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Det sägs att allting kommer tillbaka. I så fall är vi nog i ett 
sådant ”tillbaka-läge” nu. Vart man än vänder blicken ser man 
tydliga tecken på revival-kulturen; i Robinson på TV4 har man 
kunnat se Robban, Mirre och Leif igen, för att inte tala om 
årets stora flashback – Dallas, där två rynkiga JR och Bobby 
fortsätter tampas 30 år efter sin prime time. Och när jag gick 
förbi en känd jeans-affär häromdagen satt det en stor skylt i 
fönstret som berättade att Black is back – var ska det sluta?

På tal om saker som kommer tillbaka kommer vi på Fastig-
hetssverige med all sannolikhet att återvända till retail-
mässan Mapic i Cannes många gånger, dock inte med långa 
mellanrum. Men just i år är det första gången vi är där med 
tusentals exemplar av magasinet, nyhetsbevakning och hela 
paketet. Och vi ser verkligen fram emot mässan; Sverige är 
nämligen ett av de länder som utländska investerare tittar 
med allra största intresse på när det gäller handelsfastigheter. 
Och att det händer mycket som är intressant att berätta om 
här råder det väl ingen tvekan om – ta bara nyligen invigda 
Emporia och kommande Mall of Scandinavia, Skandinaviens 
största köpcentrum. Dessutom har man på sistone kunnat se 
hur fler och fler internationella märken och kedjor etablerar 
sig i Sverige. 

För Fastighetssverige, som Sveriges främsta media i fastig-
hetsbranschen, känns det därför självklart att delta på Mapic. 

Trevlig läsning!

Eddie Ekberg
Chefredaktör

[ Ledare ]

Premiär för Fastighetssverige på Mapic
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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
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

Erik Penser Banks chefsekonom Sven-Arne Svensson 
ger sin syn på det ekonomiska läget i landet.

Makroanalysen

 u
nder det senaste året har tillväxten i den svenska eko-
nomin dämpats påtagligt. BNP ökade endast med 1,3 
procent mellan första halvåren 2011 och 2012, vilket var 
nästan fyra procentenheter lägre tillväxt än för ett år se-

dan. Det är främst den allt svagare globala tillväxten som medfört 
att efterfrågan på svenska exportvaror inte ökar lika mycket som 

tidigare. Dessutom har de svens-
ka industriföretagen varit snabba 
att anpassa lagren nedåt, vilket 
fått stor effekt på såväl industri-
produktion som BNP-tillväxten 
under första halvåret 2012.

trots att bnp-tillväxten 
dämpats så har dock tillväxten 
varit betydligt högre än vad de 
flesta prognosmakare befarade i 
början av året. Det beror delvis 
på att investeringarna under för-
sta kvartalet ökade klart mer än 
väntat men också på att hushål-

lens köpkraft ökat påtagligt i takt med att inflationen sjunkit från 
drygt tre procent hösten 2011 till 0,7 procent i augusti 2012. Den 

höga inflationen och låga löneökningar, 2,4 procent, medförde att 
reallönerna sjönk 2011, vilket var första gången sedan början på 
1990-talet. Att försäljningen i detaljhandeln sjönk under hösten 
2011 berodde således inte på att hushållen höll hårt i plånboken 
utan att plånboken inte fyllts på. I år ökar dock reallönerna åter, 
vilket bidrar till en ganska stor ökning av hushållens köpkraft 
2012, trots vikande konjunktur. Det har bidragit till att den privata 
konsumtionen och detaljhandelns försäljning utvecklats ganska 
väl hittills i år. 

under årets första åtta månader ökade detaljhandelns för-
säljning med 3,0 procent i volym. I löpande priser ökade dock 
försäljningen endast med 2,8 procent, det vill säga priserna sjönk 
med 0,2 procent i genomsnitt. Pristrycket märks mest inom elek-
tronikhandeln, där försäljningen i löpande priser minskat med 1,6 
procent men eftersom priserna sjönk med tolv procent så ökade 
ändå försäljningen i volym med 11,8 procent. Den stenhårda 
konkurrensen har således varit bra för de svenska hushållen men 
knappast för företagen inom elektronikhandeln. 

det är troligt att eurokrisen fortsätter påverka den svenska 
industrikonjunkturen negativt även under 2013. Vår bedömning är 
dock att hushållens köpkraft fortsätter öka i god takt. 

Låg INFLATION
gör att hushållen klarar lågkonjunkturen bra

Det är troligt att 
eurokrisen fortsätter 
påverka den svenska 
industrikonjunkturen 
negativt även under 
2013. Vår bedömning 
är dock att hushållens 
köpkraft fortsätter 
öka i god takt. 
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BINgO. Erik Penser Banks chefsekonom Sven-Arne Svensson förutspår att hushållens disponibla inkomster kommer att öka rejält valåret 2014. 
Det skulle i så fall vara ”bingo” för detaljhandeln i Sverige.

NAMN: Sven-Arne Svensson.
åLdER: ”Mitt i livet”.
YRKE: Chefsekonom på Erik Penser Bank.
På PENSER SEdAN: 2007.
göR På FRITIdEN: Sport (betrakta och 
utöva), resor, litteratur och musik.

Bild: N
iclas Liedberg/Pixprovider

Merparten av nuvarande löneavtal löper ut under första kvar-
talet 2013, vilket medför att en ny större avtalsrörelse inleds 
redan under slutet av 2012. Löneökningarna väntas uppgå till 
drygt tre procent under kommande år. Eftersom inflationen 
endast väntas uppgå till cirka en procent 2013 kommer real-
lönen före skatt öka med drygt två procent. Dessutom kom-
mer pensionerna skrivas upp med cirka fyra procent samtidigt 
som skatterna för pensionärerna sänks. Totalt väntas hushål-
lens disponibla inkomster öka med cirka 2,5 procent realt 2013. 
Eftersom sparkvoten ligger på en ganska hög nivå, cirka tio 
procent 2011, så väntas merparten av inkomstökningen gå till 
privat konsumtion.

2014 är det valår och det är nästan alltid positivt för de 
svenska hushållen. I den budgetproposition som presenterades 
i september uppgav regeringen att det fanns ett reformutrymme 
på cirka 27 miljarder kronor för 2014. Vi förmodar att en stor 
del av detta reformutrymme kommer användas till ett femte 
jobbskatteavdrag samt fortsatta skattesänkningar för pensionä-
rer. Tillsammans med fortsatta reallöneökningar medför det en 
påtaglig ökning av hushållens disponibla inkomster valåret 2014. 
I den senaste budgetpropositionen räknar regeringen med att den 
privata konsumtionen kommer öka med 3,8 procent 2014. Om 
regeringens prognos uppfylls så är det bingo för detaljhandeln i 
Sverige.  
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Vid merparten av alla större fastighetsförsäljningar undviker säl-
jaren vinstskatt, genom paketering. När det gäller försäljningar 
till bostadsrättsföreningar anses den här lösningen vara ännu mer 
attraktiv – den uppskjutna (latenta) skatten realiseras aldrig då 
föreningen aldrig kommer att sälja fastigheten.

– I stort sett alla privata säljare väljer att paketera fastigheterna, 
det kan fi nnas någon enstaka ute på landsbygden som den här 
lösningen inte har nått fram till, säger Björn Isaksson på Restate, 
som tar uppdrag både för säljare och köpare vid ombildningar.

– När man företräder en förening så är det i princip menings-
löst att försöka få ner priset genom att hänvisa till den latenta 
skatten. Det är ju en skatt som aldrig ska betalas.

också de allmännyttiga säljarna väljer för det mesta att 
paketera sina fastigheter, och därmed slippa skatten – med ett un-
dantag; den allra största säljaren de senaste åren, Stockholms stad.

– Vad jag vet är Stockholm den enda kommunen som betalar 
skatt på sina försäljningar. Sundbyberg gör det inte, inte Sollen-
tuna och inte Upplands Väsby, säger Björn Isaksson.

– Kommunen som jag bor i har sedan 2006 sålt fastigheter till 
bostadsrättsföreningar för 35 miljarder kronor utan att paketera 

”Inte självklart att det 
är lagligt att paketera”

Stockholms allmännytta väljer att betala skatt 
vid ombildningar.
 Grannkommunerna gör det inte.
 – Som kommuninvånare i Stockholm 
kan jag tycka att det hade varit bättre om 
man hade lagt pengarna på att bygga nya 
bo städer än på att betala många miljarder 
i skatt, säger ombildningskonsulten Björn 
Isaksson.

Sju miljarder i skatt   – frivilligt

[ Ombildningar av Nicklas Tollesson ]



Vi vet vad som krävs
Med advokater som har arbetat inom 
Sveriges största detaljhandelskoncerner 
och som har mångårig erfarenhet som 
rådgivare åt svenska och internationella 
fastighetsbolag med inriktning på bland 
annat handels- och logistikfastigheter  
vet vi vad som krävs för att du ska 
lyckas med din nästa fastig hetsaffär 
inom retail eller logistik. 

Grönberg kombinerar fastighets-, entre-
prenad- och skatterätt med kommersiell 
förståelse för din fastighetsaffär.

Kontakta Anders Hedman eller Nicklas Hansen 

www.gronberg.se

SKEPTISK. Ombildningskonsulten Björn Isaksson på Restate är 
kritisk till att Stockholms stad väljer att inte paketera fastigheter inför 
försäljningar till bostadsrättsföreningar. ”Som kommuninvånare i 
Stockholm kan jag tycka att det hade varit bättre om man hade lagt 
pengarna på att bygga nya bostäder”, säger Björn Isaksson.

Sju miljarder i skatt   – frivilligt

FAK TA/ PAKE TERINg

Vid de fl esta större fastig-
hetsförsäljningar i Sveri-
ge i dag undviker säljaren 
vinstskatt,  genom att 
först sälja fastig heten till 
ett nybildat dotterbo-
lag för skatte mässigt 
värde varefter an delarna 
i dotter bolaget säljs 
vidare till köparen. 
Köparen köper sedan loss 
fastigheten från bolaget 
till skattemässigt värde, 
för att slutligen likvidera 
dotterbolaget. 

När det gäller för-
säljningar till bostads-
rättsföreningar blir den 
uppskjutna skatten som 
följer med aldrig aktuell, 
eftersom bostadsrättsför-
eningen aldrig ska sälja 
fastigheten vidare.

Regelverket som tillå-
ter det här tillvägagångs-
sättet infördes 2003.

Bild: N
iclas Liedberg/Pixprovider
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

Bild: Therese AronssonSOvER gOTT. Inför Stockholms stads försäljningar till bostadsrättsföreningar togs 
beslutet att inte paketera fastigheterna för att slippa skatt. ”Det är inte säkert att det 
är lagligt att paketera. Vi har resonerat som så att det är bättre att betala skatt och 
sova gott om nätterna”, säger Per Blomstrand, vice vd på Stockholms Stadshus.

fastigheterna. Detta innebär att man självmant har valt att betala 
runt sju miljarder kronor i skatt. Som kommuninvånare hade jag 
hellre sett att man hade behållit de pengarna och byggt bostäder 
för dem i stället. Jag tycker inte att det är något självändamål att 
kommunen ska äga bostäder men bostadsbristen är ju skriande, 
säger Björn Isaksson.

per blomstrand, vice vd på Stockholms Stadshus AB, som 
är moderbolag till Stockholms allmännyttiga bostadsbolag, säger 
att det fi nns fl era skäl till att Stockholm väljer att inte paketera 
fastigheterna inför försäljning.

– Det är dels administrativa skäl. Sedan 2006 har vi sålt till över 
600 föreningar. Det hade varit en väldigt stor administrativ pro-
cess att skapa 600 bolag. Enligt kommunallagen kan bara kom-
munfullmäktige fatta beslut om att bilda bolag och fullmäktige 
ska fastställa bolagsordning, utse styrelse och lekmannarevisorer. 
Bara det är en utmaning. Sedan fi nns det politiska och juridiska 
skäl. Det är inte självklart att det är lagligt att paketera fastig-
heter. Pilotfallet med Wallenstam är ännu inte avgjort, säger Per 
Blomstrand.

Wallenstams så kallade Guldmyranfall väntar ännu på sitt av-

görande i Kammarrätten. Å andra sidan lämnade Högsta För-
valtningsdomstolen i ett annat fall klartecken till paketeringar 
i ett förhandsbesked i somras.

– I samband med att vi inledde försäljningarna gjorde våra ju-
rister bedömningen att det fanns en risk med att paketera fastig-
heterna. Med tanke på att det är så stora aff ärer det rör sig om har 
man därför tyckt att man riskerar för mycket med att paketera. 
Det är bättre att betala skatt och sova gott om nätterna, säger Per 
Blomstrand.

– Det hade blivit ett för högt politiskt pris att betala om det 
visar sig att det inte är lagligt att paketera inför försäljningar.

– Dessutom ser vi vissa risker med att föreningarna vi säljer 
till får ett bolag, som ska likvideras, på halsen. Vi vill inte skyffl  a 
över risker på dem.

Reavinsten på försäljningarna har blivit 24 miljarder kronor.

Det betyder att – om Wallenstamdomen visar att pakete-
ringar är lagliga – ni har betalat i runda slängar sju miljarder 
kronor i skatt ”i onödan”?
– Ja, det kan man säga. Sedan kan man ju diskutera om det är 
onödigt att betala skatt till svenska staten.  

AK TUELL A R äT TSFALL

• Skatteverket har upptax-
erat Wallen stam (det så 
kallade Guldmyranfallet) 
med 1,5 miljarder kronor för 
försäljningar till bostads-
rättsföreningar genomförda 
2006 och 2007. Wallenstam 
bildade genom dotter-
bolaget Guldmyran 30 
ekonomiska föreningar som 
fastigheter överläts till. 

Skatteverket och 
Förvaltningsrätten har 
hittills sett andelarna i de 
ekonomiska föreningarna 
som lagertillgångar – inte 
näringsbetingade andelar – 
varför vinst vid försäljningar 
av andelarna kan beskattas.

Ärendet ligger nu hos 
Kammarrätten.

• I somras kom Högsta 
Förvaltningsdomstolen 
med ett förhandsbesked 
gällande ett bolag som bil-
dade fem dotterbolag, som 
fastigheter överläts till för 
underpris inför försäljning. 
Domstolen fann här att 
aktierna i dotter bolagen var 
att betrakta som närings-
betingade andelar – inte 
lagertillgångar – varför 
vinst vid försäljningar av 
andelarna är skattefria.

Bild: Stockholm
s Stadshus
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En leverantör för din fastighetsadministration 
Hogia Fastighetssystem har en bredd av produkter som få leverantörer i branschen. 
Efter 20 års egen erfarenhet av fastighetsförvaltning utvecklar vi anpassade system 
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

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


av Eddie Ekberg 

WäPPLINg LäMNAR SWEcO…
 KARRIäR  Efter sex år som koncernchef 

för Sweco lämnar Mats Wäppling bolaget.
– Det är ingen dramatik i det här. Jag har 

varit här i sex år, och tycker att det känns 
rätt att lämna över nu, säger Wäppling till 
Fastighetssverige.

Mats Wäppling har dessutom suttit i Swe-
cos styrelse i tio år. Innan han kom till Sweco 
var han chef för NCC Property Development 
och dessförinnan vice vd på Skanska. 
--

… SOM PLOcKAR EFTER-
TRädAREN FRåN Ncc

 KARRIäR  Tomas Carlsson, i dag chef för NCC 
Construction i Sverige, efterträder Mats 
Wäppling som koncernchef för Sweco. 

Tomas Carlsson, 47, har arbetat för NCC 
sedan 1991. Innan han blev chef för NCC 
Construction var han ansvarig för NCC Roads 
nya marknader i Polen, Baltikum och Sankt 
Petersburg.

– Sweco är en marknadsledande teknik-
konsult, jag är väldigt nöjd med uppdraget 
att få leda bolaget mot nya framgångar 
tillsammans med de 7 700 medarbetarna, 
säger Tomas Carlsson. --

MATHS O SUNdQvIST död 
 SvERIgE  Fastighetsprofi len och fi nans-

mannen Maths O Sundqvist har omkommit 
i en olycka. Han blev 61 år gammal. 

Mats O Sundqvist hittades i skogen i 
Häggen ås norr om Öster sund. Av allt att 
döma hade han råkat ut för en olycka med 
en fyrhjuling under en jakt.

Maths O Sundqvists imperium var som 
mest värt 10–12 miljarder kronor, men Sund-
qvist var högbelånad och tog stora risker. 
I samband med fi nanskrisen visade det sig 
att Carnegie hade lånat ut stora summor till 
Sundqvist, som tvingades sälja stora aktie-
innehav. 

Till slut tog staten över Sundqvists livsverk 
Skrindan. --

 TRANSAKTIONER  Hemfosa har i tre separata af-
färer sålt fastigheter för cirka 160 miljoner kronor. 
I Falköping har Hemfosa sålt fastigheterna 
Kemisten 11 och Bokbindaren 6. 

I Huddinge, Stockholm, har Hemfosa 
– genom bolaget Söderport som man 
äger gemensamt med Sagax – sålt 
fastigheten Riggen 2 och i Hässleholm 

har Hemfosa sålt ett pykiatriboende. Totalt landar 
investeringen på 160 miljoner kronor.

Lars Thagesson tycker att marknaden är 
fortsatt trög.

– Ja, det är segt. Jag antar att det 
fortfarande är fi nansieringsproblematiken 
det handlar om. Vi får hoppas att det lättar. 

--

HEMFOSA SäL JER FöR 160 MIL JONER KRONOR 

färer sålt fastigheter för cirka 160 miljoner kronor. investeringen på 160 miljoner kronor.
Lars Thagesson tycker att marknaden är 
fortsatt trög.

fortfarande är fi nansieringsproblematiken 
det handlar om. Vi får hoppas att det lättar. 

--

 

Bild: Hem
fosa

Lars Thagesson.









Bild: Stefan Berg

Bild: Sten Jansin

Mats Wäppling lämnar … 
 … och Tomas Carlsson tar över.
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Missat något? 
Beställ din egna kostnadsfria prenumeration 
på fastighetssverige.se/nyhetsbrev.

 TRANSAKTIONER  Börsnoterade Balder köper fastig-
heten Stockholm Spårvagnen 4, innefattande 
bland annat Spårvagnshallarna, i kvarteret 
beläget mellan Birger Jarlsgatan och Tulegatan 
samt Rådmansgatan och Tegnérgatan i centra-
la Stockholm. Fastigheten har en uthyrningsbar 
yta om cirka 23 000 kvadratmeter och är uthyrd 
till bland annat Sirius International Insurance, 
Lowe Brindfors, Sats, Intellecta och JTI Sweden. 
Fastighetsvärdet uppgår till cirka 1,1 miljarder 
kronor varav 300 miljoner kronor erlägges 
genom emission av en miljon preferensaktier 
till en teckningskurs om 300 kronor per aktie.

Säljare är DNB Forsikring.
– Det är en fi n fastighet i centrala Stockholm, 

den passar oss med andra ord mycket bra, 
säger Erik Selin, vd på Balder. 

Förvärvet av fastigheten är i linje med 
Balders strategi att utöka det kommersiella 
beståndet i attraktiva lägen i Stockholm, Göte-
borg och Öresundsregionen.

Tillträde skedde den 1 oktober 2012. 
Handelsbanken Capital Markets har varit fi -

nansiell råd givare och Linklaters legal rådgivare 
till Balder i samband med transaktionen. 

Catella och Vinge var DNB:s rådgivare vid 
försäljningen. --

 BOLAg  Newsec har tagit 
över DTZ:s mäkleri i 
Göteborg. Bolaget har 15 
medarbetare och kontor 
i Göteborg samt Malmö. 
All personal följer med. 

– Newsecs starka varu-
märke, ledande ställning inom fastighetsför-
valtning samt att de i övrigt är en heltäckan-
de fastighetsråd givare gör oss väldigt starka 
på marknaden och ger oss en gemensam 
tillväxt inom fastighetstransaktioner, säger 
Anders Åberg, ansvarig för transaktionsverk-
samheten i Väst- och Sydsverige.

– Vår samlade fastighets- och fi nan-
sieringskompetens samt gemensamma 
kontaktnät är en svårslagen kombination 
på den svenska marknaden, säger Bert-Ove 
Johansson, ansvarig för Newsecs svenska 
råd givningsverksamhet. --

vd-SKIFTE 
På NAI SvEFA 

 KARRIäR  Mikael Lund-
ström har utsetts till ny 
vd på NAI Svefa. Han efter-
träder Lennart Weiss som 
bestämt sig för att gå vidare efter fyra år. 

– Jag är väldigt nöjd med åren på NAI 
Svefa. Vi har genomfört ett stort föränd-
ringsarbete och lyckats positionera NAI 
Svefa som ett off ensivt företag med ett allt 
starkare varumärke och en tydlig profi l som 
expert och rådgivare. Nu står företaget inför 
ett nytt skede och det är därför ett bra till-
fälle att göra ett skifte, säger Lennart Weiss. 
--

OL JEFONdEN KöPER FöR 
SJU MIL JARdER I TYSKLANd

TRANSAKTIONER  Den norska Oljefonden genom-
för tillsammans med Axa France Insurance 
Companies ett förvärv av två tyska fastig-
heter för cirka 7,1 miljarder kronor. Säljare är 
Royal Bank of Scotland. Det är Oljefondens 
första förvärv i Tyskland. Fastigheterna ligger 
i Berlin och Frankfurt och består huvudsakli-
gen av kontors- och butikslokaler. --

newsec tar över 
konkurrent Balder miljard-

köper i centrala 
Stockholm

 BOLAg  Jimmie Hall, delägare på konsult-
bolaget Nordier, startar upp det egna företaget 
Treal tillsammans med Jonas Wångenberg och Nic-
las Wennberg. Trion har jobbat tillsammans men i 
olika bolag i över 14 år. Delägarna har under åren 
jobbat med alla typer av fastigheter som kontor-, 
handel- och samhällsfastigheter vilket möjliggör 
att de kan vara med och utveckla ett helt område.

– Att ha en bred intern kunskap samt vara en liten 
och snabbrörlig fi rma med snabba beslutsproces-
ser kommer gagna både det interna och externa 
arbetet något grundarna lärts sig genom åren. Tre-
al kommer erbjuda sina tjänster i Storstockholm 
och dess omnejd men öppnar även upp för andra 
delar av Sverige om karaktären på upp draget 
känns rätt, säger Jimmie Hall. --

dELägARE LäMNAR NORdIER – BILdAR NYT T FASTIgHETSUT vEcKLINgSBOLAg 

konkurrent  
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

NYHETER
>> fortsättning

       Nu är Flat Iron 
 Building fullt uthyrd

AmF vill bygga 
på gallerian

 BYgg  Swedbank lämnar sitt kontor i centrala 
Stockholm under första kvartalet 2014. I 
samband med detta planerar fastighets-
ägaren AMF Fastigheter att bygga på delar 
av kvarteret med 2–3 våningar och även 
omvandla byggnaden mot Brunkebergstorg 
från kontor till hotell.

Förslaget innebär en tillbyggnad på upp 
till 2–3 våningar av befi ntliga kontorshus.

Nuvarande byggnad i hörnet Jakobsgatan 
/Malmtorgsgatan (Trollhättan 32) föreslås 
byggas samman med byggnaden i kors-
ningen Jakobsgatan/Regeringsgatan (Troll-
hättan 31). Byggnaden mot Brunkebergstorg 
(Trollhättan 33) föreslås konverteras från 
kontor till hotell med restaurang mot torget. 
I samband med ombyggnaden fl yttas Gal-
lerians västliga entré mot Brunkebergstorg 
söderut och placeras i höjd med den östliga 
entrén mot korsningen Regeringsgatan/
Kocksgränd.

Under förutsättning att planarbetet kan 
inledas under hösten 2012 är det AMF:s för-
hoppning att en färdig detaljplan kan fi nnas 
framtagen då Swedbank lämnar lokalerna 
under första kvartalet 2014. 2012-09-18

SUccÉ FöR NYA 
LOKALMARKNAdSdAgEN 

 EvENT  Drygt 350 personer var på plats när 
Fastighetssverige, tillsammans med Lokal-
nytt och Business Region Göteborg, arrang-
erade Lokalmarknadsdagen i Göteborg.

Det nya formatet uppskattades stort av 
besökarna. 

Lokalmarknadsdagen har arrangerats 
sedan början av 80-talet, nu var det 
första gången för den nya arrangörs-
konstellationen. Läs mer på sidorna 
82–83. --

 BOLAg  Newsec tar ytterligare ett steg i sin expansion 
och tecknar ett samarbetsavtal med BNP Paribas Real 
Estate. Newsec erhåller därmed en tydligare platt-

form för att bistå kunder utanför Norra Europa. 
BNP Paribas Real Estate har lokal expertis på 

global nivå genom närvaro i 30 länder och 
3 400 medarbetare allianspartners. BNP 
Paribas Real Estate är ett dotterbolag till 

BNP Paribas med mer än 150 kontor runt om i världen.
– BNP Paribas starka varumärke, breda tjänsteut-

bud och globala nätverk ger oss en internationell 
plattform som skapar mervärde för våra kunder 
oavsett geografi . Att samarbeta med en av Europas 
absolut starkaste aktörer stärker ytterligare vår mark-
nadsposition i Norra Europa, säger Max Barclay, Head 
of International Business på Newsec. --

NEWSEc I SAMARBETE MEd BNP PARIBAS

form för att bistå kunder utanför Norra Europa. 
BNP Paribas Real Estate har lokal expertis på 

global nivå genom närvaro i 30 länder och 
3 400 medarbetare allianspartners. BNP 
Paribas Real Estate är ett dotterbolag till 
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       Nu är Flat Iron 
AMF planerar att bygga på två–tre våningar 
och konvertera en del kontorsytor till kontor.  

Bild: A
M
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 UTHYRNINg  Norrportens första Stockholmsförvärv, 
Klassföreståndaren 3 eller Flat Iron Building, på 
Torsgatan är nu fullt uthyrd. 

Ett hyresavtal med Domstolsverket omfattande 
drygt 800 kvadratmeter har undertecknats. 

– Nu är både Flat Iron Building och grannfastig-
heten Läkaren fullt uthyrda, vilket är glädjande, säger 
Olle Wärvik, marknadsområdeschef på Norrporten. 

Domstolsverkets drygt 800 kvadratmeter ska i 
huvudsak anpassas till utbildningslokaler för den så 
kallade Domstolsakademin. 

Norrporten förvärvade Flat Iron Building av 
Skanska i mars 2010. 

Fastigheten är åtta våningar hög och omfattar 
cirka 13 400 kvadratmeter moderna kontorsytor. 
--

Bild: N
orrporten

Nu är både Flat Iron Building och Läkaren fullt uthyrda. 
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 UTHYRNINg  Mäster Samuelsgatan 21 är Pembroke 
Real Estates prestigeprojekt med nya kontor och 
butiker i centrala Stockholm. Nu har man tecknat 
kontrakt med Nordea avseende 20 000 kvadrat-
meter av totalt 30 000 kvadratmeter.

– Vi är väldigt glada över att ha Nordens största 
fi nanskoncern, Nordea, som första hyresgäst på 
Mäster Samuelsgatan 21. Under de senaste åren 
har vi arbetat för att åstadkomma ett nytt spän-
nande byggnadsprojekt i Stockholm genom att 

blanda idéer och erfarenhet från våra interna-
tionella projekt med lokalkännedomen hos vårt 
designteam. Vi ser att Mäster Samuels gatan 21 
kommer att bli en viktig del av vår långsiktiga 
investeringsstrategi i Stockholm, säger Erik Gustaf-
son, chef för Pembrokes Stockholmskontor.

Tillstånd för projektet erhölls under våren och 
byggarbeten på Mäster Samuelsgatan 21 inleddes i 
april i år. Byggnaden väntas vara färdigställd under 
2015. --

Jätteuthyrning i centrala Stockholm 

 TRANSAKTIONER  Areims senaste fond, Areim Fond II, 
har förvärvat en handelsportfölj med ett 20-tal Ica-
fastigheter för cirka 750 miljoner kronor, framför-
allt Ica Supermarket och Ica Kvantum. Portföljen 
köps från ett konkursbo där advokatbyrån DLA har 
fungerat som konkursförvaltare. Portföljen ägdes 
tidigare av Reit. 

– Vi genomförde vår första stängning av Areim 
Fond II för två veckor sedan och är självklart 
mycket nöjda med att redan genomföra det första 
förvärvet för fonden. Liksom vid tidigare förärv av 
handels fastig heter kommer vi även här att samar-
beta med Möller & Partners, säger Leif Andersson, 
vd på Areim. --

Areim Fond II premiärköper för 750 miljoner

 TRANSAKTIONER  Fastighetssverige har listat 
de utländska aktörer som investerat mest 
i Sverige det senaste året. I toppen hittar vi 
The Carlyle Group, en av världens största 
fondförvaltare, som köpte Nacka strand av 
Vasakronan för nästan tre miljarder kronor 
i januari i år. 

Thomas Lindström är vd på The Carlyle 
Group i Sverige. Han menar att det faktum 

att man toppar listan med ”bara” 
knappt tre miljarder kronor 

i volym är ett bevis på att 
transaktionsaktiviteten 
bland utländska aktörer i 
Sverige är väldigt låg.

– För några år sedan 
hade man defi nitivt inte 
hamnat överst i en sådan 

här lista med enbart en transaktion som 
Nacka strand.  --

Här är de största 
utländska 

inve sterarna i Sverige

att man toppar listan med ”bara” 
knappt tre miljarder kronor 

i volym är ett bevis på att 
transaktionsaktiviteten 

hade man defi nitivt inte 
hamnat överst i en sådan 

Bild: The Carlyle Group

Thomas Lindström.

Mäster Samuelsgatan 21.







Bild: Tengbom

Topp tio utländska köpare under 2011 H2 + 2012 H1:
1. The Carlyle Group, 2,95 miljarder kronor.2. Glitnir Bank, 2,3 miljarder kronor.3. KLP Eiendom, 1,64 miljarder kronor.4. Rockspring, 1,02 miljarder kronor.5. Invesco Real Estate, 1,01 miljarder kronor.6. Nevs, 750 miljoner kronor.

7. Cordea Savills, 650 miljoner kronor.8. Unibail-Rodamco, 630 miljoner kronor.9. Warburg-Henderson, 560 miljoner kronor.10. Schroders, 550 miljoner kronor. 
Källa: Newsec

Nacka strand.

Bild: Vasakronan
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

NYHETER
>> fortsättning

WIHLBORgS KöPER LANd-
MäRKE I MALMö FöR KNAPPT 

EN HALv MIL JARd 
 TRANSAKTIONER  Wihlborgs köper Baltzar City i 
centrala Malmö. Köpeskillingen uppgår till 473 
miljoner kronor och säljare är Catella Real Estate 
AG KAG genom fonden Nordic Cities. 

Baltzar Citys uthyrningsbara yta omfattar 
11 350 kvadratmeter, varav 7 800 kvadratmeter 
är kontor och 3 500 kvadratmeter butiksytor. 

Leimdörfer har varit ensam fi nansiell råd-
givare åt Catella vid försäljningen. --

HäR äR STOcKHOLMS 
HögSTA BOSTAdSHUS 

 BYgg  JM har beslutat att produktionsstarta 
Stockholms högsta bostadshus i Kista centrum. 
Projektet har namnet Kista Torn och kommer att 
bli 120 meter högt. Kista Torn är en skyskrapa av 
internationell karaktär kombinerad med svensk 
inredningskvalitet. Första infl yttning sker om 
drygt två år och produktionsstarten av projek-
tet redovisas under tredje kvartalet 2012. 

– Det är spännande för JM som bostadsut-
vecklare att bygga Stock- holms högsta hus. 

Eftersom höga bo-
stadshus är ovanliga 
i Sverige har vi bland 
annat hämtat kun-
skap och inspiration 
från projekt i New 
York, säger Per-Arne 
Jonsson, projekt-
ledare på JM.

JM planerar även 
att bygga ett lägre 
tvillingtorn med yt-
terligare 90 lägen-
heter. --

 KARRIäR  Utmärkelsen Årets kvinnliga förebild i fastig-
hetsbranschen 2012 går till Louise Richnau, senior 
partner på Leimdörfer. 

– Det känns överraskande eftersom priset tidi-
gare gått till mer publika personer, men självklart 
hedrande och väldigt roligt! Jag är en lagspelare 
så det är ett gott betyg för såväl Leimdörfer som 
för mig personligen, säger Louise Richnau om 
utmärkelsen.

Louise Richnau har varit verksam på Leim-
dörfer sedan 2002. Hon arbetar med fastighets-
transaktioner och fastighetsrelaterad corporate 
fi nance. Tidigare har Louise Richnau arbetat som 
aff ärsutvecklingschef på Drott Riks, och dessförinnan 
med aff ärsutveckling på Första, Andra och Tredje AP-
fondernas fondstyrelser. Hon är civilingenjör med examen i 
bygg- och fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan 
samt diplomerad fi nansanalytiker (CEFA) från Handelshögskolan i Stockholm. --

Hon är Årets  kvinnliga 
förebild 2012
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 Utmärkelsen Årets kvinnliga förebild i fastig-
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Däcken 3 och Domaren 13.

 TRANSAKTIONER  Klövern säljer tre fastigheter i centrala Linköping. Det sammanlagda försälj-
ningspriset uppgår till cirka 280 miljoner kronor. Köpare är en internationell fond. 

De tre butiksfastigheterna som Klövern säljer är Dahlian 20, Domaren 13 och Däckeln 3. De 
omfattar cirka 8 700 kvadratmeter. Samtliga är centralt belägna i Linköping, köpare är en 
internationell fastighetsfond. Fastigheterna frånträds 8 november 2012.

– Försäljning av färdigutvecklade fastigheter på en bra nivå ger Klövern ytterligare 
möjlighet att fokusera på att projektera vakanta ytor för nya hyresgäster, säger 
Klöverns vd Rutger Arnhult. 
--

klövern säljer för  miljoner i Linköping

Bilder: K
lövern
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 Utmärkelsen Årets kvinnliga förebild i fastig-
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Vi förändrar världen
av fastighetstjänster

CAPITAL MARKETS | VALUATION | OCCUPIER SERVICES | AGENCY | RESEARCH | CONSULTING   
 INVESTMENT & ASSET MANAGEMENT | PROPERTY OCH FACILITIES MANAGEMENT 

47 000 MEDARBETARE | 208 KONTOR | 52 LÄNDER | WWW.DTZ.SE

När DTZ och UGL Services gick samman till ett bolag skapades en ny global ledare inom
fastighetsrelaterade tjänster. DTZ, a UGL company, erbjuder nu på ett unikt sätt hela kedjan 
av förstklassiga fastighetstjänster anpassade efter varje kunds behov. Vår styrka hjälper 
företag i hela världen. Vi är här för att göra detsamma för dig, oavsett var du behöver oss.
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[ Mapic-besökaren av Eddie Ekberg ]

Inspiration och ny   kunskap på Mapic
HEdEROS 3 
MAPIc-TIPS:

1. Boka tidigt 
upp möten cirka 60 
procent av tiden, 
resten låter du vara 
till spontana möten.  

2. Tänk på att 
vädret på Rivieran i 
november kan vara 
såväl fantastiskt som 
eländigt. Flexibilitet i 
resväskan alltså.

3. Missa inte att 
äta skaldjur, de är 
mycket bra i den här 
delen av världen.  

MAPIc-BESöKARE. AMF Fastigheters vd Mats Hederos har i och med bola-
gets förvärv av citygalleriorna Fältöversten, Ringen och Västermalmsgallerian 
– samt öppnandet av Mood Stockholm – fått en stark anledning att sätta sig 
in i retail-branschen, något han bland annat gör genom att delta på Mapic. 



   #4/2012   fastighetssverige    21

Mats Hederos satt vid spakarna när AMF 
Fastig heter köpte Västermalmsgallerian, 
Ringen och Fältöversten i Stockholm city 
av Centeni för mindre än ett år sedan. Och 
i  våras slog man upp portarna för Mood 
Stockholm. Plötsligt blev Mapic en lika natur-
lig mässa som Mipim för Hederos. 

Investeringen när AMF Fastigheter köpte citygalleriorna Ringen, 
Västermalmsgallerian och Fältöversten uppgick till cirka fyra mil-
jarder kronor och gjorde i ett slag AMF Fastigheter till en bety-
dande köpcentrumaktör i Stockholm. Aff ären, tillsammans med 
det faktum att man skulle öppna Mood Stockholm under våren, 
medförde också att Mapic blev en lika naturlig mässa att delta på 
som Mipim för bolagets vd Mats Hederos, som förra året var där 
för första gången. Han har däremot besökt Mipim cirka 15 gånger 
och har upptäckt fl era stora skillnader mellan eventen.

– Det är verkligen två helt olika event, det är ju ett annat ”språk” 
när man pratar om köpcentrum till att börja med. Sedan tycker 
jag att det är ett helt annat business-fokus på Mapic, där man till 
exempel diskuterar faktiska lokal-upplägg och kommer till avslut 
direkt på plats på ett helt annat sätt än man gör på Mipim – där 
handlar det ju oftast om stora transaktioner, säger Mats Hederos.

han tycker att han, trots att han bara varit på Mapic en gång 
tidigare, redan lärt sig massor.

– Det känns som jag blivit varm i kläderna redan nu, jag lärde 
mig mycket på mitt första besök där. Jag har förstås haft stor hjälp 
av bolagets köpcentrumexperter Elisabet Jones (Head of leasing 
Retail) och Silvia Neveris (Leasing manager) som lär mig mycket 
hela tiden. Och jag har fortfarande väldigt mycket kvar att lära 
mig, och det ska jag bland annat göra under årets Mapic som jag 
verkligen ser fram emot.

varför är det viktigt att vara på mapic?
– Därför att det är viktigt att ha koll på trender och vart retail-

Inspiration och ny   kunskap på Mapic
Mats Hederos: ”det är en livlig arena 
att möta internationella etablerare på”

Bild: David Schmidt/Pixprovider
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marknaden är på väg. Stora delar av retail-branschen är på  Mapic 
så man får en ganska god känsla för vad folk tycker och om mark-
naden är på väg upp eller ner. Det är en livlig arena att möta 
internationella etablerare på.

vilket är ditt huvudsyfte med årets mapic?
– Att fortsätta lära mig mer om retail-branschen, att förstå förut-
sättningarna. Och så vill jag skapa mig en känsla av vart utveck-
lingen är på väg, det är viktigt att ha koll på när man ska fatta 
beslut. Det får inte fi nnas för stor kunskapslucka mellan mig och 
mina experter, utan jag måste kunna ta vettiga beslut. Mapic är 
ett sätt för mig att täppa igen kunskapsluckan. Det är ett utmärkt 
tillfälle att lära, lyssna och fylla på med marknadskunskap.

vad är AmF Fastigheters målsättning med årets medverkan 
på mapic?
– Målsättningen är att träff a etablerare, framförallt internatio-
nella som är intresserade av Stockholm och Sverige, som är in-
tressanta för vår verksamhet. Jag har mycket goda förhoppningar 
om att vi ska uppnå den målsättningen, det gjorde vi till exempel 
förra året, då vi fi ck kontakt med bland andra Hollister som se-
dermera etablerade sig i Gallerian.

hur förbereder du dig inför ditt besök på mapic?
– Jag bokar tidigt upp de jag verkligen vill träff a, oftast vill många 
andra nämligen också träff a dem. Sedan försöker jag ha öppna 
luckor i kalandern för spontana möten. Vi har redan bokat ett 
50-tal möten inför årets mässa.

vad ska man absolut inte missa när man är på mapic?
– Att ta sig tid att gå runt inne på mässan och få impulser. 

och vad bör man undvika?
– Det är väl att hela tiden springa från det ena mötet till det 
andra. Man ska försöka ha ett öppet sinnelag och det får man 
inte om man bara är inriktad på vad man själv vill förmedla.  

Man kommer till avslut direkt på plats på ett 
helt annat sätt på Mapic än man gör på Mipim.

FASTIgHE TER FöR 31 MIL JARdER

AMF Fastigheter har fokuserat på fastigheter i Stockholm och Göteborg, 
främst i Stockholms city. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till cirka 31 
miljarder kronor, vilket gör att man är ett av Sveriges största fastighetsbolag. 
Man har egen drift och förvaltning.

Några av bolagets mest kända fastigheter är femte Hötorgshuset, Mood 
Stockholm, City Cronan och Gallerian i Stockholm samt del av Nordstaden 
i Göteborg.

AMF är även hälftenägare av bostadsbolaget Rikshem med ett marknads-
värde på cirka 14 miljarder kronor.

Tre till som ska till Mapic:

MATS TOSO, gATE 46

Antal Mapic: Fem.

varför åker du till Mapic?
– Det är en väldigt bra plats för 
att under mer koncentrerade 
former träff a retailföretag från 
hela världen. Förutom att vi vill 
få med oss intressanta före tag 
att arbeta med så är det också en 
viktig plattform för nätverkande 
både vad gäller internationella 
och svenska aktörer. 

BIL JANA PEHRSSON, 
EAST c APITAL REAL 
ESTATE

Antal Mapic: ”Fler än tio.”

varför åker du till Mapic?
– Det är ett utmärkt 
tillfälle att se vad som hän-
der inom retail-området i 
Europa inklusive länder i 
Östeuropa där East Capital 
är verksamma och med 
Baltikum och Ukraina i 
spetsen vad gäller fastig-
hetsinvesteringar. Det är 
för mig ett eff ektivt sätt 
att på några få dagar och 
på ett och samma ställe 
få träff a aff ärspartners 
från olika marknader och 
länder. Och sist men inte 
minst är det ett utmärkt 
tillfälle för nätverkande 
och inspiration.

FREdRIK ELSNER, 
WESTER + ELSNER ARKITEK TER

Antal Mapic: Sju (”tror jag, minns inte 
riktigt”).
 
varför åker du till Mapic?
– I huvudsak av två skäl: Dels för att bli 
uppdaterad på vad som händer i vår 
bransch, få ett större perspektiv än Nor-
den som är vårt primära arbetsområde, 
se trender och tendenser, prata om vart 
vi är på väg och varför det är så. Och 
dels för att träff a branschfolk från vår 
delmarknad som vi redan känner eller 
borde känna, att bekräfta och utöka 
vårt nätverk i en annan inramning.

Bild: Kate G
abor

Bild: Victor Brott

Bild: U
lf Berglund



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.

1 600 kvm handelsyta. 
5 – 6 nya butiker.

Moderna kontorsytor. 
Från 750 till 6 500 kvm.

Uthyrning pågår nu  
Kontakta uthyrning@aberdeen-asset.com  

Nu utvecklar Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv och Aberdeen 
Asset Management fastigheten på Sturegatan 10 och skapar nya 
lokaler i ett av Stockholms hetaste lägen. Med sin personliga prägel 
och funktionalistiska effektivitet utgör Sturegatan 10 en verklig pärla 
på Stockholms kontorsmarknad. Här erbjuds kontorslokaler med 
högsta standard och flexibel planlösning i storlekar från 750 upp till 
6 500 kvm sammanhängande. 

Samtidigt fortsätter utvecklingen av handelsstråket Sturegatan / 
Humlegårdsgatan genom att 1 600 kvm butiksytor tillskapas som 
kommer att rymma 5 – 6 nya butiker. Visionen är att skapa ett 
levande och attraktivt stråk i en tidlös stil och utöka utbudet med fler 
premiumvarumärken. Konceptet är personlig handel med en tydlig 
inspiration från europeisk storstadsmiljö. 

Vi utvecklar nya lokaler på Sturegatan  
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GÄSTSKRIBENT: FASTIgHETSANALYTIKERN HAR ORdET
NAMN: Daniel Anderbring.
åLdER: 36 år.
TITEL: Analytiker.
åR På cATELLA: Fyra. 
FRITId: Kampsport, militär-
historia och musik. 

De fastighetssegment som främst lockar utländska 
investerare är enligt statistiken handel och logistik, 

där den utländska andelen av förvärvsvolymen 
uppgår till 56 procent respektive 43 procent. 
Många investerare uppger att de är på jakt  efter 
core-investeringar i kontorssegmentet men har 
svårt att rå på konkurrensen i nuvarande mark-
nad. Även investerare som hittills inte varit 

 aktiva i Sverige har börjat läsa in sig på svenska 
förhållanden.
När vi pratar med våra kollegor från Catellas 

olika Europakontor så indikerar fl ertalet av dem ett 
ökat intresse från utländska aktörer. Europeisk statistik 

visar också på en ökad crossborder-aktivitet, främst i de större 
marknaderna som UK och Frankrike. Det verkar som om trenden 
med att ta hem kapital och investeringar är på väg att brytas. Kan 
den svenska marknaden därmed räkna med ett ökat utländskt 
intresse framöver?

en viktig drivkraft för det ökade intresset för crossbor-
der-transaktioner är att fördelen med en diversifi erad europeisk 
portfölj sannolikt kommer att öka under kommande år. Efter att 
så gott som samtliga europeiska marknader hade en period av 
stigande fastighetsvärden fram till fi nanskrisen för att därefter i 
olika grad upplevt en period av kraftigt fallande värden så spretar 

nu avkastningsprognoserna rejält mellan olika europeiska mark-
nader – ett idealiskt tillfälle att investera utanför hemmamarkna-
den alltså och på portföljnivå ta tillvara på fallande korrelationer 
inom regionen. 

Detta är något som gynnar cross border-transaktioner speciellt 
men Sverige har också ett antal faktorer som ytterligare ökar vår 
attraktionskraft. 

under de senaste två åren har Sverige vuxit fram som något 
av ett Schweiz-light i norra Europa. En växande exportbaserad 
ekonomi med ihållande stora handelsbalansöverskott och krym-
pande statsskuld. I ett konjunkturläge där Sverige tidigare drab-
bats av investerarfl ykt, framstår den svenska ekonomin nu som 
robust i internationella investerares ögon.

Sverige har historiskt uppvisat en attraktiv risk-justerad av-
kastning inom både kontor och handel. Enligt jämförelsesiff ror 
från IPD har svenska handels- och kontorsfastigheter haft en 
högre värdetillväxt och en lägre volatilitet än genomsnittet av eu-
ropeiska fastigheter i samma segment. 

Samtidigt fi nns ett antal faktorer som talar emot ett ökat ut-
ländskt intresse. Vid en direkt jämförelse av direktavkastningen 
mellan olika marknader så ser Sverige dyrt ut, det gäller både för 
opportunister och core-investerare som på papperet får högre ini-
tial direktavkastning i andra marknader än de får här. Historiskt 
sett har mindre marknader som Sverige handlats till högre yielder 

Varför är de utländska 
köparna på väg tillbaka? 

Bild: Catella

Bild: Catella

NAMN: Ola Jacobsson.
åLdER: 42 år.
TITEL: Analytiker. 
åR På cATELLA: Fyra. 
FRITId: I händelse av 
tid; golf, skidåkning och 
lagsporter. 

En analys av den svenska transaktionsmarknaden under 2012 ger signaler om en 
ökning av det utländska intresset. Under första halvåret har utländska investerare 
som grupp varit nettoköpare, vilket inte har hänt sedan 2008. Den utländska 
andelen av förvärven under första halvåret 2012 uppgick till 20 procent men det 
är trots allt långt ifrån de 40–50 procent som noterades under 2006 och 2007.

De fastighetssegment som främst lockar utländska 
investerare är enligt statistiken handel och logistik, 

där den utländska andelen av förvärvsvolymen 
uppgår till 56 procent respektive 43 procent. 
Många investerare uppger att de är på jakt  efter 

nad. Även investerare som hittills inte varit 
 aktiva i Sverige har börjat läsa in sig på svenska 

förhållanden.
När vi pratar med våra kollegor från Catellas 

olika Europakontor så indikerar fl ertalet av dem ett 
ökat intresse från utländska aktörer. Europeisk statistik 

köparna på väg tillbaka?



Catella är ledande på den svenska 
marknaden inom rådgivning avseende 
fastighetstransaktioner och fastig hets  -
relaterade tjänster inom debt and 
equity capital markets. Catella erbjuder 

samtliga kompetenser som krävs för att 
genomföra komplicerade aff ärer. I Sve-
rige har bolaget ett femtiotal anställda 
och kontor i Stockholm, Göteborg och 
Malmö. 

FAKTA: CATELLA

än Storbritannien, Frankrike och Tyskland men nu är situationen  
närmast den omvända.

kronans förstärkning mot euron innebär att utländska in-
vesterare upplever en ökad valutarisk i en ”övervärderad” krona. 
Samtidigt har det högre ränteläget i Sverige jämfört med euro-
zonen (spreaden mellan svensk och europeisk interbankränta har 
gått från 30 punkter för 24 månader sedan till över 130 punkter 
i oktober) bidragit till att avsevärt öka kostnaderna för valuta-
säkring. 

De tillfälliga begränsningsreglerna för ränteavdrag som införs 
2013 innebär en nackdel för utländska investerare med belånade 
fastighetsinnehav då avdragsrätten för internlån försvinner.

Vår bedömning är att ovanstående nackdelar kommer att sänka 
aktiviteten i vissa segment bland utländska investerare men att 
mer övergripande faktorer som förväntad långsiktig tillväxt, hög 
risk-justerad avkastning och diversifi eringsfördelar sammantaget 
kommer att innebära ett fortsatt ökat intresse från utländska in-
vesterare.  

UTLäNdSKT INTRESSE. Daniel Anderbring och Ola 
Jacobsson på Catella gör bedömningen att intresset 
från utländska investerare kommer öka framöver. 
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Historiskt sett har 
mindre marknader som 
Sverige handlats till högre 
yielder än Storbritannien, 
Frankrike och Tyskland 
men nu är situationen 
 närmast den omvända.
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 UPPTAgEN. Colliers Inter nationals transaktionschef 
Robert Treutiger upplevde ett stort intresse för den 
säljportfölj om cirka en miljard kronor som han hade 
med sig ner på mässan.

Den stora europeiska 
fastig hets mässan Expo Real 
i München andra veckan  
i oktober blev en succé för 
arrangören. När mässan var 
slut kunde man konstatera 
att antalet deltagare och 
utställare ökat.
 Fastighetssverige var 
som vanligt på plats – här 
är några av bilderna från 
årets mässbevakning.

Större 
Expo Real 2012 

[ Expo Real 2012 av Eddie Ekberg ]

LäSARE. Håkan Johans son på Colliers Inter national gjorde 
som så många andra och läste Fastighetssveriges senaste 
nummer som distribuerades på mässan.

FASTIgHETSUTvEcKLARE. Manne Arons-
son och Marie Bucht jobbar på NCC som faktiskt 
är Tysklands största bostadsutvecklare.

TOMT. På tisdagen öste regnet 
ner över München, då fanns det 
plötsligt massor av lediga stolar.

RUTINERAd. ”Det är stort 
intresse för Sverige, främst från 
tyska fonder”, säger Newsecs Jan 
Rosengren.

MöTES-
PLATS. 
Många av de 
38 000 del-
tagarna stäm-
mer möte vid 
de gula Savills- 
kuddarna all-
deles utanför 
entréhallen.

Bilder: Eddie Ekberg
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ALLIERAd. Bert-Ove Johansson 
på Newsec delade monter med 
BNP Paribas som man nyligen in-
lett ett strategiskt samarbete med.

UPPvAKTAd. Anders Tägt på Deutsche Pfand brief bank, som åter 
öppnat kontor i Stockholm, berättade att många stöter på för att 
få finansiering. Men har man ett projekt på under 200 miljoner 
kronor gör man sig just nu inget besvär.

TRIvS. Catellas 
Thomas  Persson 
trivs på Expo Real,  
här har han möj lig -
het att träffa många 
av dem han vill 
göra affärer med.

väSKOR. Samt-
liga deltagare på 
Expo Real får en 
väska för foldrar 
och annan infor-
mation man fångar 
upp på mässan.

REKORd. Årets Expo Real lockade 38 000 del-
tagare, 1 000 fler än förra året. Dessutom kunde 
man räkna in 1 700 utställare från 31 länder, en 
ökning med fem procent.
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Största  transaktionerna  Q
Sammanställningen avser transaktioner ≥ 100 MSEK

Topp tre Stockholm 

1
2
3

Köpare Säljare Objekt Pris Mkr Kommentar

AFA Fastigheter Fortin Properties 
(DNB)

Klarabergshuset i Stockholm CBD. 1 450 Uppskattad köpeskilling.

Axfast KMN Förvaltning Kontorsfastigheten Taktäckaren 2. Fastigheten innehåller främst 
kontorslokaler men även en bostadsbyggnad om 2 200 kvm.

1 100 Uppskattad köpeskilling.

Balder DNB Spårvagnen 4. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om drygt 
23 000 kvm varav huvuddelen utgörs av kontor.

1 100

Topp tre göteborg 

1
2
3

Köpare Säljare Objekt Pris Mkr Kommentar

Wallenstam Vasakronan Fem kommersiella fastigheter. Tre av fastigheterna ingick i det be-
stånd som Vasakronan tidigare under 2012 förvärvade från Diligentia.

408

Elof Hansson 
Fastigheter

Niam (Nordic Fund IV) Kontorsfastigheten Masthugget 30:6 belägen vid Järntorget strax 
utanför CBD. Den uthyrbara ytan uppgår till cirka 16 000 kvm.

300 Uppskattad köpeskilling.

Prupim NCC En logistikanläggning under uppförande i Göteborgs hamn. Fastig-
heten är fullt uthyrd till Amring (Amerikanska Ringdepoten).

224

Topp tre Malmö 

1
2
3

Köpare Säljare Objekt Pris Mkr Kommentar

Grosvenor Fund 
Management m fl 

Eurocommercial Burlöv Center i Skåne. Köpcentret består av 42 200 kvm handel och 
är beläget mellan Lund och Malmö. 

1 158

Wihlborgs Catella Real Estate AG 
KAG (Nordic Cities)

Fastigheten S:t Jörgen 21, mer känd som Baltzar City, belägen i 
Malmö CBD. Den uthyrningsbara ytan omfattar 11 350 kvm.

473

CA Fastigheter K/S Eriksfält Handelsfastigheten Inredningsarkitekten 1, belägen i direkt anslut-
ning till Swedbank Stadion i centrala Malmö. 

170 Uppskattad köpeskilling.

Köpare Säljare Objekt Pris Mkr Kommentar

AFA Fastigheter Fortin Properties 
(DNB)

Klarabergshuset i Stockholm CBD. Byggnaden uppfördes 1953 och 
genomgick en omfattande renovering och påbyggnad 2007.

1 450 Uppskattad köpeskilling.

Grosvenor Fund 
Management m fl 

Eurocommercial Burlöv Center i Skåne. Köpcentret består av 42 200 kvm handel och är 
beläget mellan Lund och Malmö. 

1 158

Axfast KMN Förvaltning Kontorsfastigheten Taktäckaren 2. Fastigheten innehåller främst 
kontorslokaler men även en bostadsbyggnad om 2 200 kvm.

1 100 Uppskattad köpeskilling.

Balder DNB Spårvagnen 4. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om drygt 23 000 
kvm varav huvuddelen utgörs av kontor.

1 100

Hemsö Kungsleden Fastighetsportfölj med 39 publika fastigheter i Härnösand som initialt 
ingick i Hemsö när AP3 förvärvade halva bolaget 2009. 

912

Rikshem Kalmar kommun och 
Kalmarhem

Fastighetsportfölj i Kalmar bestånde av 22 000 kvm hyresbostäder 
och 42 000 kvm samhällsfastigheter, främst i form av äldreboenden.

506

Axfast Lärarförbundet Kvarteret Bryggmästaren i Stockholm CBD. Totalt innehåller kvarteret 
15 000 kvm uthyrningsbar yta varav huvuddelen utgörs av kontor.

475 Uppskattad köpeskilling.

Wihlborgs Catella Real Estate AG 
KAG (Nordic Cities)

Fastigheten S:t Jörgen 21, mer känd som Baltzar City, belägen i Malmö 
CBD.  Den uthyrningsbara ytan omfattar 11 350 kvm.

473

Ancore (ICA och 
Alecta)

Vasakronan Handelsfastigheten Städet 1 i Häggvik, Sollentuna. Fastigheten om-
fattar cirka 16 000 kvm handel och är fullt uthyrd.

441

Eurocommercial Unibail-Rodamco Förvärvet avser Eurostop i Halmstad bestående av galleria, hotell, 
samt en mindre del kontor och lagerytor.  

430

1
2
3
4

6
7
8
9

10

Topp tio Sverige

Källa: Newsec



VI VÄXER SÅ 
IN I NORDEN 
tIllSammaNS mED IkEa

Det är få företag som har en riktigt unik produkt. Men det har vi. 
Ingen annan kan erbjuda en handelsplats med IKEA som huvudankare.
 
Idag har vi nio shoppingcenter och volymhandelsplatser som drar miljontals 
besökare. Vi växer snabbt över hela Norden och inviger flera nya, attraktiva 
handelsplatser varje år.
 
Välkommen till vår monter 14.01 på Mapic. 
 
www.ikanoretailcentres.se

Handelsplats

Projekt

Shopping by Ikano
SHOPPING CENTRES anchored by
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[ Mat & vin av Eddie Ekberg ]

Nästan fem år efter att tv-kocken och kröga-
ren Niklas Ekstedt öppnade restaurang 100 
på Regeringsgatan 66 i Stockholm slog han 
nyligen upp portarna till den nya restaurang-
en Niklas. Det nya konceptet är enkelt men 
unikt, häng med på en riktig matresa. 

Niklas Ekstedt är inte bara en känd tv-kock med fl era säsonger av 
Niklas Mat på SVT bakom sig. Han är också en kreativ krögare 
som driver restaurangerna Niklas och Ekstedt i Stockholm. Den 
förstnämnda är relativt nyöppnad och där kör han en alldeles ny 
restaurangidé; han åker iväg till en region, inspireras, lär sig knep 
och traditioner av de lokala kockarna, köper med sig godsaker 
hem och låter regionen prägla restaurangen i sex månader. Där-
efter åker han iväg till en ny plats i världen och så upprepas pro-
ceduren. Den allra första resan gick till Norditalien, där han fyllde 
famnen med svamp, viner och andra delikatesser som han tog 
hem till Regeringsgatan. Resultatet blev att Restaurang Niklas 
under de närmsta månaderna kommer präglas av Niklas egen 
tolkning av det norditalienska köket.

– Här får gästen en unik chans att följa med mig på en resa 
präglad av mina intryck och tolkningar av platsen. Niklas blir 
ett lekfullt komplement till min andra krog Ekstedt. Fokus ska 
ligga på den rustika maten i all sin enkelhet, serverad i en livlig 
bistromiljö med attityd, säger han.

Niklas Ekstedt kallar sig kock, krögare och visionär och han 
kommer inte att driva restaurang hela livet.

– Jag är nog mer visionär en kock egentligen. Mat förmedlar 
och väcker så mycket tankar och känslor och har blivit en så stor 
del av vår kulturella vardag. I framtiden kommer jag nog jobba 
mer med visionsdelen och inte driva restaurang. Jag har ett starkt 
miljöengagemang som ligger i botten av det jag gör, jag har kom-
mit till den nivån i min karriär att jag kan engagera mig i andra 
frågor och anställa duktigt folk som driver restaurangerna, säger 
han. 

Som ett bevis på sitt engagemang har Niklas skapat ett mat-
manifest.

– Ja, det är mest för min egen skull. Det är bland annat till för 
att jag ska hålla mig inom vissa ramar när jag driver ett projekt. 
Det är som en projektbeskrivning.  

Följ med Niklas på matresa

Bilder: Mathias Nordgren

vISIONäR KOcK. Niklas Ekstedt har nyligen öppnat 
krogen Niklas på Regeringsgatan i Stockholm. Det 
unika med konceptet är att han åker iväg till en region 
och inspireras och låter sedan detta prägla utbudet på 
restaurangen. Efter sex månader åker han iväg på en ny 
resa och så upprepas proceduren.
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Här får gästen 
en unik chans att 
följa med mig på 
en resa präglad av 
mina intryck och 
tolkningar.

Recept på näst sida

namn: Niklas Ekstedt.
Ålder: 34 år.
Familj: Fru och två barn.
bostad: Lägenhet i Stockholm och sommarhus på 
Ingarö.
bil: Volkswagen.
bästa matupplevelsen: ”Det var på min bröllopsresa 
i Spanien för två år sedan. En avsmakningsmeny 

som var helt fantastisk på restaurangen Mugaritz i 
San Sebastian.”
böcker: Niklas Husmansklassiker, släpper en grillbok 
till sommaren.
tv: Sju säsonger av Niklas Mat på SVT, nu har han ett 
års uppehåll men det är premiär i oktober 2013 igen.
Aktuell: Nya restaurangen Niklas på Regeringsgatan 
i Stockholm.

KOcK MEd NY RESTAUR ANg

NIKL AS EKSTEdTS MATMANIFEST

•  Matlagning är det sista hantverket som vi har kvar i allas vardag.
•  Jag vill lära barn och vuxna att ta till vara på sin mattradition.
•  Jag vill titta tillbaka på vilka recept och traditioner som funnits i olika familjer och modernisera dem.
•  Jag vill se måltiden som ett viktigt kulturarv och på det sättet hålla kvar mat- och familjetraditioner 

och samtidigt äta bättre mat och mer lokala råvaror som det är säsong för.
•  Jag vill lära ut historien om matlagning och inspirera alla att föra sitt eget matarv vidare.
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

FöRR äT T 

charkuteri-
bricka

160 g salame 
picante

160 g bresaola
160 g salame toscana
80 g grissini
40 g blomkål
40 g cornichonger
40 g kantareller
40 g Karl-Johan svamp
1 dl ättika
2 dl socker
3 dl vatten

gör så här:
Dela ner blomkål i mindre buket-
ter, rensa svampen. Koka sedan 
ihop ättika, socker och vatten och 
slå varm över grönsakerna och låt 
ligga i cirka ett dygn. Skiva salamin 
och bresaolan tunt.

vARMR äT T

smörstekt gnocchi med salsa 
verde rucola och rostade nötter

gnocchi
750 g mjölig potatis
2,5 dl durumvetemjöl
1 ägg

salsa verde
10 g spenat

10 g basilika
10 g ruccola

10 g persilja
1 kvist rosmarin
olivolja
8 g dijonsenap
5 g finhackad vitlök
5 g blanchat citron-

zest
2 g salt

rostade nötter
40 g hasselnötter

40 g pinjenötter

till servering
1 ask ruccolasallad

gör så här:
Koka potatisen klar, passera genom 
en passör, blanda i en vispmaskin 
eller rostfri bunke med ägg och ve-

temjöl snabbt så att smeten precis 
går ihop. Rulla små bollar och tryck 
ut på ett gnocchijärn (finns att 
köpa i välsorterade köksbutiker). 

Lägg alla ingredienser till salsa 
verde i en matberedare och mixa 
slätt, tillsätt olivolja så att den pre-
cis går runt. Rosta nötterna hastig i 
panna med lite olja så det får färg. 
Låt svalna. Hacka sedan nötterna 
grovt. Servera med  ruccolasallad.

ravioli fylld med kanin och 
färskost, serveras med brynt smör 
och salvia

Pastadeg
4 dl durumvetemjöl
4 dl vetemjöl
2 ägg
6 äggulor
0,6 dl olivolja
0,6 dl vatten

gör så här:
Blanda allt till en slät smet, plasta 
och låt vila i kylen. Kavla degen 
genom en pastamaskin 
eller med kavel till 
tunna långa ark, 
lägg kaninfyll-
ningen i små, 
utspridda 
högar. Lägg 
över ett lika 
tjockt lager 
pastadeg 
och pensla 
kanterna 
med äggula. 
Skär sedan ut 
runda fina ravioli 
och tryck till med 
fingrarna så det inte blir 
någon luft i raviolin och att ägget 
limmar ihop. Koka raviolin i lättsal-
tat vatten i cirka 1 min.

Servera med brynt smör, stekt 
salvia och riven parmesanost. 

kaninfyllning
1 kg kaninlår
5 dl vitt vin
1 st morot
1 st gul lök
1 st vitlök
250 g smör
10 g timjan
10 g salvia

10 g rosmarin
5 g salt
10 pepparkorn
50 g gräslök
200 g philadelphiaost
salt 
svartpeppar

gör så här:
Lägg alla ingredienser förutom 
färskosten och gräslöken i en 
kastrull och koka tills kaninköttet 
släpper från benet. Kyl sedan ner 
dem.

Plocka av köttet från benen och 
plocka ner i små bitar. Blanda det 
med hackad gräslök, philadel-
phiaosten, salt och svartpeppar.

dESSERT

citrontartlette

tartletteskal
300 g smör
8 dl vetemjöl

1 dl florsocker
2 ägg

gör så här:
Blanda allt i en 

vispmaskin  
med vinge 
så att degen 
går ihop. 
Arbeta 
dock inte 

för länge, 
då drar 

skalet ihop sig 
i ugnen. Det går 

även bra att knåda 
degen för hand. Smörj 

en lämplig form med smör, 
tryck ut tunt med deg. Grädda den 
på 180 grader cirka 8 min tills den 
blir gyllenbrun.

Lemon curd
2 dl citronjos
2 dl socker
2 ägg
50 g smör
1 gelatinblad

gör så här:
Blötlägg gelatinet i iskallt vatten. 
Blanda citronjos, socker och ägg i 
en kastrull. Koka upp häftigt. Häll i 

en matberedare och klicka i smöret 
under mixning. Kyl ner.

italiensk maräng
100 g socker
33 g vatten
50 g vita

gör så här:
Koka upp socker 
och vatten till 122 
grader. Medans 
den kokar, för-
bered äggvitan i 
en bunke (gärna 
en blandarma-
skin). Häll den 122 
gradiga sockerlagen 
snabbt över äggvitan 
och vispa på högsta 
farten tills den har svalnat och 
det blir toppar om man lyfter upp 
vispen från bunken. 

slutför:
Lägg i ett lager med lemon curd 
i tartletteskalet. Ha marängen 
i en spritspåse och spritsa små 
fina toppar runt om så det täcker. 
Bränn sedan av snabbt med en 
gasolbrännare.

Recept för fyra personer



the  in terna t iona l  market  for  re ta i l  rea l  es ta te  -  18th  ed i t ion

view the complete list at www.mapic.com

AMONG 2011 ATTENDEES
Trigranit / ECE / Multi Corporation / Plaza Centers / ING / Neinver / Gruppo IGD / Corio / 
Capitamalls Asia Limited / MAB Development Group / Outlet (China) Limited / Belrom 
/ Prestige Estates Projects Ltd, India Pavilion / CB Richard Ellis / Jones Lang LaSalle / 
McArthurGlen Group / IGD Group / Cushman & Wakefield / Ségécé Klepierre / Sonae Sierra / 
Hollister / Adidas / Gerry Weber / Golden Lady / Etam / Starbucks Coffee / G-Star Raw / Apple 
/ Aberdeen Asset Management / AXA Real Estate / Commerz Real / CPP Investment Board / 
and many more...

“it’s the place to have one-on-one 
discussions and close business. it’s a big 
opportunity to make deals. ”

mehmet even
assistant General manager
for property development, 
Zorlu (turkey)

MAPIC OFFERS
over 8000 sqm exhibition
area

a dedicated programme
of conferences

Business networking events

an extensive, year-round
online database

MAPIC 2011 IN FIGuRES

8 035 

2 300 

300    

110    

63     

680    

840    

participants

retailers

new retail brands in 2011

cities & local authorities

countries

exhibiting companies

investors

w w w . m a p i c . c o m

mapic Gathers thousands of international companies, retailers, 
developers, investors and puBlic authorities under one roof. 
locate prime retail sites, partner with leadinG retail players and 
strike deals that open new territories and markets.

MAPIC MAKES MORE HAPPEN

240-285 MAPIC GEN SANS EB.indd   1 20/09/12   14:15



34   fastighetssverige    #4/2012

GÄSTSKRIBENT: REvISORN HAR ORdET
NAMN: Björn Flink.
åLdER: 3 år.
TITEL: Partner. Auktoriserad revisor. Head 
of KPMG Real Estate Sweden.
åR På KPMg: 23.
EXEMPEL På UPPdRAg: Inriktad på 
revision av stora företag. Har jobbat 

med fastighetsförvaltande kunder i mer 
än 20 år. Nuvarande revisionsuppdrag 
inkluderar bland annat AMF Fastigheter, 
GE:s verksamheter i Sverige, inklusive GE 
Capital Real Estate och Kungsleden.
FRITIdSINTRESSEN: ”Att ange familj och 
vänner som fritidsintresse som många 

gör känns ju lite märkligt, för mig är de 
lite mer än bara ett fritidsintresse. Att 
resa med familjen är kul! Jag gillar att läsa 
skön litteratur, men det blir alltför sällan. 
Jag spelar schack så ofta jag kan, numer 
mest över internet. Schack är avkoppling 
samtidigt som det håller hjärnan i trim.

Bild: M
agnus Skoglöf / KPM

G

I dag gäller en ”prestandahöjandeansats” för anläggningstillgångar 
som till exempel fastighet. Fastigheten ses som enhet, man aktive-
rar utgifter som är prestandahöjande och man kostnadsför utförda 
reparationer. Det kan i princip innebära att en fastighet kan vara 
helt avskriven i balansräkningen men ändå generera intäkter. 

komponentansatsen som k3 nyttjar innebär i stället att om 
skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs 
”betydande komponenter” förväntas vara väsentlig, ska tillgången 
delas upp på dessa. Komponenter i en fastig het kan exempelvis 
utgöras av stomme, tak, hiss, stammar med mera då dessa rimli-
gen kan anses förbrukas i olika takt. Eftersom exempelvis en hiss 
inte kan väntas ha samma livslängd som stommen skrivs hissen 
av under kortare tid än stommen. När en komponent byts ut ska 
hela utgiften för bytet räknas in i fastighetens redo visade värde. 
Ett eventuellt restvärde hos komponenten som ersätts ska kost-
nadsföras. Även utgifter för tillkommande nya komponenter, till 
exempel om man bygger på en våning på byggnaden, aktiveras. 

Med den tidigare tillämpade prestanda höjandeansatsen upp-
kommer ett hack i resultatutvecklingen de 

år som renoveringar utförs eftersom 
utgiften kostnadsförs direkt. Med 

K3 kommer fastighetsbolagens 
resultat utveckling typiskt sett för-
modligen bli jämnare och möj-
ligen blir också balans räkningen 
mer rättvisande. Valet att införa 
komponentansatsen i K3 har fått 

en hel del kritik, främst från före-

trädare för fastighetsbranschen. Flera har påpekat att övergången 
till uppdelning i komponenter blir arbetskrävande samt att den 
kommer ställa stora krav på bolagens systemstöd varför man kan 
befara att  kostnaderna för övergången till komponentansatsen ska 
bli avsevärda samtidigt som nyttan av förändringarna upplevs som 
begränsade. 

det kan säkert ligga en del i den kritiken. Å andra sidan 
har vi nu fått detta regelverk då normgivaren ansett att denna 
metod ger en bättre redovisning, så oavsett vad vi tycker så mås-
te vi hitta ett praktiskt sätt att lösa övergången. Mitt råd är att 

Så här hanterar du K3
NYA REdOvISNINgSREgLER. 2014 ändras redovisningskartan i Sverige 
dramatiskt i och med det nya samlade regelverket K3. Björn Flink på KPMG 
råder var och en som är berörd att sätta sig in i regelverket redan nu.

Från och med 2014 ändras redovisningskartan i Sverige dramatiskt. Dagens 
 spretiga normgivning från Bokföringsnämnden och Redo visningsrådet för-
svinner. Större företag ska i stället upprätta årsredovisning enligt det nya 
samlade regelverket K3. En av de branscher där förändringarna får stor be-
tydelse är fastighetsbranschen eftersom regelverket bland annat innehåller 
en ny ansats för redovisningen av materiella anläggningstillgångar.

kommer ett hack i resultatutvecklingen de 
år som renoveringar utförs eftersom 

utgiften kostnadsförs direkt. Med 
K3 kommer fastighetsbolagens 
resultat utveckling typiskt sett för-

mer rättvisande. Valet att införa 
komponentansatsen i K3 har fått 

en hel del kritik, främst från före-

Oavsett vad vi 
tycker så måste vi 
hitta ett praktiskt 
sätt att lösa över-

gången.
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KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster 
inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala 
nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag 
med 145 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark 
lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.

Den 20 november hålls ett lunch-
seminarium på KPMG i Stockholm 
om hur fastighetsbolagen påverkas 
av K3 och hur de branschspecifika 
frågorna kan lösas. 

FAKTA: KMPG SEMINARIuM 20 NOVEMBER

i så god tid som möjligt tänka till litet extra kring hur de prak-
tiska problemen ska lösas i samband med övergången till den nya 
ansatsen. Sätt dig in i regelverket nu. Identifiera frågorna som 
behöver lösas. Gör en plan. Sätt igång! Varför inte boka ett möte 
med revisorn? Han eller hon har sannolikt redan funderat på en 
del av dessa frågor.

K3 innehåller även nya upplysningskrav för förvaltningsfastig-
heter. Om man tillämpar IFRS, som ju bland annat börs bolagen 
gör, behöver fastigheterna regelbundet marknadsvärderas. K3 
innebär att även fastighetsbolag utanför börsen behöver börja 
tänka litet mer i dessa banor. K3 innebär visserligen inte mark-
nadsvärdering i räkenskaperna utan fastigheter redovisas som 
i dag utifrån anskaffningsvärdet. Men bolagen måste i årsredo-
visningen börja ange fastighetsbeståndens ”verkligt värde”, samt 
vilka metoder och antaganden man använt för att komma fram 

till ett sådant. Detta kommer förmodligen att innebära merarbete 
jämfört med i dag, även om de allra flesta fastighetsägarna nog 
har en god bild av vad deras fastigheter är värda och hur man 
kommer fram till detta värde. Reglerna innehåller en ”säkerhets-
ventil” innebärande att upplysningarna endast behöver lämnas 
om det verkliga värdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt och upp-
gifterna kan tas fram utan oskälig kostnad. 

sammanfattningsvis kommer övergången till K3 kommer 
att innebära en hel del arbete, inte minst för bolag i fastighets-
branschen, men mycket av jobbet är ändå av engångskaraktär. 
Sam tidigt får vi ett lättöverskådligt och modernt regelverk som 
samlats på ett ställe. På sikt innebär därför K3 förenklingar och 
förtydliganden som gör vardagen enklare för de allra flesta använ-
darna av regelverket. På sikt blir det bra.  



vILL TILL BöRSEN. Anette Frumerie tillträder den 5 november vd-tjänsten på Besqab, som siktar på att bli börsfähigt.

[ Karriär av Nicklas Tollesson ]

Henrik Strömgren, närmast från 
Aberdeen Asset Management, 
har rekryterats till Storebrand. 
Som fastighetschef ska han 
bygga upp och förvalta den 
direktägda portföljen.

Henrik Strömgren har tidi-
gare också arbetat för Newsec 
Asset Management.

Storebrand Fastigheter ingår i 
Storebrandkoncernen och ansvarar för SPP Livförsäkrings 
AB:s och Euroben Life & Pensions fastighetsallokering.

Henrik Strömgren
Fastighetschef, Storebrand

Bild: Storebrand

Håkan Steinbüchel tillträder 
1 november vd-posten på 
statliga Specialfastigheter. Han 
kommer närmast från likaledes 
statliga Vasallen. Steinbüchel 
efterträder Peter Karlström.

Specialfastigheter äger 
fastigheter som är byggda 
för speciella ändamål, som till 
exempel kriminalvårdsfastighe-

ter, polisfastigheter, specialskolor och försvarsfastigheter. 
Det totala fastighetsvärdet uppgår till cirka 17,2 miljarder 
kronor.

Håkan Steinbüchel
Vd, Specialfastigheter

Bild: Specialfastigheter

Elisabeth Berglund efterträder 
Linda Marend som vd för den 
svenska verksamheten av Link 
Arkitektur

Berglund kommer närmast 
från Tyréns där hon har ansvarat 
för stadsutvecklingsfrågor över 
hela landet. Hon har också varit 
stadsbyggnadschef i Sundby-
berg, Solna och Haninge.

Hon tillträder sin nya tjänst 1 december.

Elisabeth Berglund
Vd, Link Arkitektur

Bild: Link A
rkitektur

På väg till
Sex månader i karantän har gett Anette Frumerie mer 
tid för familjen – och för löpningen hemma på Lidingö.
 Men hon ser fram emot att arbeta med bostadsut-
veckling igen.
 – Jag är en riktig bostadsnörd, säger Frumerie, som 
ska göra Besqab börsfähigt.

På väg till
BöRSEN

namn: Anette Frumerie. ”Jag 
är gift Frumerie, det är ett 
vallonskt namn”.
Ålder: Fyller 44 i november.
Familj: Maken Mårten, 
sönerna Rickard, 16, Gustaf, 14 
och Anna, 7.
Aktuell: Tillträder vd-posten 
på Besqab 5 november.
tidigare arbetsgivare: JM 
1993-2009, Skanska 2010-2012.
utbildning: Väg- och vatten-
ingenjör från KTH, civilingen-
jör från Handelshögskolan.
intressen: Löpning och bak-
ning. ”Det hör ihop, det är 
kalorier in och kalorier ut. Jag 
älskar att baka allt som är sött 
och fett; kakor, tårtor, pajer, 
muffi  ns, usch…”
ser på tv: ”Inget. Det är 
något jag har valt bort. Ser 
jag på tv någon gång så är 
det nyheter.”
Läser: ”En hel del, mest på 
engelska. De senaste böck-
erna jag har läst är Freedom 
av Jonathan Franzen och 
Mudwoman av Joyce Carol 
Oates.”
Favoritlag: ”Inget. Jo, för-
resten, Lidingö IF:s fl ick-05:or 
i fotboll, min dotters lag.”
Ledaregenskaper: ”Jag tycker 
att jag är tydlig och en bra 
lyssnare. Jag tycker om att 
involvera medarbetarna, två 
hjärnor tänker bättre än en.”
bonusfakta: Träff ade maken 
Mårten redan på Teknis, på 
spexet. ”Mårten stod på scen, 
jag målade kulisser och smin-
kade honom. Nu i höst fi rar 
vi vår 20-åriga bröllopsdag 
och ska fi ra med en resa till 
Marrakech.”

Bilder: Niclas Liedberg/Pixprovider
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Den 5 november efterträder hon Kjell Jansson som vd för Besqab. 
Men när hon sa upp sig från vd-rollen på Skanska Bostadsut-
veckling i Norden i april i år var inga kon-
takter tagna med Besqab.

– Nej, jag hade inget alls på gång då. Jag 
sa upp mig på vinst och förlust. Även om jag 
hade lärt mig mycket på Skanska, och det 
verkligen är ett professionellt företag som 
har gjort mig själv proff sigare, så kände jag 
att jag ville vidare.

Hon behövde inte vänta länge innan hon 
fi ck nya jobberbjudanden. Det mest intres-
santa kom från Besqabs ordförande och 
storägare Johan Nordström.

– Jag har alltid haft en positiv magkänsla 
kring Besqab. De har alltid varit bra att ha 
att göra med i alla sammanhang, och jag fi ck 
också en positiv känsla kring familjen Nord-
ströms långsiktiga ägande. Och efter att ha 
rest runt i Norden i fl era år kände jag att det 
kunde vara skönt att jobba på de marknader 
jag kan allra bäst; Stockholm och Uppsala. 
Jag är stockholmare och har jobbat som regionchef på JM i Upp-
sala i fyra år, så det här är verkligen rätt för mig, säger Anette 
Frumerie.

Hon åtar sig vd-jobbet med uppdraget att göra Besqab börs-
fähigt.

– Det var inte det som gjorde att jag tackade ja, men det är en 
intressant resa att göra. Vad det handlar om är egentligen att do-
kumentera mer av det som redan görs idag till exempel i policies 
och aff ärsplaner, det hade Besqab mått bra av även om målet inte 
var en börsnotering. Målet är att noteras inom tre år, men det 
beror självklart på marknaden och konjunkturen.

besqab är ett bostadsprojektutvecklingsbolag, men står på tre 
ben; projektutveckling i egen regi, projektledning för andra byg-
gare och det egna mer långsiktiga fastighetsägandet.

– Besqab äger i dag både bostadsfastigheter och kommersiella 
fastigheter men tanken är att skifta om mer och mer till att äga 

vårdfastigheter. Vi bygger just nu ett vård-
boende på Lidingö, som ska ingå i den egna 
balansräkningen.

Lidingö är Anette Frumeries verkliga hem-
maplan. Här har hon bott i 17 år – och i ett 
avseende är hon en typisk Lidingöbo:

– På Lidingö är det inte status att ha en fi n 
villa och en fi n bil. För killarna är det status att 
ha sprungit Lidingöloppet (30 kilometer) på 
medaljtid, 2,15, och för tjejerna att ha tagit sig 
runt loppet. Och det har jag gjort två gånger. 
Helst ska tjejerna i och för sig springa under 
tre timmar, det har jag inte klarat än, skrattar 
Anette Frumerie.

Sedan hon slutade på Skanska har hon fått 
mer tid för träningen, och hon springer Li-
dingöloppets sista mil ett par gånger i veckan.

– När man klarar av att springa två varv på 
den sista milen, då klarar man hela loppet. Det 
är den tuff aste biten, säger hon.

Förutom löpningen lägger hon mest tid på familjen.
– Jag läste nånstans att du aldrig mår bättre än det av dina barn 

som mår sämst, och det stämmer, familjen är det viktigaste som 
fi nns. Vi har tre barn, vilket innebär mycket logistik, de spelar 
tennis, golf, tvärfl öjt och allt möjligt. Det tar tid.

Familjen Frumerie bor i ett JM-byggt hus, vilket är logiskt. 
Innan hon gick till Skanska 2010 arbetade Anette på JM i 17 år 
och satt de sista åren med i ledningsgruppen. 

Du har alltid varit inne på bostadsutveckling?
– Ja, faktiskt. Min pappa jobbade på Bergendahl & Höckert, som 
sedan blev uppköpta av JM, så jag har haft det i mig från början. 
Jag har alltid varit intresserad av samhällsbyggnad och jag är stän-
digt inne på Hemnet. Det är roligt att se vad som fi nns, och det 
är ett bra sätt att följa marknaden.  

Peter Karlström efterträder 
Johan Öhrn – som övergår till 
egen verksamhet – som vd 
på Henry Ståhl Fastigheter. 
Karlström kommer närmast 
från vd-posten på Special-
fastigheter, men har tio år på 
Henry Ståhl bakom sig; han var 
fastighetschef mellan 1998 och 
2003 och vd 2003-2008.

Peter Karlström
Vd, Henry Ståhl

Tomas Carlsson har utsetts 
till ny koncernchef för Sweco. 
Han efterträder Mats Wäppling 
som lämnar Sweco efter sex 
år. Liksom Wäppling rekryteras 
Carlsson från NCC, som han har 
arbetat för sedan 1991, senast 
som chef för NCC Construction. 
Han har också varit ansvarig 
för NCC Roads nya marknader i 

Polen, Baltikum och Sankt Petersburg.

Tomas carlsson
Koncernchef, Sweco

Bild: Sten Jansin

Lars Hagman har utsetts till ny 
regiondirektör för Akademiska 
Hus Öst. Han kommer närmast 
från tjänsten som aff ärsut-
vecklare på JM Region Öst och 
kommer i sin nya roll att driva 
utvecklingsprojekt i östra Sve-
rige för 800 miljoner kronor. 

Hagman efterträder Lars 
Svensson som har gått vidare till 

en tjänst som fastighetschef på Henry Ståhl Fastigheter.

Lars Hagman
Regiondirektör, Akademiska Hus Öst

Bild: A
kadem

iska H
us

Jag har alltid 
haft en positiv 
magkänsla kring 
Besqab. De har all-
tid varit bra att ha 
att göra med i alla 
sammanhang.

Bild: H
enry Ståhl
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GÄSTSKRIBENT: AdvOKATEN HAR ORdET

Fastighetsobligationer står inför ett antal utmaningar för att kun-
na fungera eff ektivt som fi nansieringsform. I denna artikel avses 
med ”fastighetsobligationer” inte osäkrade obligationer som ges 
ut av investment grade-utställare utan säkerställda obligationer 
som ges ut av andra typer av bolag till en mer spridd krets av 
investerare (från 20 stycken och uppåt).
 
när det gäller säkerhetspaketet för sådana fastighets-
obligationer föreslås av André Andersson i årets andra nummer av 
Fastighetsverige ett utmärkt alternativ till den traditionella lösning-
en med pantbrev. Vi skulle i denna artikel vilja peka på en annan 
strukturell utmaning som vi tror att fastighetsobligationen måste 
övervinna om denna på lång sikt skall bli ett vanligt förekommande 
och reellt alternativ till traditionell bankfi nansiering. Denna struktu-
rella utmaning rör agentens roll och obligationsinnehavarkollektivets 
sammansättning och kan sammanfattas i följande huvudpunkter:
• för att bli ett konkurrenskraftigt alternativ i en 
normal marknad måste obligationsvillkoren innehålla relativt 
omfattande åtaganden för utgivaren. 
• i dagsläget är agentens möjlighet och vilja att fatta 
egna beslut ifråga om efterlevnad av åtagandena mycket begrän-
sade. I någon mening styrs agentens agerande till stor del av öns-
kan om att undvika skadeståndsansvar för dåliga beslut. 
• agentens roll innebär att det krävs ett gemensamt beslut 
från obligationsinnehavarna i alla viktigare frågor. 
• de koordinationsproblem (”the collective action pro-
blem”) som råder när man har en stor krets med obligationsin-

nehavare medför i detta perspektiv stora praktiska problem. Detta 
blir även tydligt när obligationslånen skall omstruktureras. 

Den inneboende konfl ikten mellan aktieägarna och bolagets 
långivare – ”the agency costs of debt” – hanteras vanligtvis ge-
nom en samling åtaganden (covenants) som begränsar ägarkret-
sens möjlighet att fatta beslut som är skadliga för borgenärerna. 
Åtaganden av denna typ medför att priset på fi nansieringen går 
ned eftersom långivaren inte behöver oroa sig för att beslut fat-
tas som minskar värdet på bolagets skulder. I en vanlig bank-
fi nansiering utgör kontroll av åtagandena och eventuella waivers 
av dessa inget problem (möjligen med undantag för riktigt stora 
banksyndikat som ju har stora likheter med en obligation i detta 
avseende). Det förhåller sig annorlunda för obligationslån. Det är 
inte en praktisk lösning att kalla till ett obligationsinnehavarmöte 
så fort utgivaren bryter mot ett enskilt åtagande. 

traditionellt sett har denna dynamik medfört att obli-
gationsmarknaden, med vissa undantag, valt högre ränta i utbyte 
mot färre åtaganden. I en normal marknad väljer också kredittagare 
obligationsalternativet för den ökade fl exibilitet som detta innebär. 

Det är oklart vad resultatet av allt detta blir för obligationen 
som fi nansieringsform på fastighetsområdet på lång sikt. I dags-
läget skulle fastighetsobligationen kunna bli en fungerande fi nan-
sieringsform. Den press som råder på bankernas balansräkningar 
gör att fastighetsobligationen utgör ett konkurrenskraftigt alter-
nativ. Lågräntemiljöns jakt på högre avkastning förstärker också 
möjligtvis denna dynamik. 

Om obligationen ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ för fastigheter på lång 
sikt krävs det att man funderar på en alternativ governancestruktur. Det menar 
Anders Malmström och Björn Sjöberg på DLA Nordic.

Bilder: D
LA

 N
O

RD
IC

NAMN: Björn Sjöberg. 
åLdER: 39 år.
TITEL: Delägare. 
På dLA NORdIc 
 SEdAN: 1999.
FRITId: Skidåkning, stor-
städer och att vara DJ.

NAMN: Anders Malmström. 
åLdER: 43 år.
TITEL: Delägare.
På dLA NORdIc SEdAN: 
1998.
FRITId: Tennis och skid-
åkning.

 Fastighetsobligationer: Det krävs

NYTäNKANdE



i samarbete med

Lediga fastighetsjobb

För mer information och ansökan: fastighetssverige.se  |  fasticonkompetens.se, 08-556 706 00

   Raka vägen till ny karriär i fastighetsbranschen

Stockholm

upphandLaRe

Stockholm

hR-chef

Mölndal

byggpRojektLedaRe

Om obligationen på lång sikt skall bli ett konkurrenskraftigt 
 alternativ för fastiwgheter tror vi dock att man bör fundera på 
en alternativ governancestruktur för obligationer som innebär 
en fl exiblare hantering av mer omfattande paket med åtaganden. 
Här kan man tänka sig fl era lösningar. Den mest uppenbara är att 
utöka agentens befogenheter att fatta beslut utan risk för skade-
ståndsansvar. En sådan ordning råder i stor utsträckning på den 
norska obligationsmarknaden där Norsk Tillitsman många gång-
er får fatta beslut om allt utom de hårda ekonomiska villkoren 

(amortering, löptid, ränta). Vi tror att man bör tänka i liknande 
banor i Sverige för att fastighets obligationen skall fungera lång-
siktigt som fi nansieringsform.  

DLA Nordic är en av Sveriges ledande 
aff ärsjuridiska fullservicebyråer. På 
kontoret i Stockholm arbetar 80 
jurister. Byrån är medlem i DLA 
Piper Group, en exklusiv allians av 

internationella aff ärsjuridiska byråer 
med över 4 00 jurister världen över. 
Fastighetsgruppen är världen största 
med över 550 jurister, varav 14 på 
kontoret i Stockholm.  

FAKTA: DLA NORDIC

I dagsläget skulle fastig hets obligationen 
kunna bli en  fungerande fi nansieringsform.
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GÄSTSKRIBENT: AKTIEANALYSEN
NAMN: Mikael Söderlundh.
åLdER: 32 år.
YRKE: Analyschef & Partner.
På PANgEA SEdAN: 2011.
FRITId: Familj, multiracket-
sport, litteratur, piano och 
komposition.

Bild: Pangea

Den som vill investera i fastigheter genom börsen kan traditio-
nellt sett välja mellan att köpa renodlade fastighets- eller bygg-
bolag. Den uppenbara skillnaden är att fastighetsbolag har tydli-
gare tillgångsfokus (förvaltning) medan byggbolag har tydligare 
verksamhetsfokus (bygg- och entreprenadrörelse), men hur på-
verkar det avkastningen? I den här artikeln jämför vi fastighets- 
och byggaktier från ett investeringsperspektiv och går igenom 
de viktigaste skillnaderna (I verkligheten är uppdelningen inte 
alltid lika tydlig eftersom det finns flera bolag som kombinerar en 
långsiktig fastighetsförvaltning med att bygga för egen räkning 
som exempelvis Atrium Ljungberg och Fabege.)

Som framgår av figur 1 har både fastighets- och byggbolag 
haft en mycket stark utveckling på de nordiska börserna under 
2000-talet. Sedan början av år 2000 och fram till i dag har den 
genomsnittliga avkastningen, inklusive återinvesterade utdel-
ningar, varit drygt 13 procent per år för PREX Property och cirka 
elva procent för PREX Construction (Pangea Real Estate Index 
”PREX” mäter totalavkastningen för nordiska fastighets- och 
byggbolag som är noterade på Nasdaq OMX Nordic). Det kan 
jämföras med hela Nasdaq OMX Nordic som har haft en årlig 

avkastning på mindre än fem procent under samma tidsperiod.
Den goda historiska avkastningen kan till viss del tillskrivas 

den starka konjunkturen under åren 2002–2007 som medförde 
ökande orderingångar och goda marginaler för byggbolagen. 
Fastighetsbolagen, å sin sida, gynnades under samma period av 
god tillgång till finansiering, sjunkande avkastningskrav och en 
stabil hyresmarknad. Sedan kom finanskrisen och framförallt 
byggbolagen föll nästan handlöst på börsen. Bolag som JM, Peab 
och NCC backade alla med över 80 procent på mindre än två 
år. Därefter, under de senaste två åren, har dock återhämtningen 
varit stark och särskilt högbelånade fastighetsbolag har gynnats 
av det låga ränteläget. Sett över hela 2000-talet har alltså utveck-
lingen varit dramatisk med stora upp- och nedgångar, men både 
fastighets- och byggaktier har kommit ut som två av börsens 
största vinnare. 

lite förenklat kan man säga att byggaktier erbjuder en ex-
ponering mot konjunkturen medan fastighetsbolag drivs mer 
av ränteläge och finansieringsmöjligheter. Det beror på att ren-
odlade fastighetsbolag oftast har en lägre operationell risk (jäm-

Fastighets- 
eller byggbolag?
Både nordiska fastighets- och byggbolag har haft en stark börsutveckling under 2000-talet 
och gått betydligt bättre än aktie marknaden som helhet. Men vilken sektor ser mest prisvärd 
ut i dagsläget? Hur ska en investerare tänka kring valet mellan fastighets- eller byggaktier? 
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FIgUR 1: Totalavkastning nordiska fastighets-  
 respektive bygg aktier, 2000–2012

nare intäktsflöden) än byggbolag, men en högre finansiell risk 
i form av högre belåning. Detta återspeglas också i aktiernas 
beta värden som brukar ligga runt 0,4–0,8 för fastighetsaktier och 
över 1 för byggaktier. De senare tenderar alltså att sam variera mer 
med börsen som helhet. En annan betydande skillnad mellan 
fastighets- och byggaktier, både i Sverige och på många andra 
marknader, är att börshandeln (likviditeten) är betydligt bättre 
inom byggsektorn. Som framgår av figur 2 var den samlade börs-
handeln i nordiska byggaktier cirka 100 miljarder kronor per år i 
genomsnitt under perioden 2000–2011, vilket kan jämföras med 
börshandeln i nordiska fastighetsaktier på cirka 50 miljarder kro-
nor, trots att båda sektorerna har ungefär lika stora börsvärden. 
Den högre likviditeten beror framförallt på att byggsektorn be-
står av ett fåtal stora och välkända bolag, i det närmaste att likna 
vid folkaktier, medan många fastighetsbolag är små och hamnar 
utanför institutionernas och småspararnas radar. Sammantaget 
kan man summera de typiska investeringsmotiven för fastighets- 
respektive byggaktier som i figur 1. Den sista faktorn, aktiernas 
direktavkastning, är för närvarande attraktiv i båda sektorerna 
och ligger för flera bolag över fem procent. 

vad kan man då säga om framtiden? Enligt ovanstående re-
sonemang så blir en avgörande fråga om man tror på fortsatt 
låga räntor, vilket i så fall gynnar fastighetsbolagen mest, eller om 
man tror på en starkare konjunktur framöver, vilket i så fall ger 
mest hävstång för byggbolagen. Som alltid är också en grund-
läggande faktor vad som redan finns, eller inte finns, inprisat i 
dagens börskurser. Om vi ser på hur sektorerna är värderade i 
dag så handlas svenska fastighetsaktier i nivå med sina substans-
värden (P/Book nära 1), vilket kan tolkas som att aktiemarknaden 
tycker att nuvarande fastighetspriser känns rimliga. Byggbolagen, 
å  andra sidan, prissätts i dag till mellan 1,2–2,3 gånger sina bok-
förda värden, men dessa siffror är förstås mindre relevanta efter-
som byggbolagen skapar löpande projektvinster. Om vi istället 
jämför kassaflödesmultiplar så värderas byggbolagen i dag till 6–9 
gånger nuvarande EBITDA medan fastighetsbolagen, med mer 
stabila intäktsflöden, handlas till mellan 10–25 gånger EBITDA. 
Överlag är dessa värderingsnivåer ganska normala, eller till och 
med något försiktiga, sett ur ett historiskt perspektiv. Det finns 
alltså anledning till att fortsätta följa båda sektorerna framöver, 
även om man inte bör förvänta sig att den historiskt exceptionellt 
goda avkastningen återupprepar sig.  

FIgUR 2: Omsättning på börsen nordiska fastighets -  
respektive bygg aktier, 2000–2011

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 översti-
gande 230 miljarder kronor. Man är 
cirka 40 medarbetare med kontor i 
Stockholm och Oslo.

FAKTA:  PANGEA PROPERTy PARTNERS

Fastighetsaktier byggaktier

Operationell risk Lägre Högre

Finansiell risk (belåning) Högre Lägre

Aktiebeta Lägre Högre

Likviditet (börshandel) Lägre Högre

Direktavkastning (utdelning) Hög Hög

TABELL 1: Investeringsmotiv  fastighets-  respektive byggaktier
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För några år sedan kom Ingalill Berglund till sitt arbete med 13 
titanskruvar inopererade i pann- och kindbenet. 

– Det var när min man och jag testade långfärdsskridskor och 
eftersom min ena fot är instabil efter att ha trillat av hästar ett 
antal gånger föll jag. Jag slog i huvudet och när jag låg där på isen 
tänkte jag att nu sprack skallen, men det gjorde den inte. Däremot 
blev det några sprickor på andra håll som behövde skruvas ihop, 
säger Ingalill Berglund.

Hon är helt lugn när hon återberättar sekvensen, något som är 
karaktäristiskt för henne – hon blir sällan eller aldrig uppstressad. 
Trillar hon av hästen studsar hon snabbt upp i sadeln igen.

– Jo, jag är nog rätt trygg, det har jag med mig från en bra 
uppväxt med föräldrar som gav mig mycket frihet och litade på 
att jag själv kunde fatta kloka beslut om mitt liv, säger hon.

vem är ingalill berglund?
– En i grunden positiv och ambitiös person som har lätt för att bli 

engagerad både privat och professionellt. Jag trivs med att ha  andra 
människor runt mig, och jag tycker mycket om att samarbeta.

hur ser en typisk vardag ut i ditt liv?
– Eftersom jag har en son som är tre år så försöker jag få lite tid 
tillsammans med honom på morgonen, så jag är inte först inne på 
kontoret. Sedan så är i princip alla dagar olika i mitt arbete, det 
är allt från kundmöten till ledning och coachning och besluts-
frågor. Sedan försöker jag hinna hem för att träff a sonen innan 
han somnar och hemma jobbar jag ofta ett par timmar till. Det 
blir ungefär tio timmar per dag.  

och när du är ledig?
– Från maj till oktober är jag och familjen ute och helgseglar 
med vår båt, en Arcona 370. Vi är väldigt noggranna med båten 
så vi ägnar den också mycket tid före maj och efter oktober. På 
sommaren seglar vi minst fyra veckor i sträck, då går vi ner till 

”Det här är 
mitt drömjobb”
INgALILL BERgLUNd  triggas av utmaningar 
– som att vara vd för Atrium Ljungberg

Som liten ville hon bli journalist och fotograf. Men hennes fallenhet för siff ror ledde henne in på 
ekonomispåret och efter tio år på Atrium Ljungberg är hon sedan ett och ett halvt år bolagets 
vd. Möt Ingalill Berglund, en ambitiös, trygg, positiv och social person som älskar äventyr och 
som menar att hon har branschens bästa jobb.

[ Tätt inpå av Eddie Ekberg ]
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SER SäLL AN På T v

namn: Ingalill Marie Berglund.
Ålder: 48 år.
Familj: Man och sonen Max, 
tre år.
uppväxt: På Resarö i Stock-
holms skärgård.
bor: Bostadsrätt i Frösunda 
i Solna. 
bil: Audi A6. 
studier: Ekonomiexamen 
från Frans Schartau Handels-
institut.
karriär i korthet: Deloitte 
(86–91), Agresso (91–94), 
Stads hypotek Fastigheter 
(94–97), Sisab (97–01) och 
Atrium Ljungberg (01–)
Läser: Gärna, nu mest barn-
böcker för sonen, tidskrifter, 
branschpress och dags-
tidningar.
ser på tv: ”Ser väldigt sällan 
på tv.”
Fritid: Seglar varje helg från 
maj till oktober samt några 
veckor på sommaren.

Bilder: David Schmidt/Pixprovider

TRYgg vd. Börs noterade 
Atrium Ljungberg har 
fastigheter till ett värde av 
cirka 22 miljarder kronor. 
Det skulle kunna göra 
dess vd nervös och för-
siktig, men inte Ingalill 

Berglund – hon är 
kolugn. ”Jag har en 

stark grundtrygg-
het med mig 
hemifrån och jag 
brinner för det 
här företaget. 
Jag älskar ut-
maningar och 
när jag ställs in-
för dem så foku-
serar jag direkt 
på lösningar”, 

säger hon.  
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RYTTARINNA. Atrium Ljungbergs vd 
Ingalill Berglund har ridit sedan hon var 
sex år gammal. Hon har fallit av många 
gånger och till och med skadat sig 
illa, men kärleken till hästar och 
ridning sitter i för livet. ”För 
mig är ridning den totala 
avkopplingen, när jag 
rider glömmer jag tid 
och rum och går in 
i en euforisk känsla”, 
säger hon.

1. vad gör dig förbannad?
– Människor som ägnar sig åt 
svek och skitsnack.

2. du får 100 miljoner kro-
nor och måste placera dem 
på stubinen, vad gör du?
– Jag skulle köpa fi na boenden 
vid havet till mina föräldrar och 
svär föräldrar och ett alternativt 
boende vid havet till min 
familj. Resten skulle jag placera 
i aktier där avkastningen går 
till väl görande ändamål.  

3. vilken är din största 
extra vagans?
– Att vid några tillfällen per år 
tillsammans med familjen resa 
iväg och njuta och koppla av i 
härliga miljöer. 

4. Tror du på gud?
– Nej, men jag tror att man har 
ett behov av en livsfi losofi . 

5. vilken är din favoritpryl? 
– Just nu är det familjens Ipad, 
den löser alla problem.

6. Beskriv dig själv med tre 
ord, som fångar både vd:n 
och privatpersonen Ingalill 
Berglund?  
– Ambitiös, social och positiv.

7. vilket är ditt bästa köp? 
– Segelbåten.

8. vilket är ditt sämsta 
köp?
– Har blivit en del panik-
inhandlade kläder genom 
åren.

. ger du pengar till tig-
gare på gatan? 
– Sällan, men det har hänt.

10.  Har du några tatu-
eringar? 
– Nej.

SNABB-
FRÅGOR10
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Öland och Gotland. Som längst har vi gått över till Bornholm 
och tillbaka. På vinterhalvåret försöker vi hinna med det sociala 
livet och träff a vänner och ha middagar och så. 

– Och så är det hästarna, jag har ägnat mig åt ridning och 
hästar sedan jag var sex år gammal. 

vad betyder ridningen för dig?
– För mig är ridning den totala avkopplingen, när jag rider glömmer 
jag tid och rum och går in i en euforisk känsla. När jag var yngre 
jobbade jag extra i stall under många år. Både seglingen och häst-
sporten handlar mycket om kommunikation och förmågan att våga 
lita på sig själv. Både när man rider och seglar är man ju utlämnad 
till något som är större och starkare än en själv och måste lita till 
sin förmåga att kommunicera med hästen och att styra segelbåten.

har du någon nytta av ridningen och seglingen i ditt jobb 
som vd?
– Absolut. Man lär sig mycket om mänskliga beteenden såväl i 
stallet som i båten. Och när man rider tränar man kommunika-
tion och att ta ledarrollen hela tiden. Och så har jag ägnat mig 
åt hästhoppning och då handlar det mycket om att sätta upp 
målbilder och strategier för de hinder som ska forceras.  

hur var din uppväxt?
– Idyllisk. Jag är uppvuxen på Resarö i Stockholms skärgård med 
mamma, pappa och en syster. Jag gick i en skola där det var elva 
elever i klassen och 20 elever i hela skolan. Det fanns en hästhage 
intill skolan och vi bodde med utsikt över havet, det var en trygg 
och fi n uppväxt.

hur har den format dig?
– Jag tror att min uppväxt har gett mig en grundtrygghet, jag är 
en lugn och trygg person. Jag möter problem lugnt och lösnings-
fokuserat och jag blir väldigt sällan stressad.

vad ville du bli som liten?
– Mitt första minne av vad jag ville bli är journalist och fotograf 
och jag jobbade bland annat i fl era år under min skolgång i en 

fotoaff är. Men efter en tid insåg jag att det inte var mina starkaste 
sidor utan jag jobbade till exempel med inköp i fotoaff ären i stäl-
let och tyckte det var väldigt roligt.

och sedan dess har det varit siff ror som gällt?
– Ja, det kanske man kan säga, jag kom på att det var mera jag. 
Så jag skaff ade mig en ekonomiexamen från Frans Schartau 
Handels institut och på den vägen är det.

kan du beskriva din väg in i fastighetsbranschen?
– Först jobbade jag på Sjöåkers Revisionsbyrå, som senare gick 
upp i Deloitte, och där kom jag i kontakt med fastighetsbolag 
för första gången. Därefter började jag på Datorisering AB, som 
sedan köptes av Agresso, där fi ck jag bland annat uppdrag på 
Stadshypotek Fastigheter, där jag blev ekonomichef. 1997 började 
jag på Sisab som ekonomichef och stannade där till jag började 
på Atrium Ljungberg 2001.

var det en målsättning för dig att bli vd?
– Nja, det var i alla fall inget jag planerat. Jag blev väldigt positivt 
överraskad när jag blev tillfrågad.

hur har första tiden varit?
– Fantastisk, min företrädare Anders Nylander sa att det är bran-
schens roligaste jobb och jag kan bara instämma. Det är en stor 
förmån att ha fått ta över vd-tjänsten i det här välskötta bolaget. 
Mitt uppdrag nu handlar mycket om att förvalta och vidare utveckla 
våra fi na aff ärer, bara för att det går bra får vi inte bli fat and happy. 

inga tankar på att byta jobb?
– Nej, absolut inte, jag har som sagt branschens roligaste jobb, det 
här är mitt drömjobb och jag brinner för det här företaget, det har 
jag gjort hela tiden.

Det sägs att du gillar att testa nya saker?
– Ja, det ligger mycket i det. Jag har väldigt svårt för att stå emot 
utmaningar. Jag triggas av att få möjlighet att bevisa för mig själv 
att jag klarar av svåra saker.

SNABB-
FRÅGOR

Jag möter problem lugnt 
och lösningsfokuserat och jag 
blir väldigt sällan stressad.
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vad vet folk inte om dig? 
– Många vet nog inte att jag gillar maltwhisky och att jag är 
duktig på limerickar.

vilken talang skulle du vilja ha?
– Jag skulle vilja kunna sjunga riktigt bra.  

vilken är din drömresa? 
– Den ska jag göra nu i jul, då ska jag, min man och ett par vänner 
åka till Brittiska Jungfruöarna och segla i två veckor.

när grät du senast?  
– Det var i förra veckan när jag läste dikten I livets villervalla av 
Nils Ferlin. Det var på en sammankomst med människor som 
står mig nära.

vad är det farligaste du testat?
– Jag har varit i USA och klättrat i höghöjdsbana där man skulle 
ta sig upp i en 15 meter hög telefonstolpe och sedan kasta sig rakt 
ut, förvisso med sele, men ändå. Men jag gillar också mentala 
utmaningar. Den ultimata utmaningen skulle vara att få stå på 
scen inför en fullsatt salong på Stadsteatern eller Dramaten. Och 
samtidigt vore det lite lockande.

har du någon förebild?
– Båda mina företrädare Ulf Holmlund och Anders Nylander är 
väldigt goda förebilder. Men så har jag en speciell förebild utanför 
branschen, hon heter Lorraine Monroe och hon vände utveck-
lingen i en extremt våldsutsatt skola i Harlem. Nu är skolan och 
hennes metod en förebild för massor av andra skolor såväl i USA 
som i många andra delar av världen.

vad gör dig till en bra ledare?
– Jag är inlyssnande och drar inga förhastade slutsatser. Jag tror 
att alla människor har tillgång till särskilda styrkor, mitt jobb är 
bland annat att skapa förutsättningar för mina medarbetare att 
kunna använda sina styrkor.

vilken är din livsfi losofi ?
– Att det mesta är möjligt. Jag är handlingsorienterad, så om jag 
vill åstadkomma något börjar jag direkt att fokusera på hur det 
ska gå till. Jag fastnar inte i ett ifrågasättande utan försöker hela 
tiden hitta lösningar.

hur ser ditt idrottsintresse ut?
– För tillfället näst intill obefi ntligt, jag är ingen fotbollssupporter 
och jag direkt ogillar att se sport på tv. Däremot så tycker jag om 
själva utövandet av idrott. Numer är jag begränsad av ryttarskador 
men tidigare har jag ägnat mig åt orientering och löpning. Ska 
jag prioritera något nu så blir det stillsammare former, som yoga. 
Och ridningen förstås.

SEgLARE. Från 
maj till oktober 
ägnar sig famil-
jen Berglund 
åt sitt stora 
gemensamma 
intresse segling. 
Nu till vintern 
ska de åka på 
sin drömresa, 
en två veckors 
seglats utanför 
Brittiska Jung-
fruöarna.
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om du dog och blev pånyttfödd, som vem skulle du då helst 
återkomma? 
– Mig själv.

vem i fastighetsbranschen skulle du ta med dig till en öde 
ö? 
– Stefan Persson (Ramsbury) eller Ingvar Kamprad (Ikea Fastig-
heter), det skulle vara väldigt intressant och spännande att få höra 
deras perspektiv på handel.

vad hos dig själv är du stoltast över? 
– Att jag vågar lita på min intuition.

är du fåfäng? 
– Både jag och nej, i min roll som vd lite grann, men privat inte alls.

vilken är den finaste komplimang du fått? 
– När min treårige son Max säger att han älskar mig.

om du fick ha något i ditt liv ogjort, vad skulle det i så fall vara?
– Det kan väl finnas en och annan formulering som jag ångrar, 
men generellt ångrar jag ingenting jag gjort, möjligen sådant jag 
inte gjort.

när lämnar du Atrium Ljungberg?
– Förhoppningsvis först när jag tycker att det är dags för någon 
annan att ta över.

vad ska du göra då?
– Då ska jag ägna mig åt familjen och bo nära hav och hästar. Och 
självklart kommer jag att engagera mig i något.  

dag Klackenberg, ord-
förande i Atrium Ljungberg 
och vd i Svensk Handel
– Vi har en väldigt bra relation, 
vi träffas i samband med sty-
relsemötena och hon är alltid 
väldigt väl förberedd. Ingalill är 
inte en bullrig person med stora 
åthävor som en del börs-vd:ar kan vara. Hon är ana-
lytisk, återhållsam och väldigt bra på styrelsemötena. 
Hos Ingalill finns inte ett spår av inställsamhet utan 
hon säger ifrån om det är något hon inte håller med 
om. Jag brukar säga till henne att hon ska ta lite mer 
plats i branschen och i media och så, det är hon värd. 

Annica ånäs, mångårig 
kollega och efterträdare till 
Ingalill Berglund som cFO 
på Atrium Ljungberg
– Ingalill är en chef och person 
som man har förtroende för. 
Hon har förmågan att entusi-
asmera och hon har ett brin-
nande engagemang som jag är djupt imponerad 
av. När Anders Nylander slutade var det självklart 
att det var Ingalill som skulle efterträda honom. 
Hon är intelligent, smart och har väldigt fina ledar-
egenskaper. Hon har levt upp till mina högt ställda 
förväntningar på hur en bra chef ska vara. 

Lisa Adolphsson, nära vän 
sedan 15 år. Kommunika-
tionsansvarig på läke-
medels bolaget Bayer
– Hon är en mycket trogen och 
nära vän. Hon är väldigt social, 
oerhört vänlig, strukturerad 
och omtänksam. Ingalill be-
skriver sig själv ibland som feg när det gäller fysiska 
utmaningar, men det kan jag intyga att det stäm-
mer inte alls. Vi rider och seglar tillsammans och 
hon är verkligen modig. Och när vi har tjej seglingar 
är det hon som är kapten.

RöSTER OM 
INGALILL BERGLUND:3

Bild: Björn M
attisson

Bild: A
trium

 Ljungberg
Bild: Christian Ö

rnberg
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GÄSTSKRIBENT: ARKITEKTKOMMENTAREN
NAMN: Monica von 
Schmalensee.
åLdER: 56 år.
TITEL: Arkitekt SAR/MSA, 
partner och vd i White.
ANTAL åR I FöRETAgET: 18.

FRITId: På landet, helst i 
skogen plockandes svamp 
till kvällens middag.

Bild: W
hite

Det är tydligt 
att arkitektur inte 
rankas som en krea-
tiv näring enligt de 
gängse måtten.
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INTE KREATIvT? Whites vd Monica von 
Schmalensee menar att betydligt fl er skulle 
inse att arkitekturen kan lämna starka bidrag till 
bilden av det moderna Sverige – särskilt om den 
upphöjdes till en kreativ näring.
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White är ett medarbetarägt 
arkitektkontor med nästan 
700 medarbetare i Sverige, 
Danmark, Norge och England. 
Man jobbar multidisciplinärt 

med egna metoder som 
säkerställer engagemang och 
innovation. I strävan efter 
hållbarhet integrerar man ett 
ekonomiskt, socialt och ekolo-

giskt ansvarstagande i det man 
gör. Kompetenserna omfattar 
arkitektur, stadsbyggnad, 
landskap, miljö, projektledning, 
inredning och design. 

FAKTA: WHITE

Arkitektur är 
en kreativ näring
 J

u mer jag tänker på det desto mer förbryllad blir jag: varför 
räknas inte arkitektur till de kreativa näringarna?

Nyligen satt jag i en middagskonversation med repre-
sentanter för regeringen och Exportrådet. Stolt berättade 

man att exporten av svenskt skapande går fantastiskt bra. Man var 
rörande överens om att bilden av Sverige aldrig har varit bättre. 
Världen tar med öppna armar till sig Swedish House Mafi a, Mar-
cus Samuelsson, Nudie Jeans, Camilla Läckberg och Joel Kinna-
man – för att nämna några aktuella exempel på blågula export-
succéer från vad som brukar benämnas ”de kreativa näringarna”.

När jag försökte leda in samtalet på arkitektur gick det trögare. 
Det är tydligt att arkitektur inte rankas som en kreativ näring 
enligt de gängse måtten.

Så konstigt? Det är ju som att avstå från öppet mål.
När detta skrivs är jag nyss hemkommen efter några dagar i 

Venedig och den arkitekturbiennal som går av stapeln vartannat 
år i den magiska staden. Som alltid är den en intensiv upplevelse 
med massor av intryck. Årets tema handlade – mycket förenklat 
– om arkitekturens nödvändighet och arkitektens nyckelroll när 
vi formar våra framtida samhällen och städer.

jag promenerar genom det stora utställningsområdet som 
lockar nästan en halv miljon besökare under två månader. Ytterst 
få av dem är svenska politiker och beslutsfattare. Det är synd. 
Tänk att ha fått gå arm i arm med ministrar och kommunalråd 
genom denna idémässiga rikedom!

Då tror jag att betydligt fl er skulle inse att arkitekturen kan 
lämna starka bidrag till bilden av det moderna Sverige – särskilt 
om den upphöjdes till en kreativ näring.

I Danmark och Norge är detta självklart, och våra grannländer 
var rikligt representerade på biennalen med företrädare som ser 
på arkitektur som en nationell angelägenhet. Den uppfattningen 

är så stark att man avsätter särskilt exportstöd för att arkitekturen 
ska bidra till omvärldens bild av det egna landet.

Världen står inför större utmaningar än någonsin tidigare, och 
med stöd i en beprövad och stabil samhällsmodell kan vi svenskar 
skapa arkitektur och stadsbyggnad för export till länder och stä-
der jorden runt där behoven ofta är betydligt mer akuta än här 
hemma.

Missförstå mig rätt. Jag delar gärna den entusiasm som svenska 
politiker känner inför First Aid Kits framgångar på USA-listan 
eller för Spotifys världsherravälde. Men jag kommer nog aldrig 
att förstå dem som tycker att arkitektur inte skulle vara en kreativ 
näring.  

När detta skrivs är jag nyss hemkommen efter några dagar i 
Venedig och den arkitekturbiennal som går av stapeln vartannat 
år i den magiska staden. Som alltid är den en intensiv upplevelse 
med massor av intryck. Årets tema handlade – mycket förenklat 
– om arkitekturens nödvändighet och arkitektens nyckelroll när 

 det stora utställningsområdet som 
lockar nästan en halv miljon besökare under två månader. Ytterst 
få av dem är svenska politiker och beslutsfattare. Det är synd. 
Tänk att ha fått gå arm i arm med ministrar och kommunalråd 

Då tror jag att betydligt fl er skulle inse att arkitekturen kan 
lämna starka bidrag till bilden av det moderna Sverige – särskilt 

I Danmark och Norge är detta självklart, och våra grannländer 
var rikligt representerade på biennalen med företrädare som ser 
på arkitektur som en nationell angelägenhet. Den uppfattningen 

Bilder: Therese Aronsson
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Bild: Therese Aronsson

Större projekt.

Snabbare teknikutveckling.

ökat intresse från 
internationella investerare.

Häng med på en genomlysning av marknadens 
hetaste sektor – handelsfastigheter.
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

”Du måste vara på tårna    varje dag”

BERNT-OLOF gUSTAvSSON OM RETAIL-MARKNAdENS UTMANINgAR

TEMA: HANdEL

Nyligen släppte KF Fastigheter rapporten Utblick – framtiden 
för handeln. Den handlar om utvecklingen för retailmarknaden 
och -branschen. Vi tog ett snack med bolagets vd Bernt-Olof 
Gustavsson om hans syn på retailläget i Sverige.  
 
hur mår egentligen köp centrum  marknaden i sverige?
– Konkurrensen är hård, du måste vara jäkligt mycket på tårna 
varje dag, hela tiden. Det är i och för sig en ganska fragmente-
rad bild, en del anläggningar går jättebra, som Kista och Sickla. 
Men andra går sämre, som Malmö Entré till exempel. Många ny-

öppnade, även omgjorda, köpcentrum har haft tuff a inkörnings-
perioder, såsom Bromma Blocks, Nacka Forum och Sollentuna 
Centrum. Men läget är inte katastrofalt, det är tuff t och det fi nns 
en bit kvar. Det märks att det nu tar lite längre tid till avslut vid 
till exempel nyuthyrningar.
 
gäller det alla köpcentrum?
– Man kan säga att alla har sina bekymmer. Ingen kan sitta och 
säga ”fan vad bra vi har det”. Alla får kämpa på sina ställen; från 
detaljister till stora köpcentrumaktörer. Det gäller oavsett om 

Hur mår köpcentrummarknaden i Sverige och vilka utmaningar står den inför? Stora 
 frågor som besvaras av en av de kunnigaste på området – Bernt-Olof Gustavsson, vd på KF 
 Fastigheter.
 – Branschen brister för ofta i framtids analyserna vilket leder till misstag. Branschen har inte 
råd att göra fl er stora misstag, det kostar för mycket pengar, säger han.   av Eddie Ekberg

KOLL På KöPcENTRUM. 
KF Fastigheters vd Bernt-
Olof Gustavs son har lång 
erfarenhet av köpcentrum-
branschen, bland annat 
som vd för KF Fastig heter 
de  senaste tolv åren. Han 
 menar att svenska köpcen-
trum står sig bra jämfört 
med de i övriga världen och 
nämner bland annat Kungs-
mässan i Kungsbacka som 
ett av sina favoritcentrum. 

Bilder: N
iclas Liedberg/Pixprovider



www.sjaelso.se

Vi har utvecklat mer än 400 000 kvadratmeter 
handelslokaler över hela Sverige.

Kontakta oss för din nästa handelsetablering på 
tel. 08-429 19 00.

Vi kan fastighetsutveckling!

Handelsplats Pilstugetomten, Åkersberga

Handelsplats Majoren, Falun

Vi kan stolt presentera våra två senaste  
handelsprojekt i Falun och Åkersberga

man är fastighetsägare eller retailer. Men det är också det som är 
charmen med den här branschen. Fastighetsägare och detaljister 
är beroende av varandra för att tillsammans skapa något bra.

hur har köpcentrummarknaden i sverige utvecklats de 
 senaste tio åren?
– Marknaden för tio år sedan präglades av för lite genomtänkt 
analys och många projekt byggde på rena glädjekalkyler. I dag 
är det en helt annan insikt om vikten av att göra hemläxan or-
dentligt innan man sätter igång. Sedan kan man säga att projek-
ten har blivit väldigt mycket mer påkostade på senare år, med 
dyra designlösningar som påkostade entréer och liknande. Jag 

tycker nog att en del skjuter över 
målet här, man kanske inte be-
höver lägga 40 miljoner kronor 
på en fasad, det kanske räcker 
med tio. På så vis kan man säga 
att det är mer excesser nu som 
branschen egentligen inte har råd 
med.  Det har också skett en stark 
internationali sering på ägarsidan, 
i vissa fall har det inte gått så bra 
för de internationella aktörerna 
som i fallet Boultbee. Men inter-

nationaliseringen har generellt varit bra för vår marknad, som har 
blivit proffsigare. Men det har också lett till en del merarbete till 
exempel i form av onödig rapportering. Sedan så har det växt upp 
massor av Big Boxes som svampar ur jorden de senaste tio åren, 
den utvecklingen har i det närmaste varit explosionsartad. Det 
är inte alltid en bra utveckling. Och så har vi kunnat se koncept-
gallerior växa fram såsom till exempel Bruno, Mood, Bromma 
Blocks, K-fem och Sollentuna Centrum. Gemensamt för dessa 
är att de tillför marknaden något nytt och innovativt. Det svåra 
är i dessa fall att bedöma marknadens storlek och mottagandet 
hos konsumenten. Stora anläggningar har byggts ut och blivit 
ännu större, ibland för stora. Och så vill man inte ha en köpcen-
trumlada ute på en åker längre, utan det ska vara i hyfsad närhet 
till staden, och med bra kommunikationsmöjligheter. Sedan är 
det så att kommunerna för tio år sedan knappt hade någon idé 
om hur man kan utveckla handel i staden, det var ett bortglömt 
område som man helt hade lämnat över till marknadskrafterna. 
I dag har det blivit bättre, men kommunerna har mycket kvar att 
lära inom det här området.

”Du måste vara på tårna    varje dag”

Köp centrumet 
är en offentlig miljö 
som kommer att 
spela en viktig roll 
även i framtiden, det 
är jag övertygad om. 
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TEMA: HANdEL

vad kan vi lära oss av köpcentrummarknaderna i europa?
– Det är svårt att åka ut i Europa och hämta hem något koncept 
och överföra det rakt av till den svenska marknaden. Tyskland till 
exempel har 60 miljoner invånare, vi har nio. Där funkar kanske 
Factory Outlet bra, men här går det inte alls för att underlaget är 
för litet. Eller ett modehus för ungdomar i nio våningar i Tokyo, 
det går inte riktigt att göra i Sverige. Men gene-
rellt är aktörerna mer professionella ute i Europa 
så när det gäller att driva köpcentrum har vi all-
tid något att lära oss av dem. Ett område där vi 
defi nitivt kan lära oss av andra länder är handel 
kopplat till stadsutveckling och hur man med 
hjälp av handeln kan utveckla ett område eller en 
stadskärna. 

hur står sig våra köpcentrum jämfört med de 
i övriga europa, tycker du?
– Många står sig väldigt väl, både när det gäller skötsel, drift och 
utformning. Inte minst nu när Emporia snart öppnar, det höjer 
ju nivån några snäpp. Jag har sett en hel del köpcentrum i Europa 
och runt om i världen. Jag tycker det är sällan man blir så där 
alldeles begeistrad, så Sverige står sig bra.

vilka trender ser du på köpcentrummarknaden i sverige just 
nu?
– Det är mycket fokus på design, alltså själva utformningen 

av köpcentrumen. Det här tror jag vi är tvungna att balansera 
så att vi får ekonomi i projekten. Sedan pågår det en trend 
att koppla ihop köpcentrumet med övriga samhället och sta-
den, och så jobbas det mycket med att tillföra service, nöje 
och upp levelser av olika slag på köpcentrumen. Handelsplatsen 
ska alltså bli som ett hem, eller ett andra vardagsrum. Därför 

kan man också se soff or och hemlika miljöer i 
många köpcentrum nu. Sedan så funderar väl 
alla på hur stor roll nätet kommer att spela och 
hur man ska få folk att komma oftare till sitt 
köpcentrum.
 
har det traditionella köpcentrumet spelat ut 
sin roll?
– Nej, absolut inte. Det fi nns fl era skäl att gå 
till ett köpcentrum än bara att handla, där kan 
till exempel fi nnas bra restauranger och caféer. 

Köpcentrumet är en off entlig miljö som kommer spela en viktig 
roll även i framtiden, det är jag övertygad om. 
 
hur har investeringar i köpcentrum i sverige utvecklats de 
senaste åren?
– Retail har varit ett väldigt bra tillgångsslag på senare tid. Tittar 
man sedan 2004 så har avkastningen legat på i snitt cirka tio pro-
cent, så det har varit en mycket bra investering. Men investeringar-
na har minskat nu efter att ha ökat extremt mycket de senaste åren.

Det är mycket fokus 
på design, alltså själva 
utformningen av köp-
centrumen. Det här tror 
jag vi är tvungna att 
balansera så att vi får 
ekonomi i projekten.

ORIENTER AR
namn: Bernt-Olof 
Gustavsson.
Ålder: 52 år.
Familj: Sambo och 
tre barn (19, 17 och 6 
år gamla).
bostad: Villa i Täby 
norr om Stockholm.
bil: Volvo XC60.
Läser: Deckare typ 
Lars Kepler, just nu 
boken om Zlatan 
samt facktidningar.
Fritid: Familj, 
orientering, golf och 
trädgård.
mat: En god köttbit 
med rött vin från 
egna vinstockar.



 
vilka utmaningar står köpcentrummarknaden i sverige  inför?
– En viktig sak är att få upp besöksfrekvensen i många köp-
centrum, många lider nämligen av fallande besöksantal. En annan 
utmaning är att inte se den digitala revolutionen som ett hot utan 
att anpassa sin verksamhet. På uthyrningssidan kommer det att 
bli tuff are och man får nog räkna med lite högre vakanser. 
 
kommer butiker, köpcentrum och handelsplatser att se lika-
dana ut om tio år som i dag? 
– Det tror jag inte, köpcentrumen kommer att utvecklas mot att 
bli mer interaktiva mötesplatser mitt i staden. Vi kommer att få 
se köpcentrum med nya inriktningar och nya butikskoncept. Det 
kommer att fi nnas fl er aktörer men köpcentrumen kommer att bli 
mindre. Och det kommer bli en större mix av butiker. 
 
vilket tycker du är det bästa köpcentrumet i världen?
– Det krävs en hel del för att göra mig imponerad, jag har  säkert 
varit på fl er än 200 köpcentrum runt om i världen. Men jag måste 
säga att Kungsmässan i Kungsbacka är väldigt bra. Och så gillar 
jag Westfi eld i London. Sedan så fi nns det förstås väldigt spek-
takulära köpcentrum i städer som Dubai och Madrid med skid-
backar och annat, men om de är så bra vet jag egentligen inte. Vi 
tenderar ofta att imponeras av det stora och fl ashiga. Det som är 
viktigt är att centrat spelar en tydlig roll i sin marknad och att 
det uppskattas av konsumenten. Det kan även ett litet och mindre 
omskrivet centrum lyckas fantastiskt bra med.  

SAKER SOM  PåvERKAR 
FRAMTIdENS HANdELSPLATS

4
1. Digitalisering
Näthandeln går hand i hand med antalet fysiska butiker. Under-
sökningen i rapporten visar att i dag gör 39 procent av kunderna 
alltid research på nätet innan de köper en produkt dyrare än 500 
kronor. Och i de yngre åldersgrupperna är det 74 procent.
 
2. Allmän tidsbrist
Till exempel barnpassning i anslutning till shoppingen.
 
3. second hand-trend
Vintageshopping/trenden att inte vilja slösa infl uerar köp-
beteenden.
                           
4. Förändrade sätt att arbeta och umgås
Trendiga Michelinvärdiga restauranger är allt viktigare – se Mood- 
gallerian i Stockholm som exempel.
  Ur rapporten Med handeln i centrum av KF Fastigheter

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

Datscha erbjuder plattformen för gemensamma och
effektiva fastighetsanalyser. 
Läs mer här: datscha.com/samordnadvärdering

eller scanna QR-koden>

vill du ha hjälp med fastighetsvärdering?

PågåendeHalvsidaMFSV19okt.indd   1 2012-10-21   22:17:06
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”Kungsgatan kan bli   nästa Regent Street”

STOcKHOLMS REgENT STREET. 
Jens Linderstam på Aberdeen menar 
att Kungsgatan har en outnyttjad 
potential, att gatan är som gjord för 
tvåvåningsbutiker, som kan locka nya 
varumärken till Sverige.
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När Jens Linderstam ritar upp kartan över dagens och framtidens 
handel i östra City i Stockholm börjar han med Bibliotekstan, 
mellan Norrmalmstorg och Stureplan.

– Bibliotekstan har blivit en stor framgång. Det är här lyx- 
och premiumvarumärkena samlas. Nu börjar det bli fullt i Bib-
liotekstan, och en naturlig fortsättning på det här stråket blir att 
premiumvarumärkena kommer till Humlegårdsgatan och på sikt 
knyts stråket ihop av Grev Turegatan. Vi har fyllt handelsdelen 
i SEB Trygg Livs projekt Sperlingens Backe och går nu igång 
med gamla Vattenfallhuset på andra sidan gatan, som har samma 
fastighetsägare. Här ska vi skapa 1 600 kvadratmeter handelsytor 
i bottenplan, fyra, fem butiker i premiumsegmentet – en fortsätt-
ning på Sperlingens Backe.

– Lyxbutikerna kommer att fi nnas i Bibliotekstan. I Humle-
gårdsområdet är hyrorna något lägre. Det är lite mer småskaligt, 
ett mer tillåtande område med andra inslag än mode, exempelvis 
lite fl er restauranger.

jens linderstam ritar också upp ett större shoppingstråk, 
en kvadrat med Bibliotekstan, Hamngatan från Norrmalmstorg 
och höger på Drottningatan till Kungsgatan.

– Om Bibliotekstan till Humlegårdsgatan är stråket för premi-
umpubliken så är det här stråket för den bredare publiken. Men 
det fattas en del för att knyta ihop stråket tillbaka till Stureplan, 
och det är Kungsgatan. Där fi nns en outnyttjad potential i dag.

– Om du ställer dig och tittar på fastigheterna på Kungsgatan 
så ser du att de är naturligt anpassade för tvåplanslägen, jag ser 
tydliga paralleller med Regent Street i London. Stora och breda 
varumärken, som Gap, Uniqlo och Banana Republic, som inte 
fi nns i Sverige i dag, hade passat perfekt här. En anledning till att 
de inte fi nns här än är att det inte fi nns lägen som passar dem. En 
annan anledning är att en väldigt viktig aspekt för dem när de ska 
etablera sig är att de vill ha rätt grannar.

För att förvandla dagens ganska spretiga Kungsgatan till den 
breda men unika modegatan som Jens Linderstam talar om krävs 
en samsyn mellan de olika fastighetsägarna. 

– Vad som krävs till att börja med är att alla är med på en ge-
mensam vision kring det här. Vi är i ett väldigt tidigt skede och 
det här är bara tankar än så länge, men jag tror säkert att alla kan 
vara överens om att det fi nns en enorm potential på Kungsgatan 
som man borde ta tillvara på ett bättre sätt än i dag.  

”Kungsgatan kan bli   nästa Regent Street”
Bibliotekstan, Mood, stråket till Humlegårdsgatan 
– vad blir nästa steg för att utveckla handeln i östra 
city i Stockholm?
 – Kungsgatan har potential för att locka fl agg-
skeppsbutiker som inte fi nns i Sverige i dag. 
Kungsgatan kan bli motsvarigheten till Regent 
Street i London, säger Jens Linderstam, chef för 
retail och fastighetsutveckling på Aberdeen Asset 
Management.  av Nicklas Tollesson

Bild: N
iclas Liedberg/Pixprovider

NYTT PROJEKT. SEB Trygg Liv och Aber-
deen går nu igång med utvecklingen av 
det gamla Vattenfallhuset på Sturegatan 
10. Det blir 1 600 kvadratmeter handel i 
bottenplanet och sju våningar moderna 
kontorsytor. Det planeras för fyra, fem 
premiumbutiker och det fi nns tillgängliga 
kontorsytor om mellan 750 (ett vånings-
plan) och 5 000 kvadratmeter.

Bild: SEB Trygg LIv
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Detaljhandelskonsulten Anders Blom har undersökt kunders köpvanor 
i butiker och köpcentrum runt hela jordklotet. 

Fastighetssverige åkte till Skeppshult för att få hans syn på framtidens 
handel – och på det perfekta köpcentrumet.

– Svenska köpcentrum borde satsa mer på platser där man kan placera 
mannen så att han är ur vägen, säger Anders Blom.  av Nicklas Tollesson

Efter 20 år i detaljhandeln och 17 år som anställd konsult startade 
Anders Blom det egna företaget ABRC – Anders Blom Retail 
Consulting – med säte i Skeppshult i djupaste Småland av alla 
ställen.

– För att göra en lång historia kort; Jag bodde i Helsingborg 
och var nyskild, när jag i Österrike träff ade en tysk kvinna som 
bodde i Smålandsstenar. Vi slog oss ner här. Det spelar inte så stor 
roll varifrån jag utgår. 

– Det negativa är att det är långt till närmaste fl ygplats och 
det positiva att det är en väldigt företagstät ort. Vi har 90 före-

tag på 340 invånare och med 
gjutjärns pannorna,  stegarna och 
cyklarna har Skeppshult fl er kända 
varumärken än hela Kina, skrattar 
Anders Blom när han hälsar väl-
kommen.

En del av hans arbete går ut på 
att hålla koll på trender och guida 

kedjor, leverantörer och fastighetsägare runt i världen på inspi-
rationsresor till butiker och köpcentrum, allt från London och 
Barcelona till Shanghai och New York.

Utifrån detta, och hans undersökningar av kundbeteenden, 
beskriver han det perfekta köpcentrumet:

• lättillgängligt
– Det ska vara lätt att hitta dit. Man ska lätt kunna ställa ifrån sig 
bilen och snabbt komma in under tak. Man ska inte glömma de 
allmänna kommunikationerna. Det har funnits en viss njugghet 
från myndigheternas sida när det gäller externa köpcentrum. Från 
kommunalt håll har man inte velat stödja den här typen av kom-
mersialism, trots att varje köpcentrum genererar hundratals ar-
betstillfällen. Det är viktigt att ligga på för att få bra förbindelser.

• lättnavigerat
– Man ska lätt kunna gå i slingor i centrumet, det ska inte vara 
som en tarm där man går fram och tillbaka.

• inse att kedjorna är grundplåten till ett fram-
gångsrikt centrum.
– H&M, Lindex och Kappahl är inga jätteroliga butiker men de 
kommer alla högt upp på kvinnors listor över butiker där de gör 
sina största inköp. Många söker väldigt aktivt efter det som gör 
deras köpcentrum unikt – det är också viktigt men grunden är de 
stora kedjorna, de måste fi nnas med.

• gruppera mindre butiker i ”kluster”
– Handel föder handel, det vet alla. På Super Brand Mall i Shang-

Det ska inte 
vara som en tarm 
där man går fram 
och tillbaka.

”De STORA KEdJORNA    måste fi nnas med”
Anders Blom om det perfekta köpcentrumet

Bild: Nicklas Tollesson



namn: Anders Blom.
Ålder: 63 år.
bor: Villa i Skeppshult.
bakgrund: Är ingenjör och ekonom 
i grunden. ”Jag jobbade extra i butik 
och fascinerades av att man med enkla 

medel kunde se snabba resultat. 
Man fl yttade en vara och genast 

så steg försäljningen. Det var så 
jag blev intresserad av handel.” 
20 år i detaljhandeln, bland 
annat som vd för Konsum Ska-
raborg, som såldes till KF. 17 år 
som seniorkonsult på Scandi-
navian Retail Center. Startade 
2010 företaget ABRC (Anders 

Blom Retail Consulting) .
Familj: Frun Evelyn, bonus sonen 
Franz, 18.

Fritidsintressen: ”Vi 
bygger en helt ny 

trädgård och har 
precis börjat 

spela golf. 
Läser och 

reser 
en 
hel 
del.”

HANdELSgURU. Anders Blom har arbetat med han-
del i hela sitt yrkesverksamma liv, och han har stude-
rat handelsmönster i hela världen. Fastighetssverige 
träff ade honom i hemmet i småländska Skeppshult. 
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Skandinaviens Bästa Köpcentrum 2012 enligt NCSC
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hai har man ett framgångsrikt koncept där man har små aktörer 
inom samma nisch innanför samma väggar. Om det går att lösa 
hyresmässigt kan det vara en jättebra idé. Det handlar alltså inte 
om större kedjor, utan små unika aktörer. Det fi nns fortfarande 
inga bra exempel på det här i Sverige.

• bra mix av restauranger
– Food courts är i många fall bra, som i Traff ord i Manchester, 
med gemensamma bord, där man sätter sig oavsett vilken av res-
taurangerna runt omkring man har köpt maten på. Men på Traf-
ford har man även andra alternativ i fl era olika prislägen när man 
vill äta i en lugnare, mer traditionell, restaurangmiljö.

• service och garderober
– På Westfi eld Stratford City hänger du av dig jackan i gardero-
ben när du kommer. När du sedan har varit inne i aff ärerna går du 
tillbaka och förvarar kassarna i garderoben så att du slipper släpa 
runt på allt, så kallad handsfree shopping. De kan även köra hem 
det du handlat. Mood har börjat tänka lite grann åt det här hållet 
med sin concierge-verksamhet.

• pausställen
– Den kundgrupp som köper mest är kvinnan med tonårsdottern 
och kvinnan med väninnan. Sedan kommer den ensamma kvin-
nan, sedan kvinnan med barn och därefter kvinnan med man. 
När ett par är på ett köpcentrum så är det generellt kvinnan som 

handlar och mannen som är en trött följeslagare. Därför är det 
viktigt att ha någonstans att placera mannen. Traditionellt har 
man sett detta som att mannen kan sitta på ett café eller servering 
där han spenderar pengar. Men många vill inte sitta på något 
café, de vill bara sitta ner på en bänk och ta det lugnt. Och han 
genererar ändå pengar indirekt eftersom kvinnan köper mer när 
mannen är ur vägen! 

– En annan aspekt på detta är bekvämlighet vid provhytterna. 
Bekväma soff or utanför provhytterna är väldigt uppskattat.

• ”shop mobility”
– I England satsas det på att underlätta för pensionärer och så-
dana som har det jobbigt att ta sig fram. I Manchester kan man 
låna ”permobiler”, man behöver alltså inte vara handikappad för 
detta, de är helt enkelt ett bra hjälpmedel.

– På Lake Side i Manchester bjuder man på gratis laddning av 
elbilen när man står parkerad.

anders blom är övertygad om att de externa köpcentru-
men fortsatt kommer att ta marknadsandelar på stadskärnornas 
bekostnad. Samtidigt som han ser tendenser att köpcentrumen i 
sin tur tappar till näthandeln. 

– Butikerna i köpcentrum är helt enkelt bättre och ligger mer 
koncentrerat. Jag jämförde för ett par år sedan stadskärnebutiker 
med motsvarande butiker i externa köpcentrum och de externa 
var bättre på alla punkter, allt från bemötande, utbud, varuexpo-

EUROPAS BäSTA KöPcENTRUM. 
Enligt Anders Blom är Traff ord i 
Manchester bäst i Europa. ”Det är 
stort, men ändå lättnavigerat har ett 
bra restaurangutbud och är alltid 
välskött”, säger Anders Blom.

Det är generellt kvinnan som handlar och 
mannen som är en trött följeslagare. Därför är det 
viktigt att ha någonstans att placera mannen.

Det är generellt kvinnan som handlar och 
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nering till hur fräscht det var i butiken. Lägg också till känslan 
av att alltid ha 23 grader varmt och inget regn, bra öppettider 
365 dagar om året. Kunderna bor för det mesta inte i centrum, 
de bor i en krans runt staden, och det är lika nära till det externa 
köpcentrumet som in till staden. Och det spelar stor roll att du 
kan ta bilen. I dag motarbetas bilen i stadskärnorna, det blir allt 
färre och dyrare parkeringar, till och med dubbdäcksförbud, det 
är självklart att det slår väldigt hårt mot handeln.

– Cityhandeln är hotad i Sverige i dag, det gäller alla städer, 
ända upp till Stockholm.

hur tror du att handeln i stockholm kommer att utvecklas 
framöver?
– Mall of Scandinavia kommer att förändra handeln en hel del. 
Vissa områden, som Gallerian, Biblioteksgatan och Norrlands-
gatan, kommer att klara sig, medan andra får det väldigt svårt 
– att man sa nej till gallerian vid Odenplan innebär att detaljhan-

deln kommer att dö ut i det området. Apple är en aktör som man 
vet från övriga Europa alltid är en magnet. Om de hade etablerat 
sig i centrum hade det blivit ett stort lyft, i stället valde de Täby 
centrum, precis som Sephora.

– I framtiden kommer cityhandeln i Stockholm till största de-
len att vara inriktad på turisthandel. Många av handelsytorna görs 
om till mer restauranger och caféer. Hyrorna kommer inte att 
stiga mer, snarare tvärtom. Om 
vi bortser från de mest attrak-
tiva gatorna så fi nns det många 
unika butiker som kommer att 
försvinna om tio år för att inne-
havarna går i pension och ingen 
vill ta över butikerna. Trafi k- och 
tillgänglighetsproblem leder kunderna till de externa köpcentru-
men. Det fi nns utrymme för fl era stora köpcentrum runt Stock-
holm.  

SERvIcE. På Westfi eld Stratford City i 
London hänger du av dig jackan i garde-
roben, där du också lämnar dina kassar 
– som du sedan kan få hemkörda.

OM MISSTAg SMå BUTIKER OFTA göR: 

”Om expeditens fråga i butiken: Man ska aldrig fråga ’kan jag 
hjälpa till med något?’ Det är för enkelt att säga nej till det. Frågar 
man exempelvis ’Hittar du det du söker?’ får man ofta ett bättre 
svar.”

”Ofta vet inte kunderna själva vad det är som gör en butik 
oinbjudande, men ofta är det småsaker det handlar om; det 
växer maskrosor i fasadlivet utanför, det sitter tejprester kvar på 
skyltfönsterglaset efter cirkusens affi  sch, belysningen är dålig 
etcetera.”

”De har inte koll på ljussättning och har inte råd att anlita en 
ljusdesigner. Istället pratar de med en elektriker som inte alls 
har koll på det här. Alltför ofta lyser det i skyltfönstren bara på 
skyltdockornas axlar och inte på kläderna.”

OM EUROPAS BäSTA KöPcENTRUM: 

”Traff ord i Manchester. Det är stort, men ändå lättnavigerat har 
ett bra restaurangutbud och är alltid välskött. Westfi eld Stratford, 
med sin service, är bra trots en delvis komplicerad layout. Les 
Quatre Temps i Paris har alltid bra och välskötta butiker och 
så gillar jag utomhusköpcentrumet La Maquinista i Barcelona. 
Mycket trevligt, speciellt på kvällen, som omväxling till alla gal-
lerior. 

OM SvERIgES BäSTA KöPcENTRUM: 

”Väla Centrum, efter ombyggnationen. Det har blivit så stort 
att det mesta fi nns, tyvärr är det inte alltid så lättnavigerat 
men det har en bra butiksmix. Andra bra köpcentrum är Grand 
Samarkand i Växjö och Bromma Blocks som har en intressant 
layout. Men jag har stora förväntningar på Emporia och Mall of 
Scandinavia.”

OM SvERIgES SäMSTA KöPcENTRUM: 

”Ska jag säga något så får jag säga Vällingby Centrum. Det kan-
ske har att göra med att jag är uppvuxen i Vällingby, men förr var 
det kallt, dystert och trist. Efter ombyggnationen trodde jag att 
det skulle bli bättre, men det är fortfarande kallt, dystert och trist. 
Det hade varit bättre att jämna det med marken och bygga nytt. 
Det är likadant med fl era av stadsdelscentrumen från 70-talet.”

INNANFöR SAMMA väggAR. På Super 
Brand Mall i Shanghai fi nns små aktörer 

inom samma nisch utan väggar emellan. 

Cityhandeln är 
hotad i Sverige i dag, 
det gäller alla städer.

Bilder: A
nders Blom
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Stefan Nilsson är ständigt på resande fot och spanar efter nya 
företeelser och fenomen inom inredning, mode och inte minst 
shopping. Han har ett system för hur han ska hänga med och 
kunna förmedla alla trender han springer på.

– Det är ett pågående arbete, jag reser ju nästan hela tiden och 
dokumenterar det jag ser i mappar. Om jag ”går igång” på något, 
och om magkänslan är rätt så sparar jag det. Annars går det bort, 
säger Stefan Nilsson. 

Han har besökt köpcentrum över hela världen och menar att 
våra svenska köpcentrum har en bit kvar, med vissa undantag.

– Våra köpcentrum står inför en utmaning standardmässigt 
jämfört med Europa. Det handlar inte så mycket om utform-
ningen, där tycker jag vi står oss mycket bra. Det handlar mer 
om innehållet, mixen av butiker. Jag kan ibland tycka att det blir 
lite för likriktat och att man är mer kreativa i Europa. Men när 
man ser köpcentrum som Mood i Stockholm så förstår man att 
vi är något på spåren, det är ett intressant grepp med en otroligt 
bra butiksmix och ett väldigt intressant restaurangutbud. Men 
generellt är Sverige lite för mycket av ett kedjeland där man har 
svårt att hitta det unika.  

hur ska ett köpcentrum vara för att attrahera besökarna på 
bästa sätt?
– Det är viktigt att man är nyfi ken, samtida och delaktig. Man 
behöver öka graden av aktivitet på centrumet. Men alla kan inte 
göra en modevisning och ha Idol-vinnaren, man måste göra 

 något nytt. Det tenderar att bli så att alla gör samma saker, när 
man i stället måste våga sticka ut och göra något annat. Lyckas 
man med det kommer besökarna. 

och hur ska ett köpcentrum attrahera unga besökare?
– Här handlar det om att bygga en nära relation och skapa ett 
intresse och ett engagemang. Förr hängde unga människor på 
gallerian och fi kade men det gör man inte i dag i samma utsträck-
ning. I dag måste det hända något som drar dem dit. I dag kräver 
ungdomarna mer, och det får gärna ta sin början på Facebook 
eller något annat socialt media. 

– En trend som är här igen är kändishysterin från 80-talet. Att 
man får 50 Cent eller Lady Gaga att komma till köpcentrumet. 
Då kommer ung domarna också dit och när de ändå är där kan de 
lika gärna köpa det nya läppstiftet eller t-shirten också. Jag tror 
man ska tänka stort och omöjligt, att försöka få världsstjärnor 
att komma, just som Bromma Blocks lyckades med 50 Cent och 
Åhléns City med Lady Gaga. Det snackas det om en lång tid 
efteråt. 

– Men det kanske är något man gör en gång per år eller vart-
annat år. Däremellan måste man förstås jobba med andra event 
och aktiviteter. 

– Och så måste man få bloggare som Ebba von Sydow och de 
andra att skriva om just sitt köpcentrum. Sammanfattningsvis; 
det måste hända något, och det måste snackas om det på sociala 
medier. Då kommer ungdomarna.

Han är en av landets mest anlitade trendexperter och syns regelbundet 
i TV4, Plaza Interiör, Hus & Hem och fl era andra medier. Här berättar Stefan 
Nilsson bland annat om hur vi kommer konsumera i framtiden och hur 
köpcentrumen ska kunna fortsätta attrahera besökare.  av Eddie Ekberg

”Man måste våga 
göra något nytt”

Trendexperten om utmaningarna som köpcentrumen står inför



Platsen är en anrik svensk flygplats som invigdes 1915. Här genom-
fördes de första schemalagda flygningarna till utlandet. På det gamla 
flygfältet i Barkarby växer nu, snart 100 år senare, en helt ny stadsdel 
fram. En stadsdel som när den är klar kommer innefatta 6 000 nya 
arbetsplatser och 5 000 nya bostäder. 

Barkarbystaden är ett av de största och mest spännande utbyggnads-
områdena i Stockholmsområdet. Den nya stadsdelen kommer, tack 
vare sitt strategiska läge och välutvecklade kommunikationer, att bli 
en modern regional knutpunkt i norra Storstockholm.

Mellan Barkarbystaden och Barkarby handelsplats kommer 
ICA Fastigheter Sverige att bygga en anläggning om ca 17 500 kvm. 
Här kommer finnas tillgång till dagligvaruhandel, restauranger, 
butiker, friskvård och närservice samt ca 570 parkeringsplatser, varav 
ca 380 i garage. 

Handelsplatsen planeras stå klar våren 2014.

För mer information kontakta Erica Odén; 076 - 110 34 85

I länken mellan Barkarby handelsplats och den nya stadsdelen Barkarbystaden erbjuder ICA Fastigheter Sverige 
kommersiella lokaler. Välkommen till hjärtat i Barkarbystaden!
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SER SHOPPINgTRENdER. Stefan Nilsson är trendexpert och har bra koll på hur vi kommer att konsumera i framtiden. 
Han menar att Sverige är lite för mycket av ett kedjeland och att vi måste bli bättre på att ta in unika butikskoncept i våra 
köpcentrum och gallerior.

SER SHOPPINgTRENdER. Stefan Nilsson är trendexpert och har bra koll på hur vi kommer att konsumera i framtiden. 

c YKL AR I  STäLLE T FöR AT T TA BILEN

namn: Stefan Nilsson.
Ålder: 42 år.
Familj: Peter och hunden Ellie. 
bostad: Lägenhet i Vasastan i Stockholm.
bil: Nej, men cyklar. 
yrke: Trendexpert.
bästa köp: ”Jag var nyligen i Paris och 
där köpte jag några nya tallrikar som 
jag blev väldigt förtjust i.” 
sämsta köp: ”Jag köpte en fl aska 
grappa som var äcklig. Jag gick 
igång på etiketten.”

c YKL AR I  STäLLE T FöR AT T TA BILEN

Lägenhet i Vasastan i Stockholm.

”Jag var nyligen i Paris och 
där köpte jag några nya tallrikar som 

”Jag köpte en fl aska 

Bilder: N
iclas Liedberg/Pixprovider
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vilken är den ultimata kändisen att få till sitt köpcentrum?
– Vi är ju redan där, jag menar 50 Cent och Lady Gaga. Det blir 
inte mycket större än så. Men jag tycker verkligen att man ska ta 
i från tårna och försöka få stora svårnådda kändisar att komma. 

vilka centrala köpcentrumtrender kan du se?
– Om man tar Mood, Sickla Köpkvarter, Emporia och Bromma 
Blocks som goda exempel så ser man att man har ett stort fokus 
på innehåll och butiksmix, så det är en central trend. 

har vi nått ett tak för konsumtionen? 
– Ja, det tycker jag faktiskt att vi gjort. Det pågår ju en stark 
antikonsumtionstrend, och det fi nns en stor rörelse som är emot 
shopping. Det fi nns till och med fl era ledande aktörer inom 
mode världen som är inne på den linjen. De förespråkar bland 
annat det här med Buy nothing year, alltså att man inte ska köpa 
någonting nytt på ett helt år. Det är ju en katastrof för modebran-
schen. Men det är en rätt logisk reaktion på slentriankonsumtio-
nen som pågått länge, man köper en dyr jacka som man använder 

KäNdISHYSTERI. En tydlig trend, menar Stefan Nilsson, är att kändishysterin från 80-talet är tillbaka. 
Exempel på det är när 50 Cent och Lady Gaga nyligen gästade olika köpcentrum i Stockholm.



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

en gång och sedan glömmer av i garderoben. I stället ser vi alltså 
trender där man byter kläder och bakar sitt egna surdegsbröd. 

hur kommer teknikutvecklingen att se ut inom handeln de 
närmaste åren?
– Den kommer definitivt att öka. Det pågår hela tiden en regist-
rering av folks vanor, detta syns förstås inte utåt. Man kan tänka 
sig att man tar en kundvagn, knappar in sin kod och går runt i 
mataffären. Så när du går förbi vissa hyllor plingar det till i din 
mobil med ett erbjudande som är skräddarsytt för just dig, base-
rat på vad du brukar handla. Jag tror personligen inte så mycket 

på det här, men det pågår och kommer 
förmodligen att bli större. 

hur ser det ultimata köpcentrumet ut?
– Det ska vara en intim känsla och ett 
bra utbud av butiker. Storleken är inte 
så relevant, det kan lika gärna vara en 
liten city galleria. Det viktiga är att det 

sker överraskningar hela tiden i själva anläggningen eller i buti-
kerna. Man måste erbjuda spännande anledningar att gå dit. När 
besökaren går därifrån ska han kunna säga till sina vänner på 
restaurangen på kvällen att han var på köpcentrumet X tidigare 
på dagen och där såg Y. Man måste skapa snackisar. Tittar man på 
själva utformningen så är jag personligen trött på allt glas. Jag tror 
det blir en mättnad på det nu. Man kommer sträva efter något 
annat, mer naturmaterial. Sedan tycker jag om det här att man 
erbjuder individuella skyltfönster som i Mood. Och att det blir 
mer stadslika miljöer. Jag gillar även att man erbjuder mervärden 
såsom bio och pysselhörnor. Kanske kan man ha hörnor där folk 
kan sticka och sy om sina gamla kläder. 

vilket är sveriges bästa köpcentrum tycker du?
– Just nu är det Mood Stockholm. Jag gillar deras ansträngning, 
man har skapat ett jättebra ramverk men nu gäller det att hitta 
ännu fler spännande butiker. Mood har jättehöga ambitioner, och 
det är bra, men man har en bit kvar.

vad saknar du i stockholms shoppingutbud?
– Att man inte alltid är tydliga med att tala om vilken målgrupp 
man riktar in sig på.  

Men alla kan inte 
göra en modevisning och 
ha Idol-vinnaren, man 
måste göra något nytt.
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”det ringer olika 
representanter 
varje vecka”
cHRISTER WALLIN om Desiguals etablering i Sverige

ETABLERARE. Christer Wallin har tagit varumärken som 
Mexx, Esprit och Desigual till Sverige. ”De varumärken jag 
har jobbat med har varit extremt starka”, säger han.

Bilder: Nicklas Tollesson
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utveckling av kommersiella 
fastigheter och stadskärnor

• Analys & Strategi

• Design & Funktion
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Den spanska modejätten Desigual har genomgått en enorm ex-
pansion det senaste decenniet, och har nu nästan 2 000 butiker i 
55 länder. Förra året prisades Desigual på Mapic för ”Best retail 
expansion” – till viss del beroende på de tio etableringarna i Sve-
rige.

– Här har vi vuxit från noll till en omsättning på 125 miljoner 
kronor, men man ska veta att Sverige fortfarande är en väldigt 
   liten del av Desiguals marknad, säger Christer Wallin, som kan-
ske är mest känd som ordförande i fotbollsklubben Gais. 

han lägger merparten av sin arbetstid på Intersport – han 
är delägare i det västsvenska bolaget – men deläger också Esprit i 
Göteborg och de tio Desigualbutikerna i Sverige. Efter att fram-
gångsrikt ha introducerat Mexx och Esprit i Sverige var han en 
naturlig kanal när det var dags för Desigual att etableras i Sverige.

– Jag uppvaktades av spanjorerna för snart tre år sedan, de 
sökte någon som kunde ta hand om Sverige och Norden. Desigual 
var och är ett av världens starkaste varumärken, det sticker verk-
ligen ut på marknaden, så jag tyckte att jag kunde göra ett försök.

I oktober 2010 öppnades den första butiken, 600 kvadratmeter 
i Nordstan i Göteborg, innan 2011 var till ända hade nio butiker 
öppnats. Nu i oktober öppnades den senaste, på nya Emporia i 
Malmö.

hur ser etableringsstrategin ut?
– Etapp 1 är klar nu. Det behövs ett tiotal butiker för att kom-
ma upp i volym och få en vettig overhead-styrning. Vi har velat 
öppna i de absolut bästa handelsplatserna i landet, och det har vi 
kunnat göra, fastighetsägarna har verkligen velat ha in oss. Nu 
kommer vi att ta det lugnt ett tag, och få ordning på det vi har.

vilka fällor gäller det att undvika när man etablerar ett nytt 
märke?
– För vår del har vi öppnat på två köpcentrum som varit under 
ombyggnad, Frölunda torg och Täby centrum, och det är klart 

Christer Wallin ligger bakom etablering-
arna av varumärkena Mexx, Esprit och 
Desigual i Sverige. Han menar att det fi nns 
stort intresse från internationella varu-
märken att etablera sig i Sverige.
 – Det ringer olika representanter nästan 
varje vecka, säger han.  av Nicklas Tollesson
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   FAK TA dESIgUAL

• Desigual startades av 
 Thomas Meyer på Ibiza 
1984, då han började 
designa t-shirts. 

• Desiguals kläder känne-
tecknas av starka färger och 
varumärket står för tolerans, 
glädje och positivitet. 
Huvudkontoret ligger i 
Barcelona, Spanien.

• Desiguals butiker i Sverige:
 - Täby centrum, Stockholm.
 - Hamngatan, Stockholm
 - Sergelsgatan, Stockholm
 - Kista galleria, Stockholm
 - Frölunda torg, Göteborg.
 - Nordstan, Göteborg.
 - Erikslund, Västerås.
 - Svartbäcksgatan, Uppsala.
 - Väla, Helsingborg.
 - Emporia, Malmö.

att försäljningssiff rorna på en byggarbetsplats inte är så höga. 
Med facit i hand kanske vi skulle ha lugnat oss och väntat med 
de etableringarna.

Det går ganska trögt överlag för detaljhandeln, hur ser det 
ut för er?
– Det är ingen hemlighet att de tre första åren alltid är tröga, 
dessutom etablerade vi oss mitt i en kris. Samtidigt har hyrorna 
stegrats enormt. Jag har ett brett kontaktnät och jag kan väl säga 
att ingen jag har pratat med inom handeln har varit nöjd med de 
senaste och ett halvt åren.

– Men merparten av våra butiker går ändå ganska bra. Av våra 
nio första butiker har vi haft tillväxt på åtta under året, vilket är 
väldigt positivt, med tanke på att köpcentrumen har tappat besö-
kare både 2011 och 2012.

christer wallin får ständigt erbjudanden från nya varu-
märken som vill att han ska etablera dem i Sverige.

– Det ringer folk från olika varumärken nästan varje vecka med 
olika erbjudanden, men … De varumärken jag har jobbat med har 
varit extremt starka, och unika varumärken. Jag vill inte jobba 
med småmärken eller boutiquer, och det är svårt att få lönsamhet 
med bara ett fåtal enheter. Dessutom har jag inte tid.

– Men det är helt klart så att många internationella varu märken 
vill etablera sig i Sverige. Jämfört med Europa har vi väldigt få 
rena varumärkesbutiker, men det kommer att bli fl er och fl er.

hur ser du på Desigual i sverige om fem år?
– Desigual är inte för allt och alla, i dag har vi tio butiker, vi kan-
ske har 20 om fem år, på några fl er orter.  

De varu-
märken jag har 
jobbat med har 
varit extremt 
starka, och 
unika varu-
märken.
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Konceptet är helt nytt och öppnade i Malmö i början av hösten. 
Ett kvartal senare är tanken att det ska öppnas ett varuhus i Älv-
sjö i Stockholm. Explorio är en mix av en traditionell butik och 
en webbutik.

– Vi tycker att de passar väldigt bra ihop, säger Roland Nord-
ström, vd och delägare för Explorio.

 En bit utanför stadskärnan öppnas varuhus med 300 butiker, 
där du inte får ta med dig varorna du köpt hem. I butikerna fi nns 
inget lager och bara en vara av varje. Finns skor i fl era färger fi nns 
storlek 36 i vitt, storlek 37 i svart och storlek 38 i brunt. Vitsen är att 
du ska kunna prova, känna och lukta på sakerna och sedan handla 
dem på webbshoppen via en dator, som fi nns i butiken. Det gör 
att du får varorna till ett lägre pris än i vanliga butiker och att du 
kan handla genom att dra ditt kort, som i de vanliga butikerna, när 
du betalar.

– 60 procent av dem som fyller sina varukorgar i nätshoppar 
avbryter köpet när de måste skriva in CVV-koden. De tycker att 
det känns för osäkert.

grundarna har arbetat många år med handel och har följt 
e-handelns utveckling. De har sett både fördelarna och nack-
delarna jämfört med traditionell handel. Fördelarna är att pri-
serna är lägre och att du kan handla dygnet runt. Nackdelarna 
är just osäkerheten vid betalning, att det inte går att känna på 
varorna och att det är få som orkar handla i mer än tre webbuti-

ker per dag, eftersom det tar tid att knappa in alla uppgifter. Och 
det är de nackdelarna som teamet bakom Explorio raderat. Där 
kommer du att kunna handla i de 300 butikerna och bara knappa 
in all information en gång, när du lämnar varuhuset.

– E-handeln står bara för fem procent av handeln i dag. De 
fl esta som har webbutiker kommer från tekniksidan och har min-
dre erfarenhet av hur man bedriver handel. Men e-handeln ökade 
tolv procent senaste året, så den är på väg uppåt. Vi kan göra 
mycket där, säger Roland Nordström.

att hitta lokaler har inte varit särskilt svårt. Roland Nord-
ström berättar att de är de enda som är intresserade att hyra loka-
ler om 10 000 kvadratmeter i utkanten av stan. Lokalerna bygger 
de sedan om till moderna varuhus. Och butikerna står på kö för 
att få vara med.

Före första öppningen hade de fått 700 ansökningar. Det är 
inte de stora kedjorna som väljs ut utan mellanstora butiker. 

I varuhusen kommer det även att fi nnas café, salladsbar, glass-
bar och liveartister som uppträder för besökarna.

Ambitionen är inte bara att sprida sig över Sverige. Målet är 
världen.

– Någon kallade det för Ikea-varning, och det stämmer nog. 
Det är ett smart koncept som vi är först med och vi har förutsätt-
ningar att också bli störst. Vi kallar även hela handelskonceptet 
Explorio, säger Roland Nordström.  

Explorio – en nätshop i    verkligheten
Du provar och känner på varorna 
i showrummet, köper dem på 
plats i webbshoppen och får sa-
kerna hem levererade ett par dagar 
senare. 
 – Det här måste vara fram tidens 
handel, säger Explorios delägare 
och vd Roland Nordström.  
av Therese Aronsson
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växer

Under början av 2012 har Lokalnyttfamiljen vuxit med två nya medlemmar: 
Lokalnytt Uppsala och Lokalnytt Östergötland.

växer
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FöRST. ”Någon kallade det för Ikea-varning, och det 
stämmer nog. Det är ett smart koncept som vi är först 
med och vi har förutsättningar att också bli störst”, 
säger Roland Nordström.

FöRST. ”Någon kallade det för Ikea-varning, och det 

Explorio – en nätshop i    verkligheten

Bilder: Berne Lundkvist

NYTT 
 KONcEPT. 
I butikerna fi nns 
bara en av varje 
vara. Här kan 
du prova och 
känna på alla 
saker. När du har 
bestämt dig går 
du till datorn 
i butiken och 
beställer varan 
via en webbutik 
till ett lägre pris 
än i traditionella 
butiker.
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Dag Klackenberg | Svensk Handel

Men även om svensk detalj-
handel kommer fortsätta växa 
och frodas fi nns det trender 
som pressar villkoren för 
handeln i framtiden.

KRÖNIKAKRÖNIKAKRÖNIKA
Dag Klackenberg | Svensk Handel

KRÖNIKA

Men även om svensk detalj-
handel kommer fortsätta växa 
och frodas fi nns det trender 
som pressar villkoren för 
handeln i framtiden.

 N u i höst öppnar det spektaku-
lära köpcentrumet  Emporia i 
Malmö. Nära 70 000 kvadrat-
meter butiksytor tillsammans 

med entréer, takpark och inomhusmiljöer 
i arkitekten Gert Wingårdhs smäckra 
former ska locka kunder från när och 

fj ärran. Målet är att nio miljoner besökare ska 
handla på Emporia varje år. 

Men titeln som Skandinaviens främsta köp-
centrum kommer Emporia inte behålla länge. År 

2015 ska Mall of Scandinavia i Solna stå klart, redo 
att överta förstaplatsen. Både Mall of Scandinavia 

och Emporia är djärva projekt, och samtidigt bevis på 
att handeln är en framtidsbransch som det är värt att 

satsa på.

men även om svensk detaljhandel kommer fortsätta 
växa och frodas fi nns det trender som pressar villkoren för 
handeln i framtiden. 

Konkurrensen ökar och försäljningen växer inte längre 
i samma takt som många detaljhandelsbranscher har varit 

vana vid. Handeln har gått in i en långsammare tillväxtbana än 
den snabba utveckling vi har sett de senaste 15 åren. Etablerings-

SER NYA KRAv. Svensk Handels vd Dag 
Klackenberg menar att nya konsument- 
och handelsmönster kommer ställa höga 
krav på fastighetsägarnas och hyresvärdar-
nas lyhördhet och anpassningsförmåga.

Bild: M
aria Lilja

TEMA: HANdEL
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takten är dock fortsatt hög och konkurrensen ökar när allt fl er 
stora internationella kedjor kommer in på den svenska markna-
den.

samtidigt är e-handeln en stor utmaning för den tradi-
tionella detaljhandeln. Nu har den fysiska och internetbaserade 
detaljhandeln nått en punkt då företag i detaljhandeln, detaljis-
ter och fastighetsägare, inte längre kan bortse från utvecklingen 
utan behöver ha en plan för framtiden. Under fj olåret var det 
e-handeln som drev detaljhandelns totala tillväxt och i framti-
den kommer e-handelns marknadsandelar fortsätta att öka i ett 
snabbare tempo. Att som aktör i detaljhandeln inte ha en stra-
tegi för hur denna utveckling ska mötas och utnyttjas är snart 
ohållbart. För fastighetsägare blir det en fråga om lönsamhet och 
nya aff ärs modeller. Frågor som ”var sker köpet?” och ”var fi nns 
intäkten?” blir allt viktigare. En hyressättning som anpassas till 
hyresgästens betalningsförmåga är bra för alla parter. Men vilken 
försäljning ska till exempel räknas när man ska räkna fram en 
omsättningshyra? Vad händer med varor som beställs och betalas 
inne i butiken, men där det sker via kundens 
mobiltelefon? Och vad gäller för varor som 
beställts på internet, men som hämtas ut och 
betalas i butiken? Andra frågor som aktualise-
ras är hur stort behovet av fysiska handelsytor 

kommer att vara i framtiden och vilken funktion köpcentrum 
kommer att fylla. Uppenbart är att efterfrågan av total butiksyta 
minskar när allt större andel säljs på nätet.

Ytterligare en trend som har utkristalliserats under de senaste 
åren är behovet av starka varumärken för köpcentrum och an-
dra handelsplatser. När köpcentrum går från renodlade handels-
platser till sociala mötesplatser blir också de icke-materiella till-
gångarna allt viktigare. Här har handeln mycket att lära av andra 
branscher och inte minst turismen där destinationsutveckling är a 
och o för att lyckas. Detaljhandeln måste bli bättre på att utveckla 
sina destinationer. Tätt förknippat med detta är utvecklingen och 
omvårdnaden om det egna varumärket. Hur ett köpcentrum eller 
stadskärna uppfattas och vad det står för blir allt viktigare. Och 
för detta måste det fi nnas en strategi. Det avgörande i denna dis-
kussion är inte vad fastighetsägare och aktörer i branschen själva 
tycker utan att skaff a sig kunskap om kundens preferenser.

nya konsument- och handelsmönster kommer ställa 
höga krav på fastighetsägarnas och hyresvärdarnas lyhördhet 

och anpassningsförmåga. Men vissa gamla 
sanningar kommer alltid att gälla – en lönsam 
handlare stannar och en långsiktigt god relation 
 mellan handlare och fastighetsägare  gynnar 
båda  parter.   

SvENSK HANdEL

Svensk Handel är till medlemsan-
talet den största organisation inom 
Svenskt Näringsliv, Svensk Handel 
har 13 000 medlemsföretag med 
sammanlagt 23 000 arbetsplatser, där 
300 000 människor är verksamma i 
olika branscher inom parti-, detalj-
handel och import.

 Nya mönster ställer 

KRAv På ägARNA
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2 1 158 MILJONER KRONOR
I september 2012 förvärvade ett konsortium med Grosvenor 
Fund Management i spetsen Burlöv Center från Eurocommercial 
för 1 158 miljoner kronor vilket motsvarade en direktavkastning 

om cirka 5,5 procent. Burlöv Center omfattar cirka 
42 000 kvadratmeter och innehåller 70 butiker. 
Eurocommercial har varit inställda på att avyttra 
köpcentret sedan de genomförde en stor om- 
och tillbyggnation 2006. Konsortiet har samma 
fi nansiärer som vid dess intåg på den svenska 
marknaden i april 2011. Då förvärvades Haninge 
Centrum, Väsby Centrum och Bålsta Centrum 
samt en Ica Maxi-anläggning i Helsingborg från 
Unibail-Rodamco för 2,4 miljarder kronor. 

3 700 MILJONER KRONOR
Brittiska Rockspring gjorde sitt intåg på den svenska fastighets-
marknaden i november 2011 då två logistikfastigheter belägna 
i Segeltorp sydväst om Stockholm förvärvades från Deka Im-
mobilien. Ett halvår senare, i maj 2012, gick Redevco helt ur den 

svenska marknaden då en portfölj med detaljhandelsfastigheter avyttrades 
för omkring 700 miljoner kronor. Rockspring, tillsammans med Vencom som 
lokal operativ partner och medinvesterare, stod på köpsidan. Beståndet består 
av sex detaljhandelsfastigheter belägna i Stockholm, Malmö, Lund, Borås och 
Västerås, med en total area om cirka 45 000 kvadratmeter.

4 560 MILJONER KRONOR
Under loppet av två dagar, i maj 2012, kommunicerade Invesco 
Real Estate två förvärv på den svenska marknaden som sam-
mantaget summerade till drygt en miljard kronor. I Barkarby, 
strax norr om Stockholm, förvärvades detaljhandelsfastighe-

ten Barkarby Retail Park från Commerz Real för omkring 560 miljoner kronor. 
Fastig heten är bebyggd med fyra ”big-boxes” och ankarhyresgäster är bland 
andra Media Markt och Mio. Det andra förvärvet var Stadiums distributions-
central i Norrköping som förvärvades från Fortin Properties. Anläggningen 
omfattar 36 000 kvadratmeter, och byggs ut med ytterligare 12 700 kvadrat-
meter under 2012.

4 560 MILJONER KRONOR
I slutet av augusti 2012 kommunicerade Eurocommercial 
att Eurostop samt den intilliggande Coop Forum-butiken, 
belägna strax utanför Halmstad, förvärvats från franska 
Unibail-Rodamco och Atrium Ljungberg. Från Unibail-Rodam-

co förvärvades Eurostop för 430 miljoner kronor. Eurostop består av en galleria 
om 13 600 kvadratmeter samt ett Choice-hotell om 4 160 kvadratmeter. Utöver 
detta tillkommer även en mindre del kontor och lagerytor. Från Atrium Ljung-
berg förvärvades en handelsfastighet som är sammanlänkad med Eurostop 
för 130 miljoner kronor. Fastigheten består av 10 800 kvadratmeter uthyrbar 
yta och Coop Forum är enda hyresgästen. Den totala köpeskillingen i de båda 
förvärven uppgick till 560 miljoner kronor, motsvarande en direktavkastning 
om cirka sex procent.

Topp  transaktioner  Q –  Q, Handelsfastigheter  
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1 FyRA MILJARDER KRONOR 
AMF Fastigheter förvärvade av Centeni, kontrollerat av the Royal 
Bank of Scotland, i december 
2011 galleriorna Väster-

         malmsgallerian, 
         Fältöversten 
och Ringen, alla belägna i 
Stockholms innerstad. Fastig-
heterna omfattar en uthyrnings-
bar yta om drygt 60 000 kvadrat-
meter. Aff ären, i storleksordningen 
fyra miljarder svenska 
kronor, är det enskilt 
största förvärvet av 
handelsfastigheter 
som har genomförts i 
Sverige av en inhemsk 
köpare. I och med denna 
aff är är endast Skärhol-
mens Centrum kvar i 
Centenis ägo. I Centeni 
placerades Boultbees tidi-
gare handelsfastig heter.
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 Västermalmsgallerian. 

Källa: Newsec



Listan är baserad på uppgifter inhämtade från bolagens 
hemsidor. Listan avser uthyrbar handels yta. Listan exklu-
derar big-boxes och annan renodlad externhandel.
 Källa: Newsec

1 ATRIUM LJUNGBERG
vd: Ingalill Berglund. 
uthyrbar köpcentrumyta: 290 000 kvadratmeter.
När Atrium Ljungberg bildades 2006, genom en fusion av 

Ljungberggruppen och Atrium Fastigheter, skapades ett av Sveriges ledande 
fastighetsbolag med fokus på utveckling och förvaltning av handels- och 
kontorsfastigheter. Atrium Ljungberg är i dag ett av Sveriges största börsnote-
rade fastighetsbolag. Den stora portföljen med i huvudsak handelsfastigheter 
är spridd över tillväxtorter i Sverige, huvudsakligen i Stockholm, Malmö och 
Uppsala. I Stockholm äger bolaget bland annat Sickla Köpkvarter, Farsta 
 Centrum och Port 73 i Haninge. I Malmö pågår Atrium Ljungbergs enskilt 
största projekt någonsin. Hösten 2013 kommer dagens drygt 30 000 kvadrat-
meter uthyrbar handelsyta i köpcentret Mobilia att ha dubblerats.

2 STEEN & STRØM
vd: Jan Ove Holmen. 
uthyrbar köpcentrumyta: 280 000 kvadratmeter.
Steen & Strøm ägs av franska Klépierre (56,1 procent) som är 

Europas ledande köpcentrumförvaltare och nederländska ABP (43,9 procent), 
en pensionsfond för arbetsgivare och anställda i den nederländska regeringen 
och utbildningssektorn. Steen & Strøm äger och driver över 40 köpcentrum i 
Sverige, Norge och Danmark. Tio av dessa köpcentrum återfi nns i Sverige och 
de blir fl er allteftersom pågående ny- och utbyggnadsprojekt färdigställs. Det 
största nu pågående projektet är Emporia i Malmö som slog upp portarna 
i slutet av oktober 2012. Köpcentret består av över 200 butiker fördelade på 
78 000 kvadratmeter uthyrbar handelsyta. Större projekt pågår även i Kristian-
stad, Borås, Uddevalla, och Partille.

3 UNIBAIL-RODAMCO
vd: Guillaume Poitrinal. 
uthyrbar köpcentrumyta: 250 000 kvadratmeter.
Unibail-Rodamco har stått både på köp- och säljsidan under 
2011–2012. I april 2011 avyttrades Haninge Centrum, Väsby 
Centrum och Bålsta Centrum samt en Ica Maxi-anläggning 

i Helsingborg för 2,4 miljarder kronor. I januari 2012 förvärvades mark till ett 
värde av 630 miljoner kronor avsett för byggandet av shoppingcentret Mall 
of Scandinavia. I slutet av augusti 2012 avyttrade Unibail-Rodamco Eurostop 
i Halmstad för 430 miljoner kronor. Unibail-Rodamco är även aktiva när det 
gäller projektutveckling. Det största planerade projektet är Mall of Scandi-
navia, vid nya Nationalarenan i Solna, med omkring 100 000 kvadratmeter 
uthyrbar yta fördelad på 250 butiker. Invigningen är planerad till hösten 2015. 
I norra Stockholm ska även Täby centrum addera runt 25 000 kvadratmeter 
handelsyta, vilket beräknas vara klart 2015.

4 EUROCOMMERICAL
vd: Jeremy Lewis. 
uthyrbar köpcentrumyta: 240 000 kvadratmeter.
Det holländska fastighetsbolaget Eurocommercial har byggt 
upp en fastighetsportfölj bestående av 32 köpcentrum, 

citygallerior och volymhandelsfastigheter i Frankrike, norra Italien och Sverige. 
Sedan 2001, då bolaget genomförde det första förvärvet på den svenska mark-
naden, har antalet handelsfastigheter växt till elva stycken. Av dessa utgör åtta 
stycken köpcentrum. Eurocommerical fi nns med både på köp- och säljsidan 
på listan över de största transaktionerna av handels fastigheter under det 
senaste året. Dels genom avyttringen av Burlöv Center till ett konsortium med 
Grosvenor Fund Management i spetsen och dels genom förvärvet av Eurostop 
samt den intilliggande Coop Forum-butiken, belägna strax utanför Halmstad, 
från Unibail-Rodamco och Atrium Ljungberg.

5 DILIGENTIA
vd: Anders Kupsu. 
uthyrbar köpcentrumyta: 220 000 kvadratmeter.  
Trots att Skandia Livs fastighetsbolag Diligentia under 2011 och 
2012 svarat för ett stort antal avyttringar har köpcentrumport-

följen mer eller mindre behållits intakt. Det enda köpcentrumet som avyttrats 
är city gallerian Gyllen i Linköping som Lundbergs förvärvade för 259 miljoner 
kronor. De tre största köpcentrumen i beståndet är Frölunda Torg, Väla 
Centrum och Mörby Centrum. Frölunda Torg har genomgått en omfattande 
utbyggnad på senare år. Det första spadtaget för projektet togs 2007 och vid 
invigningen 2011 hade området utvecklats med två nya huskroppar innehål-
lande både butiker och caféer, ett salutorg, en ombyggd spårvagnshållplats, 
ett nytt stadsdelstorg samt ett parkeringsgarage.

6 KF FASTIGHETER
vd: Bernt-Olof Gustavsson. 
uthyrbar köpcentrumyta: 220 000 kvadratmeter.
KF Fastigheter ingår i KF-Koncernen som är ett förbund för 

landets 47 konsumentföreningar med över tre miljoner medlemmar och även 
en detaljhandelskoncern med dagligvaror som kärnverksamhet. KF Fastig-
heter förvaltar och utvecklar handelsanläggningar. Fastighetsportföljen är 
koncentrerad till Stockholm, Göteborg, Malmö samt Mälardalen och den över-
vägande delen är detaljhandelsfastigheter. Tillsammans med SPP driver KF 
Fastigheter också Handelsbodarna i Sverige Fastighets AB, vars uttalade mål 
är att bli Sveriges mest miljövänliga fastighetsbolag för handelsfastigheter. KF 
Fastigheter har ett stort antal utvecklingsprojekt. Bromma Blocks vilket omfat-
tar cirka 60 000 kvadratmeter handelsyta är bolagets största köpcentrum.  

dEFINITION Av KöPcENTRUM:

Ett köpcentrum är ett samlingsnamn för olika typer av handels fastig-
heter. Det fi nns en formell internationell defi nition formulerad av 
Urban Land Institute (ULI).

”En arkitektoniskt enhetlig grupp byggnader för detaljhandel och 
kommersiell service, som är planerad, utvecklad, ägd och förvaltad 
som en enhet. Denna ska gällande läge, storlek och typ av butiker samt 
antal egna parkeringsplatser, vara dimensionerad och anpassad till den 
marknad som den betjänar”

Ett samlingsnamn för nedanstående typer av handelsfastigheter:
•  Citygallerior
•  Temacentrum
•  Förortscentrum/stadsdelscentrum
•  Kommuncentrum
•  Regioncentrum
•  Handelsområden/retail parks/volym handel  Källa: Newsec

Topp  – Sveriges största köpcentrumägare 
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ][ Motor av Nicklas Tollesson ]
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Inom ett år räknar McLaren med att bilen ska fi nnas ute till 
försäljning. McLarens målsättning är att bygga ”världens bästa 
bil för både väg och bana”.

– McLaren P1 är resultatet av 50 års erfarenhet av både täv-
lingsbilar och sportbilar. För 20 år sedan höjde vi ribban för 
supersportbilars prestanda med McLaren F1 och målet med 
McLaren P1 är att åter defi niera en ny standard, säger McLaren 
Automotives styrelseordförande Ron Dennis. 

Inspirationen kommer från tävlingsbanorna. P1 har mycket 
större ”downforce” än någon av dagens bilar för vägkörning – 600 
kilo uppnås ett bra stycke under maxfarten. Det är ungefär fem 
gånger så mycket som en McLaren 12C.

– Bilen har utvecklats för att köras till racingbanan med en hög 
grad av komfort och elegans. Och för att sedan köras på banan, 
där den ger en upplevelse som endast överträff as av specialbyggda 
racerbilar, säger McLarens vd Antony Sheriff .

men man siktar inte på att slå Bugattis topphastighet på 432 
kilometer i timmen.

– Vårt mål är inte nödvändigtvis att ha den högsta absoluta 
toppfarten, utan att vara den snabbaste och mest körglada serie-
producerade vägbilen på bana, säger Sheriff .

Expertisen från Grand Prix-racing har använts för att mejsla 
fram aerodynamiken på McLaren P1. Simon Lacey, tidigare chef 
för aerodynamik på McLaren Racing, nu chef för fordonsteknik 
på McLaren Automotive, ansvarar för den aerodynamiska pre-
standan.

Närmare Formel 1 än så här kommer du inte 
på vanliga vägar.
 På motormässan i Paris förhandsvisades 
bilen som beskrivs som den ultimata super-
sportbilen: McLaren P1.

FORMEL  1 
– på vanliga   vägar

   #4/2012   fastighetssverige    79



80   fastighetssverige    #4/2012

[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

– Den otroliga ”downforcen” gör faktiskt körningen både enklare 
och snabbare. När man accelererar, ökar känslan av att ha kontroll, 
säger Lacey.

– Varje karosspanel, luftintag och luftutblås har utformats för 
att styra in luften på de mest eff ektiva ställena och maximera 
kylningen. Det är delvis därför karossen är så kompakt och ser ut 
att strama åt som ett ormskinn. De ovanliga dörrkanalerna drar 
in luft i kylkretsen. Den låga karossen bidrar till att få luft till 
bakvingen. Bakpartiet är utomordentligt lågt, precis som på en 
sportracerbil. Den extrema droppformen på glaskupén leder mer 
luft mer eff ektivt mot bakvingen.

Den stora bakvingen justeras automatiskt för att optimera ae-
rodynamiken. Den kan skjutas ut med upp till 300 millimeter 
bakåt på racerbana och med upp till 120 millimeter på väg. Vin-
keln på bakvingen kan ökas med upp till 29 grader. Bakvinges-
profi len med dubbla element har utvecklats med exakt samma 
metoder och mjukvara som McLarens aktuella Formel 1-bil.

McLaren P1 visades för första gången på Paris motormässa i 
slutet av september. Ytterligare uppgifter – om drivlina, annan 
teknisk information och försäljningspris – kommer meddelas ti-
digt 2013, kort innan försäljningen börjar. 

Leveranserna förväntas börja sent 2013, året då McLaren fi rar 
50-årsjubiléum.  

HISTORIA/ McL AREN

McLarens första supersportbil, tänkt 
att användas utanför tävlings-
banorna, var McLaren F1, som 
lanserades 1992 och som satte ett nytt 
världsrekord som världens snabbaste 
produktionsbil. 

Nu satsar McLaren hårt på sportbilar. 
Runt 4 000 stycken planerar företaget 
att bygga varje år från mitten av 
2010-talet i företagets avancerade 
nya tillverkningsanläggning, McLaren 
Production Centre, i engelska Woking.



Betalar  
du fortfarande  

för nyheter?
Du vet väl att du kan få branschens  
bästa och modernaste nyhetsbrev 

kostnadsfritt!

Teckna din prenumeration på www.fastighetssverige.se
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TUNgvIKTSMöTE. Lokalnytt var medarrangör av branschdagen Lokalmarknadsdagen i Göteborg den 25 september. Hans Wallen-
stam och Erik Selin frågades ut av moderatorn Carin Hjulström. De båda fastighetsprofi lerna äter ganska ofta lunch tillsammans, men 
pratar nästan bara om fastigheter. ”Vi är ganska nördiga båda två”, sa Hans Wallenstam. Erik Selin menade att han kanske har haft nytta 
av att inte ha någon eftergymnasial utbildning. ”Jag gick in i en ganska komplicerad bransch mitt i en kris och jag hade inga pengar. 
Hade jag vetat mer så kanske jag inte hade vågat”, sa Selin.

Drygt 350 personer gästade Lokal-
marknads dagen, som Fastighets-
sverige arrangerade tillsammans 
med syster magasinet Lokalnytt och 
Business Region Göteborg.

Besökarna fi ck bland annat höra att:
• Erik Penser Banks chefsekonom 

Sven-Arne Svensson tror att  något 
eller några länder kommer att 
lämna euro samarbetet.

• Castellums vd tycker att det 
 fokuseras för mycket på  bostäder 
i Göteborg.

• Balders vd Erik Selin och Wallen-
stams vd Hans Wallenstam ganska 
ofta äter lunch ihop – men de 
pratar nästan bara om fastigheter.  

[ Seminarium av Nicklas Tollesson ]

Succé för nya   Lokalmarknadsdagen
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dISKUTERAdE 
FRAMTIdEN. 
 Arkitekten Magnus 
Månsson, trend-
spanaren Stefan 
Nilsson och Susanna 
Toivanen från NCC 
diskuterade fram-
tidens kontor.

SUPERPANEL. Dagen avslutades med en superpanel som diskuterade möjligheter och svårig heter 
i dagens göteborgska näringsliv. Från vänster: Moderatorn Carin Hjulström, Fabian Bengtsson, Siba, 
Lena Hasslöf Gustafsson, Fastighetsägarna, Martin Wannholt, Moderaterna, Johan Nyhus, Social-
demokraterna, Stefan Svensson (M), kommunalråd i Partille, Johan Trouvé, Västsvenska Handels-
kammaren, Patrik Andersson, BRG och Håkan Hellström, Castellum. Den sistnämnde menade att det 
fi nns för mycket fokus på att skapa nya bostäder i Göteborg i dag, och att man i stället borde rikta 
in sig mer på kontor och verksamhetsområden. ”Jag känner ingen som har fl yttat till Norge eller 
London för att de har så bra bostäder där. De fl yttar dit för jobben, bostad ordnar sig alltid”, sa han.

 P-G Persson, Platzer, och 
Conny Svensson, Cityfastig-
heter.

 Emil Bergsten från DTZ med 
Malin Börjesson och Jennie 
Frost från Newsec.

 Sven-Arne Svensson, Erik 
Penser Bank, Kristina Petters-
son Post, Vasakronan och Ulf 
Kamne, ordförande i fastig-
hetsnämnden i Göteborg.

MAKROANALYTIKER. Sven-
Arne Svensson, chefsekonom på 
Erik  Penser Bank, gav sin syn på 
marknads utsikterna. Han tror att 
något eller några av euroländerna 
kommer att lämna samarbetet.

dELAdE åSIKTER. Jones Lang Lasalles vd Daniel Gorosch 
och NAI Svefas analyschef Åsa Henninge hade olika syn på 
utvecklingen av Göteborgsmarknaden. ”Det är ett enormt tryck 
på marknaden i CBD samtidigt som det byggs väldigt lite nytt. 
Utbudet möter inte efterfrågan, menade Daniel Gorosch”, med-
an Åsa Henninge tyckte att marknaden för närvarande är för 
positiv. ”Uthyrningsgraden är rekordhög, och härifrån fi nns bara 
en väg att gå och det är nedåt. Jag tror på ökade vakansgrader 
framöver”, sa Åsa Henninge. I panelen satt också Vasakronans 
regionchef Kristina Pettersson Post.

Bilder: N
iclas Liedberg/Pixprovider

Succé för nya   Lokalmarknadsdagen
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[ Sveriges Snyggaste Kontor av Therese Aronsson ]

Svenska folket har sagt sitt. 
 Efter tiotusentals röster har de 
här  bidragen fått fl est röster. 
Nu ska en jury utse vinnaren.

Korandet av Sveriges snyggaste kontor 
2012 närmar sig. Under knappt en månad 
har svenska folket kunnat rösta på sitt fa-
voritkontor. Sammanlagt har det kommit 
in tiotusentals röster. Bland de fem mest 
populära ska en jury med stjärnarkitekten 
Gert Wingårdh i spetsen välja ut det vin-
nande kontoret. 

Prisutdelningen hålls i samband med ett 
seminarium om kontorsutvecklingen på 
Berns Salonger i Stockholm den 22 novem-
ber. Där kommer bland annat Dennis Ros-
inder på Magisty att berätta om den nya 
tekniken för att marknadsföra kontorspro-
jekt i appar, nyckel aktörer diskuterar de jät-
telika vakanser som uppstår i Stockholms 
city och inredningsarkitekterna bakom 
vinnarkontoret berättar om hur man ska-
par Sveriges snyggaste kontor. Anmälan till 
seminariumet görs på www.sverigessnyg-
gastekontor.se senast den 15 november.  

IdEAS AB

Lokgatan  D, malmö

Ideas har 250 kvadratmeter kontor, konfe-
renslokal och showroom som är i ständig 
förändring. Lokalerna ligger i ett parkerings-
hus vid Malmö Centralstation där hissen från 
Citytunneln går rakt upp i kontoret, där man 
möts av fågelkvitter. Glasfasaden tar in staden i rummet och ger besökarna en 
panoramavy över city och Turning Torso. Betong möter glas, gräs och en evigt 
blå himmel. Inredningen är en mix av kända designers, vintage och Ideas egen 
möbelserie för kontor.  

”Ideas arbetar med inredning, design och upplevelser så Tony och Oscar Ryd-
berg inredde förstås lokalerna själva. Designkonceptet utgick från Ideas egen 
varumärkesidentitet och ledorden lekfullt, användbart och funktionellt. Djävu-
len bor i detaljerna. Med lite humor ser man att kostolarna betar i gräset. Med 
lite mer allvar i kroppen uppskattar man den perfekt handklippta gräsmattan 
som gör att glasdörren till konferensrummet glider igen utan minsta motstånd.”

SEHÉLER NE T WORK AB

Östra tunhem, Falköping

Sehéler Network renoverade 
en lada anno 1880, belägen på 
Mösse bergs sluttningen, till 
kontor för en kommunikations-
byrå som fl yttade från tätorten till 
landet under 2002. Tanken med 
projektet var att skapa 220 kva-
dratmeter ljusterapi i kontorsform 
– med högt till tak och plats för 
kreativa, ljusa och goda tankar. 
”Äkthet i allt” har varit mottot i allt 
materialval, från simpel råspont 
till dyr, lokal kalksten. Olika etager 
och olika rumsförhållanden ger 
plats för olika typer av möten och 
sinnesstämningar. 

”Oväntat är snyggt. Det är emot 
strömmen att driva ett Sture-
plansföretag på landet. Och så är 
det ett exempel på den yttersta 
formen av landbygdsutveckling. 
En vacker tanke i sig.”
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MOJANg

maria skolgata , stockholm

Allting började med en story om den fi ktiva 
personen Sir Mojang. Vem han är, vilka karak-
tärsdrag han har, vad gör han när ingen ser 
etcetera. Resultatet blev en miljö där allt är 
ritat och utvalt in i minsta detalj, skapat av BSK 
Arkitekter. De som jobbar på Mojang jobbar på 
ett av Sveriges snabbast växande företag. De 
har bland annat skapat spelsuccén Minecraft. 

”Sveriges hetaste företag behöver ett kontor utöver det vanliga. Mojang 
har fått en arbetsplats som omdefi nierar hela begreppet av vad ett kontor 
är och kan vara. Det nya kontoret har en spännande story, en egen identitet 
och en inredning där ingen detalj lämnats åt slumpen. För att skapa fram-
tidens storsäljande dataspel krävs kreativa och visionära miljöer.”

FOREFRONT cONSULTINg gROUP AB

sveavägen , stockholm

För drygt ett år sedan fl yttade Forefront Consulting Group 
in på tionde våningen i Hitechbuilding, den mittersta av de 
fem Hötorgsskraporna, ritad av Sven Markelius. Målet med 
inredningen var att skapa en varm och kreativ miljö med 
varierade arbetsplatser. Vid entrén möts man av en reception 
samt en yta för att ta emot kunder och även duka upp för 
buff é vid konferenser. Längre in står en gitarr med förstärkare bredvid fyra Chesterfi eld-
fåtöljer. Gitarren används fl itigt av företagets medarbetare vid behov av kreativa pauser 
eller fredagspubar. Tillsammans ger de en känsla av att befi nna sig i ett vardagsrum. Grän-
sen mellan kontor och hemma suddas ut. Med jämna mellanrum dyker det upp en yta 
där personalen kan ta med sig sin laptop, lägga upp benen på bordet och luta sig tillbaka 
i soff an. Självklart fi nns det också arbetsbord med riktiga skrivbordsstolar, mötes- och 
grupparbetsrum, men inga personliga arbetsplatser. 

”Det som gör detta till Sveriges snyggaste kontor är den fi na balansen mellan lekfullhet 
och professionalism, vilket även motsvarar företagets värderingar och kultur.”

ScREEN INTER Ac TION AB

Arne beurlings torg , stockholm

Det var efter ett långt sökande efter det perfekta kontoret som Screen Inter-
action i maj 2012 fl yttade in i sina nya lokaler på våning 29 i Victoria Tower. 
Screen Interaction är en interaktionsbyrå inriktad på gränssnittsdesign, 
användbarhet, samt mobil- och webbutveckling. De 35 medarbetarna är es-
tetiskt både kunniga och medvetna om 
hur ett företags själ bör återspeglas. De 
ledord som togs fram för att framhäva 
företaget vid infl yttningen var modern 
form, färgstarka uttryck och studio.

”En 360-graders vy över Storstock-
holm omger Screen Interactions kontor 
hundra meter upp i Victoria Tower. Här 
är naturen nära med väder för ändrin gar 
som ett skådespel utanför fönstren, fönster som sträcker sig från golv till 
tak i ett triangulärt mönster. Golv, väggar och tak går i vitt som ger ljus och 
luft samt lyfter fram de starka färgerna som återfi nns i mattor, soff or och 
utsikt. Kontrasterna ger en välkomnande, lekfull och uppiggande miljö som 
stimulerar kreativitet och produktivitet.”

Bild: Per Kristiansen, N
iklas Storbjörk

Bild: Christoff er N
äs

de är fi nalister i Sveriges    Snyggaste Kontor 2012

Bild: Screen Interaction A
B
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