på Catella. 

– Jo, det är lite roligt, nu är jag hans vd. Vi jobbade nära ihop 
under mina tio år på Catella. Jag är jätteglad över rekryteringen 
och att återfå kontakten med Lennart, och jag vet att han känner 
på samma sätt.

Tom Lindahl beskriver sig själv som en social, glad och mål-
fokuserad människa som vet vad han vill och gillar människor. 
Han är mer humanistiskt än tekniskt lagd och valde således sam-

Var ärlig mot 
dig själv och våga 
göra det som känns 
rätt och är roligt.

Tom har siktet inställt 
”Jag ser många år med Tenzing framför mig”

Han har varit sjöofficer, jobbat på Enskilda Securities och varit vd för Catella 
Corporate Finance. För att nämna något. Men nu har han siktet helt och 
hållet inställt på bolaget han startade 2008 – Tenzing.

– Jag är hemma nu, det är här på Tenzing jag vill vara, säger Tom Lindahl.

Bilder: D
avid Schm

idt



[ xxxxxx av Eddie Ekberg ]

hällsinriktad linje på gymnasiet. Däremot gillar han siff ror och 
matte.

– Jag är en mix av humanistisk och analytisk drivkraft.
Om du kopplar ihop Toms efternamn med en större advokat-

byrå så gör du helt rätt. Det var hans farfar som startade Advo-
katfi rman Lindahl.

– Jag funderade länge på att bli advokat och hade jag varit 
tvungen att välja ett annat yrke hade det nog blivit det. Men min 
pappa tryckte aldrig på utan jag fi ck välja själv, det är jag tacksam 
för. Den chansen fi ck aldrig han av sin far, det var självklart att 
han skulle jobba på byrån. Men jag är glad att jag hamnade i 
fastighetsbranschen.

beskriv din väg in i fastighetsbranschen?
– Efter att ha varit sjöoffi  cer och jobbat utomlands i ett par olika 
vändor kom jag hem och fi ck jobb som konsult på BTS som 
startades av Henrik Ekelund, som för övrigt har den enskilt bästa 
aff ärsnäsan i Sverige, tycker jag. Efter ett par år där började jag 
på Enskilda Securities som business controller. Där fi ck jag en 
bra inblick i aktier och optioner. Jag var då 31 år och hade fått 
mitt första barn och fl yttat till Lidingö. 1997 började jag fundera 
mer och mer på vad jag skulle göra och kom på att jag alltid varit 
intresserad av fastighetsbranschen. Och eftersom alla drogs mot 

IT-branschen då så valde jag en annan väg. Då såg jag en annons 
i en tidning på våren 1997 att Catella sökte folk, och på hösten 
började jag, som nummer sex in, på Corporate Finance och 2006 
blev jag vd.

du var vd rätt kort tid på catella corporate Finance – varför?
– För det första var det inget mål i sig för mig att bli vd, men 
jag var inte missnöjd med att bli det heller. Och på grund av or-
ganisationsförändringar kom jag inte närmare besluten trots att 
jag var vd, det var ändå Johan Ericsson och Lennart Schuss som 
bestämde. Det i kombination med att jag varit där i tio år gjorde 
att jag ville göra något nytt.

du har från start haft ambitionen att 
tenzing ska bli ”det mest ansedda 
rådgivningsföretaget i norden”. 
hur går det tycker du?
– Det är naturligtvis svårmätt, 
men jag tycker att vi lyckas hygg-
ligt bra i Sverige, vi hamnar bra 
i olika rankingar och undersök-
ningar och vi tillhör de som blir 
påtänkta när det är stora aff ärer på 

1. Vad gör dig förbannad?
– Orättvisor och förtryck. Att någon begrän-
sar någon annans liv är inte  acceptabelt.
2. Du får 100 miljoner kronor och måste 
placera dem på stubinen, vad gör du?
– Ett utvecklingsprojekt i ett U-land, ett som-
marställe och i bostadsfastig heter.
3. Vilken är din största extravagans?
– Lägenheten i Åre som står där och väntar 
bara på mig.
4. Tror du på gud?
– Nej, men jag gillar det kristna kärleksbud-
skapet.
5. Vilken är din favoritpryl?
– Min båt, fast den är för gammal och liten… 
6. beskriv dig själv med tre ord, som 

fångar både aff ärsmannen och 
privatpersonen Tom Lindahl?
– Målinriktad, relationsorienterad 
och glad. 
7. Vilket är ditt bästa köp?
– De privatbostäder jag har ägt och 
äger är alla jättebra aff ärer.
8. Vilket är ditt sämsta köp?
– En Porsche Carrera jag köpte 2007 och 
sålde 2010.
9. ger du pengar till tiggare på gatan?
– Nej, jag tycker att det måste gå att få ett 
värdigt liv på annat sätt.
10. Har du några tatueringar?
– Nej, men jag är inte kategoriskt emot 
tatueringar.

10 SNAbbA

Nu är vi där 
vi ska vara.
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gång. Det är jag nöjd med. Och jag är väldigt nöjd med vårt varu-
märke och hur det har satt sig. Sedan får man ha respekt för att vi 
bara funnits i fyra år, vi är en bra bit på väg men har också en bra 
bit kvar.

har du någon förebild i branschen?
– Kanske inte förebild direkt, men jag tycker att både Urban 
Edenström och Peter Leimdörfer har varit otroligt duktiga i att 
bygga bolag. Det är imponerande.

vad gör dig till en bra ledare?
– Att jag är genuint intresserad av människor. Sedan tror jag 
att jag har varit duktig på att bygga ett team med bra folk som 
kompletterar varandra väl. Att utveckla och driva ett företag som 
Tenzing är en gruppövning, alla ska vara med och det är helheten 
som räknas.

du var i fl ottan under några år, hur använder du den 
 erfarenheten i dag?
– Där tränade man psykologi och ledarskap varje dag, det säger 
sig självt att det är väldigt värdefullt nu. Det handlar om att få 
folk att göra sitt allra bästa hela tiden, även under ansträngande 
former.

Det finns mycket att vinna
på insyn i fastighetsmarknaDen 

Har du fokus på kommersiella fastigheter och lönsamma affärer?
Välkommen till Datscha. Vårt kraftfulla webbaserade verktyg ger
dig tillgång till informationen du behöver, och en effektiv analys av
densamma.  

Ta del av fördelarna du också – kontakta oss för en kostnadsfri 
testperiod. Ring 08-50 70 50 00 eller besök datscha.com

Ta med dig Datscha ut på fältet 
med vår nya smartphone-app.
Scanna QR-koden för mer 
information.

PågåendeHalvsidaMFSV25maj.indd   1 2012-05-24   16:02:13



du har varit catella-vd och grundat tenzing, har du några 
nya mål?
– Nej, jag har inget annat än Tenzing för ögonen. Jag är hemma, 
det är här jag vill vara. Jag är nog extremt svår att rekrytera om 
 någon skulle försöka. Mitt mål är att fortsätta vidareutveckla 
 Tenzing enligt de planer som vi fastslagit. Jag ser många år med 
Tenzing framför mig, även om någon skulle vilja köpa bolaget för 
en fantasisumma skulle jag i så fall vilja jobba kvar – så roligt är det.

hur mycket jobbar du?
– I snitt 50 timmar per vecka. Majoriteten av min tid lägger jag på 
möten här på kontoret. Och så reser jag ungefär en dag varannan 
vecka. Och så tar jag hem mejl och liknande och jobbar med på 
kvällarna, fast det tränar jag på att inte göra så mycket. Jag har ju 
två tonårsdöttrar som behöver min uppmärksamhet.

vad gör du när du inte jobbar?
– Eftersom jag är nyskild är jag ju heltidspappa med hela ansvaret 
varannan vecka, det är väldigt roligt. Då åker jag hem och lagar 
middag och hjälper till med läxor. Annars åker jag gärna skidor, 
jag har en lägenhet i Åre dit jag åker så fort jag kommer åt. Den 

gångna vintern blev det sju gånger. Sedan är jag mycket på sjön, 
jag älskar att ta en tur ut med båten (en Aquador 25) på kvällar 
och helger, det är en enorm frihetskänsla. Annars jagar jag gärna, 
jag var nere i Sydafrika förra vintern och lyckades fälla två anti-
loper som ska hamna på väggen därhemma. Jag vill inte påstå att 
jag är någon storjägare men jag är med i en klubb som jagar fågel 
i Roslagen.

vilken är din livsfi losofi ?
– Var ärlig mot dig själv och våga göra det som känns rätt och är 
roligt – våga genomföra dina drömmar. 

hur ser ditt idrottsintresse ut?
– Jag är ingen utpräglad tävlingsmänniska, utan jag spelar tennis, 
golf och jagar för att jag tycker det är roligt. Som supporter håller 
jag på Modo i ishockey och Djurgården i fotboll.

vad vet folk inte om dig?
– Massor. Jag umgås knappt med någon i branschen, jag tillhör ju 
inte KTH-svängen, utan jag kom in från sidan. Så det är väldigt 
mycket man inte vet om mig.

NybyggARE. Tom Lindahl lämnade vd-stolen på 
 Catella Corporate Finance för att 2008 starta konkurren-
ten Tenzing. Många höjde på ögonbrynen över tajming-
en vilket inte var så konstigt då den värsta krisen sedan 
30-talet slog ner samma höst. Men Tenzing går bra och 
Tom Lindahl själv mår bättre än på mycket länge.
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TRE RÖSTER oM ToM LINDAHL:
Lennart Schuss, Catella (från och med 1 september 
Tenzing).
– Jag anställde Tom och jobbade ihop med honom i tio år på 
Catella. Han är en väldigt duktig och kreativ person som har 
en otroligt bra förmåga att få ihop aff ärerna. Dessutom är 
han riktigt trevlig. 

Fredrik Svensson, vd på Ab Arvid Svensson, styrelseord-
förande i Klövern, styrelse ledamot i balder och Tenzing.
– Jag tycker att Tom är en av de trevligaste personerna som 
går i ett par skor. Och jag kan konstatera att han lyckats 
väldigt bra med Tenzing som startade i den värsta kristiden 
på länge, och har trots det lyckats få bolaget att gå runt 
och blomstra. Han är en person som överlevererar. Han har 
väldigt mycket humor och det känns som han har byggt ett 
bra lag på Tenzing.

Niklas Lundberg, god vän sedan 25 år, grundare av, och 
största ägare i, fondkonsultföretaget Indecap.
– Jag och Tom har känt varandra i mer än 25 år. Vi lärde känna 
varandra under studie tiden. Vi brukar segla och åka skidor 
ihop. Tom är en seriös kille som är väldigt social och duktig på 
att ta folk. Och så verkar han alltid vara glad, jag har nog ald-
rig sett honom på dåligt humör. Det enda negativa jag kan 
komma på om Tom är att han inte lägger så mycket pengar 
på frisören, men det gör å andra sidan inte jag heller. 

Bild: Eddie Ekberg
Bild: Klövern

Bild: Indecap



LAgbyggARE. Från sina år som sjöoffi  cer har Tom Lindahl lärt sig att bygga lag, något han praktiserar 
på Tenzing. På bara fyra år har antalet anställda nästan tredubblats och Tom Lindahl är noga med att 
blanda oprövade talanger med äldre rutinerade medarbetare. Ett gott exempel på det sistnämnda är 
Lennart Schuss som börjar på Tenzing i höst. 

vilken talang skulle du vilja ha?
– Jag skulle vilja kunna sjunga, det kan jag inte. Mer än möjligtvis 
en och annan snapsvisa. Det hade också varit kul att kunna spela 
något instrument riktigt bra.

vilken är din drömresa?
– Jag skulle vilja eskadersegla i Karibien, där har jag aldrig varit.

när grät du senast?
– Jag grät mycket i samband med skilsmässan nu i vintras och när 
pappa gick bort förra året.

om du dog och blev pånyttfödd, som vem skulle du då helst 
återkomma?
– Någon som är lika nöjd och glad som jag är, men i en annan 
del av världen.

vad hos dig själv är du stoltast över?
– Att jag faktiskt gör det jag vill göra.

är du fåfäng?
– Lite kanske. Jag bryr mig om hur jag ser ut, men jag tycker att 
det är viktigare att jag har det bra än att jag ser bra ut.

om du fi ck ha något i ditt liv ogjort, vad skulle det i så fall vara?
– Inget jag vill nämna här. Men visst har jag väl gjort några min-
dre lyckade, men samtidigt utvecklande, saker.

vad ska du göra när du lägger av i fastighetsbranschen?
– Jag ska ha mer tid för nära och kära, familj och vänner. Och ägna 
mig mer åt segling, jakt och kanske golf. Men jag tänker inte ha 
100 procent fritid när jag lägger av, jag sitter gärna med som senior 
rådgivare eller något liknande, det gör att man håller sig spänstig.

L ÄSER gLoSSy MAgA zINES

namn: Tom Fabian Magnus Lindahl.
Ålder: 46 år.
Familj: Två döttrar, 16 och 13 år gamla.
bostäder: Lägenhet på Lidingö och i Åre.
bil: BMW kombi.
karriär i korthet: Civilekonom vid Upp-
sala universitet, registrerad fastighets-
mäklare. Konsult BTS 1992–94, Business 
Controller Enskilda Securities 1994–97, 
projektledare och sedan vd på Catella 
Corporate Finance 1997–2007, grundare 
av och vd på Tenzing från 2008.
Läser: Morgontidningar, en del ”glossy 
magazines” och skönlitteratur (just nu 
en bok om Axel von Fersen).
Fritid: Segling och båtliv, tennis, jakt och 
skidåkning.
ser på tv: ”För lite 
tycker mina 
döttrar, mest 
nyheter”. Jag funderade 

länge på att bli advo-
kat och hade jag varit 
tvungen att välja ett 
annat yrke hade det 
nog blivit det.
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4:3 Modeller
Executive
Kompakt design, speciellt framtagen för 
villor, kontor och mindre utrymmen.
2,7m takhöjd, 3,7m bred och 5m lång.
Standard
Vår bästsäljare, standardmodellen
3m takhöjd, 4,1m bred och 5m lång. 
Championship
Championshipmodellen 
3,4m takhöjd, 4,6m bred, 5m lång.

Simulator

fantastisk realism
20 världskända banor

Avancerad teknik

Det senaste i bollanalys
höghastighetskameror 
spinnanalys

Svingförbättring

Jim McLean 8 steps swing
Se hur proffsen slår

Analysator

sving
viktfördelning
skaft

Storbild

tv / film
spel, gympa mm

Tävling/träning

Närmast hål
Longdrive

16:9 Modeller
Executive CS
Executive CS har en böjd skärm och är 
framtagen speciellt för villor och mindre 
utrymmen. 
2,7m takhöjd, 4,4m bred och 5,3m lång.
Standard CS
Standard CS modellen har en böjd skärm och 
3m takhöjd, 4,9m bred och 5,9m lång.
Championship CS
Vår största simulator. 
3.3m takhöjd. 5,3m bred och 6,5m lång.

www.hdgolf.se     +46 735 22 96 00     sales@hdgolf.se      
*Leasingavgift baserad på 60 månader standardutrustning och USD kurs 6,50 SEK exkl moms och tillval

från 5900:-/mån*

V
ä
r
ld

e
n
s
 b

ä
s
ta

 g
o
lf

s
im

u
la

to
r



50   fastighetssverige    #2/2012

1AB SKRINDAN (samägt av 
Altor Fund III och Bure Equity AB)
Volym: 5,8 miljarder kronor.
Riskkapitalbolagen Altor Fund III och 

Bure Equity AB tog 2009 över fastighetsbola-
get Norrvidden, via AB Skrindan när Maths O 
Sundqvists fastighetsimperium föll samman, 
med avsikten att avyttra innehavet på sikt. I 
september 2011 stod det klart att det var Diös 
som dragit det längsta strået i kampen om 
Norrvidden. Förvärvet skedde i bolagsform, 
till ett underliggande fastighetsvärde om 5,8 
miljarder kronor, vilket i ett svep ökade Diös 
fastighetsvärde från cirka 5,3 miljarder kronor 
till drygt 11 miljarder kronor.

3CENTENI  (fd Boultbee)
Styrelseordförande: Lars Linder-
Aronson 
Volym: 5,6 miljarder kronor.

Efter att Royal Bank of Scotland övertagit 
kontrollen av Boultbees fastigheter placerades 
dessa i det nystartade bolaget Centeni. 
Tillgångarna har metodiskt avyttrats sedan 
övertagandet och idag återstår endast 
Skärholmen Centrum i bolagets ägo. Större 
delen av försäljningsvolymen under perioden 
står Västermalmsgallerian, Fältöversten och 
Ringen för vilka avyttrades till AMF Fastigheter 
i december 2011 för omkring fyra miljarder 
kronor. 

2DILIGENTIA 
Vd: Anders Kupsu. 
Volym: 5,7 miljarder kronor.
Skandia Livs fastighetsbolag 

Diligentia har under perioden enbart varit 
på säljsidan i de transaktioner bolaget varit 
inblandat i. De två största aff ärerna var dels 
försäljningen av tolv centralt belägna fastig-
heter i Göteborg, innehållande huvudsakligen 
kontor, till Vasakronan i februari 2012 för 2,15 
miljarder kronor och dels hotellfastigheten 
Klockan 1 i centrala Stockholm som avyttrades 
till KLP Eiendom i augusti 2011 för knappt 1,1 
miljarder kronor.  

topp  nettosäljare under - t

4SKANSKA
Vd: Johan Karlström 
Volym: 4,7 miljarder kronor.
Under 2011 sålde Skanska ett stort an-

tal färdigutvecklade fastigheter vilka tillsammans 
summerade till 4,7 miljarder kronor i transaktions-
volym. Tre av försäljningarna inbringade över 
en miljard kronor, miljöprofi lfastigheten Stora 
Frösunda 3 i Solna som Norrporten förvärvade 
i september 2011 för cirka 1,1 miljarder kronor, 
Gångaren 16 och 20 på Västra Kungsholmen som 
AFA Fastigheter förvärvade i oktober 2011 för 
strax över en miljard kronor samt Skandias nya 
huvudkontor, också det på Västra Kungsholmen, 
som AMF Fastigheter förvärvade i december 2011 
för nära 1,3 miljarder kronor.

5KEFREN PROPERTIES 
(obligationsägarna) 
Volym: 4,1 miljarder kronor.
Under oktober genomfördes auktio-

nen av fastigheterna i Kefren Properties. Under 
de tolv dagarna som Kefren-auktionen pågick 
auktionerades nära 140 fastigheter ut. De var 
värderade till 4,1 miljarder kronor och klubbades 
för 3,9 miljarder kronor. Ett stort antal aktörer var 
inblandade i budgivningarna men många fi ck se 
sig slagna av Hemfosa som förvärvade fastigheter 
motsvarande över halva den totala köpeskil-
lingen. Innan auktionen ägt rum hade dessutom 
ett tiotal fastigheter redan sålts vilka inbringat 
omkring 200 miljoner kronor.  

6CENTERPLAN (konkurs)
Volym: 2,6 miljarder kronor.
Fastigheter för 2,6 miljarder kronor 
från det danska bolaget Centerplan, 

som förklarades i konkurs 2009, bytte ägare un-

der 2011. Förutom försäljningen av bostadsfastig-
heter i Göteborg, vilka Balder köpte, så övergick 
Bovista Invest i Glitnir Bank Luxemburgs ägo. En 
transaktion som omfattade 2,3 miljarder kronor 
i lån och eget kapital. Bovista Invests innehav 
består i huvudsak av bostadsfastigheter i södra 
Sverige.

7UNIBAIL-RODAMCO
Vd: Guillaume Poitrinal. 
Volym: 2,5 miljarder kronor.
I januari 2012 avyttrade Råsta Holding, 

som gemensamt ägs av Solna Stad, Fabege och 
Peab, mark till ett värde av 630 miljoner kronor 
avsett för byggandet av shoppingcentret Mall of 
Scandinavia till Unibail-Rodamco. Trots förvärvet 
av byggrätterna står Unibail-Rodamco som 
nettosäljare under perioden då företaget dels 
avyttrade en portfölj med handelsfastigheter till 
ett konsortium med brittiska Grosvenor Fund 
Management i spetsen för 2,4 miljarder kronor i 
april 2011 och dels Tyresö Centrum till CBRE Glo-
bal Investors (tidigare ING REIM) för 750 miljoner 
kronor i februari 2011.  

8 NIAM 
Vd: Johan Bergman
Volym: 2,4 miljarder kronor.
Niam har under perioden varit aktiva 

på både köp- och säljsidan såväl i Sverige som 
i övriga nordiska länder. I Sverige förvärvades 
Heron City, belägen i Kungens Kurva Söder om 
Stockholm, innehållande 46 000 kvadratmeter 
shopping, nöje och restauranger från Heron 
International i slutet av mars 2011. Värdet av de 
avyttrade fastigheterna överträff ar dock detta 
förvärv med råge. Bland dessa transaktioner kan 

nämnas sju kommersiella innerstadsfastigheter 
i Göteborg som Wallenstam förvärvade i januari 
2011 och tre fastigheter belägna i västra delen av 
Stockholm CBD som LO, GS och Målareförbundet 
förvärvade i slutet av december 2011.

9LANDIC VIII 
(obligationsägarna)
Volym: 2,2 miljarder kronor.
Tillräckligt många obligationsägare 

valde i månadsskiftet januari/februari 2011 att 
acceptera Hemfosas bud på Landic VIII för att 
aff ären skulle gå i lås. Nära 2,2 miljarder kronor 
inbringade Landic VIII, även känd som Rocky-
portföljen och Stenvalvetportföljen. Beståndet 
omfattar drygt 300 000 kvadratmeter, mestadels 
kontor, fördelat på 57 fastigheter spridda över 
42 orter i Sverige. Nära 80 procent av hyresintäk-
terna kommer från off entliga myndigheter, varav 
många inom rättsväsendet.

10JERNHUSEN
Vd: Kerstin Gillsbro. 
Volym: 2,1 miljarder kronor.
I slutet av april 2012 blev det 

känt att Folksam förvärvat Jernhusens profi l-
byggnad Kungsbrohuset som är belägen i nära 
anslutning till Stockholms Centralstation i västra 
delen av Stockholm CBD. Köpeskillingen uppgår 
till cirka 2,1 miljarder kronor och fördelas mellan 
Folksam Liv och KPA Pension. Köparen får en 
eff ektiv klimatsmart kontorsbyggnad om 26 000 
kvadratmeter som färdigställdes 2010. Fastighe-
ten är fullt uthyrt och Schibstedkoncernen, som 
samlat fl era av sina redaktioner i Kungsbrohuset, 
är största hyresgäst.

Källa: Newsec
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varför har ni sålt så mycket det senaste året?
– Vi är i grunden välallokerade, vi har i stort den volym i 
 fastigheterna som vi vill ha. Och så har vi valt att 
investera i våra egna fastigheter och nya projekt. 
Under 2011 investerade vi cirka 1,4 miljarder kronor 
i egna fastigheter och projekt och ungefär så kom-
mer det sannolikt att se ut de närmaste åren också. 

ni har inte köpt något alls det senaste året, var-
för?
– Nej det stämmer, hösten 2010 köpte vi tre köp-
centrum för 1,4 miljarder kronor av Boultbee, och 
bortsett från några mindre kompletteringsköp har vi 
inte köpt något. Det är ingen slump att vi har valt att investera 
i egna fastigheter, då vi får en god avkastning den vägen. Vi har 
stoppat in fastigheter i den ena änden och utvecklat dem, för att 
därefter sälja färdigutvecklade fastigheter, med god vinst,  i den 
andra änden. Lite som en maskin. Men vi är absolut också öppna 
för att köpa om vi hittar rätt objekt. 

vilken har varit er bästa affär det senaste året?
– Det är en svår fråga, alla affärer har känts väldigt strategiskt 
riktiga och varit lönsamma och jag är otroligt nöjd med allihop. 

hur ser diligentias transaktionsfilosofi ut?
– Vi jobbar hela tiden för att skapa en långsiktigt god avkastning 
för försäkringstagarna i Skandia Liv. I tillägg till dagens bestånd 
ska vi nu också investera mer i fastigheter med långa kassaflöden 
och relativt låg risk. Vi arbetar hela tiden för att ha rätt allokering 
i vår förvaltningsportfölj.

kommer ni att fortsätta sälja lika mycket det närmaste året?
– Det beror på vilka kommersiella möjligheter som uppstår. Men 
jag tror inte att vi kommer att sälja lika mycket i år som under 
2011. Snarare kommer vi att köpa om vi hittar rätt objekt.  Men 
allt beror förstås på hur marknaden utvecklas.  

5 
frågor till Anders Kupsu, vd på 
 Diligentia som med en försäljnings-
volym om 5,7 miljarder kronor är 
topplacerat bland det senaste årets 
nettosäljare.  text: Eddie Ekberg

SToRSÄLJARE. Anders Kupsu är vd på Diligentia som under 2011 och 
fram till och med april i år har sålt fastigheter för 5,7 miljarder kronor. 
Med det placerar man sig på andra plats på topplistan över nettosäljare 
här bredvid.

Vi är absolut 
öppna för att köpa om 
vi hittar rätt objekt.

”Vi har valt att investera  

i våra egna fastigheter”

Bild: Pierre Zoetterm
an
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[ xxxxxx av Eddie Ekberg ]

ATT SPELA       
NÄTETS HÖJD ÄR KONSTANT I ALLA FALL OM

DET VARA EXAKT 1,07 METER VID STOLPARNA 
EN SPELARE SOM HAR PUBLIKEN EMOT SIG.  

MED. DÅ FLYTTAS LINJERNA ÅT FEL HÅLL, MOT- 
BLIR TILL EN VÄGG. OMÖJLIG ATT PASSERA. SÅ 
TÄNK PÅ ATT DU INTE BARA ÄR ÅSKÅDARE, DU 

DEN 7 JULI DRAR VI IGÅNG VÄRLDENS BÄSTA 
OCH SWEDISH OPEN, BOKA DINA BILJETTER

BÅSTAD               
Mediepartner: 
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[ branschens senaste aff ärer ]

lokala stora aff ärer i år

Stockholmsmarknadens tre största aff ärer 2011–2012

köpare säljare objekt pris

1. Carlyle Vasakronan Nacka Strand omfattar cirka 250 000 m² varav omkring 80 procent är uthyrningsbar yta och 20 
procent garage. Den uthyrningsbara ytan består till största delen av kontor, men även bostäder, 
skola, hotell och konferenslokaler.

2,95 miljarder

2. Folksam Jernhusen Kungsbrohuset, som stod färdigt 2010, omfattar drygt 26 000 m² och är en av profi lbyggnaderna i 
det så kallade Västra City kring Stockholms Centralstation.

2,1 miljarder

3. Willhem Familjebostäder En bostadsportfölj med nära 1 400 lägenheter belägna i Blackeberg, Bromsten, Hässelby strand, 
Mariehäll och Ulvsunda.

1,46 miljarder

köpare säljare objekt pris

1. Vasakronan Diligentia En fastighetsportfölj innehållande tolv centralt belägna fastigheter om drygt 92 000 m² varav 80 pro-
cent är kontor och 20 procent butiker.

2,15 miljarder

2. Axfast MKO Fastigheten Tingstadsvassen 3:8 i handelsområdet Backaplan med hyresgäster såsom Intersport, Chilli, 
Burger King, Kicks, Apoteket och Dressmann.

195 miljoner*

3. Elof Hansson 
Fastigheter

Wallenstam Den centralt belägna kontorsfastigheten Stampen 6:17 innehållande totalt 10 300 m². 190 miljoner*

göteborgsmarknadens tre största aff ärer 2011–2012

köpare säljare objekt pris

1. KPA Pension Staff anstorpshus AB Ett väl underhållet bostadsbestånd i Staff anstorp uppfört mellan 1960-talet och 2000-talet. 545 miljoner

2. Balder Kristiania Hotellfastigheten Rosen 9 som huvudsakligen är uthyrd till Marriott Renaissance. 400 miljoner

3. Balder Midroc Hotellbyggnad som är under uppförande och kommer att tillträdas först i början av 2014. 
Omfattar 9 300 m² och kommer att drivas under varumärket Park- Inn by Radisson.

225 miljoner

Malmömarknadens tre största aff ärer 2011–2012

* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskillingKälla: Newsec/Fastighetssverige
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

köpare säljare objekt pris

1. Carlyle Vasakronan Nacka Strand omfattar cirka 250 000 m² varav omkring 80 procent är uthyrningsbar yta och 20 
procent garage. Den uthyrningsbara ytan består till största delen av kontor, men även bostäder, 
skola, hotell och konferenslokaler.

2,95 miljarder

2. Glitnir Bank Lux-
emburg

Centerplan 
Nordic (kon-
kurs)

I och med Centerplan Nordic A/S konkurs blev Glitnir Bank Luxemburg ägare till Bovista Invest. 
Bolaget innehåller 370 000 m², i huvudsak bostadsfastigheter i södra Sverige. 

2,3 miljarder

3. Vasakronan Diligentia En fastighetsportfölj innehållande tolv centralt belägna fastigheter om drygt 92 000 m² varav 80 
procent är kontor och 20 procent butiker.

2,15 miljarder

4. Folksam Jernhusen Kungsbrohuset, som stod färdigt 2010, omfattar drygt 26 000 m² och är en av profilbyggnaderna 
i det så kallade Västra City kring Stockholms Centralstation.

2,1 miljarder

5. Swedavia SAS Sex separata byggnader vid flygplatserna Arlanda, Landvetter och Sturup för vilka SAS tecknade 
hyresavtal i samband med affären. 

1,78 miljarder

6. Willhem Familjebostäder En bostadsportfölj med nära 1 400 lägenheter belägna i Blackeberg, Bromsten, Hässelby strand, 
Mariehäll och Ulvsunda.

1,46 miljarder

7. Lantmännnens 
pensionsstiftelse

Lantmännen 
Fastigheter

Fastighetsportfölj omfattade totalt 130 000 m² spridd över flera orter. Fastigheterna i Stockholm 
innefattar bland annat huvudkontoret i Stadshagen.

1,1 miljarder

8. Norrporten Handelsbanken 
Liv

Kontorsfastigheterna Läkaren 8 och 9 belägna ett par hundra meter nordväst om  Norra Bantor-
get.

1,1 miljarder*

9. Ikano Bostad Svenska  
Bostäder

Bostadsfastigheter med nära 1 200 lägenheter belägna i Hagsätra. 890 miljoner

10. Peab Vasallen Före detta försvarsfastigheter om 135 000 m² samt byggrätter om cirka 360 000 m² BTA. 800 miljoner*

* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling

sveriges tio största affärer i år

Källa: Newsec/Fastighetssverige
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MAN SKA TRO REGELBOKEN. ENLIGT DEN SKA 
OCH 0,914 METER VID MITTEN. MEN FRÅGA 
DET ÄR INTE SÄKERT HAN ELLER HON HÅLLER 
STÅNDAREN FÅR LÄNGRE ARMAR OCH NÄTET
NÄR DU GÅR PÅ SWEDISH OPEN I SOMMAR, 
DELTAR OCKSÅ I MATCHEN. 

TENNISTURNERING IGEN. BLI EN DEL AV BÅSTAD 
PÅ SWEDISHOPEN.ORG. VÄLKOMMEN!

MOT EN VÄGG

7 – 22 JULI
Mediepartner: 
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[ Fastighetsutveckling av Nicklas Tollesson ]

I ungefär 100 år har Livbolaget ägt fastigheten i korsningen 
Sture gatan/Humlegårdsgatan i Stockholm. För fem år sedan togs 
beslutet att gå igång med projektet – detta trots att fastigheten vid 
det tillfället var uthyrd till 95 procent.

– Husets tekniska standard var ålderdomlig. Men vi är en lång-
siktig ägare och vi trodde, och tror, verkligen på det här läget, 
därför tog vi beslutet att genomföra projektet. En av de stora ut-
maningarna var att förflytta de gamla hyresgästerna, men det gick 
bra, vi har ju många andra fastigheter med centrala lägen som 
vi kunde erbjuda ersättningslokaler i, berättar Lars Kinneholm.

från början tänkte man sig en galleria – men det visade sig 
ogenomförbart.

– I ett sådant här projekt får man räkna med att planerna änd-
ras under processens gång. Efter diskussioner med Stadsmuséet, 
Skönhetsrådet och stadsbyggnadskontoret fick vi ändra inrikt-
ning, och i backspegeln känns det som ett bra drag. Vi öppnar 
upp fastigheten mot staden bättre och ger hyresgästerna bättre 
förutsättningar när varje butik har en egen entré.

Fastigheten uppfördes 1882 och är klassad som ”särskilt värde-
full” av Stockholms stadsmuseum, och den ingår också i riks-

intresset för kulturmiljövården i Stockholms innerstad.
– År 1962 förvanskade vi fasaden när vi gjorde den mer ”utslä-

tad” och en del arkitektoniska värden försvann. Nu kommer vi att 
återskapa en del av det gamla karaktäristiska i fasaden. 

Men också fasaden har varit föremål för diskussioner.
– Remissinstanser hade olika uppfattning, någon ville åter-

skapa det gamla medan en annan tyckte att 60-talsfasaden var 
att föredra. Vi lyckades förhandla och kompromissa så att alla 
blev nöjda.

det rör sig om en blandfastighet, med butiker, kontor 
och bostäder. De 13 lägenheterna var tidigare spridda på fem olika 
plan och tre trapphus. I omgörningen har de koncentrerats till tre 
våningar och två trapphus.

– Svårigheterna när det gäller bostäderna är att Länsstyrelsen 
jämställer den här omgörningen med nyproduktion, så kraven på 
bostäderna är som nyproduktionskrav, när det gäller luft, buller, 
parkering och så vidare. Det är inte lätt att klara det i en sådan 
här gammal byggnad, men vi är glada att vi lyckades anpassa det 
gamla efter dagens krav.

Bostadsytan är lika stor i dag som tidigare, detta genom att 

STuREPLANSSTRåKET
VÄxER ”Tid, planering och tålamod ligger bakom”

I fem års tid har SEB Trygg Liv arbetat med projektet Sperling-
ens Backe 30, som till hösten blir ett spännande handels- och 
restaurangkvarter som förlänger stråket från Biblioteksgatan 
och Stureplan.
   – Det är tid, planering och tålamod som ligger bakom det 
här, säger Lars Kinneholm, portföljförvaltare på SEB Real Estate 
Investment Management.
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man bland annat byggt lägenheter på vinden.
Sammanlagt har den uthyrningsbara ytan ökat från 6 500 till 

9 000 kvadratmeter, främst genom ny- och påbyggnation på in-
nergården.

– Bland annat har vi byggt in gården som Sturehof kommer 
att ha som yta. I ett av gårdshusen har vi breddat ytan från 7 till 
18 meter för att kunna erbjuda kontor med öppna planlösningar. 
På 18-meterskroppen bygger vi på två våningar. Det skapas 1 500 
kvadratmeter butiksyta och 1 000 kvadratmeter nya kontor, berät-
tar Lars Kinneholm.

I höst är det dags för första inflyttning.
– Projektet är fortfarande igång, för vissa delar är vi fortfarande 

i bygglovsprocessen, men vi är hittills väldigt nöjda. Hyresnivå-
erna ligger i linje, eller strax över våra förväntningar, butikerna 
ligger i bästa läge på 9 000–10 000 kronor per kvadratmeter, och 

kontoren på mellan 3 600 och 4 700 kronor. Vår förvaltare Aber-
deen, som har ansvar för både kontor och butiker, har gjort ett 
bra uthyrningsarbete.

– Vi använder inte omsättningshyror här, vi tror på läget och 
har tecknat avtal med hyresgäster som också är långsiktigt över-
tygade om att det här är ett bra läge.  

HyRESgÄSTER

•	 Sturehof,	som	äger	Teatergrillen	och	Riche	på	Stureplan,	har	tecknat	ett	
15-årigt avtal om 1 750 kvadratmeter, vilket innebär att detta blir Sture-
hofs största restaurang.

•	 Tre	flaggskeppsbutiker	ska	också	öppna:	Crockett	&	Jones	(som	hade	en	
butik här före projektet och som nu alltså väljer att flytta tillbaka), Eton 
och Morris. Det förs förhandlingar om den sista butikslokalen. 

NybyggT. Genom att bland annat bygga till på innergården har SEB Trygg Liv skapat 2 500 kvadratmeter ny lokalyta i projektet Sperlingens Backe 30. 
”Det har inte varit lätt, men det var vi medvetna om från början. Det är så när man ska modernisera en kulturklassad fastighet och där gaturegleringen är 
från 50-talet. Jag skulle säga att nyckeln för att lyckas är att ha en bra projektgrupp och det har vi haft”, säger portföljförvaltaren Lars Kinneholm.

Bild: Niclas Liedberg
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[ Mat & vin av Eddie Ekberg ]

Johan Malm har bokstavligen sprungit omkring på Restaurang 
Gabriel, specialiserad på fi sk och skaldjur, i Feskekôrkan sedan 
barnsben. 

Redan som femåring fi ck han ibland hjälpa sin pappa Gunnar 
Malm, som öppnade restaurangen 1986, med beställningar och 
enklare sysslor. Sedan har han liksom blivit kvar och i dag är han 
28 år och driver stället själv, även om pappa Gunnar kommer 
förbi då och då.

– Det här är ett livsprojekt mer än ett jobb. Målsättningen är 
att folk ska trivas och ha det gott här och jag tror vi lyckas gan-

ska bra med det. Vi har i alla fall alltid i 
princip fullt, säger Johan Malm.

Fullsatt innebär cirka 55 sittande. Och 
Fastighetssveriges utsände kan intyga att 
det mycket riktigt är fullt, trots att det är 
en vanlig vårtisdag och klockan har passerat 13.30. På Restaurang 
Gabriel är det uppenbarligen långlunch som gäller, folk verkar 
trivas. 

När man träff ar Johan Malm märker man snabbt att han inte 
är en person som gör saker halvhjärtat. Kanske är det också det 

Besöker man Restaurang Gabriel i Feske kôrkan 
i Göteborg behöver man aldrig vänta länge om 
man har beställt ostron – där jobbar nämligen 
Johan Malm, världens snabbaste ostron-
öppnare. Här lär han ut hur man öppnar ost-
ron som en världs mästare och passar också 
på att dela med sig av  några ostron- och skal-
djursrecept så här lagom till sommaren – smaklig 
måltid!

PoPuLÄRT LuNCHSTÄLLE. På Restaurang Gabriel är det så gott som 
alltid fullsatt och folk stannar gärna länge. Restaurangen är öppen mellan 
11 och 17 och många av gästerna passar på att ta en långlunch.

Världsmästaren serverar ostron

Bild: Lars A
rdarve

Bild: Lars A
rdarve
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som lett till att han är världsmästare i ostronöppning.
– Det hela började med att jag deltog i en tävling här i Göte-

borg där man skulle kora vilken krog som öppnade ostron snab-
bast. Jag vann och året därpå fi ck jag representera Sverige i VM 

i Irland. Sedan dess har jag vunnit både VM, NM och SM i 
ostronöppning.

Själva tävlingsmomentet går ut på att öppna 30 ostron så 
snabbt som möjligt, utan skador eller skalrester. Skador på ostro-

Världsmästaren serverar ostron oSTRoNVÄRLDSMÄSTARE. 
Johan Malm är krögare på fi sk- och 
skaldjursrestaurangen Restaurang 

Gabriel i anrika Feskekôrkan i 
Göteborg. Han är också tvåfaldig 

världsmästare i ostronöppning och 
äter ostron dagligen. ”Det är en av 
världens bästa råvaror”, säger han.
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namn: Johan 
Malm.
Ålder: 28 år.
Familj: Sambon 
Emelie.
bor: Lägenhet 

i centrala Göte-
borg, ett stenkast 

från Feskekôrka.

yrke: Krögare.
meriter: Världsmästare 
i ostronöppning 2010, 
nordisk mästare 2009 
och svensk mästare 
2008.
Favoritskaldjur: Ostron 
och räkor.
Fritid: Jagar och fi skar.

gILL AR JAK T oCH FISKEBild
: Eddie Ekberg

nen ger tidstillägg. När Johan Malm vann VM öppnade han 30 
perfekta ostron på 2,28 minuter, tolv sekunder före tvåan. 

Under VM, eller Guinness World Oyster Opening 
Championship som det egentligen heter, i Galway i Irland var 
hela världseliten på plats, totalt var 16 nationer representerade.

– Alla är ungefär lika duktiga 
på att öppna ostron, det som gjor-
de att jag vann handlar mer om 
 psyket och själva tävlingsmomen-
tet – att hålla ihop det hela.

Någon organiserad träning 
 ägnar han sig inte åt, å andra sidan 

får han ju daglig träning när han öppnar ostronen som kunderna 
beställer på restaurangen.

men vad är hemligheten med att öppna ett ostron?
– Det handlar inte om styrka i alla fall, ostronet är en av världens 
fi naste råvaror och den ska man vara försiktig med. Det är lite 
som Farbror Melker i Saltkråkan, det handlar om att hitta rätta 
knycken, att hitta ostronets svaga punkt. Och så ska man inte 
hugga utan vara mjuk men bestämd.

Johan Malm har ätit ostron sedan han var barn och äter minst 

ett par stycken varje dag. Bäst gillar han dem som de är.
– Jag älskar ostron och tycker de är bäst au naturelle. De ligger 

ju och fullkomligt marineras i havet i uppemot sju år innan de 
plockas, att då addera någon ytterligare råvara på det tycker jag 
blir kaka på kaka. Däremot kan man med fördel dricka Cham-
pagne eller ett Chardonnay till. Det fi nns de som dricker Black 
Velvet, alltså Champagne blandat med Porter eller Stout, till men 
det gör inte jag. Jag har aldrig förstått varför man ska mixa ihop 
två redan bra saker.

att restaurang gabriel ligger just i Feskekôrkan är för-
stås ingen slump; där har man tillgång till de allra bästa råvarorna 
vad gäller fi sk och skaldjur.

– Vi är den lilla restaurangen med det enorma lagret kan man 
säga. Nej, men det är helt fantastiskt, vi kan bara kila ner och 
hämta det allra bästa som går att få tag i. Vi öppnar och stänger 
varje dag med tomma kylar, bättre kan det inte bli.

Han passar på att skicka med ett tips så här inför sommaren 
och ledigheten:

– Har du aldrig testat ostron så gör det nu i sommar, försök att 
ha ett öppet sinne och låt ostronet tala. Det är inte farligt, pröva 
– du kommer att älska det!

VÄRLDSMÄSTAREN oM oSTRoN SoM AFRoDISIAKuM:

Ostron är ju väldigt proteinrikt och 
innehåller dopamin så visst, men den stora 
anledningen är nog att man äter det vid ett 
speciellt tillfälle med någon man tycker om 
och med något gott att dricka till.

Har du aldrig 
testat ostron så gör 
det nu i sommar.

Ha ostronets kupade sida ner-
åt i handen med ”gångjärnet” 
riktat mot långfi ngret.

Använd en kniv, typ mo-
rakniv, och sätt mitten av 
bladet i mitten av gångjärnet.

Tryck och lirka försiktigt i 
sidled tills du bryter igenom 
gångjärnet.

Avlägsna locket och gör 
försiktigt loss ostronet från 
bottenskalet.

Ät och njut!

Många har svurit när de har skurit sig i försöken att öppna 
ett ostron. Nu är det slut med det, Johan Malm, världsmästare 

i ostronöppning, visar här hur det ska gå till.  Bilder: Eddie Ekberg
Ostronö� ning – guide
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Ostron (Ostreidae) är namnet på olika typer 
av mollusker (blötdjur) som lever på hårt 
underlag i grunt, ganska varmt, salt och rent 
vatten. 

I familjen ingår släktena Ostrea, Crassostrea, 
Ostreola och Saccostrea. Skalet består mest 
av kalk, och innanför detta fi nns en mjuk 
kropp. Dessa djur livnär sig av plankton som 
de fi ltrerar från vatten genom gälarna och har 

en stark adductormuskel, som används för att 
hålla skalet stängt.

Ostronet är tvåkönat, det börjar sitt liv 
som hane men genomgår en fl erårig process 
där könet byts. Ett ostron kan bli över 30 år 
gammalt, dess skaldiameter kan då överstiga 
30 centimeter. Några arter i denna grupp är 
högt prissatta som mat, både råa och till-
lagade. Källa: Wikipedia

T VåKÖNADE MoLLuSKER

HuMMERSoPPA
4 personer

 dl hummerfond
 dl grädde

 dl vitt vin 
 cl cognac
/ citron (endast 
saften)
Salt och vitpeppar

Koka ihop fond, 
grädde, vin och 
cognac tills 
smakerna gift 
sig ordentligt till 
cirka tolv deciliter. 
Smaka av med 

citron saft och salt/peppar.
Hummerfonden går att 

bytas ut mot till exempel 
kräft- eller räkfond.

Servera med passande 
tillbehör:
Hummersjärt delad i fyra 
delar. Färska skalade räkor. 
En liten bit vit kokt fi sk. 
Juliennegrönsaker på till 
exempel morot och purjo. 
Sparris.
Smörstekt 
bröd (toast). 
Garnera med 
en dillkvist 
och en klick 
löjrom på 
toppen.

HÄLLEFLuNDR A 
MED R åSTEK T RoT-
FRuK TSToMP SAMT 
bEuRRE NoISE T TE 
4 personer

Ca  gr hällefl undra per 
person
 st kokta skalade varma 
potatisar
 st riven morot
 st riven palsternacka

 gr smör
Salt och peppar

Pochera 
Hällefundran 
försiktigt och 

under så kort tid som möj-
ligt. till cirka 55 grader, låt 
den sedan vila någon minut 
innan servering. Smörfräs 
(100 gram smör) de rivna 
rotsakerna i en vid kastrull, 
häll på de kokta potatisarna. 
Stompa (krossa) dem med 
en visp eller liknande. Blan-
da runt ordentligt smaka av 
med salt och peppar.

Koka ner de återstående 
200 grammen smör i en 
kastrull tills smöret klarnar 
och börjar få färg, ta av från 
spisen när det börjar bli 
nötfärgat.

Servera med primörer 
och färskriven pepparrot.

 oSTRoN MED 
RÖDLÖKS-
VINEgR AIT TE

Ostron efter tycke och smak, 
gärna sex stycken per person
 dl rödvinsvinäger
/ hackad rödlök
 msk vatten
cironklyftor

Blanda den fi nhackade 
rödlöken med vinägern, 
späd med lite vatten. Ser-
vera till ostronen i en liten 
kopp eller skål samt med 
citronklyftor vid sidan.

Recept

Bild: Lars A
rdarve

Bild: Lars Ardarve



[ xxxxxx av Eddie Ekberg ]

Annika Ljungberg är centrum-
chef för AMF Fastigheters nyli-
gen invigda Mood Stockholm. 
Hon kommer närmast från 
Swedavia och har där arbetat 
som kommersiell och operativ 
chef.  Hon hade dessförinnan 
olika befattningar på Luftfarts-
verket. 

AMF har också tillsatt 
centrumchefer för sina nyligen förvärvade citygallerior; 
Peder Berentsen på Fältöversten och Göran Swärdh på 
Ringen och Västermalmsgallerian.

Annika Ljungberg
Centrumchef Mood, AMF Fastigheter

Mathias Grahn har i tolv 
år arbetat för Wallenstam i 
Göteborg, senast som uthyr-
ningschef för det kommersiella 
beståndet. Nu har han gått 
vidare och blivit fastighetschef 
på KAB Fastigheter.

- Under min tid på Wallen-
stam har bolaget vuxit väldigt 
mycket vilket inneburit att alla 
har fått bli väldigt specialisera-

de på sina uppgifter. Jag kommer nu att jobba med hela 
beståndet på KAB, vilket är väldigt inspirerande.

Mathias grahn 
Fastighetschef, KAB Fastigheter

Bild: N
icklas Tollesson

Bild: A
M

F

Ubbe Strihagen har gått till 
Catella, där han ska utveckla 
nya investeringsprodukter 
inom fastighetsfonder. Fokus 
är att erbjuda institutionella in-
vesterare i Norden och Benelux 
nya produkter på primärt andra 
marknader än hemmamark-
naderna.

Strihagen har de fyra senaste 
åren ansvarat för fastighetsfonder i Norden och Benelux-
länderna på Schroders. Dessförinnan arbetade han för 
Aberdeen.

ubbe Strihagen
Utvecklare, fastighetsfonder, Catella

Bild: Catella

I februari kom samtalet från Hendersons huvudkontor i London; 
Det stora fondbolaget planerade för en svensk satsning och be-
hövde en chef för den svenska verksamheten.

– Det var naturligtvis smickrande att de ringde, säger Johan 
Åström, 39. 

– Just då visste jag inte mycket om dem, förutom att det var 
ett stort internationellt fondbolag som ägde en del fastigheter i 
Sverige. Men det var mycket i erbjudandet som var intressant: Att 
bygga upp något nytt, Henderson har ju inte haft folk på plats 
i Sverige tidigare, att bolaget ändå har ett befi ntligt bestånd på 
plats, att det fi nns en uttalad vilja att växa. Dessutom passar det 
mig som person att det fi nns ett förvaltnings- och utvecklings-
fokus och att det handlar om detaljhandelsfastigheter, det är där 
jag har min huvudsakliga erfarenhet.

när samtalet kom hade Johan Åström precis börjat lägga ut 
lite krokar om ett nytt uppdrag – efter att ha varit hemma med 
barnen i ett år.

– Det var något jag länge hade lovat mig själv och min familj 
att jag skulle göra, och när jag fi ck möjligheten att vara ledig tog 
jag chansen.

SIKTAR På KÖP. Brittiska 
Henderson har etablerat 
sig i Sverige, och Johan 
Åström leder satsningen. 
”Vi har ett förvärvsut-
rymme på fem till sex 
miljarder kronor”, säger 
Johan Åström.

Bild: N
iclas Liedberg

Han ska få Henderson   att växa
Den internationella jätten Henderson siktar på köp i Sverige 
för över fem miljarder kronor de närmaste åren.
Chef för den svenska verksamheten är Johan Åström – som 
rekryterades direkt från pappaledigheten.

[ Karriär av Nicklas Tollesson ]
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Hanna Eidem är ny vd för 
Centrumutveckling. Hon 
efterträder Monica Bruvik, som 
blir kvar på bolaget som mark-
nadschef och konsult.

Hanna Eidem har varit 
föräldraledig i tre år, och var 
dessförinnan vd på Centrum 
Terre CIS, där hon bland annat 
genomförde etableringen av 

köpcentrumet Sant Mart i Kaluga i Ryssland. Hon har 
dessutom arbetat som jurist för Ikeas ryska fastighets-
bolag.

Greg Dingizian tillträdde 1 juni 
vd-posten på Victoria Park, där 
han tidigare har varit ordfö-
rande. Dingizian har också varit 
med och startat Hyllie-Hus, som 
sedan blev Annehem. Han har 
också varit vd för HSB Malmö, 
och på 90-talet för börsnote-
rade Gotic.

Dingizian har också ett fl ertal 
projekt utanför fastighetsbranschen bakom sig, bland 
annat en vegetarisk snabbmatskedja och en vd-tjänst på 
nuvarande Midsona, som han ledde under förvandlingen 
till ett hälsokost- och läkemedelsföretag.

Daniel Kronheff er är ny region-
chef Stockholm på Fasticon. Han 
kommer även att ansvara för 
aff ärsområdet aff ärsstöd. Han 
har en bakgrund som manage-
mentkonsult, först på The Boston 
Consulting Group och därefter 
på Tyréns, då med fokus på 
bygg- och fastighetsbranschen. 

De senaste fem åren har han 
innehaft olika positioner inom Strongholdkoncernen, och 
då främst på Newsec Asset Management där han suttit 
med i ledningsgruppen och ansvarat för bland annat 
nyförsäljning, uthyrning, aff ärsutveckling och projekt. 

Daniel Kronheff er
Regionchef Stockholm, Fasticon

greg Dingizian
Vd, Victoria Park

Hanna Eidem
Vd, Centrumutveckling

Bild: Centrum
utveckling

Bild: Fasticon

Bild: Victoria Park

HAR gENoM-
FÖRT KL ASSI-
KERN

namn: Johan Åström.
Ålder: 39 år.

bor: Saltsjö-Boo. Kommer ur-
sprungligen från Sorunda söder om 

Stockholm.
Familj: Fru och tre barn.

karriär: 1997: Bostadsförvaltare på Arsenalen. 
1999: Förvaltningschef på Healey & Baker som senare blev Cushman & 
Wakefi eld. 2001: Centrumchef på Heron City. 2003: Asset manager på 
Jones Lang Lasalle. 2005: Fastighetsutvecklare på Granen Fastighetsut-
veckling. 2007: Asset manager på NREP:s retailfond I. 2012: Sverigechef 

på Henderson.
Fritidsintressen: Träning. Genomförde Klassikern (Vasaloppet, 

Vansbrosimningen, Vätternrundan och Lidingöloppet) för 
första gången förra året, och siktar på att genomföra 

den igen i år.

Johan Åström hade i fyra år varit asset manager för NREP:s för-
sta retailfond, där fastigheterna såldes till Kungsleden i slutet av 
2010.

– Det var ett naturligt avslut, som gjorde att jag fi ck chansen 
att ta mitt år med barnen. Och det var ett fantastiskt år, som nog 
gjorde mig till en mer ödmjuk och förstående människa.

När Fastighetssverige träff ar Johan Åström i mitten av maj har 
han ännu inte något fast kontor.

– Jag letar och räknar med att ha ett kontor i centrala Stock-
holm klart före sommaren.

blir det bara du på kontoret?
– Ja, initialt. Om och när vi får möjlighet att förvärva får vi se hur 
vi utvecklar organisationen.

I dagsläget äger Hendersons fonder fem handelsfastigheter i 
Sverige, i Sundsvall (Birsta), Norrköping (Ingelsta), Löddeköp-
inge, Mölndal (Kållered) och det senaste förvärvet, galleriadelen 
av Tuna Park i Eskilstuna som köptes av Alecta i höstas.

– Henderson har 59 olika fastighetsfonder och en handfull av 
dem vill investera i Sverige. Det fi nns även tankar på att sätta upp 
nya fondstrukturer, vissa med investeringsfokus på bland annat 
Sverige. Det fi nns ett investeringsutrymme i storleksordningen 
fem till sex miljarder kronor. Det vi tittar på är handelsfastigheter 
med stabila kassafl öden på bra handelsplatser och där det i bästa 
fall fi nns möjlighet att utveckla för att skapa ytterligare värden.

hur ser henderson i sverige ut om tre år?
– Förhoppningsvis har vi utvecklat Tuna Park och Kållered, och 
förvärvat en handfull fastigheter för 1,5 till 2 miljarder kronor.  

Han ska få Henderson   att växa
HAR gENoM-
FÖRT KL ASSI-
KERN

namn:
Ålder:

bor: Saltsjö-Boo. Kommer ur-
sprungligen från Sorunda söder om 

Stockholm.
Familj: Fru och tre barn.

karriär: 1997: Bostadsförvaltare på Arsenalen. 

HENDERSoN gLobAL INVESToRS

•		Grundades	i	Storbritannien	194	för	att	
förvalta Alexander Hendersons – den 
första Lord Faringdons – tillgångar.
•		Det	globala	huvudkontoret	ligger	i	

London.
•		Hendersons	59	fonder	äger	fastigheter	

för motsvarande 125 miljarder kronor, i 17 
olika länder. De största marknaderna är 
Storbritannien och Europa.
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[ xxxxxx av Eddie Ekberg ]

LIKRIKTAT. Peter Erséus menar att arkitekturen de senaste 
20 åren nästan undantagslöst fastnat i ett slags nyfunkis 
där allt liknar vartannat.

GÄSTSKRIBENT: ARKITEKTKoMMENTAREN
NAMN: Peter Erséus.
åLDER: 59 år.
yRKE: Arkitekt SAR/MSA.
FRITID: Njuter gärna av god lit-
teratur, god musik, god mat och 
dryck – om möjligt på en plats 
där solen värmer.

Under några år, när min son var i knatteåldern, hörde det till 
fritidssysslorna att följa med pojkfotbollslaget på träningar och 
matcher. Det var ett ganska kul tidsfördriv för en idrottsintresse-
rad pappa. Kul var också att tillsammans med övriga föräldrar roat 

iaktta hur de 
små liven, 

utan un-

dantag, alltid sprang efter samma boll. Alla spelare befann sig 
inom en yta av tio kvadratmeter, i vars mittpunkt bollen uppen-
barligen befann sig. Resten av den stora planen var tom. Alla vill 
ju vara med där det händer. 

Lika road, men också en aning bekymrad, konstaterar jag att 
vi arkitekter har lite av samma instinkt som knattespelarna när 
vi samfällt och ogenerat rusar på de trender som dyker upp och 
som vi tar del av genom de många glättiga arkitekturmagasin vi 
alla prenumererar på. Alla vill ”känna på bollen” i hopp om att 
bli hjälte.

En omåttligt populär trend är vad vi skulle kunna kalla ”slump-
fasaden”. Denna trend, som har pågått ett tag nu – jag trodde 
nästan att den var på väg bort när så ett par pinfärska och om-

De senaste 10–20 åren har arkitekturen fastnat i ett slags nyfunkis där allt 
liknar vartannat. Men det går att åstadkomma intressant och nyskapande 
arkitektur, både i form och i val av material, men då håller det inte att 
klippa och klistra bland magasinens många dagsländeprojekt.

Arkitekter jagar i fl ock
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Bild: Erséus Arkitekter

Bild: Erséus Arkitekter



Under början av 2012 har 
Lokalnyttfamiljen vuxit med två nya 

medlemmar: Lokalnytt Uppsala och 
Lokalnytt Östergötland.

växer

Ring 031-68 39 20 och boka din annons 
i just din region!

skrivna projekt i Göteborg visade att jag hade fel på den punkten 
– handlar om att en fasads fönstersättning gärna ska variera från 
våning till våning, inte bilda trista vertikala fönsteraxlar utan i 
stället ge ett sken av slumpmässighet i kompositionen. Fönster-
storlekarna får naturligtvis gärna variera de också. Alla förstår 
hur fräckt det kan bli, eller hur? 

en lite nyare trend, lämplig att applicera på kontor eller 
hotell, är att lägga ut ett mönster av trianglar över fasaden, också 
här gärna lite huller om buller, och sedan låta vissa trianglar ut-
göra fönster medan övriga bildar täta partier. Också jättefräckt! 
Gissningsvis kommer vi att se många applikationer av denna 
trend innan också den med tiden överges för något ännu tuf-
fare och mer up to date. Ett tredje exempel på ett mode som 
arkitektkåren slukat är att en alltför rationell och repetitiv fasad-
uppbyggnad måste skojas till innan det får lämna ritbordet. Trots 
att ett rationellt och generellt programinnehåll – ett modernt, 
fl exibelt kontor till exempel – måste fasaden varieras. Själv har 
jag svårt att begripa poängen med att vissa kontorsrum måste 
nöja sig med ett vanligt fönsterband medan andra, exakt likadana 
rum, begåvas med skyltfönster, rumsstora burspråk och dubbel-
våningsmotiv. I mina ögon blir det något slags bevis på dåligt, 
om än omedvetet, självförtroende hos arkitekten. 

Trots att så många nya byggnader liknar varandra så mycket 
har jag en känsla av att upphovsmännen upplever sig själva 

Erséus Arkitekter AB syssel-
sätter ett fyrtiotal med-
arbetare på kontoren i 
Göteborg och Stockholm. 
Uppdragen omfattar 

bland annat stadsutveck-
ling, bostäder, kontor, 
hotell, kulturinstitutioner, 
sport- och fritidsanlägg-
ningar.

FaKta: ERSÉUS ARKITEKTER AB

Bild: Erséus A
rkitekter
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som innovativa och unika, komiskt nog. Åtminstone känner man 
sig unik till dess man återigen konstaterar att ingenting är nytt 
under solen. Det man nyss gjort i en naiv illusion om ensamrätt 
är redan gjort av någon annan först. 

vissa trender är kortlivade, andra biter sig fast ganska 
länge. När det gäller de senare årens bostadsbyggande – jag avser 
då kanske en så pass lång period som de senaste tio-tjugo åren – 
har arkitekturen nästan undantagslöst fastnat i en slags nyfunkis 
där allt liknar vartannat. Många projekt är vattennära vilket gör 
att alla balkonger och uteplatser förtvivlat sträcker sig efter det 
minsta bud om utsikt. Fasaderna är putsade, inte sällan i vit kulör. 
Fönstren är formade för att passa ett dussinsortiment och för att 
lämna plats för rekorderliga standardradiatorer och gardinupp-
sättningar från Ellos. Påhejade av våra byggherrar skapar vi det 
boende som man menar motsvarar efterfrågan hos de köpstarka 
och därmed lönsamma kunderna, samtidigt som vi vet att det 
finns en utbredd kritik mot likformningen. Det vore intressant att 
verkligen undersöka den så kallade marknadens acceptans för det 
udda, för ett boende som avviker från vännernas och som vågar 
bryta med de förutsägbart stylade mäklarobjekten.

Nu kan man naturligtvis invända mot min lite kritiska håll-

ning till arkitekternas flockbeteende, det som jag själv naturligtvis 
ibland deltar i, och säga att det här är väl inget nytt. Det har 
väl alltid varit så att arkitekterna, inte sällan uppbackade av sina 
byggherrar, trendkänsligt följt tidens ideal och gjort det lätt för 
eftervärlden att datera alstren. Visst är det så. Det är heller inte 
min uppfattning att det skulle vara eftersträvansvärt eller ens 
önskvärt att kamouflera tillkomstdatum hos en byggnad. Det jag 
vänder mig mot är att det är så lätt att dölja sig bakom schabloner 
istället för att med frimodig självkänsla hitta en personlig konst-
närlig linje i det man gör. Och vart tog kunskapen om arkitektu-
rens klassiska ”harmonilära” vägen, den som med framgång bara 
kan överges av den som behärskar den?

jag tror att det går att åstadkomma intressant arki-
tektur, nyskapande i form och i val av material, samtidigt som 
den är hållbar för framtiden i såväl estetiskt som tekniskt hänse-
ende. Men det håller inte att klippa och klistra bland magasinens 
många dagsländeprojekt, såvida man inte är så särdeles begåvad 
att man trots allt lyckas komma ut med något unikt. Sådana 
 arkitekter finns ju tack och lov också. Men de flesta projekt som  
i dag skriker mest på uppmärksamhet är nog de som först tappar 
rösten.  

Lite road, men också en aning bekymrad, konstaterar jag att vi arkitekter 
har lite av samma instinkt som en knattespelare när vi samfällt och ogenerat 
rusar på de trender som dyker upp.

Bild: Johhny Berg

Bild: Erséus A
rkitekter

Fastigheten ägs av Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv – en av Sveriges största fastighetsägare. Aberdeen Asset Management har fått förtroendet att förvalta Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Livs svenska fastighetsbestånd.

Uthyrning pågår nu  
Ring för mer information: 020 – 400 900

Aberdeen Asset Management och fastighetsägaren SEB Trygg Liv  
utvecklar stilrena kontorslokaler och ett nytt handelskvarter 
vid Stureplan. Den anrika fastigheten Sperlingens Backe 30 på 
Sturegatan 6 genomgår en ombyggnad och modernisering med 
bibehållen historisk charm. 

De fem översta planen blir uppgraderade kontorslokaler av 
hög kvalitet och i gatuplan öppnar modebutiker och en stor 
högprofilerad restaurang. Kontorslokalerna är mellan 120 och 
860 kvm och har den perfekta kombinationen av klassisk känsla 
och modern komfort. 

Flytta kontoret till Sturegatan
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GÄSTSKRIBENT: AKTIEANALySEN
NAMN: Mikael Söderlundh.
åLDER: 31 år.
yRKE: Analyschef & partner.
På PANgEA SEDAN: April 2011.
FRITID: Familj, multiracketsport, 
litteratur, piano och komposi-
tion.

Sverige står för ungefär 70 procent av det samlade nordiska börs-
värdet inom fastigheter. Vidare är hela 14 av de 20 största fastig-
hetsbolagen i Norden noterade på Nasdaq OMX Stockholm 
(se figur 1). Det råder alltså ingen tvekan om att Sverige är den 
dominerande fastighetsmarknaden i Norden i termer av noterat 
börsvärde och även sett till historisk avkastning utmärker sig de 
svenska fastighetsbolagen. Enligt vårt nordiska fastighetsaktie-
index PREX Country har den genomsnittliga värdeökningen för 
svenska fastighetsaktier varit hela 213 procent sedan början av år 
2000, vilket är betydligt högre än värdeökningen för norska (60 
procent), danska (76 procent) och finska (88 procent) fastighets-
aktier (se figur 2). Den goda historiska avkastningen kan delvis 
tillskrivas en stabil underliggande fastighetsmarknad och hög 
skatteeffektivitet tack vare nyttjandet av underskottsavdrag. En 
minst lika viktig faktor är dock att den svenska noterade fastig-
hetssektorn har varit bäst i Norden på att lyckas undvika finan-
siella obeståndssituationer.

Figur 1: de 20 störstA noterAde FAstighetsboLAgen 
i norden, börsvärde mAj 2012

Satsa på Sverige
och logistik 

– om historien återupprepar sig
Fastigheter har varit en av de mest lönsamma 
sektorerna på Nasdaq OMX Nordic under lång 
tid. Allra bäst avkastning har svenska fastig-
hetsaktier levererat och bolag med fokus på 
industri och lager. Men hur värderas sektorn  
i dag? Var finns det intressanta möjligheter?
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Pangea är en oberoende nordisk 
rådgivningsfirma inom fastighets-
relaterad corporate finance och 
fastighetstransaktioner. Under de 
senaste fem åren har personer 

bakom firman genomfört över 
300 transaktioner med ett värde 
överstigande 230 miljarder kronor. 
Man har cirka 40 medarbetare 
med kontor i Stockholm och Oslo.

FaKta: PANGEA

Figur 2: preX country, 2000-2012 mAj1

Om man jämför olika sektorer så har fastighetsaktier med 
huvudfokus på industri och lager haft den bästa historiska ut-
vecklingen. Sedan början av år 2000 har nordiska fastighetsaktier 
inom industri- och lagersegmentet haft en genomsnittlig värde-
tillväxt på 363 procent, tätt följt av fastighetsaktier inom handel 
(333 procent) respektive bostäder (238 procent), enligt PREX 
Sector. Som framgår av figur 3 har de svagaste sektorerna under 
samma tidsperiod varit bolag med fokus på kontor (114 procent) 
och blandportföljer (137 procent). Även dessa sektorer har dock 
gått betydligt bättre än den nordiska börsen generellt som ligger 
ungefär plus minus noll jämfört med början av 2000-talet. Man 
kan även tillägga att många av bolagen med fokus på kontor och 
blandportföljer har stora marknadsvärden och god omsättning på 
börsen (till exempel Hufvudstaden, Fabege, Castellum med flera), 
vilket kan motivera en lägre riskpremie över tiden jämfört med 
exempelvis mindre bolag med sämre likviditet inom industri- och 
lagersegmentet.

Figur 3: preX sector, 2000-2012 mAj1

Fastighetsaktier har alltså varit en attraktiv investering histo-
riskt, inte minst i Sverige. Hur ser framtiden ut? Till att börja med 

är den noterade fastighetssektorn i Sverige för närvarande värde-
rad till en rabatt på i genomsnitt cirka tio procent jämfört med 
bolagens substansvärden. Om det bör likställas med en köpsignal 
är dock inte självklart eftersom flera bolag har poster i balansräk-
ningen, utöver sina fastighetsinnehav, som belastar värderingen 
såsom refinansieringsbehov och skattetvister. Det är alltså inte 
säkert att investerarna på aktiemarknaden har en mer försiktig 
syn på branschens lönsamhet framöver jämfört med investerarna 
på fastighetsmarknaden, vilket en substansrabatt vanligtvis bru-
kar indikera. Om man vidare tar hänsyn till bolagens belåning 
så är rabatten på fastighetsnivå bara fyra procent i genomsnitt, 
men spridningen är förhållandevis stor mellan enskilda bolag 
(se figur 4). Samma sak gäller för bolagens kassaflödesmultiplar, 
exempelvis implicit fastighetsvärde/ebitda. Den svenska note-
rade fastighetssektorn värderas för närvarande till 17,3 x ebitda 
i genomsnitt, vilket är en historiskt sett förhållandevis försiktig 
nivå. Spridningen mellan sektorer och enskilda bolag är dock stor 
med exempelvis bostadsbolag (till exempel Heba och Wallen-
stam) värderade mellan 25-32 x ebitda och bolag med fokus på 
industri och lager (till exempel Sagax och Corem) värderade runt 
15 x ebitda.

Sammantaget borde den nuvarande värderingen av svenska 
fastighetsaktier se förhållandevis attraktiv ut, inte minst för den 
som tror att historien återupprepar sig och att den noterade 
fastig hetssektorn i Sverige fortsätter att överleverera tack vare en 
exceptionellt god transparens samt välkapitaliserade och mogna 
bolag.  

Figur 4: nuvArAnde värdering Av svenskA FAstig-
hetsAktier (p/book vs ev/ebitdA), mAj 2012
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[ Motor av Nicklas Tollesson ]

Lyx   för miljömedvetna

MILJÖLyx. Hybridbilen Fisker Karma beskrivs som ”kompromisslös 
hållbar lyx”. Mycket i bilen är tillverkat av återvunnet material – bland 
annat kommer träet från brand- eller stormskadade skogar eller från 
trästammar från Lake Michigans botten. 
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Lyx   för miljömedvetna
Solceller på taket, träinläggningar från sjödränkt trä från Lake 

Michigan, sätesstoppning av biofi ber från sojabönor, 
dörrlaminat och golvmattor av återvunnen plast 

– och lack av återvunnet glas.
Det låter som en uppfi nning av en galen 

miljöprofessor men det handlar om 
en av årets snyggaste lyxbilar 

– Fisker Karma.
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Fisker Automotive grundades i USA 2007 av dansken Henrik 
Fisker och tysken Bernhard Koehler.

Efter att i många år ha arbetat med att ta fram nya modeller 
för bland andra BMW, Ford och Aston Martin, ville de nu för-
verkliga sin dröm; att ta fram en bilmodell som stod för ”kompro-
misslös hållbar lyx” kombinerat med ren körglädje.

Fem år senare är drömmen verklighet; nu serietillverkas Fisker 
Karma. Henrik Fiskers beskrivning:

– Karma bevisar att vi kan ta fram miljömässigt hållbara bilar 
utan att offra känslorna som en gång fick oss att förälska oss i 
bilar.

Fisker Karma är en så kallad seriehybrid, med en unik tekno-
logi, kallad Ever – Electric vehicle with extended range. Karmas 
drivlina består av två elmotorer, som tillsammans frambringar 

403 hästkrafter, och ett litiumbatteri som vid behov laddas av en 
förbränningsmotor. Dessutom består soltaket av solceller, vilket 
ytterligare drygar ut räckvidden.

Bilen drivs aldrig av förbränningsmotorn, den används bara 
till att ladda litiumbatteriet för att säkra strömtillförseln från el-
motorerna.

DRIVLINAN

4 Dubbla elektriska bakmonterade motorer, bakhjulsdrift med mittmon-
terat batteripaket och fram-/mittmonterad förbränningsmotor.
4 Elektriska motorer, 2x150 kilowatt (403 hästkrafter totalt).
4 Litiumjonbatteri på 20 kilowattimmar, placerat vertikalt under golvet 
längs med bilens mittlinje.
4 Turboladdad tvåliters bensinmotor på 260 hästkrafter, med direktin-
sprutning. 
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NågR A MIL JÖVÄNLIgA LÖSNINgAR

4 Träet i inredningen är till 100 procent certifierat 
återvunnet trä, antingen från brandstormarna i 
Orange County 2007, sjunkna träd i Lake Michigan 
eller stormfällda träd i Kalifornien.
4 Skinnet är behandlat i världens första energisjälv-
försörjande fabrik, där både gas och el genereras på 
plats, genom biprodukter från skinnets produktion. 
Skinn rå varan köps från leverantörer som efterlever 
Five Freedoms bestämmelser.

4 Karma är den första produk-
tionsbilen med lacktekniken high 
ratio glass flake, där vattenbaserad 
lack och återvunnet glas används.
4 Karma har världens största 
skarvlösa solcellstak för en produk-
tionsbil. Soltaket förlänger bilens 
räckvidd genom att det laddar bat-
teriet, det reglerar även klimatkon-
trollsystemet.

Fisker Karma kan köras i två lägen – Stealth och Sport. I Stealth-
läget används bara batteriet och Karmans maxfart ligger på 153 
kilometer i timmen, och noll till hundra tar 7,9 sekunder.

I Sportläget kombineras batteridriften med strömmen från 
förbränningsmotorn och noll till hundra går på 5,9 sekunder och 
topphastigheten blir dryga 200 kilometer i timmen.

Batteriets räckvidd är cirka åtta mil, men kombinerat med 
bränslemotorn kommer man 48 mil på en fulladdad och full-
tankad bil.

Fisker har inledningsvis haft problem med batteriet, något som 
underleverantören nyligen tog ansvar för. Problemen ska nu vara 
lösta.

I Sverige kan du köpa Fisker Karma på Callisma i Danderyd, 
Stockholm, priserna börjar på runt en miljon kronor.  
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[ xxxxxx av Eddie Ekberg ][ xxxxxx av Eddie Ekberg ][ xxxxxx av Eddie Ekberg ]
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TEMA:   

Advokat-
byråerna i 
branschen är 
välmående, det 
visar inte minst 
vår omfattande lis-
ta över branschens 
15 största byråer där 
de fl esta redovisar en 
ökad aff ärs volym jämfört 
med tidigare år.

Följ med i temat där vi 
belyser och reder ut juridiska 
snårskogar såsom slutbeske-
det, fastighetsobligationer och 
joint venture-bolag.
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86. Så här undviker du fällorna med slutbeskedet.

88. Garanterat tryggt med garantier?

92. Se upp för joint venture-problem. 

76. Stor ranking över branschens största byråer.

78. De största teamen – och byråernas ledande jurister.

82. Nytänkande krävs för fastighetsobligationer.

TEMA:   FastiGhetsjuridiK
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[ xxxxxx av Eddie Ekberg ]

TEMA: juridiK
av Eddie Ekberg

De STÖRSTA advokatbyråerna 
Återhämtningen på fastighetsmarknaden märks även bland advokatbyråerna 

verksamma i branschen – de fl esta redovisar en ökad aff ärsvolym för 2011 
jämfört med de föregående tre åren. Vi har listat de 15 största byråerna utifrån 

aff ärsvolym.
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2011: 62,5 miljarder kro-
nor varav fi nansiering cirka 
16,2 miljarder kronor.

2010: 22 miljar-
der kronor (ingen 
uppdelning mellan 
transaktioner och 
fi nansiering

2009:  29 miljarder kronor 
(ingen uppdelning mellan 
transaktioner och fi nan-
siering

2008: 102 miljarder kronor 
varav fi nansiering 52,7 
miljarder kronor.

1. MANNHEIMER SWARTLINg

 102 miljarder kronor 

3. LINDAHL

2011: 35 miljarder kronor, 
varav fi nansiering 9 miljar-
der kronor.
2010: 34 miljarder kronor, 
varav fi nansiering 7 miljar-
der kronor.

2009: 16 miljarder kronor, 
varav fi nansiering 2 miljar-
der kronor.
2008: 6 miljarder kronor, 
varav fi nansiering 1 miljard 
kronor.

PRISPALLEN

2011:  35,6 miljarder 
kronor, varav fi nansiering 
8,7 miljarder kronor.

2010: i.u
2009: i.u
2008: i.u

2. VINgE 5. gLIMSTEDT

2011: 22,5 
miljarder kronor, 
fi nansiering ej 
medräknad. 
2010: 14,6 
miljarder kronor, 
fi nansiering ej 
medräknad.

2009: 12,4 
miljarder kronor, 
fi nansiering ej 
medräknad.
2008: 13,7 
miljarder kronor, 
fi nansiering ej 
medräknad.

2011: 21,4 
miljarder 
kronor, varav 
fi nansiering 13,3 
miljarder kronor. 
2010: 17,3 
miljarder 
kronor, varav 
fi nansiering 6,2 
miljarder kronor. 

2009: 13,1 
miljarder 
kronor, varav 
fi nansiering 8,9 
miljarder kronor. 
2008: 68,5 
miljarder 
kronor, varav 
fi nansiering 12,3 
miljarder kronor. 

6.  CEDERquIST

4. MAqS

2011: 
25 miljarder 
kronor, varav 
fi nansiering 

12,75 miljarder 
kronor. 
2010: -
2009: -
2008: -



toPP   15De STÖRSTA advokatbyråerna 

oBs! Rankningen bygger på uppgifter 
från byråerna själva. Vissa har 
inte särredovisat transaktioner 

och finansiering och några har inte kunnat redovisa siffror 
för alla fyra år. Alla summor anges exklusive moms. 

8.  KILPATRICK  
ToWNSEND

2011: 15 miljar-
der kronor.
2010: 17 miljar-
der kronor.

2009: 10 miljar-
der kronor. 
2008: 25 miljar-
der kronor. 

10.  bAKER MCKENzIE

2011: 12,5 mil-
jarder kronor.
2010: 7,8 mil-
jarder kronor.

2009: 9,6 mil-
jarder kronor.
2008: 8,7 mil-
jarder kronor.

 11. gERNANDT 
        & DANIELSSoN

2011: 9 miljar-
der kronor, varav 
finansiering 4 
miljarder kronor.
2010: 4,6 miljar-
der kronor, varav 
finansiering 3,6 
miljarder kronor.
2009: 6,5 

miljarder, varav 
finansiering 300 
miljoner kronor.
2008: 13,3 
miljarder kronor, 
varav finansie-
ring 2 miljarder 
kronor.

7.  SETTERWALLS

2011: 16 miljar-
der kronor, varav 
finansiering 1 
miljard kronor. 
2010: 10,3 mil-
jarder kronor, va-
rav finansiering 
800 miljoner 
kronor. 

2009: 7,5 miljar-
der kronor, varav 
finansiering 1,5 
miljarder kronor.
2008: 9 miljar-
der kronor, varav 
finansiering 1 
miljard kronor. 

12.  RoSCHIER

2011: 8,6 miljar-
der kronor, varav 
finansiering 5,7 
miljarder kronor.
2010: 4,745 
miljarder kronor, 
varav finansie-
ring 2,4 miljarder 
kronor.

2009: 9,868 
miljarder kronor, 
varav finansie-
ring 4,5 miljarder 
kronor.
2008: 15 miljar-
der kronor, varav 
finansiering 5 
miljarder kronor.

13. HAMILToN

2011: 7,5 miljar-
der kronor, varav 
finansiering 3,7 
miljarder kronor.
2010: (Åren 
2008 – 2010 
redovisas ej 
på grund av 
omfattande 

omorganisa-
tioner av byrån 
varigenom 
förutsättningar 
för relevant 
årsjämförelse 
saknas.)
2009: Se ovan.
2008: Se ovan.

14. gRÖNbERg

2011: 4,4 miljar-
der kronor.
2010: 2,4 miljar-
der kronor.

2009: 1,8 miljar-
der kronor.
2008: -

15. bIRD & bIRD

2011: 2 miljar-
der kronor.
2010: 4,7 miljar-
der kronor.
2009: 1,5 miljar-

der kronor, varav 
finansiering 114 
miljoner kronor.
2008: 1,3 miljar-
der kronor.

9.  DLA NoRDIC

2011: 
12, 7 miljarder 
kronor, varav 
finansiering 4,6 
miljarder kronor.
2010: 
7,6 miljarder 
kronor, varav 
finansiering 2,9 
miljarder kronor.

2009: 6,4 miljar-
der kronor, va-
rav finansiering 
3,5 miljarder 
kronor.
2008: 
16,4 miljarder 
kronor, varav 
finansiering 7,2 
miljarder kronor.
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[ xxxxxx av Eddie Ekberg ][ xxxxxx av Nicklas Tollesson ]

TEMA: FastiGhetsjuridiK
av Eddie Ekberg

De 16 STÖRSTA 
fastighets teamen
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Här listas byråerna med de 
största teamen. Dessutom 
rankar vi deras respektive 
toppadvokater, hur många 
ärenden (och till hur stor 
underliggande volym) 
dessa medverkat i.



Antal jurister i fastighets-
teamet: 52. 

Ledande jurist: Magnus 
Josefsson har medverkat i 18 
transaktioner till en underlig-
gande volym om tio miljarder 
kronor under 2011.

1 MANNHEIMER 
SWARTLINg

Antal jurister i fastighets-
teamet: 52.

Ledande jurist: Johan Lind-
berg, har medverkat i 14 
ärenden till en underliggande 
volym om 7,9 miljarder kronor 
under 2011.

1 LINDAHL

MANNHEIMER 

Topplistan baseras på uppgifter från byråerna själva och anger 
antalet anställda i de svenska bolagen. Listan gör inga anspråk 
på att vara komplett. Alla summor anges exklusive moms.

En god a�ärsjuridisk relation är oumbärlig för stunden. 
Och lönsam för lång tid framöver.

Alla advokatbyråer är inte lika. Det kommer du att märka när du arbetar med 
ett team från Hamilton. Hos oss får du ett aktivt delägarengagemang och du kan
alltid lita på att det är jurister med rätt kompetens som handlägger ditt ärende.

Vår drivkraft är att ge dig juridisk rådgivning som medverkartill din framgång 
och att du alltid ska känna dig lite merprioriterad hos oss. 

En relation som leder till framgång
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[ xxxxxx av Eddie Ekberg ]
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TEMA: FastiGhetsjuridiK

Antal jurister i fastighetsteamet: 30. 

Ledande jurist: Assur Badur, har 
under 2011 medverkat i tio ärenden till 
en underliggande total volym om nio 
miljarder kronor. 

3 HAMILToNSETTERWALLS

Antal jurister i fastighetsteamet: 25.

Ledande jurist: Patrick Forslund har 
medverkat i 17 ärenden till en under-
liggande volym om 20,75 miljarder 
kronor under 2011.

5 HAMILToNVINgE

Antal jurister i fastighetsteamet: 20.

Ledande jurist: Gustaf Ström har 
under 2011 medverkat i elva ärenden 
till en underliggande volym om cirka 
3,1 miljarder kronor. 

7 HAMILToNDLA NoRDIC

Antal jurister i fastighetsteamet: 12.

Ledande jurist: Tobias Edenman har 
under 2011 medverkat i tio ärenden till 
en underliggande volym om cirka fem 
miljarder kronor.

9 HAMILToNgERNANDT & 
 DANIELSSoN

Antal jurister i fastighetsteamet: 8. 

Ledande jurist: Jan Alexanderson har 
medverkat i 48 ärenden under 2011 till 
en underliggande volym om cirka 5,2 
miljarder kronor.

1 HAMILToNbAKER MCKENzIE

3 HAMILToN

Antal jurister i fastighetsteamet: 30.

Ledande jurist: Patrik Essehorn har 
under 2011 medverkat i 18 ärenden 
till en under liggande volym om 7,28 
miljarder kronor.

MAqS

5 HAMILToN

Antal jurister i fastighetsteamet: 25.

Ledande jurist: Jan Litborn, har 
medverkat vid 18 transaktioner med 
en underliggande aff ärsvolym om 14,4 
miljarder kronor under 2011. 

gLIMSTEDT

8 HAMILToN

Antal jurister i fastighets  -
teamet: 16.
 
Ledande jurist: Johan Gustavsson, 
har under 2011 medverkat i ett tiotal 
ärenden till en underliggande volym 
om sex miljarder kronor.  

KILPATRICK 
 ToWNSEND

1 HAMILToN

Antal jurister i fastighetsteamet: 8.
 
Ledande jurist: Erika Åslund, har 
under 2011 medverkat i transaktioner 
till en underliggande volym om cirka 
8,1 miljarder kronor. 

CEDERquIST

12 HAMILToN

Antal jurister i fastighetsteamet: 7.

Ledande jurist: Per Månsson, har 
under 2011 medverkat i åtta ärenden 
till en underliggande volym om 4,7  
miljarder kronor. 

HAMILToN
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Antal jurister i fastighetstrans-
aktionsteamet: 6.
 
Ledande jurist: Marcus Hedén, har 
medverkat i 16 transaktioner under 
2011 till en underliggande volym om 
cirka 4,9 miljarder kronor. 

13 HAMILToNRoSCHIER

Antal jurister i fastighetsteamet: 4.

Ledande jurist: Anders Hedman har 
medverkat i tio ärenden under 2011 
med en underliggande volym om 0,45 
miljarder kronor.

15 HAMILToNgRÖNbERg

14 HAMILToN

Antal jurister i fastighetsteamet: 5.
 
Ledande jurist: Christian Luth-
man, har under 2011 varit involverad i 
16 transaktioner till ett underliggande 
värde av 1,2 miljarder kronor.

bIRD & bIRD

15 HAMILToN

Antal jurister i fastighetsteamet: 4.

Ledande jurist: Carl Hugo Parment, 
har under 2011–2012 medverkat i tre 
ärenden till en underliggande volym 
om 6,7 miljarder kronor. 

WHITE & CASE

Ett globalt sinnelag. Ett lokalt fokus. En entreprenörs attityd.

linklaters.com

Rådgivare till Länsförsäkringar i samband med 
försäljningen av fyra fastigheter i Stockholms  
innerstad

Rådgivare till Unibail Rodamco i samband med 
utvecklingen av Mall of Scandinavia, Nordens 
största köpcentrum samt vid försäljningen av flera 
köpcentrum till Grosvenor Fund Management och 
CBRE Global Investors

Rådgivare till Commerz Real i samband med 
försäljningen av en handelsfastighet i Barkarby Retail 
Park till Invesco Real Estate 

Rådgivare till Hufvudstaden i samband med förvärvet 
av en kommersiell fastighet på Norrlandsgatan i 
Stockholm från Fabege samt vid förvärvet av en 
fastighet i Göteborg genom en bytesaffär

Fastighetsaffärer  
från insidan.
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[ xxxxxx av Eddie Ekberg ]

KrÖniKaKrÖniKaKrÖniKaKrÖniKaKrÖniKaKrÖniKa
André Andersson | advokat och ordförande för Mannheimer Swartlings bank- och fi nansgrupp

 P   å olika håll talas det om 
obligationer som ett al-
ternativ för att fi nansiera 
fastigheter. Det låter bra, 

men än så länge har det inte 
hänt så mycket. Vi har sett 
några fastighetsbolag som 
gett ut osäkrade obliga-
tioner, men dessa skulle 
jag inte vilja kalla för 
”fastighetsobligationer” i 
egentlig mening. Vi har 
också sett enstaka obli-
gationer med säkerhet i 
fastigheter. Men varför 
händer det inte mer? 
För att det ska hända 
mer så tror jag att det 
behövs nytänkande på 
fl era plan. 

de som investerar 
i obligationer måste bli 
bättre på att bedöma och 

prissätta risker. En obliga-
tion med säkerhet i måttligt 

be lånade kommersiella fastighe-

ter i bra lägen måste kunna säljas med en betydligt lägre ränta än 
en osäkrad obligation som är strukturellt efterställd. 

Det förefaller vara lätt att sälja hög risk plus hög ränta men 
betydligt svårare att sälja lägre risk plus lägre ränta. Man kan 
tycka att det borde fi nnas en marknad för båda alternativen. Men 
jag är ju bara en enkel advokat så detta lämnar jag till andra 
bedöma.

Det behövs också nytänkande när man strukturerar säkerhets-
paketet för en fastighetsobligation. Det är här jag som advokat 
kan bidra med mina idéer. 

den enkla lösningen är givetvis att begära pantbrev. 
Finns det inte redan uttagna pantbrev är detta dock en mycket 
oattraktiv lösning. Oavsett vilket, så tror jag inte att en långsik-
tig marknad för fastighetsobligationer kan bygga på pantbrevs-
säkerhet. Just nu är det kanske attraktivt att ge ut obligationer 
backade av befi ntliga pantbrev eftersom möjligheten till fi nan-
siering i bank är begränsad, men i en normal marknad kommer 
det rimligen alltid vara billigare att använda pantbrevssäkerhet 
för ett banklån vilket refi nansieras via säkerställda obligationer 
(covered bonds) utgivna av den långivande banken. Obligationer 
baserade på pantbrev ger också en ofl exibel struktur som försvårar 
för det bolag som ger ut obligationerna att disponera över den 
fi nansierade fastighetsportföljen. 

För att skapa långsiktiga förutsättningar för fastighetsobliga-
tioner så behöver man skapa en annan struktur för säkerheten. 
Jag tror att det är möjligt att skapa alternativa säkerhetsstruk-

Fastighetsobligationer 
kräver nytänkande

Bild: Niclas Liedberg
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turer genom vilka man undviker att betala stämpelskatt för nya 
pantbrev samtidigt som man gör det möjligt att byta ut fastig-
heter i fastighetsportföljen utan att det påverkar säkerheten ne-
gativt. 

hur gör man då detta? Jo, om man 
inte redan har det, så skapar man ett särskilt 
bolag vars enda syfte är att äga den aktuella 
fastighetsportföljen. Detta bolag får inte ha 
någon annan verksamhet eller ha några an-

dra förpliktelser eller skulder än sådana som är direkt relaterade 
till ägandet av fastigheterna. Bolaget får inte heller ha några an-
ställda. Denna så kallade ”ring fence” ska skydda fastigheterna 
mot skulder som kan konkurrera med obligationerna. 

Om det inte fi nns konkurrerande ford-
ringsägare i bolaget så ger en pant över 
aktierna i princip samma säkerhet som 
pantbrev i fastigheterna. En aktiepant har 
dessutom den fördelen att den är mycket 
enklare och snabbare att realisera. Den 

För att skapa långsiktiga för-
utsättningar för fastighetsobli-
gationer så behöver man skapa 
en annan struktur för säkerheten.  
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medför inte heller stämpelskatt vid en försäljning. I den mån det 
fi nns låneskuld i bolaget när man skapar strukturen, refi nansie-
rar man den som ett ägarlån vilket pantsätts tillsammans med 
 aktierna. Fastighetsobligationerna ges sedan ut av aktieägaren 
med säkerhet i aktierna i det fastighetsägande bolaget och even-
tuellt ägarlån. 

genom att det är aktierna i bolaget och inte fastigheterna 
som är pantsatta så är det möjligt att disponera över fastig heter 
i bolaget utan att pantsäkerheten till obligationsinnehavarna på-

verkas negativt. Detta kräver dock att man utformar villkor och 
kontrollmekanismer som garanterar att de fastigheter som från 
tid till annan ägs av bolaget utgör en fullgod säkerhetsmassa av 
det slag som obligationsinnehavarna har anledning att förvänta 
sig. Detta kan till exempel ske genom krav på att ersättningsfas-
tigheter ska vara av visst slag och värderas på visst sätt. Efter-
levnaden av dessa villkor kontrolleras sedan av en oberoende 
företrädare för obligationsinnehavarna. 

Låt oss genom nytänkande och kreativitet tillsammans skapa 
en långsiktig marknad för fastighetsobligationer! När börjar vi?   

SER MÖJLIgHETER. André Andersson är advokat på Mannheimer Swartling och ordförande för byråns bank- och fi nansgrupp. Han menar 
att det krävs nytänkande och kreativitet på fl era plan för att vi ska kunna skapa en långsiktig marknad för fastighetsobligationer i Sverige.

gILL AR oPER A

namn: André Andersson.
Ålder: 52 år.
Familj: ”Bror, svägerska och tre välartade brorsbarn.”
bostad: Bostadsrätt i Vasastan (Stockholm), fritidshus 
i Provence.
titel: Advokat, ordförande för Mannheimer 
Swartlings bank- och fi nansgrupp.
År på mannheimer swartling: 25 till hösten.
Fritid: Opera, resor, mat och dryck, gärna 
i kombination.

Bild: Niclas Liedberg
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TEMA: FastiGhetsjuridiK
av Eddie Ekberg

– Det här är en osäkerhetsfaktor till och det behöver vi ju inte 
fl er av just nu om man säger så, säger Magnus Björkander på 
Advokatfi rman Delphi.

I den nya plan- och bygglagen fi nns ett avsnitt som reglerar 
när ett nybyggt hus får tas i bruk; det följer av ett slutbesked som 
utfärdas av kommunen. För att kommunen ska utfärda ett slutbe-
sked krävs att alla krav enligt bygglovet är uppfyllda.

– Det är en bra tanke, att man ska få en tydlig start och ett slut 
på byggprocessen. Och med det här synsättet är inte byggproces-
sen klar förrän man får slutbeskedet. Det är till för att kommunen 

ska kunna kontrollera att bygg-
herren verkligen gjort allt man 
ska ha gjort enligt bygglovet, 
 säger Magnus Björkander, ad-
vokat på Advokatfi rman Delphi.

Men det fi nns baksidor med 
slutbeskedet också. 

– Det skapar en del osäkerhet 
eftersom det handlar om något 
som inte är i någon av parternas 

kontroll i en hyres- eller transaktionssituation. Man vet egent-
ligen inte hur lång tid det tar att få slutbeskedet och det kan få 
stora konsekvenser. Föreställ dig till exempel att en XXL-butik 

ska öppna i en nybyggd fastighet och ägaren lägger ner mas-
sor av pengar på marknadsföring inför öppningsdagen. Om då 
inte slutbeskedet fi nns på plats i tid så blir det ingen öppning 
den dagen, det är ju en katastrof för butiks ägaren, säger Magnus 
Björkander.

hans kollega, advokat erika Rosenberg är inne på samma 
linje.

– Finns det inget slutbesked får inte fastigheten tas i bruk 
och då kommer det heller ingen hyra in till fastighetsägaren. 
Om fastig hetsägaren är överens med en hyresgäst men denne 
inte kan ta lokalen i bruk då det inte fi nns något slutbesked kan 
det bli ett skäl för uppsägning av avtalet från hyresgästens sida. 
Hyres objektet kanske då inte betraktas vara i avtalat skick och om 
förseningen av tillträdet är väsentlig för hyresgästen kan denne 
säga upp hyresavtalet. Men det är inte solklart att att bristande 
slutbesked ger rätt till uppsägning. Såvitt jag vet är det inte prövat 
än. Lösningen är att man i avtalet inte anger en fast tillträdesdag 
utan låter den vara fl exibel, säger Erika Rosenberg.

Hon menar att det i överlåtelseavtalet i samband med en trans-
aktion är viktigt att reglera vem som ska ta risken för eventuella 
problem med slutbeskedet.  

– Det handlar om att ha koll på det här och styra upp alla tänk-

– bra tanke med fl era baksidor
I nya PBL kopplas rätten att ta ett nybyggt hus i bruk till slutbeskedet – ett myn-
dighetsbeslut som utfärdas av kommunen. En av situationerna som kan uppstå är 
att byggherren kan drabbas av byggsanktionsavgift eller vite om huset tas i bruk 
innan slutbesked utfärdats. Men det skulle också kunna leda till att hyresgästen kan 
säga upp avtalet med hänvisning till att lokalen inte är i avtalat skick i tid.

Finns det inget 
slutbesked får inte 
fastigheten tas i bruk 
och då kommer det 
heller ingen hyra in 
till fastighetsägaren.

SLuTbESKEDET
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KoLL På SLuTbESKEDET. Delphis Magnus Björkander och Erika Rosenberg menar att slutbeskedet i nya plan- och bygglagen kan leda till en 
del osäkerhet eftersom man inte på förhand riktigt vet när man kommer att få det. Och därmed inte vet när byggnaden får börja användas.

SLuTbESKEDE T

l Den nya plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft den 2 maj 
2011 och samtidigt upphörde den gamla plan- och bygglagen att 
gälla. 
l Reglerna i den nya plan- och bygglagen innebär att byggnads-
nämnden genom utfärdande av ett så kallat slutbesked ska god-
känna att byggnadsåtgärder anses slutförda innan byggnadsverket 
får tas i bruk. 
l Före slutbesked eller interimistiskt slutbesked har lämnats råder 
användningsförbud. 
l Bestämmelserna om slutbesked har kritiserats eftersom frågan 
om utfärdande av slutbesked är utom fastighetsägarens kontroll och 
kan skapa förluster ifråga om bland annat försenade hyresintäkter.
l Byggnadsnämnden ska besluta om slutbesked om byggherren 
har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt bygglovet, 
kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor 
är uppfyllda och nämnden inte har funnit skäl att ingripa.
l Byggnadsnämnden ska pröva frågan om slutbesked så snart 
nämnden har fått in det underlag som krävs för prövningen. Hand-
läggningen ska ske ”skyndsamt”.  Källa: Delphi

DELPHI-Duo

namn: Erika Rosenberg.
Ålder: 37 år.
titel/utbildning: Advo-
kat, jur. kand.
på delphi sedan: 
Januari 2012.
Fritid: Crawl, bikram-
yoga.

namn: Magnus Björ-
kander.
Ålder: 40 år
titel: Partner, advokat.

på delphi sedan: 
Februari 

2012.
Fritid: Fot-
bollsträ-
nare och 

musiker. 

MAgNuS oCH ERIK AS 3  TIPS  
ANgåENDE SLuTbESKEDE T:

l Lämna in begäran om slutbesked till kommunen i god tid innan 
byggprocessen är färdig. Se till att tidigt ha koll på vilka handlingar 
som krävs för att få slutbesked och tänk på möjligheten att söka 
interimistiskt slutbesked (vilket sannolikt kommer att bli vanligt och 
ger rätt till ibruktagande).
l Om hyresgästen går med på det, ange ett flexibelt tillträdes datum.
l Vid en överlåtelse/försäljning då man har ett interimistiskt slutbe-
sked är det viktigt att reglera vem som ansvarar för att åtgärderna 
som krävs för att erhålla ett slutligt slutbesked. Det är också viktigt att 
reglera i garantier och andra åtaganden vad som händer om sådana 
åtgärder till exempel försenas.

bara situationer som kan inträffa. Marknaden kommer så klart att 
hitta lösningar på det här, men det kan ju ta lite tid innan sådana 
etableras, säger Erika Rosenberg. 

– Det finns ett antal aspekter som får betydelse för finansierings-
dokumentation vid transaktioner och för villkoren vid överlåtelser 
av utvecklingsprojekt också, tillägger Magnus Björkander.

erika rosenberg menar att slutbeskedet kan innebära 
en del osäkerhet och kan få negativa konsekvenser.

– Det är lite oproportionerligt med användandeförbud. När 

det gäller bygglov har man fastställt att det ska vara klart inom 
tio veckor i nya PBL, det vore bra om det här utreddes och man 
får en tydlig praxis eller en regel om vilken tid som gäller för er-
hållande av slutbesked. Det är inte helt solklart vad ”skyndsamt” 
innebär. Det skulle underlätta om Boverket utfärdade tydliga 
riktlinjer för att underlätta en likartad tolkning av bestämmel-
serna i olika kommuner.

– Jag tror att lagstiftaren snart kommer se över det här. Det här 
är ytterligare en grej att ha koll på, en osäkerhetsfaktor till, säger 
Magnus Björkander.  

Bild: David Schmidt
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GÄSTSKRIBENT: ADVoKATEN HAR oRDET

gARANTIER ingen  
automatisk gARANTI

NAMN: Louise Bjärgård. 
åLDER: 34 år.
TITEL : Advokat.
På CEDERquIST SEDAN: 2003.
FRITID: Familj & vänner.

NAMN: Erika Åslund.
åLDER : 47 år.
TITEL: Partner.
På CEDERquIST SEDAN: 1991.
FRITID: ”Laga mat och omge mig 
med allt som är vackert och trevligt.”

TRyggT MED gARANTIER? Det faktum att 
en säljare i en fastighetsaffär lämnar ett flertal 
garantier innebär inte per automatik att köpa-
ren kan känna sig trygg i att få ersättning om 
dessa garantier eventuellt bryts. 

Bild: Louise Billgert

Bild: Louise Billgert
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Överlåtelser av fastigheter sker antingen genom en direkt över-
låtelse av själva fastigheten, eller genom en överlåtelse av aktierna 
i det bolag som äger fastigheten. Ofta ”paketerar” säljaren fastig-
heten i ett nytt dotterbolag, som således blir själva överlåtelse-
objektet. Säljarens ansvar skiljer sig åt mellan det lagreglerade 
påföljdssystemet och det påföljdssystem som parterna vanligen 
avtalar om. Överlåtelseavtalet syftar till att reglera relationen 

 mellan säljaren och köparen i samband med överlåtelsen av 
fastig heten. 

genom avtalet uppstår en ansvarsfördelning mellan 
parterna som kan vara mer eller mindre komplex och det är av 
stor vikt att båda parter sätter sig in i avtalets utformning och vad 
konsekvenserna blir när, eller om, det faktiskt uppstår en skada 

Cederquist är en topprankad 
advokatbyrå med en bred 
portfölj av affärsjuridiska 
tjänster. Sedan 1953 har man 

vuxit organiskt i samspel med 
klienterna och idag är man 
cirka 75 jurister, verksamma vid 
kontoret i centrala Stockholm.

FaKta: CEDERQUIST

Köparens undersökning, due diligence, vid fastighetstransaktioner syftar till 
att identifiera riskerna med förvärvet. Genom att säljaren lämnar garantier 
kan dessa risker i viss mån allokeras mellan parterna. Men kan köparen alltid 
förlita sig på att få ersättning om det brister i en av säljaren lämnad garanti?
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för köparen relaterad till förvärvet av fastigheten. Ansvarsfördel-
ningen parterna emellan är en förhandlingsfråga och beror till 
stor del på vad som avtalas i överlåtelseavtalet.

köparen genomför ofta en due diligence-undersökning 
för att minimera sina risker i samband med förvärvet av fastighe-
ten/bolaget. Undersökningen syftar även till att upptäcka sådana 
brister i fastigheten som, i köparens ögon, är sådant som säljaren 
borde åtgärda före förvärvet; exempelvis för att det är något som 
avviker från försäljningsprospektet. Från säljarens perspektiv le-
der due diligence-undersökningen normalt sett till att säljarens 
ansvar minskar genom att säljaren uppmanar köparen att under-
söka fastigheten.

oavsett om det är fastigheten eller aktierna som överlåts 
innehåller överlåtelseavtalet ofta liknande bestämmelser rörande 
säljarens ansvar och hur detta är kopplat till köparens due diligen-
ce-undersökning av fastigheten och/eller bolaget. Säljaren lämnar 
vanligen i avtalet ett antal garantier avseende bland annat bolaget, 
fastigheten och hyresavtalen och så vidare. Vidare innehåller av-
talet ofta en bestämmelse som säger att köparen inte äger rätt att 
förlita sig på några andra garantier än just de som säljaren skrift-
ligen har lämnat i avtalet. Avtalet innefattar ofta även skrivningar 
som anger att köparens rätt att erhålla ersättning för det fall det 
uppstår ett garantibrott är begränsad till de påföljdsbestämmelser 
som framgår av avtalet.

överlåtelseavtalet innehåller således ofta, beroende 
på förhandlingarna och transaktionen, en rad garantier till för-
mån för köparen. Säljarens garantiansvar är dock inte obegrän-
sat. Enligt lag fi nns en viss påföljdskatalog med ett komplicerat 
samspel mellan upplysningsplikt och undersökningsplikt som 
skiljer sig åt mellan fastighetsköp och aktieöverlåtelser. För att 
klargöra vad som ska gälla mellan parterna avtalar parterna ofta 
uttryckligen om vilket ansvar säljaren skall ha. Avtalet innehåller 
även mer eller mindre komplexa bestämmelser som syftar till att 
begränsa säljarens ansvar. Trots att det uppstår ett garantibrott är 
det således inte säkert att köparen erhåller någon kompensation 
från säljaren. Exempelvis måste den skada som köparen drabbas 
av på grund av garantibrottet uppgå till ett visst belopp och den 
måste upptäckas samt reklameras på föreskrivet sätt och inom 
en viss tid. Därutöver har säljaren allt som oftast inget ansvar 
för garantibrottet om köparen upptäckt, eller till och med borde 
ha upptäckt, bristen vid sin due diligence-undersökning. Denna 
begränsning av säljarens ansvar ställer höga krav på att köparen 
har genomfört en noggrann undersökning. Det faktum att en 
säljare lämnar fl ertalet garantier betyder således inte att köparen 
kan känna sig trygg med att få ersättning vid brott mot garan-
tierna. Köparen kan inte hålla säljaren ansvarig för en garanti om 
köparen förstått, eller kanske till och med borde ha förstått, att 
garantin är felaktig. Konsekvensen härav är att köparen måste 
utreda alla de oklarheter som uppkommer under due diligence 
undersökningen eftersom en viss oklar omständighet kan vara ett 
tecken på en brist. Köparen måste således ifrågasätta oklarheter 
och be säljaren tillhandahålla ytterligare information.

vad händer då om köparen upptäcker en brist under sin 
undersökning? Ja, det är i alla fall – som framgått ovan – be-
tydelselöst att be säljaren lämna en garanti avseende den speci-
fi ka bristen. Denna brist måste fångas upp på annat sätt i avtalet; 
ofta genom att säljaren får åta sig att åtgärda bristen (till exempel 
genomföra och bekosta viss besiktning) eller genom att åta sig 
att hålla köparen skadeslös. Ett skadeslöshetsåtagande innebär 
just det – säljaren åtar sig att hålla köparen skadeslös för det 
fall en viss händelse som köparen har identifi erat som en risk 
faktiskt in träff ar och leder till att köparen tvingas utge ersätt-
ning, till  exempel ett skattetillägg eller en hyresrabatt. De be-
stämmelser i avtalet som syftar till att begränsa säljarens ansvar 
tar ofta inte sikte på denna typ av åtaganden. Här blir det därför 
viktigt att säljaren värderar de fel och brister som säljaren känner 
till och/ eller som uppkommer under köparens due diligence-
undersökning.  

KÖPAREN EJ ANSVARIg. Köparen kan inte hålla säljaren ansvarig 
för en garanti om denne förstått, eller borde ha förstått, att garantin är 
felaktig.



Gör som flera av Sveriges största 
fastighetsbolag 

Din af färsjur ist

Law & Solution är en affärsjuridisk byrå med speciell inriktning mot 
fastighetsjuridik. Vi är nu nio jurister och har kontor i Göteborg och 

Stockholm. Hör av er om ni vill veta mer! 

Tel. vx 031-730 74 00 eller 08-563 054 80    info@lawsolution.se    www.lawsolution.se       
Göteborg, Stockholm, Malmö
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TEMA: FastiGhetsjuridiK
av Nicklas Tollesson

Det fi nns fl era exempel där bolag med annan kärnverksamhet 
än fastigheter bildar ett gemensamt fastighetsbolag tillsammans 
med ett bolag som har fastigheter som kapitalplacering, bland 
annat KF:s och SPP:s Handelsbodarna och Ica Fastigheters och 
Alectas Ancore.

– Det fi nns fl era fördelar med den här ägarkonstellationen. 
En av fördelarna för bolag med annan kärnverksamhet är att 
man behåller kontrollen över fastigheterna genom att sälja ner 
till det gemensamma fastighetsbolaget istället för att sälja ex-
ternt. Samtidigt förbättras förutsättningarna för utveckling när 
det gemensamma bolaget också förvärvar fastigheter som i dag 
ägs av externa fastighetsägare. För bolaget med fastigheter som 
kapitalplacering är det gemensamma fastighetsbolaget en bra in-
vestering med möjlighet till stabil avkastning över tiden, säger 
Cecilia Hautamäki, som arbetade för Ica Fastigheter med juridisk 
rådgivning då Ancore bildades.

vilka frågor är viktiga att tänka på att reglera i aktieägar-
avtalet?
– Det är vanligt att det bolag som ser det gemensamma fastighets-
bolaget som en kapitalplacering mer är en ”silent partner”. För bo-
laget som använder fastigheterna i kärnverksamheten är det viktigt 
att behålla kontrollen över förvaltningen och även fortsättningsvis 
ha bestämmanderätt över framtida investeringar. Detta bör komma 
till uttryck i avtalet särskilt i frågor som rör fastighetsförvaltning 
och hur parterna ska fatta beslut om investeringar. Det fi nns olika 
sätt att lösa detta. Ett sätt är att ingå ett särskilt förvaltningsavtal 
och ha en särskild beslutsordning för investeringar i fastigheterna 
där det verksamhetsdrivande bolaget ytterst har möjlighet att själv 
bekosta investeringar om parterna inte är överens.  

– Aktieägaravtalet bör också reglera när och på vilket sätt par-
terna ska ha skyldighet att tillskjuta mer kapital. Vilka situationer 
ska medföra en skyldighet för aktieägarna att tillskjuta kapital, på 
vilket sätt ska kapitaltillskott göras och med vilket belopp? Vilka 
situationer som ska föranleda en skyldighet att tillskjuta kapital 
beror till viss del på bolagets fi nansiering i övrigt. Även om ex-
empelvis framtida förvärv fi nansieras genom extern fi nansiering 
krävs ofta att bolaget tillskjuter eget kapital som måste komma 
från aktieägarna om bolaget inte har upparbetat kapital. Det bör 
också regleras om kapitaltillskott ska ske genom aktieägarlån eller 
aktieägartillskott eller en kombination av dessa samt storleken på 
kapitaltillskottet i förhållande till fi nansieringen i övrigt. 

en av riskerna med den här typen av bolag är att par-
terna inte alltid är överens om exempelvis större investeringar för 
att utveckla en fastighet. Om aktieägaravtalet säger att styrelsen 
måste vara enig i den här typen av beslut är det viktigt att man 
också överväger en alternativ reglering som säger vad som ska gö-
ras om styrelsen inte är enig – annars riskerar bolagets verksamhet 
att lamslås, en situation som brukar benämnas dead-lock.

– Det vanligaste sättet att reglera en dead-lock situation är att 
föreskriva någon form av inlösenrätt för att avsluta samarbetet 
genom att aktieägandet övergår till endast den ena parten. 

Svårigheterna med klausuler om inlösen är att fastställa hur 
aktierna ska värderas. Det fi nns fl era olika värderingsmodeller. 
Oavsett vilken modell parterna kommit överens om kan det vara 
svårt att praktiskt tillämpa den avtalade värderingsmodellen vid 
en konfl ikt. Det troliga är att parterna inte är överens om till-
lämpningen vilket medför risk för tvist. 

Ett alternativ vid inlösen av aktier är en budgivningsklausul. 

undvik fällorna vid   bolagsbildandet
Vad händer när ägarna bakom joint venture-bolag blir oense om exempelvis kapital-
tillskott? Hur undviker man att bolaget lamslås vid konfl ikter mellan ägarna?

Hur ska ett budförfarande gå till om en ägare behöver köpas ut?
Cecilia Hautamäki, advokat på Andersson Gustafsson Advokatbyrå, berättar om vad 

man bör tänka på när man ingår aktieägaravtalet.
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Budgivningsklausuler kan ha olika utformning, Cecilia Hautamäki 
berättar om de som kallas för ”Rysk roulette” och ”Texas Shoot-out”.

– i bolag med bara två aktieägare är en lämplig klausul 
vid inlösen den budgivningsklausul som kallas ”Rysk roulette”. 
Klausulen innebär att en aktieägare erbjuder den andra aktieägaren 
att köpa aktierna till ett angivet pris. Den part som tar emot erbju-
dandet kan välja mellan att köpa de erbjudna aktierna eller kräva 
att den andra parten istället köper dennes aktier till samma pris. 

– Texas shoot-out är en variant av denna klausul som innebär 
att en av parterna lämnar ett erbjudande om att köpa motpartens 
aktier till ett visst pris. Motparten kan då välja att köpa aktierna 
eller ge ett motbud med ett högre pris. Den part som initierade 

inlösen kan då begära att parterna lämnar slutna bud där den 
som lämnar det högsta budet har en skyldighet att köpa aktierna. 

Oavsett vilken budgivningsklausul man väljer är det viktigt att 
reglera i vilka situationer klausulerna är tillämpliga, hur erbjudande 
om inlösen ska lämnas, tidsperioder inom vilka parterna ska svara 
på eventuella erbjudanden samt vad som händer vid parts passivitet. 

– Det fi nns många frågor som bör regleras i ett aktieägaravtal 
som rör ägandet av ett gemensamt fastighetsbolag. Vilka det är 
beror på det enskilda fallet och parternas syfte med samarbetet. 
Eftersom aktieägarna kan ha olika syften med sitt ägande är det 
viktigt att i samband med avtalets ingående försöka att identifi era 
och reglera frågor där det fi nns risk för framtida konfl ikter, säger 
Cecilia Hautamäki.  

undvik fällorna vid   bolagsbildandet

boLAgSbILDARE. 
Cecilia Hautamäki har 
bland annat arbetat för Ica 
Fastigheter med juridisk 
rådgivning då Ica och 
Alecta bildade Ancore.

Bild: N
iclas Liedberg
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GÄSTSKRIBENT: REVISoRN HAR oRDET
NAMN: Henrik Kaarme. 
åLDER: 35 år.
åR På DELoITTE: Fem.
FRITID: Familj, fi ske och fysisk 
träning.

NAMN: Niclas Kazmierczak.
åLDER: 36 år.
åR På DELoIT TE: Nio.
FRITID: Skärgårdsliv, resor, 
böcker och restaurang-
besök.

Bild: D
eloitte

Bild: D
eloitte

Fastighetstaxeringen 2013 
– vänd utmaningen till en möjlighet
Den allmänna fastighetstaxeringen 2013 är 
snart här. Så här vänder du som fastighets-
ägare utmaningen till en möjlighet.

Inlämning av fastighetsdeklarationen ska ske den 1 november 
2012. Det är viktigt att du inte bara fyller i deklarationen och hop-

pas att det blir rätt. Kontrollera, 
granska och gör kompletteringar. 
Taxeringsvärdet ska bestämmas 
så att det motsvarar 75 procent av 
fastighetens marknadsvärde. 

Om du tidigt börjar bearbeta de 
uppgifter som deklareras till Skat-
teverket ökar dina möjligheter att 
uppnå ett korrekt taxeringsvärde. 

Fastighetsdeklarationen har 
förtryckts med uppgifter som ligger till grund för taxeringen. 
Kontrollera uppgifterna då felaktigheter förekommer. Ett bety-
delsefullt moment är att komplettera deklarationen med vad som 
efterfrågas men även det som inte efterfrågas. 

Taxeringsvärdet utgör underlag för bland annat:
• Statlig fastighetsskatt/kommunal fastighetsavgift. 
• Stämpelskatt.
• Fördelning av anskaff ningsvärde på byggnad och mark.
• Beräkning av värdeminskningsavdrag.
• Taxeringsvärdet gäller generellt i tre år för hyreshusenheter 

och i sex år för industrienheter.
Taxeringen baseras på fastighetens tillstånd och användning 

vid taxeringsårets ingång (beskaff enhetstidpunkten) men grun-
das dock på genomsnittligt prisläge andra året före taxeringsåret 
(nivååret). AFT 2013 utgår således från förhållandena 1 januari 
2013 men i 2011 års nivå. 

Vid taxering av hyreshus beaktas lägenhetstyp, hyra och ålder. 
Var uppmärksam på att deklarerad hyra inkluderar vissa tillägg 
såsom till exempel vatten, värme, avlopp men rensas för till ex-
empel moms och hyra av p-plats. Det fi nns även ett fl ertal andra 
poster att fundera särskilt på såsom till exempel rabatter. 

åldersberäkning baseras på nybyggnadsåret med därefter 
gjorda investeringar. Deklarerade investeringar som inte påverkar 
byggnadens ekonomiska livslängd kan leda till fel värdeår. 

Med kunskap 
om fastigheten och 
rätt insatser ökar 
dina chanser till en 
korrekt taxering.

Stockholm +46 8 50 72 00 00 • Malmö +46 40 669 71 00 • Göteborg +46 31 771 21 00 • www.wistrand.se

Vi har juridisk kompetens inom alla områden som din fastighetsaffär 
kräver. Nyligen förstärkte vi vårt team ytterligare med några av Sveriges 
främsta specialister inom fastigheter, finansiering och skatt.

Välkommen till Wistrand!

Fastighetsbeteckning: Stockholm, 
Eldkvarnen 1.

Beskrivning: Fullt uthyrd prestige-
byggnad i centrala Stockholm. 
Goda kommunikationsmöjligheter, 
attraktivt läge invid Riddarfjärden 
och hög utvecklingspotential.

Osäkert läge? 
Kontakta oss först!
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Deloitte är ett av världens ledande 
revisions- och konsultnätverk med 
cirka 1 200 medarbetare i Sverige 
och cirka 170 000 globalt. Sedan 
1999 har Deloitte en branschgrupp 

för fastigheter, Real Estate Group, 
som stöttar och vidareutvecklar 
sina klienters idéer och visioner. 
I gruppen finns några av landets 
främsta experter inom revision, 

skatt och finansiella tjänster. Man 
arbetar med analys, strukturering, 
finansiering och transaktioner i 
såväl nationella som internationella 
projekt.

FaKta: DELOITTE

Taxering av tomtmark ut-
går från storlek och typ av 
bebyggelse. Utgå inte ifrån 
uppgifterna vid föregående 
taxering utan att ta ställning till 
dem. Det förekommer felaktighe-
ter både uppåt och nedåt. Ytor i käl-
lare, suterräng och ny- och tillbyggda ytor 
måste uppmärksammas särskilt. 

industribyggnad taxeras med ledning av en avkastnings- 
eller en produktionskostnadsberäkning beroende på användning. 
Avkastningsberäkning utgår från lokaltyp, storlek, ålder och stan-
dard. 

Förtryckta uppgifter på deklarationen kan härstamma från 
senaste allmänna fastighetstaxering år 2007. Användningen kan 
vara ändrad. Ny indelning i lokaltyp kan behöva göras. Se över 
standardpoäng och yta.

Vid en produktionskostnadsberäkning används värdefaktorer 
återanskaffningskostnad, ålder, byggnadskategori och ortstyp.

Värdefaktorn för tomtmark till industri utgörs enligt huvud-
regeln av storleken av tomtarealen. 

Den mest betydelsefulla frågan är om fastigheten på något 
sätt avviker från den ”normala” fastigheten i området. Samtliga 
fastigheter ligger inom så kallade riktvärdeområden inom vilka 

nivåfaktorer och riktvär-
deangivelser föreligger för 

byggnad och mark. Finns 
det faktorer på fastigheten 

som avviker från dessa värden 
finns möjligheten till justering för 

säregna förhållanden – kanske bör de-
klarationen kompletteras med just denna 

uppgift.
För justering av taxeringsvärdet förutsätts utöver att 

det inte beaktats i riktvärdena att det påtagligt inverkar på fastig-
hetens marknadsvärde. Påtaglig inverkan anses föreligga när de 
säregna förhållandena höjer eller sänker taxeringsvärdet med 
minst tre procent eller minst 25 000 kronor. 

Flera mindre avvikelser kan tillsammans leda till en justering. 
Vanliga justeringsanledningar för hyreshus är eftersatt underhåll 
och avvikande vakansgrad.

Förståelsen för systematiken, värdefaktorerna och hur tax-
eringsvärdet beräknas utgör centrala moment för att uppnå ett 
rättvisande taxeringsvärde. Med kunskap om fastigheten och rätt 
insatser ökar dina chanser till en korrekt taxering. 

En betydelsefull fråga är om taxeringsvärdet blir rätt, med an-
dra ord cirka 75 procent av ett genomsnittligt marknadsvärde för 
fastigheten. Detta är en enkel kontroll som du som fastighetsäga-
re kan göra redan i samband med att deklarationen upprättas.   

MÖJLIgHET. Även om det känns som det är 
länge kvar är det snart dags att lämna in 

fastighetstaxeringen för 2013. Genom 
att ha förståelse för systematiken, 

värdefaktorerna och hur taxerings-
värdet beräknas kan du vända 

utmaningen till en möjlighet.
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Posttidning B  Avs. Fastighetssverige

Accelerating success.

Våra specialister 
med kunskap om den 
nordiska marknaden

skapar fantastiska 
möjligheter för 
investerare 

Investorer i hela världen fortsätter att bredda sin fastighetsportfölj. På Colliers hjälper vi till att fatta rätt 
investeringsbeslut med lokal marknadsexpertis i norden och ytterligare 29 länder i Europa. Med ett kontorsnät 
som sträcker sig från Sverige till Danmark och Tyskland till Polen har vi experter som förstår dig och 
marknaden som du vill investera i.

Läs mer om våra tjänster inom transaktion, uthyrning och förvaltning på www.colliers.se


