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Lokaler och bostäder i Jönköping och Värnarna 
Varje dag utvecklas företag och familjer i våra fastigheter och vi ser det 
sam vår uppgift att tillhandahålla de allra bästa förutsättningarna för att 
dessa saker skall fortsätta att utvecklas. 

Vi är din lokalpartner i Jönköping och Värnarna 
Kontakta oss på tel. 0770-22 01 50 eller besök nivika.se 
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Global Business Gate fylls nu med företag 
inriktade på internationella affärer. 

Här skapas en exceptionell och hållbar miljö 
baserad på mötesplatser, inspirationskällor 
och coworkingytor. För företag betyder det 
ökad konkurrenskraft och bättre möjligheter 
till attraktiv rekrytering. 

Global Business Gate kreeras mitt i en utökad, unik, 
attraktiv och levande stadskärna vid Masthuggskajen, 
på en ny halvö i Göta Älv i Göteborg. Här stärker alla 
aktörer i Global Business Gate både Göteborg och hela 
regionen som centrum för internationella affärer. 

Kontakta oss redan nu om ni vill finnas i en verkligt 
internationell omgivning.  

globalbusinessgate.se

Välkommen till Sveriges mest oväntade 
och inspirerande mötesplats

22 augusti

Fastighets-
marknadsda-
gen Skåne på 
Malmö Live 
bjuder in till 
årets viktigas-
te branschdag 
i Malmö.

När jag skriver detta är det den synnerligen underliga årstiden när 
det under en och samma dag är lika självklart att ha på sig mössa, van-
tar och halsduk som att gå barfota och i kortbyxor. Faktum är att under 
den dryga timmen det tog mig att skriva den här texten var det både en 

hagelskur och solsken från en 
klarblå himmel – och härom-
dagen när jag skulle cykla till 
kontoret var det i stort sett 
samma väder som på valfri 
Göteborgs-julafton (tre plus 
och snöblandat). Å andra 
sidan är midsommarafton 
bara ett par veckor bort och 
då ska väl sommaren vara här 
på riktigt … eller inte? 

Medan vi väntar på som-
maren vill jag föreslå att du 
läser igenom våra två rejäla 
teman om två av marknadens 

nyckelspelare – konsulter och jurister. Fler än 40 sidor matnyttig läsning 
om branschen och marknaden – håll till godo, läs i lugn och ro. 

Vill också passa på att framföra ett stort tack till alla partners, besökare 
och talare som varit med på våra seminarier under vintern och våren och 
samtidigt flagga för våra seminarier i höst; läs mer och anmäl dig på  
www.fastighetssverige.se/seminarier. 

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

24 juli

Legendariska 
New Order 
spelar på Dal-
halla i Rättvik.

Save 
the 
date
Några datum att 
lägga på minnet.

En händelserik höst  
att vänta

Chefredaktör  ⁄⁄  Eddie Ekberg 

… Artikeln om 
Assur och Nimrod 
Badur – bröder i 
fastighetsrätt.

Sid 28

Missa 
inte …

Ledare // Juni 2019

Magasinet får citeras med angivande av källa. 
Tillstånd av ansvarig utgivare erfordras för åter-
givande av artiklar och illustrationer. Magasinet 

ansvarar ej för insänt, ej beställt material.

2 2019 // Årgång 15
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         När jag skulle 
cykla till kontoret 
var det i stort sett 
samma väder som 
på valfri Göteborgs-
julafton (tre plus 
och snöblandat).«

4 september

Succésemi-
nariet Fastig-
hetskvinnan 
går av stapeln 
på Grand Hotel 
i Stockholm.

27 augusti

Göteborgs 
fastighets-
bransch sam-
las på Post-
hotellet för 
höstupplagan 
av Lokalmark-
nadsdagen.

På omslaget  ⁄⁄ Niklas Samuelsson  
Läs intervjun på sidan 68. 



 ~ Expertskribenter ~ 

Innehåll // 2 2019

Business Behavior
Så påverkar ditt uppträdande dina aff ärer.

68 Niklas Samuelsson 
leder Savills nysatsning.

84

Karriär
Världsmästaren ska bygga lagkänsla på Stena.

10

Nyheter
Branschens mest lästa nyheter.

86

8  //  Makroanalysen
Olof Manner om den nya 

ränteverkligheten.

38  //  Advokaten
har ordet

Gustaf Ström och Mats Eriksson om den 
ökande trenden med triple net-avtal – som 

ligger i otakt med hyreslagstiftningen.

56  //  Krönika
Linus Ericsson om tuff a tider 

för transaktionsrådgivare.

66  //  Fastighets analytikern 
har ordet

Åsa Henninge om efterlyser 
helhetsperspektiv och mod 

att bryta strukturer.

76  //  Aktieanalysen
David Flemmich och Johan Edberg 

analyserar framtiden för fastighetsaktierna 
– fortsätter festen?

80  //  Bostadskommentaren
Maria Pleiborn om flyttkedjornas egentliga 

eff ekt på bostadsmarknaden.

82  //  Revisorn har ordet
Carl Westling och Gustav 
Ahl om ränteavdrags-

begränsningar – ökade 
avskrivningar lindrar de 

negativa eff ekterna.

88  //  Arkitekt-
kommentaren

Johanna Munck 
af Rosenschöld 
om möjligheter 

med visionsstyrda 
stadsutvecklings-

processer.

Genomgång av 
branschens största 
advokatbyråer och 
nya trender inom 
fastighetsjuridiken.  
~ 16 ~ 

Stor genomgång av konsult branschens 
olika delar.  ~ 41 ~ 

Juridik

Konsulter
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SWEDBANK

Swedbanks rötter är tryggt förankrade 
i den svenska sparbankshistorien, jord-
brukskassetraditionen och Hansabanks 
betydelsefulla roll i de baltiska länderna. 
Banken vänder sig till alla – från kunder 
med basbehov av banktjänster till kunder 

med mer avancerade krav. Swedbank 
arbetar för att utveckla nära relationer 
med sina sju miljoner privatkunder 
och 600 000 företagskunder. För att 
stödja deras aff ärer finns Swedbank 
även i Norge, Finland, Danmark, USA, 

Kina, Luxemburg och Sydafrika.

Olof Manner  //  Swedbank

Makroanalysen

 Jag har jobbat i räntemarknaden sedan mitten på 80-talet. 
Under en period i början av 90-talet var det stökigt. Hög 
infl ation, (för) stor statsskuld, skenande fastighetspriser och 

snabbt ökande skulder ledde så småningom till den stora bank-/
fi nans-/fastighetskrisen. Räntorna levde rövare och det var inte 
ovanligt att obligationsräntorna rörde sig upp och ner en halv 
procent enhet varje dag. Jag hade kamrater, som just köpt sitt första 
boende och var överlyckliga över att ha låst sina bolåneräntor runt 
8–9 procent på fem år. De hade sluppit binda på tolv procent. 
Det hela kulminerade så småningom med marginalräntan på 500 
procent i september 1992. Till slut orkade inte dåvarande riks-
bankschefen Bengt Dennis försvara den fasta växelkursen längre 
och man lät kronan fl yta fritt och räntorna kunde så småningom 
sänkas – fast då med ett avsevärt lägre värde på den svenska 
kronan. Om någon då hade sagt till mig att vi 25 år senare skulle 
ha negativa styrräntor och att infl ationen i stort skulle vara dödför-
klarad hade jag absolut inte trott på vederbörande. En omöjlighet 
helt enkelt. I dag vet vi bättre. Eller?

För att stävja den historiskt höga infl ationen började cen-
tralbankerna – med Nya Zeeland först ut 1990 – att arbeta med 
prisstabilitetsmål, och då med KPI som målvariabel, med mål-
nivåer runt 2–3 procent. Riksbanken införde samma mål 1993 och 
har sedan dess framgångsrikt bevarat prisstabiliteten men ändrat 
målvariabeln mot KPIF för att undvika räntekomponenten som 

följer av förändringar i styrräntan. I dag, till skillnad mot 90-talet 
kämpar Riksbanken snarare med att få UPP infl ationen mot målet 
runt två procent. Därav följer dagens låga styrränta (minus 0,25 
procent) men också tidigare hot om att intervenera på valutamark-
naden om kronan skulle stärkas; en svag krona gör – i alla fall i 
teorin – importen dyrare och höjer infl ationen. 

Den lyckosamma kampen mot hög infl ation har alltså övergått 
till en annan kamp för att få tillbaka infl ationen. Vad har hänt? 
Det fi nns en mängd förklaringar men några av de vanligast före-
kommande är en (1) ökad globalisering med ett massivt kinesiskt 
inträde i den globala produktionen vilket ledde till billigare varor 
samt en (2) ökad digitalisering med total pristransparens som följd. 
Samtidigt har realräntan (nominella räntan minus infl ationen) 
också fallit under lång tid. Här fi nns det också gott om förklaring-
ar där ett, av babyboomer-generationen inducerat, globalt spa-
randeöverskott samt en allt lägre produktivitet är några. Oavsett 
skälen så har en allt lägre realränta och en allt lägre infl ation lett 
till dagens låga nominella räntor. Det har också lett till en diskus-
sion om var den neutrala räntan borde ligga, det vill säga vid vilken 
nivå som styrräntan varken är expansiv eller åtstramande. En gång 
i tiden ansåg Riksbanken att den låg runt fyra procent. Det gör 
man inte i dag, den ligger lägre. Men i och med att man anser att 
dagens styrränta är expansiv måste man anta att neutrala räntan 
ligger högre än styrräntan. Var? Ja, det får vi se. Skulle vi få tillbaka 

Den nya ränteverkligheten

 Räntemarknaden har vandrat en väg få trodde var möjlig. 
Hur hamnade vi här, hur ser det ut i morgon och hur bör man 
förhålla sig till räntan i fråga om investeringar? Olof Manner, 
Senior Advisor på Swedbank, analyserar situationen.

realräntan mot en procent (den är i dag negativ) 
och uppfylla infl ationsmålet runt två procent torde 
styrräntan ligga på tre procent. Då lär femåriga 
statsobligationer, allt annat lika, handlas runt 
fyra procent och bostadsobligationer med 
samma löptid och bibehållen spread strax 
under fem procent. Men det är förstås bara 
en spekulation.

Det är lätt att fastna i nutiden 
men historien visar samtidigt att allt 
är möjligt. Det är i dag vedertaget att 
vi kommer att leva med låg infl a-
tion och låga räntor under lång tid 
framöver. Jag är inte av en annan 
åsikt. Men jag tillhör också den 
äldre generationens räntehandlare 
som har sett en annan verklig-
het – en verklighet där låg infl ation 
och låga räntor en gång sågs som 
en utopi. Räknar man med att leva ett 
långt liv eller lever med investeringar med lång 
löptid – och här är 20 år inget märkvärdigt – så gäller 
det att ha ett öppet sinne. Redan de gamla grekerna trodde 
sig leva i nutiden.  

OLOF MANNER

Olof Manner har mer än 30 års 
erfarenhet av finansmarknaden, 

under dessa har han tillbringat 25 
år på Öhman Fondkommission som 

räntechef, vice vd och Senior Advisor 
samt tre år som chef för analysen på 

Swedbank. I dag är han Senior Advisor 
på Swedbank och sitter med i Da-

gens Industris skuggdirek-
tion. Utöver det är han 

även reservoff� icer.

BILD: SWEDBANK
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NYHETER Här redovisar vi de   mest lästa nyheterna på
fastighetssverige.se sedan februari. Siff rorna anger 
nyheternas placeringar i mest lästa-listan.  Text: Axel Ohlsson

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

20

PLUS   KARRIÄR  Efter elva år som vd på Vasakronan har 
Fredrik Wirdenius beslutat sig för att det är dags för något 
nytt. För Fastighetssverige berättar han vad som ledde 
fram till beslutet och vad han har i kikaren framöver.

2008 köpte AP Fastigheter loss Vasakronan från 
Staten. Ny vd blev Fredrik Wirdenius, som då hade 19 år 
bakom sig på Skanska.

– Det har varit en fantastisk resa. Jag har haft förmå-
nen att få vara med och bygga upp ett fastighetsbolag 
från grunden och arbetat med att bygga en företagskul-

tur. Vi har legat i framkant i branschfrågor och var tidigt 
på banan med hållbarhetsfrågor.

– Men när man lämnar så här är det sällan aff ärerna 
och fastigheterna man minns, det är mer människorna 
som gjort störst intryck och all den kompetens som 
finns här på Vasakronan, säger han.

Fredrik Wirdenius kommer att vara kvar i Vasakronan 
tills en ny vd är på plats. Han berättar att han är fortsatt 
sugen på att verka inom branschen men i dagsläget 
lockar inte en operativ roll.

– Det kan mycket väl bli så att jag är kvar på Vasakro-
nan året ut. Sen tycker jag själv att jag är redo att gå in i 
en annan fas i livet, jobbmässigt.

– Jag kommer fortsätta att arbeta, men förmodligen 
kommer jag inte gå in i något likt Vasakronan. Jag är 
dock fortfarande intresserad av stadsutveckling och 
jag kommer definitivt vara kvar i branschen, på ett eller 
annat sätt. Om det sedan blir i en rådgivande form, eller 
om det blir något annat det återstår att se, säger Fredrik 
Wirdenius. 2019-04-12

Därför lämnar Fredrik Wirdenius Vasakronan
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Fredrik Wirdenius.

Göteborgs stad vill köpa loss 
central hotellfastighet
7

PLUS   TRANSAKTIONER  Göteborgs stad vill förvärva fastigheten 
Heden 44:1 – mer känt som Hotell Liseberg Heden – för 312 
miljoner kronor från Liseberg AB.

Av en tjänsteskrivelse till fastighetsnämnden framgår det 
att det eventuella storförvärvet är en del av en Lisebergs stor-
slagna jubileumsprojekt, där nöjesjätten menar att en försälj-
ning av Hotell Liseberg Heden är en ”väsentlig förutsättning” 
för att finansiera utvecklingen av den planerade vattenparken 
och temaboendet i anslutning till nöjesparken.

Fastighetskontorets värderare har bedömt värdet för fastig-
heten, enligt pågående användning för hotellverksamhet, till 
290 miljoner kronor medan Svefa – som anlitats som 
värderare av Liseberg – värderat den till 334 miljoner 
kronor. Parterna här sedan kommit överens om att 
ersättningen för fastigheten ska uppgå till 312 miljoner kronor.

Medan aff ären, som initierats av Liseberg, från säljarens 
sida främst ses som ett sätt att finanserna kommande mark-
förvärv från staden samt utveckling av Jubileumsprojektet 

är det ur stadens perspektiv en möjlighet att stärka sitt 
ägande vid Heden.  
2019-03-18

HEIMSTADEN KÖPER FÖR 
14,6 MILJARDER I NEDER

LÄNDERNA
 TRANSAKTIONER  Heimstaden har avtalat 
om att förvärva fastigheter i Nederlän-
derna för 1,4 miljarder euro, motsvarande 
cirka 14,6 miljarder kronor, överlåta fastig-
heter och avtal om produktion av fastig-
heter i Danmark och Sverige till ett värde 
av 16 miljarder kronor till koncernbolaget 
Heimstaden Bostad. 2019-03-27

DET LOCKAR ANNELI 
JANSSON TILL HEMFOSA

PLUS   KARRIÄR  Annlie Jansson tar plats i 
Hemfosas styrelse. För Fastighetssverige 

berättar hon vad som lockade 
med styrelseuppdraget.

– Det finns styrka i 
bolaget, ledningen och 
styrelsesammansättningen. 
Det är alltid viktigt att göra 

sin egen due diligence 
innan man går in som 
ledamot i en styrelse. Jag 

har stort förtroende för vd och ledning 
samt tycker det är en intressant fas efter 
avknoppningen när man nu fokuserar 
på segmentet samhällsfastigheter, säger 
Anneli Jansson. 2019-03-20

BALDER VILL BYGGA ÄNNU 
EN NY STADSDEL

PLUS   BOSTÄDER I västra 
Eklanda, på gränsen mellan 
Mölndal och södra Göte-
borg, vill fastighetsjätten 
Balder utveckla en helt ny 
stadsdel och på sikt utveckla 
uppåt 1 500 bostäder.

Som ett första steg i de omfat-
tande utvecklingsplanerna ska man 
förvandla kontorsfastigheten Bas-
tuban 1, mer känt som Europahuset, till 
cirka 240 bostadsrätter.

Fastigheten Bastuban 1 omfattar 
88 910 kvadratmeter varav planområ-
det omfattar cirka 12 000 kvadratmeter. 

Detaljplanen, som var ute på gransk-
ning under slutet av förra året, väntas 
antas under våren. Balder hoppas 
kunna byggstarta redan i sommar – 

och preliminärt skulle första inflyttning 
kunna ske 2022. 2019-04-15
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Hotell Liseberg på Heden.
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PLUS   BOLAG  Stefan Dahlbo är utsedd till ny vd för Fabege. För 
Fastighetssverige lägger han ut texten om vad som lockar 

med jätteskutan – och vad han initialt 
fokuserar på när han tar över rodret.

– Det har gått väldigt snabbt 
på slutet, så kan jag säga. Jag 

har haft det väldigt bra på 
Byggmästaren och hade 
inte någon som helst tanke 
på att lämna förrän nu på 

slutet, men jag är väldigt 
glad över att få den här 
möjligheten.

› Fabege är onekligen ett stort bolag. Vad kommer du att 
fokusera på initialt?

– Först och främst gäller det så klart att sätta sig in i allt 
internt som man inte har insyn i som extern aktieägare, och 
sedan finns naturligtvis en otrolig mängd kunskap hos med-
arbetarna på Fabege som jag vill ta del av.

– Sedan ska man komma ihåg att det är människor som 
arbetar på bolaget, även om vi jobbar med fastigheter. Så jag 
kommer att fokusera mycket på att lära känna alla duktiga 
människor som redan finns på plats.

Stefan Dahlbo tillträder sin nya roll så snart som möjligt, 
men senast i oktober i år. 
2019-04-03

”Ska utveckla bolaget ytterligare”11
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Stefan Dahlbo.

PLUS   TRANSAKTIONER  Kåpan har varit en av de största ägarna i 
Hemfosa sedan uppstarten. Nu väljer pensionsfonden att sälja 
sitt innehav för att i stället satsa utanför börsen.

Kåpan var med när Hemfosa introducerades på börsen 2014, 
nu är börsnoteringen en av anledningarna till att man drar sig ur.

– Vi vill gärna ha vår övergripande fastighetsportfölj utanför 
börsen. Man är mycket i händerna på den allmänna börsut-

vecklingen och vi vill gärna särskilja på det som 
är aktieplaceringar och det som är fastigheter. 
Då kommer man så nära en direktägd form 
utan att själva direkt äga. Det är helt enkelt 
bäst att ha sin fastighetsexponering så ren 
som möjligt som stor aktör, om man har 
möjlighet, säger Marie Giertz. 2019-03-07

BILD: KÅPAN

BILD: NICKLAS TO
LLESSO
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Därför säljer Kåpan sitt innehav i Hemfosa10

Marie Giertz.

Erik Selin.

Annlie Jansson.

MIPIM I BILDER
PLUS   MIPIM  Den franska fastighets-
mässan firade 30 år och bjöd på 
fest, mingel, crocket, intressanta 
samtal och inblickar i branschen 
över världen. Fastighetssverige 
fanns i vanlig ordning på plats nere 
i Cannes. Här är bilderna från Rivi-
eran. 2019-03-12–2019-03-14

8
BILDER: NICKLAS TOLLESSONBILDER: NICKLAS TOLLESSON

13
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PLUS   BOSTÄDER  Efter närmare ett och ett halvt år ser Stock-
holms Kooperativa Bostadsförenings önskan om att få köpa 
loss ett större antal tomträtter från Stockholms Stad slutligen 
ut att gå i uppfyllelse.

I början av september 2017 skickade SKB in en första 
ansökan om att få friköpa marken till 94 flerbostadshustomt-
rätter i Stockholm och nu har exploateringskontoret prövat 
möjligheten till friköp för varje enskild tomträtt, i enlighet med 
gällande försäljningspolicy.

I en tjänsteskrivelse till exploateringsnämnden skriver 
kontoret att man landat i att man från stadens sida kan 
ställa sig positiv till friköp av 42 av de totalt 94 tomträtterna, 
även om aff ärens storlek gör att man föreslår att frågan 

skickas vidare till kommunfullmäktige.
Friköpspriset baseras på de principer som kommunfull-

mäktige beslutade om i april 2013, , där friköpspriset för fler-
bostadshustomträtter i normalfallet ska motsvara markens 
taxeringsvärde. I vissa fall har en särskild värdering skett i 
enlighet med de riktlinjer som anges i fullmäktiges beslut. 
Särskild värdering har exempelvis använts när det gäller 
kommersiella lokalinslag i tomträtter belägna i innerstaden.

Det totala friköpspriset uppgår till hela 1,043 miljarder 
kronor och fastigheterna är spridda över större delen av 
Stockholm – sju fastigheter är belägna i innerstaden och 35 
fastigheter i olika delar av ytterstaden. 
2019-02-26

Tegelpråmen 1 är den dyraste 
av fastigheterna som friköps.

Bostadsbjässe friköper 
för över miljarden
2

PLUS   STOCKHOLM  Nyligen vann Humlegården en markanvisning i 
Hagastaden där prislappen saknas. Daniel Roos, chef för Bostads-
värderingsenheten i Stockholm, berättar om varför Exploaterings-
kontoret väljer en modell som inte använts sedan finanskrisen.

En allt trögare marknad för nyproducerade bostäder tvingar 
exploateringskontoret i Stockholm stad till kreativa lösningar. För 
att få projekten att rulla på erbjuder man nu markanvisningar 
utan fastställt pris. 

– Det är ett sätt att möta oron på marknaden för nyproduktion. 
Just nu är det svårt att hitta ett marknadspris, då är det bättre att 
avvakta med att sätta priset tills marknaden har kommit igång 
med fler försäljningar av nyproducerade lägenheter, säger Daniel 
Roos. 2019-02-18
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Hagastaden.

Därför vill Stockholm inte sätta pris på marken14

5

HÄR ÄR FASTIGHETSBOLAGEN 
SOM BETALAR BÄST

PLUS   BOLAG  Fastighetsbranschen omsät-
ter dagligen miljardbelopp, men på vilket 
bolag har man egentligen högst löner? 
Fastighetssverige har kartlagt medel-
lönerna hos de noterade bygg- och 
fastighetsjättarna – här är hela listan.

Listan är sorterad efter medellön i 
kronor per månad, i fallande skala. Inom 
parentes visas först fjolårets placering på 
listan och sedan antalet anställda.

1. (1) Kungsleden
Genomsnittlig månadslön: 74 713 kronor 
(109 anställda)

2. (9) Hemfosa
Genomsnittlig månadslön: 72 916 kronor 
(72 anställda)

3. (ny) Nyfosa
Genomsnittlig månadslön: 72 463 kronor 
(23 anställda)

4. (7) Magnolia Bostad
Genomsnittlig månadslön: 65 845 kronor 
(71 anställda)

5. (2) Catena
Genomsnittlig månadslön: 64 912 kronor 
(38 anställda)

2019-04-10

CASTELLUM STORKÖPER I 
CENTRALA GÖTEBORG

 TRANSAKTIONER  Castellum köper kon-
torsfastigheterna Gullbergsvass 1:2 samt 
Gullbergsvass 1:12 i centrala Göteborg för 
867 miljoner från SEB Trygg Liv.

Förvärvet omfattar två kontorsfastig-
heter på Lilla Bommen 5 och 6 med en 
sammanlagd uthyrningsbar area om 
cirka 16 595 kvadratmeter. Förvärvs-
priset uppgår till 867 miljoner kronor 
inklusive omkostnader. Kontorslokalerna 
på Lilla Bommen 5 och 6 ligger intill 
Castellums befintliga kontorsfastighet på 
Lilla Bommen 4A–B. 2019-02-22

3

PLUS   HANDEL  Onlineförsäljningen utgör 19 procent av bolagets 
totala omsättning samtidigt som försäljningen i fysiska butiker 

minskar.
Det svenska premiummärket 
Lexington drogs likt många 

andra detaljhandlare med 
trög försäljning under 2018. 

Bolagets intäkter under det 
fjärde kvartalet må vara i 
nivå med föregående år 
– men butiksförsäljningen 
minskade under det fjärde 
kvartalet med sex procent i 

jämförbara butiker.
– Vi ser en minskning 

inom aff ärsområdet Clothing 
som påverkats negativt av den 

varma hösten och den svaga julhandeln, säger Kristina Lindhe, 
vd på Lexington Company.

På årsbasis minskade försäljningen i jämförbara butiker med 
tre procent.

– Trafiken till shoppingcenter, handelsplatser och varuhus har 
minskat generellt under året. Det gör att vi ser över situationen i 
det egna butiksnätet

Under 2018 stängde Lexington två av sina butiker, och innan 
februaris utgång stängs ytterligare en:

– Vi ser över våra avtal och eff ektiviserar driften för att för-
bättra lönsamheten.

Kristina Lindhe berättar även att bolaget framöver kommer att 
satsa ännu mer på sina digitala kanaler, då man tror att starka varu-
märken kommer att spela en allt viktigare roll för kunden framöver.

– Vi har allokerat mer resurser till digitala media och influencer-
aktiviteter i perioden och vi ökar marknadsföringen i egna 
kanaler, säger Kristina Lindhe. 2019-02-19

Lyxmärke flaggar för fler stängningar: ”Ser över våra avtal”

BIL
D: L

EXINGTON

Kristina Lindhe.

 BYGG/ARKITEKTUR  Detaljplanen för Masthuggskajen har vunnit laga kraft. På 
området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen ska 1 300 bostäder, 
5 000–6 000 arbetsplatser, restauranger, förskolor och hotell byggas. 
Målet är att skapa ett område med kontraster som med puls och 
kulturell dynamik fortsätter att vara en stimulerande plats med 
internationella intryck som binder ihop staden.

Mark- och miljödomstolen har avslagit de överklaganden 
som kommit in mot beslutet om antagande i Göteborgs Stads 
kommunfullmäktige avseende detaljplanen, vilket innebär att 
vägen nu ligger öppen för att fortsätta 
utvecklingen av Masthuggskajen. 
2019-03-07
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Lilla Bommen 5 och 6.

HÄR ÄR ALLA FASTIG
HETER SOM KOMMUNEN 

VILL SÄLJA
PLUS   LISTA  Brandstationer, 
bibliotek, en vårdcentral och två 
köpcentrum finns med bland 
de fastigheter Uppsala kom-
mun vilja sälja för 5,3 miljarder 
kronor. Fastighetssverige har 
listan på vilka av kommunens 
fastigheter som kan beröras vid 
försäljning.

Gottsunda

Avyttras på marknaden:

Gottsunda 34:2 del 1 och 5 
Gottsunda centrum 
(Köpcentrum)

Gottsunda 34:7
Mark med byggrätt

Gottsunda 44:1
Verksamhetslokal

Gottsunda 44:4
Bostadsfastighet

Överförs till Uppsala kommun:

Gottsunda 34:2 del 2 och 3 
Treklangen, idrottsanläggning, 
boulehallen

Gottsunda 44:5
Flöjtens förskola

2019-04-04

WILLHEM REKRYTERAR 
FRÅN HSB

 KARRIÄR  Willhem fortsätter sin 
satsning på nyproduktion och re-
kryterar Dastan Media Ringlund 
som projektchef.

Dastan Media Ringlund kom-
mer närmast från rollen som 
projektledare för nyproduk-
tion hos HSB Göteborg. 
Som projektchef hos 
Willhem kommer hon att 
ansvara för förberedande, 
genomförande och överläm-
ningsfaserna i Willhems ny-
produktionsprojekt på ett 
antal orter i Sverige. 
2019-02-22

12

Dastan Media Ringlund.

BILD: WILLHEM

19

Se hela listan på Fastighetssverige.se

17

BILD: KANOZI ARKITEKER

Detaljplanen för Masthuggs-
kajen har vunnit laga kraft.

Grönt ljus för Masthuggs kajen i Göteborg15
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Se filmen där vår projektledare
Kristofer Ehrenborg berättar 
hur det är att jobba här på 
Forsen. Den finns på forsen.com

Valfrihet – vill du jobba i Malmö, Halmstad eller Göteborg?
Det är mycket på gång i sydvästra Sverige. Därför söker vi vassa projektledare  
till våra kontor i Malmö, Halmstad och Göteborg. Kvalifikationerna är enkla. 
Du ska vara en riktigt bra projektledare, en sån som hittar smarta lösningar på 
nya och gamla problem. Du får projekten att löpa smidigt och byggen att bli klara 
i tid. Det är så vi jobbar. Men varför göra sig besväret att byta jobb? Kanske för att du 
är nyfiken och precis som vi, gärna ser saker på nya sätt. forsen.com/karriar

Nya sätt att se

U P P S A L A  ■  S T O C K H O L M  ■  G Ö T E B O R G  ■  H A L M S T A D  ■  M A L M Ö  ■  F O R S E N . C O Mwww.svefa.se
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NYHETER
>> fortsättning

PLUS   BOLAG  Under 2018 sjönk Oscar Properties aktiekurs med 58,2 procent. 
Trots det höjdes Oscar Engelberts egen bonus med närmare två miljoner 
kronor. Fastighetssverige har tittat närmare på bolagets ersättningssystem.

Trots bolagets vinstvarningar, fritt fallande aktiekurs och illröda kvartals-
rapporter betalade Oscar Properties ut en bonus på närmare två miljoner 
kronor till sin vd, och storägare, Oscar Engelbert.

Enligt bolagets årsredovisning – där revisorn varnar för att verksamheten 
kan gå under – listas inte bara minusresultat på varandra utan det framgår 
även hur stora ersättningar som bolaget betalat ut till styrelse och ledande 
befattningshavare.

För Oscar Engelberts del ökade ersättningen gällande lön och förmåner 
från 3 769 000 kronor år 2017 till hela 5 607 000 kronor. Av de drygt 5,6 
miljonerna betalades 1 970 000 kronor ut i form av tantiem (bonus reds 
anm.).

Och medan vd:ns ersättning ökade minskades den totala ersättningen 
till ”övriga ledande befattningshavare” från 20,59 miljoner kronor till 19,66 
miljoner kronor under året.

”Verkställande direktörens ersättningar föreslås av ordföranden och fast-
ställs av styrelsen. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare föreslås 
av vice verkställande direktör och godkänns av styrelsen. Ersättning till 
bolagsledningen inklusive verkställande direktör utgörs av en fast och rörlig 
ersättning, övriga förmåner samt pension. Med övriga ledande befattnings-
havare menas de personer som tillsammans med verkställande direktör 
utgör koncernledningen”, skriver man i årsredovisningen.

Sedan årsskiftet 2018/2019 har Oscar Properties stamaktie rasat ytter-
ligare 55,7 procent. 2019-04-12

Trots krisen – Oscar 
själv fick extra bonus

Oscar Engelbert.
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 BOLAG  I slutet av februari meddelade CA Fastigheter att Fredrik 
Alvarsson lämnar vd-posten på bolaget med omedelbar verkan.

Enligt Johan Damne, som tillfälligt åter axlar vd-uppgiften på 
bolaget, beror det hela på att det inte riktigt blivit som parterna 
tänkt.

– När vi plockade in Fredrik så ville vi från CA:s sida få till 
förändringar i bolaget efter att jag haft ansvar för bolaget i väl-
digt många år. Sammanfattningsvis skulle jag säga att jag tror 
att varken bolaget eller Fredrik var riktigt beredda på vad som 
krävs för att genomföra dessa förändringar.

Damne menar att bolaget fortfarande är tydliga med vad de 
vill uppnå men att man under det senaste året insett att proces-
sen kommer att ta tid. 

– Det har tagit längre tid att få igång förändringsprocesserna 
och när ingen av parterna var riktigt nöjd så kände vi att det var 
lika bra att gå skilda vägar.

Från CA Fastigheters sida har man 
emellertid fortfarande ett mycket 
gott öga till Fredrik Alvarsson.

– Fredrik är en kanonkille som 
jag är säker på att vi kommer 
att springa på i andra 
sammanhang inom 
branschen, han 
har ett starkt 
track record 
och han 
är väldigt 
professionell. 
2019-02-27

BILD: CA FASTIGHETER

BILD: HEMSÖ

Fredrik Alvarsson.

Johan Damne.

Damne: ”Jag har ett stort ansvar i det här”16

DÄRFÖR SÄLJER ARVID 
SVENSSON ALLT I KLÖVERN

PLUS   BOLAG  För Fastighetssverige 
berättar Fredrik Svensson, vd i 
Arvid Svensson Invest, varför man 
valt att sälja alla sina stamaktier i 
Klövern – och vad man ska göra för 

pengarna.
Vid årsskiftet var 
Arvid Svensson 

Invest Klöverns 
fjärde största 
ägare med sina 
13,3 miljoner 
A-aktier och 53 
miljoner B-aktier. 
I tisdags valde 

bolaget att sälja samtliga 
stamaktier i bolaget, som givet Klö-
verns stängningskurs på tisdagen 
var värda cirka 850 miljoner kronor.

– Vi sålde ju en ganska rejäl del 
av vårt innehav i Klövern redan 
2016 och precis som då är orsaken 
denna gång att vår verksamhet är 
mer hands on än att enbart agera 
kapitalförvaltare.

– Vi har ett tiotal egna utveck-
lingsprojekt och ibland drar den 
verksamheten lite extra pengar, 
säger Fredrik Svensson.

› Arvid Svensson är även stora 
ägare i Balder och Samhällsbygg-
nadsbolaget. Betyder det här att 
ni tror mindre på Klövern än dem?

– Nej. Vi tycker att Rutger Arnhult 
är en av de absolut största stjär-
norna i hela fastighetssverige, men 
av olika anledningar var det lättare 
för oss att göra på det här viset.

– Framtiden får utvisa om det var 
rätt eller fel val, säger Fredrik Svens-
son. 2019-04-06

REKORDAFFÄR – SÄLJER 
LOGISTIK FÖR 3,8 MIL

JARDER
 TRANSAKTIONER  Bockasjö och 
Alecta säljer hela sitt innehav i det 
gemensamägda bolaget Logistik-
fastigheter Sverige, som äger elva 
fastigheter med en uthyrningsbar 
yta om 295 000 kvadratmeter, till 
Prologis europeiska fond Prologis 
European Logistics Fund (PELF) för 
3,8 miljarder kronor. 2019-04-02

BIL
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Fredrik Svensson.
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www.agadvokat.se

Vi är vassa inom fastighet 
och entreprenad.
AG Advokat samarbetar med stora och små klienter sedan mer än 30 år. Idag är vi över 
60 jurister som kan stärka upp hela eller delar av resan – från tidiga skeden, genom 
byggnation, till uthyrning eller transaktion. Vi arbetar i er verklighet och vet att engagerade 
medarbetare är grunden för ett lyckat samarbete.

Välkommen till AG Advokat.

På 20 sidor presenterar vi den svenska fastighets-
juridiska marknaden. Översikt över branschens 
största advokatbyråer, bolagens nysatsningar, 
nedslag och branschprofiler som blickar mot 
framtiden.

Tema:
Fastighets-
juridik

18     Översikt: Transaktionsbyråerna.

•  Erika Åslund om stor volym och 
komplexa aff ärer.

•  Safa Mahmoudi om Törngren Magnells 
ökning.

28     Familjerätten – bröderna Assur 
och Nimrod Badur.

32     Panelen: Jon Fägerquist, Jens 
Haneklint, Hanna Sundberg och 
Erik Wallberg om marknadsläget.

38     DLA Pipers Gustaf Ström och Mats 
Eriksson om triple net-avtalens 
ökande trend i otakt med 
hyreslagstiftningen.

•  Safa Mahmoudi om Törngren Magnells 

Eriksson om triple net-avtalens 
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Allié är en boutiquebyrå med specialisering 
inom fastighetsrelaterad juridik. Vi levererar 
juridisk och kommersiell spetskompetens inom 
såväl transaktioner som kommersiell hyresrätt, 
exploatering och entreprenad till våra klienter 
inom fastighets- och entreprenadbranschen. Vi 
tror på vikten av att bygga långsiktiga och nära 
relationer med våra klienter och på värdet av 
senior rådgivning i alla ärenden.

Norra Hamngatan 18, 1 TR        411 06 Göteborg
info@allielaw.se        +46 (0) 31 788 47 80

Advokatfirman Allié AB

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

 Här redovisar vi aff ärsvolymer, årsutveck-
ling, teamstorlekar och ledande jurister från 
21 av de största advokatbyråerna inom den 
svenska fastighetsbranschen.  Text: Axel Ohlsson

 Sveriges största 
transaktions byråer

Översikten bygger på uppgifter 
från byråerna själva och gör inget 
anspråk på att vara heltäckande. 
Vissa byråer har valt att inte delta.

Efter ett mycket starkt 2017 där Cederquist var delaktiga i 
aff ärer med en underliggande volym om 62,2 miljarder kronor, har 
man på ett tydligt sätt fortsatt sin starka trend. Under 2018 blev 
siff ran än högre och byrån var delaktiga i aff ärer om 68,1 miljarder 
kronor, varav 48,8 miljarder var fi nansiering.

Cederquist har medverkat i många stora och komplexa aff ärer. 
Bland annat var man rådgivare åt Grosvenor vid köpet av Lidingö 
centrum och åt SEB Trygg Liv när de sålde kontorsfastigheten 
Skålen till Invesco.

– 2018 var ett jättebra år för oss, både vad gäller transaktion och 
fi nansiering. Vi hade väldigt mycket att göra med stora och intres-
santa aff ärer både på transaktionssidan och på fi nansieringssidan, 
säger Erika Åslund.

› Vad präglade året hos er?
– Det var ovanligt många av våra klienter som sålde, så vi job-

bade med ganska många säljtransaktioner.
› Hur tycker du att marknaden i stort var under 2018?
– Vi tycker att det var ett väldigt bra år. Tredje kvartalet dippade 

lite men sedan kom det igång med full kraft igen. Och 2019 har så 
här långt varit ovanligt starkt även det, med undantag av en liten 
dipp i mars, men nu är det i full gång igen. Så vi tycker det känns 
som en fortsatt stark marknad.

Under 2019 tror Erika Åslund även att man ska ha uppsikt 
över nya möjligheter som kan dyka upp inom refi nansiering.

– Om man lyssnar runt lite känns det som att det kan dyka upp 
nya möjligheter på marknaden om konjunkturen förändras framö-
ver. Detta gäller främst då obligationer eller lån förfaller och sedan 
behöver refi nansieras. Det skulle kunna innebära att det dyker upp 
rekonstruktioner som ger möjlighet till fi nansiering och förvärv. 
Det förutsätter ju att marknaden viker och det vet vi ju inte när det 
sker, men det skulle kunna var ett möjligt scenario. 

› Ser ni något särskilt som ni på Cederquist ska utveckla under 
året?

– Vi vill fortsatt ha den främsta kompetensen inom de områden 
där vi verkar, alltså inom transaktion/fi nansiering och specialist-

juridiken. Så mot bakgrund av det jobbar vi ständigt med att 
utveckla vår kompetens samt med att vässa vår metod för att bli 
ännu mer moderna och digitala.    

 Efter ett 2018 med bra fart både vad gäller  
transaktioner och finansiering är Cederquist 
Sveriges största transaktionsbyrå vad gäller 
fastighetstransaktioner. Partnern Erika Åslund 
ser tillbaka på ett starkt år samtidigt som hon 
ser nya möjligheter framöver.

Stor volym och komplexa        aff ärer
CEDERQUIST

Under-
liggande 
aff ärsvolym:

2018: 68,1 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
46,8 miljarder 
kronor.

2017: 62,2 
miljarder 
kronor, varav 
44,1 miljarder kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: Tolv.

Exempel på aff ärer 2018:

• Företrädde Grosvenor i deras förvärv av Lidingö Centrum.

•  Företrädde SEB Trygg Liv i deras försäljning av Skålen till 
Invesco.

 Louise Bjärgård. Erika Åslund.
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www.dlapiper.com
www.dlapiperREALWORLD.com

Globally connected
DLA Piper has the largest team of real estate lawyers in  
the world. We connect you wherever you are in Europe,  
the Americas, Asia-Pacific, the Middle East and Africa.  

We talk real estate. Talk to us.

Törngren Magnell hade ett mycket starkt 2018. Efter att 
2017 ha medverkat i affärer med en underliggande volym om 22,1 
miljarder ökade man rejält. Under fjolåret uppgick den underlig-
gande affärsvolymen i affärerna till 52 miljarder kronor – mycket 
tack vare en stark finanseringssida som svarade för 38 miljarder 
kronor.

– Det var ett väldigt starkt år då vi fick en stark utväxling mel-
lan vår fastighetstransaktions- och finansieringskompetens. Året 
bjöd på många intressanta och utmanande transaktioner, flera 
med internationella inslag inom spännande segment, säger Safa 
Mahmoudi.

2018 var Safa Mahmoudis första år på Törngren Magnell.
– Det har varit ett fantastiskt år där jag har haft förmånen att få 

fortsatt förtroende från gamla klienter och jobba med nya fastig-
hetsaktörer. Det är väldigt roligt att se hur väl marknaden mottagit 
vårt fastighetserbjudande där målsättningen har varit att erbjuda 
ett full servicepaket på väldigt hög nivå. 

Efter ett starkt 2018 tror Safa Mahmoudi tror på ett nytt 
intensivt transaktionsår där nya trender kommer öppna för intres-
santa juridiska frågor.

– Jag tror att 2019 blir ett väldigt intressant transaktionsår med 

TÖRNGREN MAGNELL

Underliggande 
affärsvolym:

2018: 52 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
38 miljarder 
kronor.

2017: 22,1 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
10,1 miljarder 
kronor.

Antal jurister i 
fastighetsteamet: Elva.

Exempel på affärer 2018:

•  Företrädde Pelican Self Storage vid försäljning av en logistik-
portfölj till Shurgard.

•  Företrädde Arwidsro vid försäljning av två fastigheter i Malmö 
till We Are Tomorrow Holding.

 Cecilia Rudels (finansie-
ring) medverkade i 16 
ärenden till ett värde av 
30 miljarder kronor.

 Safa Mahmoudi (transak-
tion) medverkade i 22 
ärenden till ett värde av 
tolv miljarder kronor.
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Ökar med 30 miljarder
 Törngren Magnell stod för en rejäl ökning. 

Under 2018 ökade den underliggande affärs-
volymen i affärerna man medverkade i med 
nästan 30 miljarder kronor.
 – Vi fick en stark utväxling mellan vår fastig-
hetstransaktions- och finansieringskompe-
tens, säger delägaren Safa Mahmoudi.

hög aktivitet, vilket också siffrorna från första kvartalet visar. 
Vi har lyckats bygga vidare på vårt fastighetserbjudande genom 
rekryteringen av Natalie Bretz som tillför värdefull erfarenhet av 
entreprenadrätt och foward funding-transaktioner.  

– Vad gäller trender fortsätter alla att prata om coworking, men 
lägger olika innebörd i begreppet. Trenden väcker flera intressanta 
juridiska frågor. Det är också intressant att notera utgången i de 
tvister som rör förhandsavtalens giltighet vid bostadsrättsaffärer. 
Dessa kan få stora konsekvenser för bostadsmarknaden.  



Med din affär i fokus

Välkommen till 
Kilpatrick Townsend

Vi erbjuder skräddarsydda och kostnadseffektiva 
affärsjuridiska lösningar i samband med bl.a. 
förvärv och försäljningar, plan- och bygglovsfrågor,
hyrestvister, upphandlingsfrågor och 
utvecklingsprojekt. 

www.kilpatricktownsend.se

Det är dessutom enkelt och trevligt att arbeta 
med oss.

 
Kontakta oss så berättar vi mer
Hovslagargatan 5B 
114 84 Stockholm
T: 08 505 646 00
E: stockholm@kilpatricktownsend.com

LINKLATERS

Under-
liggande 
aff ärsvolym:

2018: 46,6 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
6,4 miljarder 
kronor.

2017: 50,47 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
11 miljarder 
kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: 13.

Exempel på aff ärer 2018:

•  Rådgav EQT vid förvärvet av majoritetsposten i Stendörren 
samt det därefter obligatoriska publika budet på resterande 
aktier i bolaget.

•  Rådgav CBRE GIP och Allianz RE vid etableringen av en pan-
nordisk fond samt fondens initial förvärv av en logistikportfölj 
bestående av åtta logistikfastigheter i Norden.

 Anna Eriksson medver-
kade i 19 transaktioner till 
ett värde av 25,1 miljarder 
kronor.

 Magnus Lidman medver-
kade i 24 transaktioner till 
ett värde av 27,3 miljarder 
kronor.
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GLIMSTEDT

Under-
liggande 
aff ärsvolym:

2018: 47,98 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
10,6 miljarder 
kronor.

2017: 58 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
23 miljarder 
kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: 30.

Exempel på aff ärer 2018:

•  Företrädde Svenska Handelsfastigheter vid köpet av handels-
portfölj till ett värde av 1,6 miljarder kronor.

•  Företrädde Sinoma vid köpet av 38 fastigheter för 1,8 miljarder 
kronor.

 Arbetar sömlöst med alla ärenden i ett fastighetsteam 
bestående av Jan Litborn (vänstra bilden), Erik Borg-
blad (högra bilden), Jonas Gombrii, Johan Stridbeck 
och Anders Wennergren.
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Under-
liggande 
aff ärsvolym:

2018: 51,3 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
21 miljarder 
kronor.

2017: 55,5 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
29 miljarder 
kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: 25.

Exempel på aff ärer 2018:

•  Företrädde Akelius vid Victoria Parks förvärv från Akelius i 
Stockholm och Göteborg.

•  Företrädde Allianz vid köp av Skandias huvudkontor på 
Kungsholmen från AMF.

 Niclas Winnberg medver-
kade i 27 transaktioner till 
ett värde av tio miljarder 
kronor.

 Assur Badur medverkade 
i 26 transaktioner till ett 
värde av 6,7 miljarder 
kronor.
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Under-
liggande 
aff ärsvolym:

2018: 49,5 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
4,5 miljarder 
kronor.

2017: 45,3 
miljarder kro-
nor inklusive 
finansiering.

Antal jurister i 
fastighetsteamet: 35.

Exempel på aff ärer 2018:

•  Biträdde Ytterbygg i samband med överlåtelse av byggrätter 
motsvarande 325 lägenheter till Skanska i Södra Änggården, 
Göteborg. 

•  Biträde, genom SBB i samband med försäljningen av 1 600 
lägenheter med ett fastighetsvärde om 1,375 miljarder kronor 
på sex orter i Sverige till ett till ett joint venture samägt med 
KlaraBo.

 Fredrik Råsberg medver-
kade i 35 transaktioner till 
ett värde av 10,2 miljarder 
kronor.

 Lars Gahnström medver-
kade i 20 transaktioner till 
ett värde av 800 miljoner 
kronor.

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK
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ROSCHIER

Under liggande 
aff ärsvolym:

2018: 42,7 miljar-
der kronor, varav 
finansiering 7,1 
miljarder kronor.

2017: 45,1 miljar-
der kronor, varav 
finansiering 6,7 
miljarder kronor.

Antal jurister i 
fastighetsteamet: 
Tio.

Exempel på aff ärer 2018:

•  Roschier företrädde Genesta i tre stora förvärv under 2018. 
Genestas nybildade fond GNRE Core Plus förvärvade del av 
Solåsen detaljhandelspark i Jönköping från Skandia Fastigheter 
och 13 400 kvadratmeter kontorsfastigheter i Solna från Profi 
Fastigheter. Genesta Nordic Real Estate Fund II förvärvade 
kontorsfastigheterna Stockholm Svea Artilleri 10 och 11 från AFA 
Fastigheter.

•  Företrädde Hemfosa vid försäljning av 25 000 kvadratmeter 
kontorsfastigheter i Uppsala för en miljard kronor till Bonnier 
Fastigheter.

 Marcus Hedén och Lisa Hybbinette medverkade 
tillsammans i 26 transaktioner till ett värde av 35,6 
miljarder kronor.
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DLA PIPER

Under liggande 
aff ärsvolym:

2018: 42 miljar-
der (inkluderar 
även transaktio-
ner avseende 
vindkraftsparker), 
varav finansiering 
tolv miljarder.

2017: 37,5 miljar-
der kronor varav 
finansiering 9,3 
miljarder kronor.

Antal jurister i 
fastig hetsteamet: 
20.

Exempel på aff ärer 2018:

•  Företrädde Axfast vid försäljning av två logistikanläggningar i 
Halmstad och Umeå till Halmslätten (Paretobolag) för ett bedömt 
underliggande fastighetsvärde av cirka en miljarder kronor.

•  Företrädde Axfast vid förvärv av Stockholm Boken 6 (Kungsgatan 
57) från Skandia Fastigheter för ett bedömt underliggande fastig-
hetsvärde av 1,2 miljarder kronor.

 Gustaf Ström medverka-
de i ärenden till ett värde 
av sex miljarder kronor.

 Anders Malmström med-
verkade i ärenden till ett 
värde av elva miljarder 
kronor.
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LINDAHL

Under liggande aff ärsvolym:

2018: 37,6 miljarder kronor, varav finansiering 8,3 miljarder kronor.

2017: 41,6 miljarder kronor, varav finansiering 9,8 miljarder kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: 39.

Exempel på aff ärer 2018:

•  Biträdde MKB när ett partnerskap med Skanska Sverige och Tornet 
Bostadsproduktion har ingåtts för att utveckla en ny stadsdel i 
Malmö, där MKB, Skanska och Tornet blir delägare i ett nytt joint-ven-
ture bolag som ska förvärva, utveckla och exploatera ett betydande 
markområde i Jägersro.

•  Biträdde i samband med utvecklingen av Masthuggskajen i Göte-
borg. Uppdraget har innefattat legal rådgivning inom bland annat 
fastighetsbildningsfrågor, plan och byggnadsrelaterade frågor 
samt legal rådgivning vid förhandling av fastighetsöverlåtelseavtal, 
exploateringsavtal och gatukostnadsersättning. Inom de fastigheter 
som har ingått i transaktionsuppdraget ska det uppföras bland annat 
kommersiella lokaler och bostäder.

 Jon Fägerquist medver-
kade i 23 ärenden med ett 
underliggande värde om 
cirka 1,8 miljarder kronor.

 Johan Tollgerdt medver-
kade i 42 ärenden med ett 
underliggande värde om 
cirka 7,5 miljarder kronor.
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WIGGE & PARTNERS

Under liggande aff ärs volym:

2018: 36,9 miljarder kronor, inklusive finansiering.

2017: 33,8 miljarder kronor, inklusive finansiering.

Antal jurister i fastighetsteamet: Sex.

Exempel på aff ärer 2018:

•  Biträdde Areim vid försäljningen av Brahelund 2 (Solna Port) till 
Fastpartner.

•  Biträdde Nyfosa vid förvärvet av en fastighetsportfölj om 51 fastig-
heter från Starwood/Scius.

 Daniel Unger. Patrick Forslund.

B
IL

D
E

R
: W

IG
G

E
 &

 P
A

R
T

N
E

R
S

MANNHEIMER SWARTLING

Underliggande aff ärs volym:

2018: 35,8 miljarder kronor, varav finansiering 8,8 miljarder kronor.

2017: 87,4 miljarder kronor, varav finansiering 48,6 miljarder kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: 32.

Exempel på aff ärer 2018:

•  Företrädde Starwood och Scius Partners vid försäljning av fastighets-
portfölj för 3,6 miljarder kronor till Hemfosa (som placerade beståndet 
i Nyfosa).

•  Företrädde Fastighets AB Eric Ekblad vid försäljningen av bolagets 
fastighetsportfölj i Jönköping till Regio för 2,13 miljarder kronor.  Jesper Prytz medverkade 

i sex ärenden till ett värde 
av 4,3 miljarder kronor. 

 Klas Wennström med-
verkade i sju ärenden till 
ett värde av 9,2 miljarder 
kronor.
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MORRIS LAW

Under lig gande aff ärsvolym:

2018: 23,6 miljarder kronor, varav finansiering 3,5 miljarder kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: Nio.

Exempel på aff ärer 2018:

•  Företrädde Domestica Holding IV AB vid deras förvärv av två 
bostadsprojekt från Slättö.

•  Företrädde Odalen Fastigheter AB vid försäljningen av två 
äldreboenden till Rikshem.

 Andréa Dahrén medver-
kade i 15 större transaktio-
ner/utvecklingsprojekt till 
ett värde av nio miljarder 
kronor.

 Nimrod Badur medverka-
de i 20 större transaktio-
ner till ett värde av 12,5 
miljarder kronor.
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SETTERWALLS

Underliggande aff ärsvolym:

2018: 21,5 miljarder kronor, varav finansiering 11,7 miljarder kronor.

2017: 26,3 miljarder kronor, varav finansiering 6,3 miljarder kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: 21.

Exempel på aff ärer 2018:

•  Biträdde säljarna av en över 400 000 kvadratmeter logistikportfölj 
avseende fastigheter i Sverige och Danmark till Allianz och CBRE GIP. 
Värdet på transaktionen översteg fyra miljarder kronor och var före-
mål för konkurrensrättslig prövning hos EU-kommissionen. 

•  Biträdde Veidekke Bostads överlåtelse av 16 fastigheter i Lund till 
Riksbyggen. Aff ären gjordes i bolagssektorn och innefattade även 
uppförande av flera flerfamiljshus inom ramen för en entreprenad 
och ingående av hyresavtal för ett socialt hållbart boende.

 Jesper Kuschel medver-
kade i 15 transaktioner till 
ett värde av 7,2 miljarder 
kronor.

 Anders Heintze medver-
kade i 18 transaktioner till 
ett värde av 1,8 miljarder 
kronor.
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KILPATRICK TOWNSEND

Underliggande aff ärsvolym:

2018: 21 miljarder kronor, inklusive finansiering.

2017: 18 miljarder kronor, varav finansiering en miljard kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: 13.

Exempel på aff ärer 2018:

•  Biträdde Regio vid förvärv av sju centralt belägna fastigheter i Jönkö-
ping omfattande cirka 70 000 kvadratmeter kontors- och handels-
lokaler med inslag av bostäder, gym och hotell till ett underliggande 
fastighetsvärde 2,130 miljarder kronor.

•  Biträdde Stendörren vid förvärv av sex fastigheter i Bromma omfat-
tande cirka 57 000 kvadratmeter till ett underliggande fastighets-
värde om 921 miljoner kronor.

 Hanna Sundberg medver-
kade i 14 transaktioner till 
ett värde av åtta miljarder 
kronor.

 Fredrik Ahlqvist medver-
kade i 22 transaktioner till 
ett värde av 14 miljarder 
kronor.
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BIRD & BIRD

Underliggande aff ärsvolym:

2018: 2,8 miljarder kronor, 
ingen finansiering.

Antal jurister i fastighetsteamet: 
Fem.

Exempel på aff ärer 2018:

•  Biträdde Heba vid förvärv av 
ett forward funding projekt i 
Hökarängen.

•  Biträdde Västerås stad vid 
förvärv och sedermera försälj-
ning av mark till Northvolt för 
uppförande av Northvolt Labs. 

 Tanja Tuominen medver-
kade i 17 transaktioner till 
ett värde av 2,7 miljarder 
kronor.

 Jan Berg medverkade i tio 
transaktioner till ett värde 
av 1,6 miljarder kronor.
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HANNES SNELLMAN

Underliggande 
aff ärsvolym:

2018: 19,1 miljar-
der kronor, 
varav finansie-
ring 11,6 miljar-
der kronor.

Antal jurister i 
fastighetstea-
met: Fem.

Exempel på 
aff ärer 2018:

•  Biträdde 
Brunswick 
Real Estate 
vid genomförande av grön direktfinansiering till Fabege med 
en total lånevolym om 1,6 miljarder kronor och drygt nio års 
löptid. Finansieringen avser ett centralt beläget kontorskvarter i 
Stockholm.

 Fredrik Olsson medver-
kade i två fastighets-
finansieringsärenden 
med ett värde av 4,9 
miljarder kronor.

 Paula Röttorp medver-
kade i nio fastighets-
finansieringsärenden 
med ett värde av 6,7 
miljarder kronor.
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GERNANDT & DANIELSSON

Underliggande 
aff ärsvolym:

2018: 19 miljar-
der kronor, 
varav finansie-
ring och obliga-
tionsemission 
15,3 miljarder 
kronor.

2017: 19,3 miljar-
der kronor, va-
rav finansiering 
5,45 miljarder 
kronor.

Antal jurister i 
fastighetsteamet: Åtta.

Exempel på aff ärer 2018:

•  Biträdde Byggmästare Anders J Ahlström i samband med dess 
försäljning av det helägda dotterbolaget Mitt Alby, inklusive hela 
koncernens fastighetsbestånd till fastighetsbolaget D. Carnegie 
& Co (nuvarande Hembla) till ett underliggande fastighetsvärde 
om 1,673 miljarder kronor.

•  Biträdde John Mattson Fastighetsföretagen i samband med 
dess förvärv av 480 lägenheter i Käppala från fastighetsbolaget 
Tagehus Holding AB.

 Caroline Jägenstedt 
Wikman.

 Bob Johansson medver-
kade i tre transaktioner till 
ett värde av 1,8 miljarder 
kronor.
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Under-
liggande 
aff ärsvolym:

2018: 11 
miljarder 
kronor, 
ingen finan-
siering.

2017: 46,9 
miljarder 
kronor, 
varav 27,4 
miljarder 
kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: 18.

Exempel på aff ärer 2018:

•  Biträdde Serneke vid försäljning av Säve flygplats till 
Castellum.

•  Biträdde Executive Property vid förvärv av kontors- och 
bostadsfastigheter i centrala Helsingborg av Midroc.

 Jessica Svantesson och Magnus Bengtsson med-
verkade totalt i 30 transaktioner till ett värde av 5,5 
miljarder kronor.
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DELPHI

Under-
liggande 
aff ärsvolym:

2018: 11,2 
miljarder 
kronor, 
varav 
finansiering 
1,5 miljarder 
kronor.

2017: 8,56 
miljarder 
kronor, 
varav finan-
siering 300 
miljoner kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: 20.

Exempel på aff ärer 2018:

•  Biträdde Acturum, ett bolag som samägs av FAM (Wallen-
bergstiftelsernas förvaltningsbolag) och Peab, vid avyttring 
av en fastighetsportfölj i Södertälje.

•  Biträdde Geely Group rörande nytt innovationscenter i 
Sverige nytt europeiskt innovationscenter på Lindholmen 
Science Park i Göteborg.

 Anders Hulegårdh med-
verkade i tolv ärenden till 
ett värde av 7,5 miljarder 
kronor.

 Nina Tour medverkade i 
nio ärenden till ett värde 
av 2,23 miljarder kronor.
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Underliggande aff ärsvolym:

2018: 5,2 miljarder kronor, 
ingen finansiering.

2017: 18,1 miljarder kronor, 
ingen finansiering.

Antal jurister i fastighetsteamet: 
Tio.

Exempel på aff ärer 2018:

•  Rådgav Barings vid förvärv av 
kontorsfastigheten Fleming-
gatan 7 i centrala Stockholm 
från Mengus.

•  Rådgav Logicenters vid förvärv av logistikfastighet i Arlanda staden från Skanska.

 Daniel Jönsson medver-
kade i tolv transaktioner 
till ett värde av 1,8 miljar-
der kronor.

 Mikael Laag medverkade 
i 15 transaktioner till ett 
värde av 2,88 miljarder 
kronor.
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EVERSHEDS 
SUTHERLAND

Underliggande aff ärsvolym:

2018: Genomförde 29 transak-
tion, varav fem inom finansie-
ring.

Antal jurister i fastighetsteamet: 
Tolv.

 Michael Nyman medver-
kade i tolv transaktioner 
till ett värde av 1,4 miljar-
der kronor.

 Tord Svensson medver-
kade i 17 transaktion till 
ett värde av 4,8 miljarder 
kronor.
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Världen är full av framstående syskonpar som excellerat i 
samma bransch. Inom fastighetsjuridiken heter det syskonparet 
Assur och Nimrod Badur. Men för brödraduon var det långt ifrån 
givet att det skulle bli juridik över huvud taget. 

– Man skulle väl kunna säga att det är en slump att vi hamnade 
här. Det var inte någon utstuderad karriärplan att vi skulle läsa till 
jurister. Vi skulle läsa vidare på universitetet båda två, men vad det 
skulle landa i och vad det skulle bli var en öppen fråga, säger Assur.

› Har ni fl er släktingar som är jurister?
– Nu har vi det, säger Assur och skrattar. Vår kusin Ninos är 

skattejurist och kommer snart börja på Rodamco, Sisilya, en annan 
yngre kusin är kommunjurist och vår systerson pluggar juridik i 

 Två bröder i framstående positioner på den 
svenska fastighetsjuridikscenen. För Fastig-
hetssverige berättar Assur och Nimrod Badur 
om rivaliteten under uppväxten, att stöta på 
varandra i projekt och tankarna på att arbeta 
tillsammans.  Text & bild: Axel Ohlsson

sedan började vi få in förvärv och så var det mer så att jag sa att jag 
kunde köra det också, eftersom jag ändå körde fi nansieringen.

– Jag kom in den vägen på fastighetssidan men hade inget utta-
lat fastighetsintresse på det sättet från början. Sedan gick jag över 
och blev bolagsjurist på Boultbee som då var ett fastighetsbolag 
som jobbade med köpcentrum.

– Där kan man säga att jag blev intresserad av frågorna på ett 
annat sätt. Då låg de på skrivbordet. Det var mycket hyresrätt, klas-

sisk fastighetsrätt. Jag har väl aldrig ogillat det, men nu började jag 
gilla det på riktigt. Men brorsan är den som hållit linjen hela vägen.

Nu sitter de som delägare på varsin framstående byrå. Nimrod 
på Morris Law och Assur på Vinge. 

› Hur det att ha sin bror inom samma fält?
Assur:
– Det är väl trevligt. Det fi nns en fördel i att man kan ha en 

dialog på ett helt annat sätt, inte bara det gamla vanliga släkttjafset 
på familjemiddagarna. Man har ett helt annat utbyte av varandra, i 
och med att vi båda är intresserade av branschen blir det en hel del.

Nimrod:
– Det är skönt att kunna bolla juridik. Det gör man så klart med 

kollegor också, men det händer att vi sitter på familjemiddagarna 
och pratar juridik.

Assur:
– Eller att man frågar: ”Hur löste ni den här frågan?” när det blir 

någon fråga som poppar upp som kan vara lite knepig.
Nimrod:
– Men vi har en sekretess att förhålla oss till så ibland kan det 

bli väldigt tyst också.
Assur:
– Jag tror möjligen att våra fruar kan vara rätt uttråkade av det där.
› Hur är det att stöta på varandra i jobbet?
Nimrod:
– Står vi på motsatt sida i konkreta projekt så låter vi alltid någon 

»Det finns en fördel i att man 
kan ha en dialog på ett helt 

annat sätt, inte bara det 
gamla vanliga släkttjafset på 

familjemiddagarna.«
Assur Badur 

ASSUR BADUR

Ålder: 42 år.

Bor: Huddinge (Fullersta).

Familj: Fru och fyra barn.

Titel: Advokat/Delägare på Vinge.

Tidigare arbetsgivare: Ceder-
quist, Stockholms tingsrätt, Boult-
bee, Setterwalls, NCC Property 
Development.

Fritidsintressen: Familjen och 
sport överlag, framförallt fotboll.
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NIMROD BADUR

Ålder: 39 år.

Bor: Kungsholmen.

Familj: Fru och två barn.

Titel: Advokat/Delägare på 
Morris Law. 

Tidigare arbetsgivare: Osborne 
Clarke, Bird&Bird, Hannes Snell-
man, Linklaters, Cederquist.

Fritidsintressen: Motorcyklar 
och fotboll.

Tyskland. Så det har blivit en del i generationerna under oss – trots 
att vi har försökt stoppa dem.

Vägen in i fastighetsrätt gick längs olika vägar. Nimrod 
hade fokus mot fastigheter redan under juristutbildningen medan 
Assur hamnade där efter att först ha arbetat med fi nansiering.

Nimrod:
– Jag har väl haft ett rätt uttalat fastighetsintresse: Från trai-

neetjänstgöringen på Setterwalls till Linklaters och vidare har jag 
bara jobbat med fastighetstransaktioner, aldrig något annat. Jag 
har alltid gillat fastigheter. Hyresjuridiken är rolig och sen när man 
börjar se transaktionerna och det kommersiella så blev det konkret 
på ett helt annat sätt.

Assur:
– Jag var bank- och fi nansare och jobbade bara med förvärvs-

fi nansiering i nästan fyra år.
Förr var det väl lite lösare på advokatbyråerna i vem som gjorde 

vad. Jag gjorde jättemycket fastighetsförvärvsfi nansiering och 

Familjerätten
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ADVOKATFIRMAN TÖRNGREN MAGNELL KB
Västra Trädgårdsgatan 8, 111 53 Stockholm

Telefon 08-400 283 00
www.torngrenmagnell.com

TRANSAKTIONER
•  Köp och försäljning av fastigheter  

och fastighetsbolag
•  Joint Ventures och andra former  

av samarbeten
• Aktiemarknadsfrågor
• Strukturfrågor

FASTIGHETSRÄTT
• Hyresrätt och arrende
• Servitut, ledningsrätt m m
• Fastighetsbildning
• Expropriation
• PBL, utveckling och exploatering
• Entreprenader
• Infrastruktur
• Bostadsrättsfrågor 
• Tvister

FASTIGHETSFINANSIERING
• Förvärvsfinansiering
• Projektfinansiering
• Byggkreditiv
• Obligationer

annan hantera det, för vi får inte hamna i en direkt relation till 
varandra, säger Nimrod och fortsätter:

– Men det var någon gång en klient använde oss båda. Då 
hände det rätt ofta att vi blandades ihop så det kom mejl till mig 
som inleddes med ”Hej, Assur”.

Assur: 
– Jag tycker ofta det är så att man stöter ihop med folk som 

morsar på en där man får säga att man nog inte har träff ats. Då 
börjar de dra upp exempel på var man setts och då är det direkt: 
”Jaha, du menar Nimrod.” Men det är rätt kul på ett sätt också.

Familjen Badur – i vilken syskonskaran utöver Assur och 
Nimrod även innehåller en äldre syster – bodde under brödernas 
uppväxt först i Göteborg innan man fl yttade till Södertälje. Trots 
att det bara skiljer tre år mellan Assur och Nimrod var det tillräck-
ligt för att inte ingå i samma umgängeskrets under uppväxten.

Nimrod:
– Även om man kan tycka att det inte är en jättestor åldersskill-

nad så har vi alltid haft helt separata umgängeskretsar i princip. 
Det är på senare år som umgängeskretsarna har vuxit ihop. Men vi 
har haft väldigt lika intressen hela tiden med fotbollen och pingis 
och allt vad det är.

Assur:
– Sedan har vi assyrisk bakgrund så man hänger rätt mycket 

med varandra i släkten. Där har man hela tiden en naturlig mötes-
plats som ligger helt utanför det yrkesrelaterade.

Nimrod:
– Tidvis har vi ändå umgåtts väldigt mycket. När vi var yngre 

var det mycket sporten och intressena. Fotbollen fi nns med i dag 
också, som när vi coachade laget tillsammans när Assurs äldsta 
började spela fotboll.

– Annars har det väl blivit mycket med just jobbet på senaste. 
Jag har fl yttat till Kungsholmen och du till Huddinge, det gör 
också att vi inte ses lika ofta. 

När vi båda bodde i Södertälje synkade vi tågresor och annat – här 
i stan är det mer att vi tar en lunch eller en kaff e för att hinna ses lite.

– Annars var vi nog bittra rivaler fram till gymnasieåldern.
Assur:
När vi var yngre fajtades vi om allt: Tennismatcherna ute på 

asfaltbanan, fotbollsmatcherna på gården. Allt var extremt täv-
lingsinriktat.

Nimrod:
– Good times.
› Hur är det i dag: Är ni lagkamrater eller konkurrenter?
Assur: 
– I dag är vi mer lagkamrater än att vi tävlar mot varandra.
Nimrod:
– Det är svårt att tävla i det här. Det är klart att någon kan få 

göra en fi n aff är där man känner att man själv skulle velat vara.

Assur och Nimrod har följts åt runt i Stockholms byråvärld – 
däribland Lagerlöf Leman/Linklaters, Setterwalls och Cederquist 
– men aldrig varit på samma plats samtidigt.

› Finns det någon tanke hos er att jobba tillsammans i framtiden?
– Vi har fått den frågan rätt många gånger. Många tror att det 

är så naturligt bara, speciellt nu när vi jobbar i samma verksam-
hetsområde. Då är det närmast att folk undrar vad vi väntar på. 
Men jag vet inte … det är inte så enkelt tror jag. Sedan vet man 

inte om vi hade funkat att sitta under samma tak. Förmodligen 
hade det gått så klart, säger Nimrod.

– Ja, det tror jag det hade. Men vi är delägare på varsitt ställe 
nu. Det är väl om man någon gång skulle varva ner och ta det lite 
lugnare och då köra. Jag tror det skulle gå bra för vi kommer bra 
överens, säger Assur.

– Men om folk redan nu har problem att hålla isär vem som är 
vem av oss kan man bara föreställa sig hur det skulle vara om vi 
satt på samma byrå.

Båda skrattar innan Nimrod fortsätter:
– Vi trivs där vi är nu och då fi nns det ingen omedelbar plan om 

att förändra. Det är kanske mer våra fruar som har varit på oss att 
gå ihop och ta det lite lugnare eftersom vi jobbar rätt så mycket 
båda två. Men vem vet, vi håller det öppet.

Om bröderna Badur blir lagkamrater på samma byrå får fram-
tiden utvisa. Klart är dock att det i augusti fi nns ett tillfälle när 
vänskapen åter byts mot rivalitet: Advokat-SM i fotboll.

Nimrod:
– Där har man chansen att trycka till den andre lite extra.

Assur:
– Ja, då kan man ge igen lite.
Nimrod:
– Vi håller på att ladda för advokat-SM redan nu.
Assur:
– Vi också. Vi kommer med ett riktigt bra lag i år. Det kommer 

folk från vårt Göteborgskontor som spelat i ettan. Vi försökte få 
loss dem redan förra året men lyckades inte. Nu har jag skickat 
outlook invites och blockat deras kalendrar långt i förväg. Så nu 
rustas det rejält!

Nimrod:
– Vi har en klient som spelat i pojklandslagen. Jag ska försöka 

ge honom en praktikplats.
Båda bröderna skrattar.
Assur:
– Det fuskas en del som du hör. Det är många praktikanter som 

helt plötsligt dyker upp.
– Linklaters var värst. De fi skade upp ett par engelsmän som 

hade spelat rätt högt i de engelska ligorna och som fortfarande var 
under 30 och ganska fi t – det gick inte att stå emot dem.  

»Det är kanske mer våra fruar 
som har varit på oss att gå 

ihop och ta det lite lugnare.«
Nimrod Badur 

I SAMMA LAG. Efter att ha 
tävlat mot varandra under 
uppväxten ser Nimrod 
och Assur varandra som 
lagkamrater i dag.

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK
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› Vilken är den mest intressanta marknadstrenden just nu?

 Fägerquist

– Vi ser sedan en tid tillbaka ett stort fokus på 
lager- och logistikfastigheter. Detta är ett segment 
där vi, inte minst utifrån en internationell jämfö-
relse, ser att avkastningsnivåerna är sjunkande. Inom 

handel ser vi fortsatt motsatt utveckling i många 
lägen. Även samhällsfastigheter med längre kontrakt med trygga 
off entliga aktörer som hyresgäster är ett intressant segment. 

 Sundberg

– En intressant och tydlig trend på marknaden just 
nu är att såväl bostadshyresgästernas som lokalhy-
resgästernas behov har börjat skifta, från stabilitet 
till fl exibilitet. När det gäller kommersiell uthyrning 

har de senaste årens digitalisering öppnat upp för mer 
dynamiska arbetsformer och behovet av fysiska möten har 
minskat. I och med millenniegenerationens intåg på bostads- och 
arbetsmarknaden ställs istället allt högre krav på att fastighetsägare 
och hyresvärdar tillgodoser behoven av rörlighet (genom till 
exempel fl exiblare hyrestider) och tillgång till kringtjänster (såsom 
gemensamma IT-system och hantering av post/leveranser 
etcetera). Som en följd av detta ser vi nu att många fastighetsbolag 
hakar på trenden med nya uthyrningsformer som coworking och 

coliving. Även den fortsatta urbaniseringen bidrar till förändringar 
på hyresmarknaden. Konkurrensen om den begränsade yta som 
fi nns att tillgå i storstäderna medför kreativa lösningar och 
eff ektiviseringar som i sin tur genererar hållbarhetsmässiga 
fördelar. Hållbarhet i sig är ju ingen ny trend men det är glädjande 
att den håller i sig.

 Haneklint

– Ett mycket stort intresse för samhällsfastigheter i 
kombination med stora svårigheter på retailsidan, 
som också lett till ett extra fokus på logistikfastig-
heter. Vi ser också ett stort internationellt intresse 

för den svenska fastighetsmarknaden, där de interna-
tionella aktörerna är mer framgångsrika vid auktionsprocesser än 
vad de har varit tidigare.

 Wallberg

– Intresset har förskjutits från nyproduktion av 
bostadsrätter till hyresrätter och då, i vissa fall, med 
inslag av en del nya grepp (till exempel delade 
arbetsplats- och boendelösningar). Vidare är även 

digitaliseringen av fastighetsbranschen en intressant 
trend att bevaka, eftersom digitaliseringen kan komma att få 
många positiva eff ekter för fastighetsägare. 

Juridikpanelen analyserar 
marknadstrenderna

 Jon Fägerquist, 
Lindahl

 Erik Wallberg, 
Front Advokater

 Jens Haneklint, 
Törngren Magnell

 Hanna Sundberg, 
Kilpatrick Townsend

› Coworking är en ny het trend i fastighetsbranschen. Vilka juri-
diska utmaningar ställer coworkingavtal?

 Fägerquist

– Coworking är en het trend som ligger väl i linje 
med den ökade efterfrågan på fl exibla hyresavtal 
som förelegat under en längre tid. Coworkingavtal 
kan ha olika innehåll och den rättsliga kvalifi ce-

ringen av ett coworkingavtal beror på omfattningen av 
och villkoren för upplåtelsen. I det fall avtalet anses utgöra ett 
hyresavtal blir tvingande regler i hyreslagen tillämpliga, vilket 
exempelvis ställer krav på utformningen av en uppsägning och 
aktualiserar frågor om det indirekta besittningsskyddet. Vidare 
medför coworking momsfrågor eftersom det är oklart om de 
fl exibla ytor som upplåts inom ramen för ett coworking-koncept 
omfattas av reglerna om frivillig skattskyldighet för moms.  

 Sundberg

– Coworking-konceptet ger upphov till en rad intres-
santa frågeställningar, bland annat om ett cowor-
kingavtal i juridisk mening är ett hyresavtal eller ett 
tjänsteavtal. Vidare kan man fundera på om det är 

ändamålsenligt att tillämpa hyreslagen på denna typ 
av avtalsförhållande med tanke på att ett av de starkaste motiven 
bakom hyreslagen är att tillgodose det skyddsbehov som en 

lokalhyresgäst kan antas ha (har till exempel en coworking-med-
lem samma skyddsvärda behov av det indirekta besittningsskyddet 
som den traditionella lokalhyresgästen?). En stor utmaning med 
detta relativt nya koncept är att det ännu ej fi nns någon vägle-
dande praxis på området. Rådande osäkerhet kring hur coworking 
förhåller sig till gällande hyreslagstiftning leder till att förutsägbar-
heten för avtalsparterna minskar, det är därför viktigt att skapa 
tydlighet i frågan för att undvika att det hyresrättsliga regelverket 
hämmar utvecklingen av den kommersiella hyresmarknaden.

 Haneklint

– Vår hyresrättsliga lagstiftning stämmer dåligt 
överens med denna typ av upplägg, vilket leder till 
svårigheter vid utformning av avtal. Till exempel 
fi nns det komplexa frågor om andrahandsuthyrning 

och kringservice som är svåra att hantera med dagens 
hyreslagstiftning.  

 Wallberg

– Coworking har många fördelar men det fi nns en 
del utmaningar. Som alltid när fl era ska dela på och 
samsas om något krävs en mer noggrann och 
detaljerad reglering av parternas rättigheter och 

skyldigheter, i detta fall särskilt i förhållande till andra 
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 Hur ska fastighetsbolag förhålla sig till juridiska frågor som följer 
med coworking, vilken fastighetsjuridisk fråga bör ligga överst på 
bostadsminister Per Bolunds bord och vilka är de mest intressanta 
marknadstrenderna? Fyra profiler – Jon Fägerquist, Lindahl, Hanna 
Sundberg, Kilpatrick Townsend, Jens Haneklint, Törngren Magnell, 
och Erik Wallberg, Front Advokater – ger sin syn på frågorna i Fastig-
hetssveriges juridikpanel.  Text: Axel Ohlsson

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK
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nyttjare av utrymme. Vidare utgör de kortare avtalstiderna inte 
samma ekonomiska trygghet för en fastighetsägare som ett 
sedvanligt lokalhyresavtal.

› Flera bostadsutvecklare har stämningar hängande över sig gäl-
lande upphävning av förhandsavtal – hur ser du på situationen 
och vad tror du det kommer att leda till? 

 Fägerquist

– Timingen för den senaste tidens rättsutveckling 
kopplat till förhandsavtal är naturligtvis negativ för 
aktörer inom bostadsutveckling. Detta är därför 
självklart en fråga som många av våra klienter har 

stort fokus och bevakning på för närvarande, men det 
är i sammanhanget viktigt att notera att det sannolikt rör sig om 
förhållandevis få antal avtal sett i förhållande till det totala antalet 
förhandsavtal som tecknas varje år. Med hänsyn till pågående 
rättsprocesser är det dessutom bara en tidsfråga innan högre 
instans kommer att ta ställning till relevanta frågeställningar som 
förhoppningsvis kan klargöra de rättsfrågor som aktualiserats. 

 Sundberg

– Domstolsavgöranden som avser prövning av 
förhandsavtal har hitintills varit få men vi ser nu en 
ökning av denna typ av tvister i domstol vilket 
förhoppningsvis leder till ett klargörande av rätts läget. 

Det fi nns ett fl ertal frågeställningar kring förhandsavtal 
som behöver besvaras, bland aannat hur långt konsumentskyddet 
sträcker sig och vid vilken tidpunkt en reklamation eller hävning av 
avtalet ska ske. Samtidigt som konsumentskyddet bör vara eff ektivt 
när det gäller förvärv av nyproducerade bostäder är det viktigt att 
principen om avtalsbundenhet upprätthålls. För att skapa större 
trygghet för såväl konsumenter som bostadsutvecklare vore det bra 
om formkraven för förhandsavtalen förtydligades, antingen genom 
vägledande avgöranden i domstol eller genom en översyn av 
bostadsrättslagen. Någon lagändring tycks dock inte vara aktuell 
med tanke på regeringens avvaktande inställning så det verkar bli 
upp till domstolarna att tydliggöra vad som gäller.

 Haneklint

– Vår bedömning är att det kommer att bli allt 
svårare att ”sälja på ritning” i ett tidigt skede. Det 
innebär att en redan pressad marknad kommer att 
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få ännu svårare att fi nna fi nansiering. Detta har lett till en intressant 
diskussion hos bostadsutvecklarna om hur projekten ska defi nieras 
från början för att lättare uppnå nödvändiga nyckeltal, med en 
rörelse mot fl er men mindre projekt. Även om det fi nns ett antal fall 
under prövning innebär inte det att alla köpare kommer att få rätt 
att häva sina avtal men den ovissa utgången påverkar givetvis 
marknaden negativt. En särskild svårighet är att många ärenden 
tenderar att bli förlikta, vilket gör att det inte fi nns särskilt mycket 
vägledning i domstolspraxis kring dessa avtalstolkningsfrågor.    

 Wallberg

– Då byrån har pågående ärenden med bäring på 
denna fråga avstår jag från att uttrycka någon 
uppfattning. Frågan är annars förstås högintressant.   

› Vilka övriga förväntade juridiska nyheter framöver kommer att 
påverka fastighetsmarknaden mest? Hur bör bolagen agera?

 Fägerquist

– Vi har under fl era år haft låga och till och med 
negativa räntor i Sverige, vilket har inneburit att 
tillgången till kapital varit god med gynnsamma 
fi nansieringsmöjligheter och stort intresse från 

investerare att öka fastighetsinnehaven. Den 1 januari 
2019 infördes regler om ränteavdragsbegränsningar. Dessa regler 
träff ar givetvis alla aktiebolag, men påverkar framförallt bolag med 
hög belåningsgrad med höga räntekostnader. Fastighetsbolag hör 
typiskt sett till denna kategori av bolag. I takt med att räntorna höjs 

kommer sannolikt de nya reglerna få en ökad eff ekt och medföra 
behov för berörda bolag att genomföra en översyn av aktuell 
fi nansiering och på sikt möjligen även skäl för omstruktureringar.

 Sundberg

– Såvitt avser bostadsmarknaden ska det bli intressant 
att följa vad som händer med regeringens förslag till 
åtgärder mot missbruk av hyresrätter. Problemet må 
huvudsakligen vara centrerat till Stockholm men det 

skapar svårigheter för människor att fl ytta hit för att 
arbeta och studera vilket hindrar tillväxten, förhoppningsvis kan 
förslaget leda till en bättre fungerande hyresbostadsmarknad än den 
vi har idag. När det gäller fastighetsbranschen generellt är de 
ständigt aktuella frågorna om kommande räntehöjningar, ränteav-
dragsbegränsningar och ökad skatteexponering av fortsatt intresse. 
Fastighetsbolagen bör rusta för en svagare konjunktur och sämre 
tider innebär självklart utmaningar men även möjligheter. Ett 
exempel på detta är aktörer som omvandlar bostadsrätter till 
hyresrätter till följd av den sviktande nyproduktionsmarknaden. 

 Haneklint

– Naturligtvis fi nns fortfarande de aviserade 
skatteändringarna vad gäller paketering etcetera i 
bakhuvudet på många fastighetsaktörer, även om 
det inte längre uppfattas som en ändring som 

ligger i närtid. Dock är det inte kommande lagstift-
ning som skapar mest oro, utan snarare hur ålderstigen lagstiftning 
kan anpassas till rådande trender. Jag tänker då särskilt på 
hyreslagens tillämpning på coworking och bostadsrättslagens 
tillämpning på försäljning av bostadsrättsprojekt i tidiga skeden.

 Wallberg

– Jag bedömer att exploatörer kommer att få en mer 
aktiv och drivande roll vid framtagande av detalj-
planer. Möjligheter till detta fi nns som jag ser det 
redan idag och utnyttjas också i viss utsträckning. 

En nyligen presenterad utredning (SOU 2019:9) i 
ämnet understryker bara att utvecklingen kommer att fortsätta i 
den riktningen. Även detaljhandelsskiftets påverkan på branschen 
är intressant, eftersom användningen av sedvanliga lokaler 
sannolikt kommer att minska till förmån för en ökad e-handel, 
samtidigt som efterfrågan på logistikfastigheter bör öka.

»Fastighetsbolagen bör rusta 
för en svagare konjunktur 
och sämre tider innebär 

självklart utmaningar men 
även möjligheter.«

Hanna Sundberg 
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› Sverige fi ck efter en långdragen process en ny regering och en ny 
bostadsminister. Vilka fastighetsjuridiska frågor bör ligga överst 
på Per Bolunds bord?

 Fägerquist

– Åtgärder för att ytterligare förenkla och eff ektivi-
sera plan- och byggprocessen bör vara prioriterat. 
Det har varit fokus på dessa frågor under fl era 
mandatperioder, men det rör komplexa frågor och 

tidigare åtgärder har dessvärre inte lyckats fullt ut.  

 Sundberg

– Trots att den svenska ekonomin går fortsatt bra 
fortsätter bostadsbyggandet att sjunka vilket 
borde oroa politiker som Per Bolund. Vi ser nu 
konsekvenserna av de senaste årens omfattande 

åtgärder för att bromsa pris- och skuldutvecklingen 
på bostadsmarknaden och från politiskt håll behöver man 
framförallt fundera på hur trösklarna kan sänkas för dem som 
ska in på bostadsmarknaden för första gången. Vidare fi nns ett 
fortsatt behov av åtgärder för att förenkla exempelvis plan- och 
bygglovsprocesser för att eff ektivisera och stimulera byggandet i 
Sverige.

 Haneklint

– Bostadshyresmarknaden måste på sikt avregleras, 
den är totalt dysfunktionell. En annan prioriterad 
fråga borde vara att modernisera hyreslagstift-
ningen och anpassa den till rådande marknadsför-

utsättningar, inklusive att separera lokalhyresrätt 
och bostadshyresrätt i två olika lagar. Ytterligare en fråga är att 
ta ett helhetsgrepp på bostadsmarknaden i våra storstäder för att 
få till en rörligare marknad (inklusive ränte- och amorterings-
krav, reavinstskatt, fastighetsskatt och så vidare). Även bostads-
rättslagen bör få en genomsyn med tanke på de många frågor 
försäljning av bostadsrättsprojekt i tidiga skeden har gett 
upphov till.

 Wallberg

 – En översyn av hyreslagstiftningen.

› Vilka slags uppdrag får ni mer och mer av?

 Fägerquist

Vi ser en ökning av uppdrag som innefattar strate-
giska bytesaff ärer, vilket öppnar upp för transaktio-
ner och utvecklingsmöjligheter som annars inte 
hade funnits. Vi märker även av ett fortsatt starkt 

intresse för fastighetsprojekt som genomförs inom 
ramen för joint ventures. 

 Sundberg

– Jag uppfattar egentligen inte att det har skett några 
stora förändringar när det gäller typen av ärenden 
som vi arbetar med i fastighetsgruppen men de 
senaste åren har vi sett en markant ökning av så 

kallade forward-transaktioner. Vår entreprenadrätts-
grupp arbetar i högre grad med tvister än traditionell entreprenad-
rättslig rådgivning nu vilket möjligen ligger i linje med en 
avtagande högkonjunktur och minskade marginaler. 

 Haneklint

– Utvecklingsprojekt och försäljningar i tidiga 
skeden, joint venture-samarbeten, större entrepre-
nadkontrakt med fokus på uppförande av industri-
anläggningar och förnyelsebara energi. Vi har också 

fått fl era större internationella mandat som rör attrak-
tiva fastigheter i storstäderna.

 Wallberg

– Uppdrag som sammanhänger med att många 
infrastruktur- och exploateringsprojekt nu är under 
genomförande; fl er tvister med anknytning till 
exploatering och entreprenad.

› Vad är det viktigaste som hänt hos er senaste halvåret?

 Fägerquist

– När det gäller vårt kontor i Göteborg där jag är 
verksam har vi sedan något år tillbaka haft en 
generationsväxling bland delägarna. Jag 
upplever att detta arbete har fungerat mycket 

väl. Det känns riktigt roligt att nya personer har 
tagit större plats i organisationen och att vi tillsammans med 
övriga kollegor fortsätter att utveckla verksamheten. Lindahl 
har även genomfört ett antal nyckelrekryteringar den senaste 
tiden. Exempelvis har vi på ett positivt sätt förstärkt vår 
bank- och fi nansrådgivning kopplat till fastigheter. Det bidrar 
till att vi fortsätter att stärka vår position som en fullservice-
byrå inom fastighetsrätt.

 Sundberg

– Kilpatrick Townsends Stockholmskontor 
fortsätter att växa vilket är väldigt roligt och 
på senare tid har vi gjort en del riktigt bra 
rekryteringar. Vi har även förlängt vårt 

hyreskontrakt nyligen och efter en tid med 
pågående renoveringsarbeten kan vi nu fortsätta njuta av våra 
fi na lokaler ute på Blasieholmen. På ett mer personligt plan 
känns det kul att kunna titulera sig som partner sedan 
årsskiftet.

 Haneklint

– Rekrytering av en tredje delägare till vår 
fastighetstransaktionsgrupp, Natalie Bretz. 
Natalies mångåriga erfarenhet av entreprenad-
juridik, forward funding och forward purchase 

projekt kompletterar övriga delägares kunskaper 
och gör att vi, tillsammans med våra kollegor inom bank- och 
fi nans, kan erbjuda marknaden ett komplett serviceutbud av 
juridiska tjänster inom fastigheter. 

 Wallberg

– Att vårt fastighetsteam under 2019 har passerat 
20 medlemmar och att vi känner oss allt 
tryggare med att vår rådgivning täcker hela det 
fastighetsrättsliga området.  

»Bostadshyresmarknaden 
måste på sikt avregleras, 

den är totalt dysfunktionell.«
Jens Haneklint 
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Advokaten har ordet

 Under de senaste 
åren har förekom-
sten av så kallade 

triple net-hyresavtal på 
den svenska fastighets-
marknaden stadigt ökat 
och fastigheter med 
denna typ upplägg har 

blivit allt hetare som 
investeringsobjekt. Detta 

genererar betydande arbete såväl 
på transaktionssidan som vid hyresavtals-
skrivande. Som exempel kan nämnas Prologis 
förvärv av logistikfastigheter från Bockasjö och 
Alecta i början av april 2019. En transaktion 
som omfattade 11 logistikfastigheter belägna i 
mellersta och södra Sverige med en total uthyr-
ningsbar yta om ca 29 000 kvadratmeter.

Det engelska uttrycket ”triple net lease” 
är en benämning på ett hyresavtal där hyres-
värden lägger över tre större kostnadsposter, 

som i traditionella hyresavtal brukar bäras av 
hyresvärden, på hyresgästen. De tre kostnads-

posterna är underhåll, fastighetsskatt och försäkring. Det är sedan 
länge praxis på den svenska hyresmarknaden för kommersiella 
hyresavtal att hyresgästen ska betala ersättning till hyresvärden för 
lokalens andel av fastighetens fastighetsskatt. Gällande underhålls-
kostnader ska, enligt den traditionella fördelningen, dessa fördelas 
på så sätt att hyresgästen ansvarar för och bekostar underhåll av de 
inre delarna av lokalen såsom ytskikt på golv, väggar och tak samt 
på inventarier och anläggningar som tillhandahållits av hyresvär-
den specifi kt för hyresgästens verksamhet. Hyresvärden ansvarar 
för och bekostar allt övrigt underhåll på fastigheten. Hur denna 
ansvars- och kostnadsfördelning ska göras är alltid en viktig fråga 
vid förhandlingen av ett hyresavtal. Vad avser försäkringen är det 
vanligast att hyresgästen har en skyldighet att försäkra lokalen 
samt sin verksamhet och att hyresvärden ansvarar för att en sed-
vanlig fastighetsförsäkring fi nns på plats.

En vanlig situation där olika varianter av triple net-avtal 
används är vid sale and leaseback-upplägg. I ett sådant upplägg 
säljer det fastighetsägande bolaget fastigheten till exempelvis en 
fastighetsfond eller liknande investerare. Samtidigt tecknas ett 
långt hyresavtal på vanligtvis 15–25 år där säljaren blir hyresgäst 
och fortsätter sin verksamhet. Fördelen för säljaren är att kapital 
frigörs genom försäljningen av fastigheten samtidigt som säljaren 
kan fortsätta att bedriva sin verksamhet utan att behöva fl ytta. 

Triple net-avtal 
 Hur fungerar den nuvarande hyreslagen med den ökande andelen 
triple net-avtal – och hur behöver den utvecklas? Gustaf Ström och 
Mats Eriksson på DLA Piper reder ut begreppen.

Den nya ägaren ser upplägget som en renodlad kapitalinvestering 
och har sällan resurser eller intresse av att ägna sig åt traditionell 
fastighetsförvaltning. En förutsättning för ett sådant upplägg är att 
den nya ägaren inte ska ha några andra kostnader för fastigheten 
än kapitalkostnaden för förvärvet. Följaktligen avtalar parterna om 
att allt ansvar för underhållet samt alla kostnader relaterade till 
fastigheten ska belasta hyresgästen.

En annan situation där det blir allt vanligare med triple net-
avtal är vid så kallade ”build to suit lease” där hyresvärden uppför 
en fristående byggnad helt anpassad till en hyresgästs verksamhet, 
ofta enligt hyresgästens egna specifi kationer och ritningar.  Denna 
typ av upplägg är vanligt förekommande vid exempelvis uthyrning 

av logistikfastigheter och tillverkningsindu-
stri. Även i dessa fall blir det allt vanligare 
att hyresvärden inte är en fastighetsägare i 
traditionell mening utan en mer renodlad 
investerare och denne vill då, precis som i 
fallet med ”sale and leaseback”, inte ansvara 
för underhåll eller bära andra kostnader än 
kapitalkostnaden. Vid ”build to suit lease” 
tar dessutom fastighetsägaren ofta en större 
risk i och med det att en specialanpassad 
byggnad generellt sett blir dyrare att an-
passa efter en ny typ av verksamhet än den 
som byggnaden ursprungligen uppfördes 
för. I vissa extrema fall kan det bli nöd-
vändigt att riva byggnaden och uppföra 
en ny vid hyresavtalets upphörande, 
om inte den ursprungliga hyresgästen 
ska fortsätta att bedriva verksamhet i 
byggnaden.

Eftersom hyresvärdens avsikt 
vid de situationer som beskrivs här är 
att göra en kapitalinvestering, beräk-
nas hyran ofta inte med utgångspunkt 

av logistikfastigheter och tillverkningsindu-
stri. Även i dessa fall blir det allt vanligare 
att hyresvärden inte är en fastighetsägare i 
traditionell mening utan en mer renodlad 
investerare och denne vill då, precis som i 
fallet med ”sale and leaseback”, inte ansvara 
för underhåll eller bära andra kostnader än 
kapitalkostnaden. Vid ”build to suit lease” 
tar dessutom fastighetsägaren ofta en större 
risk i och med det att en specialanpassad 
byggnad generellt sett blir dyrare att an-
passa efter en ny typ av verksamhet än den 
som byggnaden ursprungligen uppfördes 
för. I vissa extrema fall kan det bli nöd-
vändigt att riva byggnaden och uppföra 
en ny vid hyresavtalets upphörande, 
om inte den ursprungliga hyresgästen 
ska fortsätta att bedriva verksamhet i 

Eftersom hyresvärdens avsikt
vid de situationer som beskrivs här är 
att göra en kapitalinvestering, beräk-
nas hyran ofta inte med utgångspunkt 
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– en ökande trend i otakt         med hyreslagstiftningen

»Hyran beräknas ofta inte 
med utgångspunkt i mark-

nadshyra utan efter hyresvär-
dens investering i fastigheten.«
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i marknadshyra utan efter hyresvärdens investering i fastigheten. 
Vidare förekommer det att triple net-avtal innehåller åtaganden 
för hyresgästen att erlägga full hyra oavsett lokalens skick. Vi har 
även sett exempel på avtal där hyresgästens åtagande att betala hyra 
fortsatt att gälla trots att hela eller delar av lokalen blivit obrukbara 
under hyresperioden. Det fi nns till och med exempel på att hyres-
gästen åtagit sig att på egen bekostnad bygga upp byggnaden ifall 
denna skulle förstöras exempelvis vid en brand eller liknande och 
dessutom betala hyra under tiden som byggnaden återuppförs.

12 kapitlet jordabalken (hyreslagen) är inte anpassad efter 
denna typ av avtal eftersom hyreslagen i mycket stor utsträckning 
är skriven med utgångspunkt i att hyresvärden är en aktiv och 
professionell fastighetsägare som dessutom anses vara den starkare 
parten i ett hyresförhållande. Hyreslagen utgår därmed ifrån att 
det är hyresvärden som bär risken för byggnaden och att hyres-
värden i stor utsträckning är ansvarig för byggnadens underhåll. 
Vidare framgår det av hyreslagen att hyran, om denna inte utgörs 

av ett fast belopp, ska följa en godtagbar beräkningsgrund. I långa 
hyresavtal där allt underhållsansvar åvilar hyresgästen kan det där-
för bli mycket svårt för hyresgästen att i förväg beräkna hyran. Det 
kan därmed ifrågasättas om renodlade triple net-avtal verkligen 
står i överensstämmelse med hyreslagens bestämmelser. 

Då vi ser stora förändringar på hyresmarknaden, både vad 
gäller den avtalstyp som beskrivs här, men även på grund av att det 
fi nns krav på större fl exibilitet för hyresgäster (där den nuvarande 
coworking-trenden är den kanske tydligaste indikationen) är 
det enligt vår uppfattning dags för en revidering av hyreslagen, 
åtminstone vad gäller kommersiella lokaler. 

Det ska avslutningsvis nämnas att det enligt vår erfarenhet 
än så länge är vanligast med olika varianter på triple net-avtal, där 
framför allt underhållsansvaret fortfarande till viss del delas mellan 
hyresvärd och hyresgäst. Det står dock klart att renodlade triple 
net-upplägg är på uppgång.  

»I långa hyresavtal där allt underhållsansvar åvilar 
hyresgästen kan det därför bli mycket svårt för 

hyresgästen att i förväg beräkna hyran.«

BILD: ISTOCKPHOTO
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och transaktion och flera profiler 
ger sin syn på läget i branschen.
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Översikten bygger på uppgifter från 
bolagen själva och gör inte anspråk på att 
vara komplett. Vissa bolag har valt att inte 
lämna ut samtliga uppgifter.

TEMA: KONSULTER

Sveriges största 
transaktionskonsulter

 Fastighetssverige gör en översikt av 23 
svenska konsulter på den heta svenska 
transaktionsmarknaden.  Text: Axel Ohlsson

Nordanö levererade ett väldigt starkt resultat under 2017. 
Under 2018 och Q1 2019 fortsatte man på den inslagna vägen med 
ännu starkare resultat. Under perioden genomförde man säljuppdrag 

Stora aff ärer i fokus 
för Nordanö

 Nordanö levererade ett mycket starkt 
resultat under 2018 och första kvartalet 2019. 
Bakom de 26,6 miljarder kronor i underlig-
gande transaktionsvolym för säljuppdragen 
ligger hårt arbete – men också ett fokus på 
större transaktioner.
– Vi har haft väldigt hög marknadsandel på af-
färer över två miljarder kronor, säger partnern 
Sven Dahlin.

till en underliggande transaktionsvolym om 26,6 miljarder kronor.
– Vi är väldigt nöjda med 2018 och även med början av 2019, 

säger Sven Dahlin.
› Vad ligger bakom era resultat?
– Det handlar om mycket hårt arbete från samtliga. Ska man 

bryta ner det ytterligare fi nns lite olika faktorer.
– Vi har haft väldigt låg personalomsättning – alla som är part-

ners hos oss har varit i fi rman i minst tio år. Jag tror att vi upplevs 
som en stabil part. Vi har en genomförandegrad på 97 procent av 
våra säljuppdrag.

– Sedan har vi fokuserat på att göra större och mer komplexa 
transaktioner. Vi hade en bra marknadsandel i allmänhet, men tit-
tar man på aff ärer över två miljarder är våra marknadsandelar ännu 
högre: 47 procent i Sverige och 60 procent i Stockholm från 2016 
till i dag. Vi har förmånen att få göra de stora aff ärerna.

› Hur tycker du att marknaden i stort var under fj olåret?

– Vi tycker att marknaden har varit bra. Sedan kanske vi har 
blivit lite färgade av att vi mestadels arbetat med större aff ärer i 
Stockholm och större landmark-transaktioner. Där har det varit 
ett väldigt tryck från köpare. Jag är inte säker på att det är samma 
tryck i alla marknader. 

– Men transaktionsvolymen var bra 2018. Det är väl ett lack-
mustest för hur marknaden varit.

Hur har inledningen av 2019 varit och hur tror du att det här 
året kommer sluta?

– Vi tycker att det har varit bra. Det har kommit in ett antal nya 
uppdrag och framför allt har vi fått in mycket förfrågningar under 
de senaste veckorna om saker att sälja – och efterfrågan är det 
ingen brist på. Därmed ser likviditeten fortsatt god ut.  

– Men sedan vet man aldrig vad som händer. Den största 
enskilda risken avseende likviditeten är att något oförutsett händer 
eller att den globala konjunkturnivån försvagas.  

NORDANÖ
26,6 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 22.

Ansvarig för transaktionsteamet: Sven Dahlin.

Antal genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019: 23.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2018–Q1 2019: 
26,6 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019:

•  Bistod Akelius vid försäljning av bostäder i Göteborg och 
Stockholm till Victoria Park för 4,7 miljarder kronor.

•  Bistod Areim vid försäljning av kontorsfastigheten Solna Port i 
Stockholm till Fastpartner för två miljarder kronor.

•  Bistod AMF Fastigheter vid försäljning av Skandias huvudkon-
tor i Stockholm till Allianz Real Estate för 1,8 miljarder konor.

Antal genomförda köpuppdrag 2018–Q1 2019: Två.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 2018–Q1 2019: 
775 miljoner kronor.

Exempel på genomförda köpuppdrag 2018–Q1 2019:

•  Bistod Willhem vid förvärv av PP Pensions bostadsportfölj i 
Malmö för 600 miljoner kronor.

 Sven Dahlin.

BILD: NORDANÖ
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Välkommen att upptäcka en fastighetskonsult 
som drivs av att skapa långsiktiga värden. Med 
spetskompetens inom fastighetsekonomi och 
samhällsbyggnad erbjuder vi rådgivning för hela 
din fastighetsaffär. 

Hela Sveriges 
ledande rådgivare

TEMA: KONSULTER

PANGEA PROPERTY 
PARTNERS
16,5 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktions-
teamet: 16.

Ansvarig för transaktionsteamet: 
Andreas Birgerson.

Antal genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019: 22.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2018–Q1 
2019: 16,5 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019:

•  Bistod vid bytesaff ären mellan Castellum och Lilium 
värd 5,2 miljarder kronor.

•  Bistod Starwood vid försäljning av 51 logistik- och kon-
torsfastigheter till Hembla för 3,6 miljarder kronor.

•  Bistod Slättö vid försäljning av två bostadsportföljer till 
Trenum och Lansa för 1,6 miljarder kronor.

Antal genomförda köpuppdrag 2018–Q1 2019: 15.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 2018–
Q1 2019: 9,3 miljarder kronor.

Exempel på genomförda köpuppdrag 2018–Q1 2019:

•  Bistod Starwood vid förvärv av 32 procent av 
rösterna i Victoria Park för 4,5 miljarder kronor.

•  Bistod Partner Group vid förvärv av sju bo-
stadsfastigheter från Nordika för 1,3 miljarder 
kronor.

•  Bistod Slättö vid förvärv av bostadsprojekt 
från Magnolia i Upplands-Bro för 1,2 miljarder 
kronor.
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CATELLA
15 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 35.

Ansvarig för transaktionsteamet:

Ansvarig och chef för Catella Corporate 
Finance Sverige: Robert Fonovich 

Transaktionsansvarig Catella Corporate 
Finance Stockholm: Carl Wingmark 

Transaktionsansvariga Catella Corporate 
Finance Göteborg: Alexander Steen, 
Pernilla Hallin

Transaktionsansvariga Catella Corporate 
Finance Malmö: Jarl Olsson, Bo Ljungberg

Antal genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019: 
70.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 
2018–Q1 2019: 15 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag 2018–Q1 
2019:

•  Bistod Ekblads Fastigheter vid försäljning 
av cityportfölj i Jönköping till Regio för 2,13 
miljarder kronor.

•  Bistod Folksam vid försäljning av Tranbodar-
ne 11 samt markanvisning vid Slussen som 
var del av bytesaff är med Atrium Ljungberg.

•  Bistod SEB Trygg Liv vid försäljning av Skålen 
24 i Stockholm till Invesco och Scius.

Antal genomförda köpuppdrag 2018–Q1 2019: 
Nio.

Underliggande fastighetsvärde på köpupp-
drag 2018–Q1 2019: 6,5 miljarder kronor.

Exempel på genomförda köpuppdrag 2018–Q1 
2019:

•  Bistod Tre Kronor Property vid förvärv av 
GSS-portföljen, bestående av 50 livsmed-
elsfastigheter, från Partners Group genom 
Brunswick/Scius för 903 miljoner kronor.

•  Bistod Barings vid förvärv av kontorsfastighe-
ten Härolden 4 i Stockholm från Mengus.

B
IL

D
E

R
: C

A
T

E
L

L
A

CUSHMAN & WAKEFIELD
16,9 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 24.

Ansvarig för transaktionsteamet: Daniel Anderbring.

Antal genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019: 43.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2018.
Q1 2019: 16,9 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019:

•  Bistod Alecta och Bockasjö vid försäljning av logistikportfölj för fyra 
miljarder kronor.

•  Bistod Aberdeen Standard vid försäljning av Ingelsta Market för 700 
miljoner kronor.

•  Bistod Örebroporten vid försäljning av Mellringestaden för 820 
miljoner kronor.
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JLL
16,8 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 35.

Ansvarig för transaktionsteamet: Linus Ericsson.

Antal genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019: 50.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2018–Q1 2019: 
16,8 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019:

•  Bistod Rockspring/Vencom vid försäljning av Lidingö 
Centrum till Grosvenor.

•  Bistod Profi vid försäljning av sex fastigheter till Stendörren.

•  Bistod Afa vid försäljning av Svea artilleri till Genesta.

Antal genomförda köpuppdrag 2018–Q1 2019: Tre.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 
2018–Q1 2019: 4,5 miljarder kronor.

Exempel på genomförda köpuppdrag 2018–Q1 2019:

•  Bistod Victoria Park vid förvärv av 223 lägenheter 
från EP Förvaltning.

•  Bistod Prologis vid förvärv av stor logistikportfölj 
från Alecta och Bockasjö.

BILD: JLL



TEMA: KONSULTER

NEWSEC
8 miljarder kronor (15 mil-
jarder inkl. infrastruktur)

Antal medarbetare i 
transaktionsteamet: 32.

Ansvarig för transak-
tionsteamet: Dan Sand-
stedt, Head of Capital Markets.

Antal genomförda säljuppdrag 2018–Q1 
2019: 90.

Underliggande fastighetsvärde på sälj-
uppdrag 2018–Q1 2019: Åtta miljarder 
kronor (15 miljarder inklusive sju miljar-
der infrastrukturtransaktioner).

Exempel på genomförda säljuppdrag 
2018–Q1 2019:

•  Bistod vid försäljning av bostadsfastig-
heten Heimdall 20 i Vasastan i Stock-
holm.

•  Bistod vid försäljning av bostads-
fastigheten Kniven 22 på Södermalm i 
Stockholm.

Antal genomförda köpuppdrag 2018–Q1 
2019: Sex.

Underliggande fastighetsvärde på 
köpuppdrag 2018–Q1 2019: Tre miljarder 
kronor.

Exempel på genomförda köpuppdrag 
2018–Q1 2019:

•  Bistod DWS vid förvärv av Skanska 
huvudkontor på Kungsholmen i Stock-
holm.

•  Bistod Wihlborgs vid förvärv av Nya vat-
tentornet 3 i Lund från Vasakronan för 
1,3 miljarder kronor.
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NORDIER
10 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 13.

Ansvarig för transaktionsteamet: Mikael Wilton.

Antal genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019: 56.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2018–Q1 2019: 
Tio miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019:

•  Bistod Tvättbjörnen vid försäljning av bostäder till Amasten för 600 
miljoner kronor.

Antal genomförda köpuppdrag 2018–Q1 2019: Ett.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 2018–Q1 2019: Två 
miljarder kronor.

Exempel på genomförda köpuppdrag 2018–Q1 2019:

•  Bistod Hembla (dåvarande D Carnegie) vid förvärv från Byggmästare 
Anders J Ahlström.

NORDIER
10 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 

Ansvarig för transaktionsteamet: 

Antal genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019:

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2018–Q1 2019: 
Tio miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019:

•  Bistod Tvättbjörnen vid försäljning av bostäder till Amasten för 600 
miljoner kronor.

Antal genomförda köpuppdrag 2018–Q1 2019: 

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 2018–Q1 2019: 
miljarder kronor.

Exempel på genomförda köpuppdrag 2018–Q1 2019:

•  Bistod Hembla (dåvarande D Carnegie) vid förvärv från Byggmästare 
Anders J Ahlström.

CBRE
12,4 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 20.

Ansvarig för transaktionsteamet: Lisen Heijbel.

Antal genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019: 32.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2018–Q1 2019: 12,4 
miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019:

•  Bistod Axa vid försäljning av kontorsfastigheten Blåfjäll 1 i Kista till Klövern för 633 
miljoner kronor.

•  Bistod SEB Trygg Liv vid försäljning av två kontorsportföljer i Lorensberg/Lilla Bom-
men i Göteborg till Wallenstam och Castellum för sammanlagt 1,24 miljarder kronor.

•  Bistod Castellum vid försäljning av köpcentrum och handelslådor i Boländerna i 
Uppsala till Svenska Handelsfastigheter för drygt 700 miljoner kronor.
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BERNSTROM & PARTNERS
3,8 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: Fyra.

Ansvarig för transaktionsteamet: Johan Bernström.

Antal genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019: 14.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2018–
Q1 2019: 3,826 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019:

•  Bistod SSM vid försäljning genom forward funding av hyresrätter i 
Täby till Willhem.
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SVEFA
5 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: Tolv.

Ansvarig för transaktionsteamet: Gustav Källén, 
vice vd.

Antal genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019: 25.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 
2018–Q1 2019: Fem miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019:

•  Bistod Stockholms stad vid försäljning av Slakthus-
området för en köpeskilling om 1,12 miljarder plus 

tilläggsköpeskilling för markan-
visningar och optioner om 
totalt 2,4 miljarder kronor.

•  Bistod Gavlegårdarna vid 
försäljning av bostadsport-
följ till Heimstaden för 589 
miljoner kronor.

•  Bistod Sollentuna kom-
mun vid försäljning 

av förskole- och 
skolportfölj i 
Sollentuna till 
Hemfosa för 
245 miljoner 
kronor.

BILD: SVEFA

COLLIERS
3,1 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: Elva.

Ansvarig för transaktionsteamet: Rebecka Norberg.

Antal genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019: 26.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2018–Q1 
2019: 3,1 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019:

•  Bistod Kildare vid försäljning till Kilenkrysset.

•  Bistod Serneke vid försäljning av Säve flygplats till 
Castellum.

Antal genomförda köpuppdrag 2018–Q1 2019: 
Tio.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 
2018–Q1 2019: 2,5 miljarder kronor.

Exempel på genomförda köpuppdrag 2018–Q1 
2019:

•  Bistod Off entliga Hus vid förvärv av samhälls-
fastigheter för 645 miljoner kronor.

BILD: COLLIERS

BILD: NORDIER
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ANGERMANN
1,5 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: Sex.

Ansvarig för transaktionsteamet: Claes Virgin, vd.

Antal genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019: Tio.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2018–Q1 2019: 
1,5 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019:

•  Bistod vid försäljning av logistikmark vid Almnäs (Södertälje/Nykvarn) som 
såldes till Catena för över 300 miljoner kronor.

•  Bistod vid försäljning av vårdboende som är under byggnation i Gävle.

•  Bistod vid försäljning av handelsfastighet i Falun som köptes av Tre Kronor.
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PANREAL
1,5 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: Fyra.

Ansvarig för transaktionsteamet: Axel Edwall.

Antal genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019: Nio.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2018–Q1 2019: 1,5 
miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019:

•  Bistod Alaska vid försäljning av nybyggda Bauhaus i Sisjön för 450 miljoner kronor.

•  Bistod Alaska vid försäljning av kontorsportfölj om elva fastigheter till Regio för 
500 miljoner kronor.

Antal genomförda köpuppdrag 2018–Q1 2019: Två.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 2018–Q1 2019: 700 
miljoner kronor.

Exempel på genomförda köpuppdrag 2018–Q1 2019:

•  Bistod Bygg-Göta vid förvärv av ÅF-huset från Pareto för drygt 650 miljoner kronor.

•  Bistod Tre Kronor Property vid förvärv av dagligvaruportfölj från privat aktör.
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A&P FASTIGHETSTRANSAKTIONER
1,5 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: Fem.

Ansvarig för transaktionsteamet: Ingen uttalad.

Antal genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019: 25 transaktioner.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2018–Q1 2019: 1,5 miljarder 
kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019: 

•  Bistod Skanska vid försäljning av nyproduktion av Hotell Gradienten i Jönköping.

•  Bistod Agora vid försäljning av sex fastigheter i Nässjö och Tranås.

•  Bistod Remnes vid försäljning av elva fastigheter i Värnamo.

TEMA: KONSULTER

CROISETTE
1,89 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktions-
teamet: Åtta.

Ansvarig för transaktionsteamet: 
Fredrik Dackheden, Head of 
Transactions.

Antal genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019: 15.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 
2018–Q1 2019: 1,897 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag 2018–Q1 
2019:

•  Bistod vid försäljning av 33 000 kvadratmeter 
industriportfölj i Jordbro som såldes till Corem.

•  Företrädde Midroc vid en forward sale av ett 
bostadsprojekt i Hyllie i Malmö.

Antal genomförda köpuppdrag 2018–Q1 2019: Två.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 
2018–Q1 2019: 165 miljoner kronor.
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SAVILLS
1,5 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktions-
teamet: Tolv.

Ansvarig för transaktionsteamet: 
Niklas Zuckerman, Head of 
Investment.

Antal genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019: Tolv.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 
2018–Q1 2019: 1,5 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag 2018–Q1 
2019:

•  Bistod Lärarförbundet vid försäljning av utveck-
lingsfastighet på Stora Essingen i Stockholm för 
500 miljoner kronor.

•  Bistod DNB vid försäljning av en handelsfastighet 
för 200 miljoner kronor.

Antal genomförda köpuppdrag 2018–Q1 2019: Två.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 
2018–Q1 2019: En miljard kronor.

Exempel på genomförda köpuppdrag 2018–Q1 
2019:

•  Bistod Lärarförbundet vid förvärv av kontors-
fastigheten Jupiter på Södermalm för 800 
miljoner kronor.
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BJURFORS
2,77 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 16.

Ansvarig för transaktionsteamet:

Stockholm: Patrik Ageman.

Göteborg: Viktor Gustavsson.

Malmö: Torbjörn Persson.

Antal genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019: 122.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2018–Q1 2019: 
2,77 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019:

•  Bistod Vattenfall vid försäljning av Marvikens tilltänkta kärn-
kraftverk på Vikbolandet/Norrköping.

•  Bistod en privat ägare vid försäljning av 460 lägenheter i Lilla 
Edet/Lödöse till Fortinova.

•  Bistod vid försäljning av bostadsbestånd om 4 200 kvadrat-
meter i centrala Malmö till Lifra.

Antal genomförda köpuppdrag 2018–Q1 2019: Fem.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 2018–Q1 2019: 
372 miljoner kronor.

Exempel på genomförda köpuppdrag 2018–Q1 2019:

•  Bistod köparen av 25 000 kvadratmeter bostäder i Hallonbergen.

•  Bistod HSB vid köp av Ansvaret 5, 1 400 kvadratmeter bostäder i Malmö.
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RESTATE
2,2 miljarder kronor 

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 14.

Ansvarig för transaktionsteamet:

Säljrådgivning: Anna Olsson.

Köprådgivning BRF: Carl Dutina.

Nyproduktion BRF: Christine Hallberg.

Antal genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019: 36, inklusive 
försäljning till BRF för nyproduktion.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2018–Q1 2019: 
2,2 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019:

•  Bistod Mitt Alby vid försäljning av BRF på Albyberget.

•  Bistod Peab vid försäljning av två industrifastigheter i Sköndal 
i Stockholm.

•  Bistod Sven Holm Förvaltning vid försäljning av bostadsfastig-
het på Södermalm i Stockholm.

Antal genomförda köpuppdrag 2018–Q1 2019: 13.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 2018–Q1 2019: 
1,1 miljarder kronor.
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Det som gör oss speciella är inte vad vi gör utan hur vi gör det

CAPITAL MARKETS  |  LEASING  |  CORPORATE SOLUTIONS  |  RETAIL  |  REAL ESTATE MANAGEMENT SERVICES

www.colliers.com    |    08 - 402 36 70   |   info@colliers.com

Colliers är ett ledande företag inom global fastighetsrådgivning. Vi är företagsamma och arbetar med att öka lönsamheten 
för investerare, fastighetsägare, byggherrar och hyresgäster. Våra medarbetare är passionerade, tar personligt ansvar 
och gör alltid det rätta för våra kunder. Vår kultur uppmuntrar människor att tänka annorlunda, dela bra idéer och skapa 
lösningar som hjälper våra kunder att uppnå framgång snabbare.

Vi hjälper dig att 
uppnå framgång 
snabbare

TEMA: KONSULTER

NEW PROPERTY
350 miljoner kronor

Antal medarbetare i 
transaktionsteamet: 
Fyra.

Ansvarig för transak-
tionsteamet: Fredrik 
Leifland.

Antal genomförda säljuppdrag 2018–Q1 
2019: 15.

Underliggande fastighetsvärde på 
säljuppdrag 2018–Q1 2019: 350 miljoner 
kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag 
2018–Q1 2019:

•  Bistod vid avyttringen av Ateljén 1 som 
köptes av Stendörren.

•  Bistod vid avyttringen av Genetrikern 2 
som köptes av Anders Tegelberg AB.
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MÄKLARHUSET
UPPSALA
292 miljoner kronor

Antal medarbetare i 
transaktionsteamet: Två.

Ansvarig för transak-
tionsteamet: Claes Du 
Rietz.

Antal genomförda säljuppdrag 2018–Q1 
2019: 21.

Underliggande fastighetsvärde på 
säljuppdrag 2018–Q1 2019: 292 miljoner 
kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag 
2018–Q1 2019:

•  Bistod vid försäljning av två industri-
fastigheter i Librobäck och Enköping för 
140 miljoner kronor.

•  Bistod vid försäljning av Handelsknuten 
i Storvreta för 23 miljoner kronor.

B
IL

D
: M

Ä
K

L
A

R
H

U
S

E
T

RELIER
386 miljoner kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: Tre.

Ansvarig för transaktionsteamet:

Göteborg: Johan Holpers.

Malmö: Magnus Silfver.

Antal genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019: 19.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2018–Q1 2019: 386 
miljoner kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019:

•  Bistod Assa Abloy Entrance Systems vid försäljning av indsutri-
fastighet (tomställd tomträtt) i Göteborg till Aspelin Ramm.

Antal genomförda köpuppdrag 2018–Q1 2019: Ett.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 2018–Q1 2019: 22 miljoner kronor.
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BELLMAN & PARTNERS
400 miljoner kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: Två.

Ansvarig för transaktionsteamet: Johan Bellman.

Antal genomförda transaktionsuppdrag 2018–Q1 2019: Fem.

Underliggande fastighetsvärde på transaktionsuppdrag 2018–Q1 
2019: 400 miljoner kronor.

Exempel på genomförda transaktionsuppdrag 2018–Q1 2019:

•  Bistod PMC vid försäljning av 4 600 kvadratmeter industrifastighet i Ystad.
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ROSENGREN & CO
1,5 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: Nio.

Ansvarig för transaktionsteamet: Jan Rosengren.

Antal genomförda säljuppdrag 2018–Q1 2019: 30.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2018–Q1 2019: 
1,5 miljarder kronor.
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TEMA: KONSULTER

I april meddelade det lokala östgötabolaget Roomzzz att man 
sålt en portfölj om 12 975 kvadratmeter fördelat över fyra fastigheter 
i Motala till Hemfosa. Säljrådgivare i aff ären var Angermanns Eric 
Swahn. För 26-åringen var det den första egna aff ären han tagit 
från inledande kontakt till signering.

– Jag läste fi nansiell matematik i London och hade ett par 
trainee-platser innan jag kom till Angermann för två år sedan. På 
Angermann började jag arbeta som analytiker och var inne i olika 
delmoment, antingen med presentationsmaterial eller så i due 
diligence-processer och hjälpt till med informationshanteringen. 
Totalt hade jag varit inbladad i någon del i aff ärer för upp emot två 
miljarder, berättar han.

– När jag hade kört ett år som analytiker kom jag och mina chefer 
fram till att jag skulle kliva upp en nivå och börja leta egna aff ärer.

Efter sommaren 2018 började han det arbetet.
– När man är ny i branschen så har man inget kontaktnät som 

sådant. Man känner till de man har träff at på de stora bolagen, 
men det är snarare min chefs kontakter än mina egna.

– Så att för att hitta aff ärer får man verkligen ge sig ut och leta 
överallt. Jag började analysera olika områden och började med 
Östergötland som mitt target. Jag började ringa runt, högt som 
lågt. Jag valde ort efter ort och började mata samtal, cold calls 
rakt igenom. Så under dagarna satt jag ett förmiddagspass och ett 
eftermiddagspass bara i telefon och försökte boka möten.

– Det är lättare sagt än gjort, men vi fi ck bra snurr på det så 
under hösten hade vi en till två resdagar i veckan där jag åkte ut 
med någon av mina chefer och träff ade fastighetsägare. Det var 

Nyköping, sen Norrköping och Linköping med omnejd. Motala 
var en av de orterna.

– Jag tror att vi ringde Tord Önnergren, som äger Roomzzz, i 
september och fi ck till ett möte med fastighetsbesök någon gång 
runt höstlovet ungefär. Han har inte haft någon avsikt att sälja: 
Det är ett familjeägt bolag och han har hållit på med byggverk-
samhet från början, parallellt med det har han samlat på sig ett fi nt 
litet bestånd som tickat på bra, både i kassafl öde och i värdeut-
veckling. Men han har väl känt att om han får bra betalt kunde 
han tänka sig att sälja och det är väl egentligen många som har den 
utgångspunkten.

› Hur gick ni vidare när ni fått mandatet?
– Det är viktigt att man håller sig kall där för man vill gärna 

lova mycket för att få det där första mandatet och risken är att 
man då är ute med en aff är som inte går att genomföra. Man har 
lovat säljaren för mycket, satt ribban för högt och sedan kan man 
inte leva upp till förväntningarna och springer i onödan. Där har 
mina chefer varit väldigt duktiga på att hålla mig tillbaka för det 
blir lätt att man vill sträcka på sig lite extra.

– Vi gick ut med den här portföljen i början av december. Det 
gick ut väldigt smalt. Vi insåg att säljaren hade höga prisförvänt-
ningar och tittade på vilka som redan fanns på orten, vilka som 
kunde betala den här typen av pengar – vilka som skulle kunna 
vara intresserade helt enkelt.

– Det var många aff ärer som gjordes runt årsskiftet så tids-
aspekten var väl det som var jobbigast för de olika intressenterna 
– att de skulle hinna med när de hade så mycket på gång. Men 
av fyra–fem aktörer vi gick ut till lyckades vi få till i alla fall tre 

ERIC SWAHN

Ålder: 26 år.

Bor: Stockholm.

Familj: Sambo.

Titel: Senior 
Associate på 
Angermann.

Fritidsintres-
sen: Träning, 
resor och golf.

Aktuell: 
Tillträder som 
projektledare på 
New Property 
1 juli.  

The first cut 
is the deepest

 Alla transaktionsrådgivare tar sina första steg någonstans 
på väg mot toppen. För Eric Swahn på Angermann blev den 
första helt egna aff ären klar under våren. Med stängningen 
i färskt minne berättar han för Fastighetssverige om proces-
sen och lärdomarna.  Text: Axel Ohlsson  ⁄⁄  Bild: Angermann
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old?

old

new
Det gamla har kört fast. Samhället har förändrats. Idag värde-
sätts nya sidor av en fastighet. Det är en bra tid för att skapa 
värde. New Property genomför fastighetstransaktioner och är 
en av Sveriges största uthyrningskonsulter. Vi väcker gamla 
fastigheter och lokaler genom att ge dem nya arbetsuppgifter 
som skapar nya kassaflöden. Läs mer om vårt sätt att utnyttja 
förändringens vindar, newproperty.se Ny tid. Nya möjligheter.

fastighetsbesök. Sedan var det väl egentligen så att från det indi-
kativa bud vi fi ck in i slutet av januari så har det gnuggats med en 
exklusiv part sen dess.

– Det har varit upp och ner. Här har vi en säljare som är en lo-
kal/regional entreprenör och en köpare som är ett noterat svenskt 
fastighetsbolag med institutionellt kapital i ryggen. Det är två helt 
olika kulturer, vilket jag ganska kvickt blev varse om.

– Du har entreprenören som tycker att ett handslag och det 
väsentliga som hyresavtal räcker för att göra en aff är medan du har 
det noterade bolaget som har en krav- och checklista som ska gås 
igenom till punkt och pricka.

– Där blir det en hel del kulturkrockar som vi som mäklare får 
vara spindeln i nätet och agera brygga och försöka få de olika par-
terna att förstå varandra. Det är lättare sagt än gjort, men det var 
väldigt lärorikt för mig – att se på aff ären ur olika perspektiv.

› När kände du att det skulle bli av?
– Naiv som jag var så kände jag direkt när vi fi ck mandatet att 

det skulle bli en aff är. Det är en fi n portfölj, det fi nns intressanta 
aktörer på den lokala marknaden – det här ska bara sys ihop.

– Så där har det varit några gånger. När vi fi ck de indikativa bu-
den som var på bra nivåer så kände vi att det inte skulle vara några 
problem. Sen när man väl har godkänt de indikativa buden så är det 
lite ups and downs med avtalsskrivande och liknande där jag kände 
att det gick trögt. Så det var väl egentligen först ett par dagar innan 

signing som polletten trillade ner att det faktiskt skulle bli av. 
› Hur var känslan när allt var klart?
– Man känner sig väldigt lättad. Det är lite samma sak som att 

ringa i telefon för att boka ett möte. Det är jättekul när man klarat 
det, men samtidigt är det bara upp på hästen direkt igen för att 
ringa nästa samtal och boka nästa möte – så man aldrig stannar 
upp utan hela tiden fortsätter nöta.

– Jag började ringa för ett halvår sedan och det tar ett tag innan 
man får upp en stadig pipeline med ett bra fl öde av aff ärer. Så jag 
har inte riktigt lyxen att kunna stanna upp och refl ektera ännu utan 
det är bara att nöta och jobba vidare med de aff ärerna man har.

– Så kanske det fi nns tid att refl ektera över sommaren.
› Kunde du unna dig att fi ra något när allt var i lås?
– Nej, då var det direkt på nästa boll. Vi hade signing på för-

middagen och sedan har jag ett par andra aff ärer som är mina egna 
som är i ett annat skede – så egentligen var det bara att kliva vidare 
och släcka bränder i nästa aff är på eftermiddagen.

› Hur mycket av den första aff ären tar du med dig in i nästa?
– Det fanns många parametrar som jag tror kommer vara väl-

digt värdefulla för mig, både i aff ärerna jag håller på med nu men 
även framgent. Framför allt hur man ska agera som mäklare mel-
lan de två olika aff ärskulturerna. Det tror jag är absolut viktigast.

– Även mentaliteten att det faktiskt inte är färdigt förrän det är 
färdigt.  

»Det är jättekul när man klarat det, men sam-
tidigt är det bara upp på hästen direkt igen för 
att ringa nästa samtal och boka nästa möte.«

TEMA: KONSULTER



56   FASTIGHETSSVERIGE  ⁄⁄  2  2019 2  2019  ⁄⁄  FASTIGHETSSVERIGE   57

Linus Ericsson  //  JLL Sverige

KrönikaTEMA: KONSULTER

De svenska transaktionsrådgivarna har 
länge verkat i en turbulent bransch 
med skiftande styrkeförhållanden och 
hård konkurrens om de bästa medar-
betarna. I ett internationellt perspektiv 
har vi ovanligt många jämnstora aktö-
rer och lika många lokala som globala 
varumärken. Konkurrens brukar vara 
bra och leda till utveckling. Istället 
träffar jag ofta kunder som är besvik-
na på rådgivarkollektivet. De efter-
lyser framför allt kreativa lösningar, 
men ibland också kompetens. Varför 
är det så och hur kan branschen bli 
bättre, frågar sig Linus Ericsson, vd för 
JLL Sverige.

 E
n viktig förklaring är att kundernas behov har ändrats. 
Kunderna förväntar sig rådgivare som ser nya möjlig-
heter och kan rekommendera smarta fi nansiella struk-
turer. Finansieringslösningen är ofta själva nyckeln till 
hur aff ären ska genomföras.

En annan viktig orsak är den ökade globaliseringen av 
fastighetsmarknaden, som i sin tur lett till förändrade kapitalfl ö-
den. Investerarnas intresse för Europa har ökat och exempelvis 
har asiatiska investerare på allvar fått upp ögonen för Norden. När 
fastighetsägare vill sälja objekt med internationell potential krävs 
rådgivare med global räckvidd.

Dessutom ökar kraven på integritet och sekretess i takt med att 
fastighetsmarknaden utvecklas i samma riktning som andra fi nan-
siella marknader. Kunderna är mer professionella och förväntar sig 
rådgivare i toppklass. 

Men framför allt efterlyser kunderna kreativa idéer som 
skapar värde. Marknaden består av betydligt fl er nettoinvesterare 
än nettosäljare av fastigheter; det saknas helt enkelt fastigheter 
till försäljning. Men det går alltid att skapa värden genom att 
se nya möjligheter med fastigheter, vilket ofta förutsätter ett 
ägarbyte. Idéer genereras oftast i dialog med kunderna, där erfa-
renhet och djupare kunskaper krävs för att hitta värdeskapande 
lösningar.

Den parallella trenden mot lägre arvoden i utbyte mot förenk-
lad rådgivning – där kunderna själva gör betydligt mer av arbetet 
– gäller inte större och mer komplexa aff ärer. Här har kunderna 

helt andra förväntningar. Min uppfattning är att de rådgivare 
kunderna kommer att uppskatta mest är de som är:

• kreativa och har djupa kunskaper som skapar smarta lösningar;
• har tillgång till globalt nätverk av investerare och kapital;
•  besitter fi nansiell kompetens och har kapacitet att skapa fi nan-

siella lösningar; 
• agerar professionellt och har hög integritet;
•  utnyttjar digitaliseringen för att eff ektivisera processer och öka 

säkerheten

En förutsättning är att rekrytera rätt medarbetare. Även 
här råder något av en bristsituation. Arbetsklimatet inom transak-
tionsrådgivning är ofta tuff t – det ställs höga krav på medarbetarna 
och transaktioner är intensiva processer där alla inblandade väntas 
vara tillgängliga snudd på alla dygnets timmar. Många duktiga 
personer har därför gått över till investerarsidan, som erbjuder 
likvärdiga villkor och ett mer balanserat arbetsliv. För den som 
gillar spänningen i att göra aff ärer erbjuder dock rådgivarsidan en 
unikt stimulerande miljö. Nu har nästa generations ”stjärnor” stora 
möjligheter att kliva fram. I rätt miljö kan de utvecklas till den typ 
av kvalifi cerade rådgivare som kunderna värdesätter mest.

Sammantaget är jag positiv till utvecklingen och anser att 
den är nödvändig. De senaste 25 åren har fastighetsbranschen varit 
bortskämd med en näst intill obruten positiv marknadsutveckling. 
För att lyckas framöver är dock kraven större – något som åtmins-
tone jag välkomnar.

When the going gets tough, the tough get going!  

Tuffa tider för
transak   tionsrådgivare

JLL

JLL Sverige har 
total cirka 120 
medarbetare i 
Sverige varav 
närmare 35 
inom Capital 
Markets. Tack 
vare ökat globalt 
samarbete och 
större fokus 
på finansiell 
rådgivning har 
JLL idag fler 
uppdrag med 
större transak-
tionsvolymer än 
tidigare.
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Översikten bygger på uppgifter från bolagen själva 
och gör inte anspråk på att vara komplett. Vissa bolag 
har valt att inte lämna ut samtliga uppgifter.

CBRE har haft en fi n utveckling på sin uthyrningsverksamhet. 
Efter att under 2017 och Q1 noterat 181 875 uthyrda kvadratmeter 
ökade de under 2018 och Q1 2019 till 229 040 kvadratmeter, förde-
lat på 58 682 kvadratmeter i Öresundsregionen, 95 734 i Göteborg 
och 64 770 i huvudstaden.

– Vi hade ett starkt 2018 med fl ertalet bra uthyrningar och 
många nya exklusiva projektuthyrningsuppdrag, säger Nina de 
Besche, Head of Investor Leasing, som är ansvarig för uthyrnings-
verksamheten i Stockholm.

› Hur har inledningen av 2019 varit?
– Vi har bland annat jobbat med lokaler med hög efterfrågan i 

Stockholms innerstad där vi har haft fl era företag som har konkur-
rerat om samma lokal, vilket har bidragit till att vi har kunnat göra 
fl era snabba avslut i början av året. 

Stockholmsmarknaden har varit glödhet med historiskt 
sett väldigt höga hyresnivåer och låga vakanser inne i CBD, en 
utveckling som har gjort att hyresgästernas fokus har fl yttats till 
andra delar av staden såsom Kungsholmen, Hagastaden och Sö-
dermalm och även närförort.

› Hur tror du marknaden kommer utvecklas under året?
– Vi tror på att hyrorna kommer ligga kvar på en fortsatt hög nivå 

i CBD men inte fortsätta att stiga, i alla fall inte i samma takt som 
de senaste åren. Vi bedömer däremot att hyrorna på malmarna kan 

ha fortsatt tillväxt under året. Vi upplever också att det tar längre tid 
för företagen att komma till avslut. En av företagens största utma-
ningar är att attrahera och behålla sina talanger och därför är lokalen, 
dess läge och attraktivitet av otroligt stor vikt när företag söker nya 
lokaler. Det gör även att de tar god tid på sig att fatta rätt beslut.

Företagens utmaningar kring sina lokaler spiller över även 
på uthyrare, som tillsammans med fastighetsägare måste kunna 
hitta en produkt som efterfrågas.

– Vår utmaning i dag är att tillsammans med fastighetsägaren 
hitta en produkt som hyresgästerna efterfrågar. Det gäller inte bara 
lokalens utformning, utan även byggnaden och dess service. Vi 
behöver förhålla oss till coworkingföretagen och deras erbjudande, 
för att se hur fastighetsägarnas ofta mer traditionella avtal kan vara 
fortsatt attraktiva i jämförelse med coworkingföretagens fl exibili-
tet, säger Nina de Besche.  

Starkt år för CBRE
 CBRE visade starka resultat för sin uthyr-

ningsdel, inte minst på en het Stockholms-
marknad där de höga hyrorna och låga 
vakanserna i CBD flyttat fokus mot andra 
delar av staden.
 – Vi ser ett ökat fokus på malmarna, säger 
Nina de Besche, Head of Investor Leasing på 
CBRE.

CBRE
229 040 
kvadratmeter

Ansvarig för 
uthyrningsar-
betet: Stock-
holm: Nina 
de Besche, 
Göteborg: Glenn Håkansson, Malmö: Eskil Lindnér.

Antal uthyrare: 19.

Uthyrt 2018–Q1 2019: 229 040 kvadratmeter.

I Stockholmsregionen: 64 770 kvadratmeter.

I Göteborgsregionen: 95 734 kvadratmeter.

I Öresundsregionen: 58 682 kvadratmeter.

Kontor: 60 966 kvadratmeter.

Handel: 52 508 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 115 566 kvadratmeter.
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Sveriges största
uthyrningskonsulter

 Fastighetssverige gör en översikt av 16 konsulters arbete 
på den svenska uthyrningsmarknaden.  Text: Axel Ohlsson

TEMA: KONSULTER

NEWSEC
300 000 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Anders Jörn-
sköld, Head of Leasing, Newsecs svenska rådgiv-
ningsverksamhet och Marie Eriksson, Head of 
Leasing, Newsecs svenska förvaltningsverksamhet.

Antal uthyrare: 14.

Uthyrt 2018–Q1 2019: Cirka 300 000 kvadrat-

meter, varav större delen förvaltas av Newsec 
Asset Management.

Exempel på uthyrningar:

•  20 000 kvadratmeter kontor i 
Stockholms verken.

•  8 500 kvadratmeter i Kruthuset 17 i Göteborg.
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JLL är fortsatt en av de största uthyrningskonsulterna i 
Sverige. Under 2018 och Q1 hyrde man ut 154 831 kvadratmeter, 
fördelat på 95 916 kvadratmeter i Stockholmsregionen och 58 916 i 
Göteborgsregionen och med 102 102 kvadratmeter lager och logis-
tik, 48 609 kvadratmeter kontor och 4 121 kvadratmeter handel. 

– Vi gjorde ett av våra bästa resultat genom tiderna i 2018, så det 
var ett väldigt bra år. Vi har också lyckats behålla momentum in 
i Q1 så sammantaget har det varit en mycket lyckosam period för 
oss. Personligen är jag väldigt nöjd med de nyrekryteringar vi gjort 
den senaste tiden som gör att vi har en väldigt stark laguppställ-
ning i dagsläget med specialistkompetens inom alla segment, säger 
Erik Skalin.

› Hur har inledningen av 2019 varit för er?
– Vi har som sagt haft ett väldigt bra Q1 och resultatmässigt ser 

det fortsatt lovande ut nu när vi kommit in i maj. Vi har en hel 
del riktigt spännande dialoger igång om nya engagemang och har 
lyckats prestera väl i befi ntliga uppdrag. Nu är jag visserligen part i 
målet, men jag är väldigt stolt över teamet och det arbete vi gör för 
våra uppdragsgivare. 

JLL har inlett 2019 starkt och den hyresmarknad som kän-
netecknats av hög efterfrågan kvarstår fortsatt – men Erik Skalin 
poängterar att man bör vara vaksam på att hyresmarknaden inte är 
homogen.

– Den starka efterfrågan som drivit hyresmarknaden under 

många år kvarstår fortfarande in i början av året. Även om vi ser 
en något mer avvaktande hållning under Q1, så är det rätt normalt 
för första kvartalet och behöver inte betyda ett trendbrott. Sen ska 
man alltid ha i åtanke att hyresmarknaden inte är homogen, man 
behöver ständigt ha fokus på den specifi ka produkten och förhålla 
sig till den delmarknad man verkar i.  

› Vilka utmaningar fi nns för en uthyrare i dag?
– Det som kännetecknar uthyrarrollen är att man ständigt ställs 

inför olika typer av utmaningar. Det ställer stora krav på bredd i 
kompetensen och att man är fl exibel och mångfacetterad för att 
lyckas väl. Olika typer av projekt och uppdrag kan ha helt olika 
utmaningar, men en gemensam nämnare är att man som uthyrare 
alltid behöver kunna agera medlande mellan utbudet och efterfrågan 
och ha känsla för vad som är marknadsmässigt från fall till fall.  

Lysande utsikter
 JLL fortsätter leverera starka resultat i sin 

uthyrning. Ett starkt 2018 har följts av en lo-
vande inledning av 2019 och Erik Skalin, Head 
of Agency Leasing, ser ljust på framtiden.
 – Det ser fortsatt lovande ut, säger han. 

JLL
154 832 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Erik Skalin.

Antal uthyrare: Nio.

Uthyrt 2018–Q1 2019: 154 832 kvadrat-
meter.

I Stockholmsregionen: 95 916 kvadratmeter.

I Göteborgsregionen: 58 916 kvadrat-
meter. 

Kontor: 48 609 kvadratmeter.

Handel: 4 121 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 102 102 
kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  4 321 kvadratmeter till Kammar-
kollegiet.

•  7 500 kvadratmeter till MSB.
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RELIER
105 635 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Göteborg: Carl Backman, 
Malmö: Sandra Bjurestad, Stockholm: Ferdinand Von Fluck.

Antal uthyrare: Nio.

Uthyrt 2018–Q1 2019: 105 635 kvadratmeter.

I Stockholmsregionen: 2 850 kvadratmeter.

I Göteborgsregionen: 16 487 kvadratmeter.

I Öresundsregionen: 86 298 kvadratmeter.

Kontor: 18 250 kvadratmeter.

Handel: 8 992 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 78 061 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  7 800 kvadratmeter logistik till Chef Culinar i Malmö.

•  500 kvadratmeter kontor till Trygg Hansas etablering av 
IT-avdelning i Malmö.
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NEW PROPERTY
102 000 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: David Werner.

Antal uthyrare: Tio.

Uthyrt 2018–Q1 2019: 102 000 kvadratmeter.

I Stockholmsregionen: 102 000 kvadratmeter.

Kontor: 80 428 kvadratmeter.

Handel: 9 603 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  3 600 kvadratmeter till Embark Studios i Gamla stan i Stockholm. 

•  4 200 kvadratmeter till Ahlsells huvudkontor i Marievik i Stockholm.
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CUSHMAN & 
WAKEFIELD
63 665 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrnings arbetet: 
Johan Zachrisson, Head of 
Agency Leasing, och Jens 
Linderstam, Head of Retail 
Services.

Antal uthyrare: Sju.

Uthyrt 2018–Q1 2019: 63 665 
kvadratmeter.

Kontor: 18 200 kvadratmeter.

Handel: 37 000 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 8 465 
kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  2 756 kvadratmeter kontor i Stockholm 
till IP-Only.

•  2 446 kvadratmeter ambulanscentral i Ursvik 
Entré i Stockholm till Region Stockholm.
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NORDIER
65 000 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Malin Linde.

Antal uthyrare: Tio.

Uthyrt 2018–Q1 2019: 65 000 kvadratmeter.

I Stockholmsregionen: 55 000 kvadratmeter.

I Öresundsregionen: 10 000 kvadratmeter.
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GÖTEBORGS 
LOKALLOTS
64 888 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: 
Kontor: Sven Fraenkel, Logistik: 
Petter Skoglund.

Antal uthyrare: Fem.

Uthyrt 2018–Q1 2019: 64 888 
kvadratmeter.

I Göteborgsregionen: 64 888 
kvadratmeter.

Kontor: 26 586 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 38 302 
kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  7 000 kvadratmeter distributionsanläggning i 
Härryda till Linas matkasse.

•  1 980 kvadratmeter kontor i centrala Göteborg 
till Altran.
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Följ oss på Facebook, LinkedIn 
och Twitter: @NPN_Online

NORDISKA 
 MARKNADENS 

SKYLTFÖNSTER
MOT VÄRLDEN

Det första nyhetsbrevet  
med nordiska fastighetsnyheter
www.nordicpropertynews.com

COLLIERS
46 420 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Anders Thor.

Antal uthyrare: Åtta.

Uthyrt 2018–Q1 2019: 46 420 kvadratmeter.

I Stockholmsregionen: 7 600 kvadratmeter.

I Göteborgsregionen: 41 072 kvadratmeter.

I Öresundsregionen: 5 348 kvadratmeter.

Kontor: 7 643 kvadratmeter.

Handel: 22 015 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 16 762 kvadrat-
meter.

Exempel på uthyrningar: 

•  2 500 kvadratmeter till PDL Group för 
etablering av padelcenter i Mölnlycke.

•  3 700 kvadratmeter till XL Bygg i Mölndal.

Anders Thor.

 kvadratmeter.

 kvadratmeter.

 kvadratmeter.

 kvadratmeter.

 kvadrat-

 kvadratmeter till PDL Group för 
etablering av padelcenter i Mölnlycke.

 kvadratmeter till XL Bygg i Mölndal.
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NORDIC PM
34 700 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Ulrica 
Sjölund.

Antal uthyrare: Fyra.

Uthyrt 2018–Q1 2019: 34 700 kvadratmeter 
(varav 18 400 kvadratmeter i det egna förvalt-
ningsbeståndet).

I Stockholmsregionen: 32 450 kvadratmeter.

I Göteborgsregionen: 2 250 kvadratmeter.

Kontor: 12 750 kvadratmeter.

Handel: 2 800 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 19 150 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  2 000 kvadratmeter till Arbetsförmedlingen.

•  1 500 kvadratmeter till Tornberget.

B
IL

D
: N

O
R

D
IC

 P
M

CROISETTE
56 800 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Peter 
Bergquist.

Antal uthyrare: Sju.

Uthyrt 2018–Q1 2019: 56 800 kvadratmeter.

I Stockholmsregionen: 27 000 kvadratmeter.

I Göteborgsregionen: 1 000 kvadratmeter.

I Öresundsregionen: 28 800 kvadratmeter.
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BJURFORS
13 000 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Susanne 
Askvall.

Antal uthyrare: Tre.

Uthyrt 2018–Q1 2019: 13 000 kvadratmeter.

I Stockholmsregionen: 13 000 kvadratmeter.

Kontor: 6 000 kvadratmeter.

Handel: 1 000 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 6 000 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  1 200 kvadratmeter till Structor i Södertälje.

•  1 200 kvadratmeter till diverse hyresgäster i Flemingsberg.
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OPTIMAL
14 796 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Sebastian 
Pradilla.

Antal uthyrare: Tre.

Uthyrt 2018–Q1 2019: 14 796 kvadratmeter.

Kontor: 2 200 kvadratmeter.

Handel: 12 600 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  1 200 kvadratmeter till Gottsunda lärcentrum i Uppsala.

•  1 000 kvadratmeter till Axfood i Västerås.
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NOVI
32 500 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Fredrik Lindén.

Antal uthyrare: Fem.

Uthyrt 2018–Q1 2019: 32 500 kvadratmeter (allt i det egna 
förvaltningsbeståndet).

I Stockholmsregionen: 22 900 kvadratmeter.

I Göteborgsregionen: 9 400 
kvadratmeter.

I Öresundsregionen: 200 
kvadratmeter.

Kontor: 27 000 kvadrat-
meter.

Handel: 5 500 kvadratme-
ter.

Exempel på uthyrningar: 

•  3 330 kvadratmeter till 
Workaround Town i 

Stockholm.

•  1 850 kvadratmeter 
till Göteborgs uni-
versitet i Göteborg.

I Göteborgsregionen: 
kvadratmeter.

I Öresundsregionen: 
kvadratmeter.

Kontor: 27 000
meter.

Handel: 5 500
ter.

Exempel på uthyrningar: 

•  3 330 kvadratmeter till 
Workaround Town i 

Stockholm.

•  1 850 kvadratmeter 
till Göteborgs uni-
versitet i Göteborg.
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MÄKLARHUSET UPPSALA
41 174 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Ulrika Klingberg Ekman.

Antal uthyrare: Tre.

Uthyrt 2018–Q1 2019: 41 174 kvadratmeter.

Kontor: 15 623 kvadratmeter.

Handel: 9 150 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 16 401 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  3 870 kvadratmeter till utbildningsverk-
samhet på Palmbladsgatan.

•  2 480 kvadratmeter handel och lager 
på Bolandsgatan.

Antal uthyrare: 

Uthyrt 2018–Q1 2019: 

Kontor: 

Handel: 

Lager/logistik/industri: 

Exempel på uthyrningar: 

•  3 870 kvadratmeter till utbildningsverk-
samhet på Palmbladsgatan.

•  2 480 kvadratmeter handel och lager 
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BELLMAN & PARTNERS
9 000 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Johan Bellman.

Antal uthyrare: En.

Uthyrt 2018–Q1 2019: 9 000 kvadratmeter.

I Stockholmsregionen: 7 200 kvadratmeter. 

I Öresundsregionen: 1 800 kvadratmeter.

Kontor: 3 000 kvadratmeter.

Handel: 1 500 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 4 500 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  1 500 kvadratmeter handel till Riddermark Bil i Nacka.

•  350 kvadratmeter kontor till Snusbolaget på Kungsgatan i 
Stockholm.
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TEMA: KONSULTER
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När Agneta Jacobsson, en dag tidigare än planerat, satt på 
planet hem från fjolårets Mipim hade hon bestämt sig: 2018 års 
upplaga av den franska fastighetsmässan skulle bli hennes sista. 
Med åren tyckte den dåvarande Cushman & Wakefield-vd:n att 
det blivit för mycket av samma vara. Samma mingel. Samma mö-
ten. Samma människor. Trots det sitter hon nu ett år senare åter på 
en av mässans många terrasser, och hon gör det dessutom med ett 
leende.

– Det känns jättekul att vara tillbaka, den trötthet jag kände 
förra året har verkligen vänts till en nytändning, säger Agneta 
Jacobsson.

Mycket har hänt i Agneta Jacobssons liv sedan hon var i 
Cannes senast. I augusti meddelade hon att hon bestämt sig för att 
lämna Cushman & Wakefield efter 25 år inom bolaget.

I oktober månad valdes hon in i Byggvestas styrelse. Ett upp-
drag som Jacobsson menar kompletterar hennes styrelseengage-
mang i AMF Fastigheter och uppdrag i kammarrätten – gällande 
taxeringsärenden i Stockholm och Göteborg – väl.

– Att jag tackade ja till att engagera mig i Byggvesta var ett 
jättebra beslut, jag tror att mycket av den nytändning jag känner 
kommer från det, säger Agneta Jacobsson.

Byggvesta, som bygger och äger bostäder, ägs av familjen 
Jonsson med svensk-amerikanska rötter och under hösten har 
Agneta Jacobsson tagit dottern i familjen – Jenny Jonsson – under 
sina vingar.

– Hon är ung och relativt ny i Stockholm och det känns väldigt 
roligt att arbeta med henne. Det är samma sak här nere på Mipim, 
det är kul att få visa henne hur saker och ting fungerar och presen-
tera henne för nätverket.

Jenny Jonssons unga ålder är en av anledningarna till att Bygg-
vestas studentbostäder byggs med ett tydligt campustänk.

– Det är inte särskilt länge sedan Jenny och hennes bröder gick i 
skolan så det amerikanska campustänket är väldigt naturligt, säger 
Agneta Jacobsson.

Agneta Jacobssons beslut att lämna Cushman & Wake-
field är en av flera större förändringar i rådgivningssektorn på 
senare tid. Även Daniel Gorosch lämnade vd-posten på JLL 
och på Savills bytte man mer eller mindre ut hela ledningen. Att 
Agneta Jacobsson bestämde sig för att lämna Cushman efter 
25 år berodde delvis på att hon ansåg att hennes grunduppdrag 
– att genomföra sammanslagningen av DTZ och Cushman & 

Tittar på att  
starta något nytt

 Under hösten 2018 lämnade hon vd-rollen på Cushman & Wakefield 
– men inte branschen. För Fastighetssverige berättar Agneta Jacobsson 
om nytändningen med Byggvesta och tankarna på rådgivningssidan.  
Text: Victor Friberg  ⁄⁄  Bild: Nicklas Tollesson

BLICKAR FRAMÅT. Efter 
att ha lämnat vd-rollen för 
Cushman & Wakefield i Sverige 
tittar Agneta Jacobsson nu på 
möjligheterna att starta något 
nytt på rådgivningssidan.

TEMA: KONSULTER

Wakefield – var i hamn. Men även på grund av annat.
– Jag är jättenöjd med mitt beslut att lämna, även om det inte på 

något sätt hade med Cushman i Sverige att göra.
– I dag är jag dessutom kund hos Cushman i Sverige, så nu 

bjuds man på lunch när man kommer dit.
Att slå samman två stora bolag var emellertid ingen barnlek, 

något Agneta Jacobsson blev varse då hela bolagets ekonomiavdel-
ning plötsligt outsourcades till Rumänien och Indien.

– Det var oerhört tufft. Jag är helt säker på att det var rätt beslut 
i grunden, men jag tror inte att det var rätt att säga upp all personal 
… Vi hade 1,5 tuffa år, men jag tycker ändå att vi fick ordning på 
det till slut. En av de sista sakerna jag gjorde innan jag lämnade var 

att återanställa min gamla ekonomichef, säger Agneta Jacobsson.

Efter att ha varit på ”garden leave” från Cushman fram till 
årsskiftet kikar Agneta Jacobsson på rådgivarsidan. 

– Vi är ett par stycken som tittar på att starta något. Branschen 
är ju ganska rörig just nu och det måste ske en generationsväxling. 

Och även om hon inte har några planer att återigen axla en vd-
roll känner Agneta Jacobsson att kanske hennes kunskaper kunde 
vara ett stöd för nya talanger.

– Nej, jag jobbar gärna aktivt, särskilt i uppstartsfasen. Men ex-
akt hur detta ska se ut är inte klart så jag får återkomma när saker 
och ting blivit konkretare.  

»Det känns jättekul att vara 
tillbaka, den trötthet jag 

kände förra året har verkli-
gen vänts till en nytändning.«
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 Trots dramatik på bostadsmarknaden fi ck vi bevittna ett val 
utan att bostadsfrågan kom i fokus och vi summerar ett 2018 
utan vidare bostadspolitiska åtgärder eller motgärder till de 

kreditrestriktioner som eff ektfullt har minskat efterfrågan. Det 
har talats länge om vikten av en bred bostadspolitisk överenskom-
melse. Önskvärt vore att det hamnar högre upp på den politiska 
agendan.

Den senaste mandatperioden har i mångt och mycket hand-
lat om nyproduktion och att bygga bort bostadsbristen. Med facit 
från de senaste åren kan vi konstatera att vi inte kommer att kunna 
bygga bort det demografi ska bostadsbehovet utan kraftiga subven-
tioner och bidrag. Det behövs strukturella åtgärder riktade att öka 
utbudet av bostäder och förändringar av regelverket kring nyproduk-
tion. Mandatperioden dessförinnan innebar en viss uppluckring och 
förenkling av lagar och regler för att skapa nya bostäder men trots 
förändringar har regelverket inte hängt med samhällsutvecklingen. 
Plan- och Bygglagen från 1989 speglar den rådande tidsandan, inrik-
tad på bevarandet av befi ntliga miljöer och med ett stort infl ytande 
för de som redan bor och verkar i staden. Bevarandekrav, skydds-
bestämmelser och särkrav minskar möjligheterna att bygga nytt i 
staden och att återvinna framgångsrika projekt. Detaljplaneproces-
sen och överklaganden ger långa genomförandetider och skapar stor 
osäkerhet och Länsstyrelsen blir ofta en bromskloss i processen.

Boverket beräknar det demografi ska behovet av bostäder 
till cirka 67 000 bostäder per år med tyngdpunkt i närtid. Det 
demografi ska behovet och efterfrågan är dock två helt olika saker. 
För att öka utbudet och säkerställa de bostäder som behövs krävs 

Nu krävs politiskt mod

 Hur ska man agera för att lösa utmaningarna 
kopplade till bostadsfrågan? Åsa Henninge, 
Wästbygg Projektutveckling, efterlyser helhets-
perspektiv och mod att bryta strukturer.

en rad åtgärder, såväl bostadspolitiska som skattepolitiska och såväl 
på nationell som regional och kommunal nivå. 

Ett oundvikligt steg är att se över hyressättningssystemet 
där bruksvärdessystemet inte längre tjänar sitt syfte. Hyresregle-
ringen har istället för att hjälpa svaga grupper in på hyresmark-
naden skapat livslånga köer och svarta marknader. Istället för att 
motverka bostadsbrist och ekonomisk segregation har dagens hy-
ressättningssystem blivit ett system som subventionerar bostäder i 
bästa läge och de som redan har en bostad och som gör det mycket 
svårt att fl ytta in i våra städer.

En omarbetning av regelverket för nyproduktion är lika 
nödvändigt. Om vi menar allvar med hållbar stadsplanering måste 
vi tänka nytt i lagstiftningen. Kommunerna har givetvis en nyckel-
roll i att tillse ett utbud av bostadsbyggrätter med hög grad av ge-
nomförbarhet. Nuvarande regelverk innebär dock fördyrningar och 
tillsammans med kommunala särkrav och detaljstyrning försvårar 
det möjligheterna till återvinning och upprepning. De svårig-
heter att åstadkomma en storskalig produktion av bostäder som 
föreligger idag saknar sannolikt motsvarighet i svensk industri. Till 
följd av ett kostnadsdrivande regelverk blir en naturlig konsekvens 
ett tillskott som till största del hamnar i högnivåområden och i 
premium segmentet.

Fokus bör läggas på åtgärder som syftar till att öka utbudet av 
bostäder. Befolkningstillväxten och den demografi ska utvecklingen 
innebär stora ansträngning för de stadsplanerande funktionerna 
och, beaktat nu gällande skyddsbestämmelser och restriktioner för 

bostadsbebyggelse, en ökande brist på mark. Ett krav 
att lämna tillbaka outnyttjade byggrätter som erhållits 
genom markanvisning efter viss tid bör därmed vara en 
självklarhet alternativt att byggrätter överlåts först vid 
beviljat bygglov. För att uppmuntra eller tvinga fram ett 
realiserande av outnyttjade marktillgångar som inte är i 
kommunal ägo krävs en annan typ av åtgärder och troligen 
förändringar i fl era regelverk. Större krav på redovisning av 
marktillgångar med förväntningsvärden och ökade krav på 
en så verklig bedömning av värdet som möjligt kan vara ett 
steg att belysa hur mycket kapital som är bundet och på 
så sätt genom ägarstyrning få fart på kapitalet. Ingen 
fastighetsskatt en viss period efter lagakraftvunnen 
plan och sedan en fastighetsskatt kan vara ett sätt.

Särskilt fokus måste också handla om att hitta 
lösningar för de som ska etablera sig på bostadsmark-
naden. Att skapa förutsättningar för att integrera nya 
grupper av invånare utan att segregationen ökar i våra 
städer där dagens och morgondagens invånare får 
helt olika förutsättningar att skapa ett gott liv måste 
vara ett överordnat uppdrag för svensk politik. 

Det är hög tid att uppdatera spelreglerna på 
svensk bostadsmarknad. Det kommer att kräva 
helhetsperspektiv och departementsöverskridande 
samarbete samt kompetens att tänka nytt. Framför 
allt kommer det att kräva mod att bryta upp struktu-
rer och byta bort gamla system.  

ÅSA 
HENNINGE

Ålder: 47 år.

Bor: Lägen-
het i Göteborg 
och fritidshus i 
Haverdal.

Familj: Maken 
Kristian och dot-
tern Sofie, 7 år.

Fritidsintres-
sen: Familjen, 
fritidshuset, 
fotboll, resor 
och mat.

Aktuell: 
Tillträder som 
marknadsom-
rådesdirektor 
för Akademiska 
Hus område Syd 
den 15 augusti. »Hyresregleringen har 

istället för att hjälpa svaga 
grupper in på hyresmark-

naden skapat livslånga köer 
och svarta marknader.«

Åsa Henninge  //  Wästbygg Projektutveckling

Fastighetsanalytikern har ordet

BILD: WÄSTBYGG PROJEKTUTVECKLING
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 D
et som skulle komma att bli förra 
höstens mest uppmärksammade 
händelse i fastighets-Sverige 
började egentligen inte med Sa-
vills. Den 23 augusti skickade 

Cushman & Wakefield ut ett pressmeddelande 
om att Daniel Anderbring utsetts till ny Head 
of Capital Markets utan att ett ord nämndes om 
var föregångaren på posten, Niklas Zuckerman, 
skulle ta vägen.

Senare samma dag briserade bomben. Savills 
hade knutit till sig ett nytt transaktionsteam där 
Niklas Samuelsson utsetts till ny vd och tillsam-
mans med Mikael Fastén rekryterats från CBRE 
och Anders Nordvall, ny vice vd, och Niklas 
Zuckerman, investeringschef, anslutit från Cush-
man & Wakefield.

Johan Ericsson, som är senior advisor och klev 
in som ställföreträdande vd i övergångsperioden, 
benämnde rekryteringarna av kvartetten – som 

snart utvecklades till en kvintett när Carolina 
Herling anslöt från Cushman & Wakefield – 
som ”midnattsräder”.

Niklas Samuelsson själv tonar ner dramati-
ken när han möter Fastighetssverige.

– Det målades upp som någonting väldigt 

dramatiskt i pressen, men det var inga natträder 
eller något liknande.

– Det hade förts diskussioner under en lång 
tid innan det släpptes. Men i och med att man 
gjorde en total remake på bolaget så var det 
väldigt hemligt och tyst eftersom det fanns 
människor här som påverkades av beslutet. Så 
det framstod nog som väldigt dramatiskt när det 
väl kommunicerades.

› Var det Johan Ericsson som kontaktade dig 
med frågan?

– Nej, det var det inte. Jag visste att Johan 
fanns i bolaget, men min diskussion har hela ti-
den varit med Philip Ingleby som jag lärde känna 
när jag var på Catella. Då var han på Cushman, 
så när vi klev ut genom dörren på Catella var 
det han som sydde ihop nystarten för Cushman. 
Jag gick inte med till Cushman så jag vet inga 
detaljer, men han försvann ut när Cushman och 
DTZ gick ihop. Då valde han att kliva åt sidan, 

Niklas  
Samuelsson

        Det målades 
upp som någonting 
väldigt dramatiskt i 
pressen, men det var 
inga natträder eller 
något liknande.«

Han blev ny vd för Savills efter en av de mest uppmärksam-
made satsningarna i fastighets-Sverige. Nu berättar Niklas 
Samuelsson om spelet bakom övergången, sin väg in i 

fastighetsbranschen, och nysatsningen på Savills. 
Text & bild: Axel Ohlsson

Tätt inpå // Niklas Samuelsson

PÅ PLATS. I december 
tog Niklas Samuelsson 
över som vd för Savills.
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för han tyckte väl inte att bolaget framgent skulle 
bli det han ville. 

– Så han har väl egentligen approcherat mig 
löpande sen han kom in på Savills kan man säga. 
Så diskussionen med Philip om eventualiteten 
att göra någonting med Savills påbörjades väl 
någon gång under våren 2018.

› Var tanken hos er hela tiden att ni var ett 
team som skulle komma?

– Ja. Jag känner alla sedan tidigare i olika 
konstellationer och har även jobbat ihop till-
sammans. Jag kände att jag ville försöka göra 
någonting tillsammans i den konstellationen. Så 
jag approcherade väl egentligen Philip med den 
idén: ”Här har du ett starkt partnerteam.” 

Niklas Samuelssons väg in i branschen har 
gått via en rad av kända bolag. Men att det blev 
just fastigheter var till viss del slumpartat.

– Jag hade inget jätteintresse för fastigheter 
eller byggande som liten. Jag läste fyraårig tek-
nisk linje med bygginriktning på gymnasiet, men 
att jag började där var nog för att min bror gick 
teknisk linje. I den där åldern vet man ju inte vad 
man vill bli, så är det bara.

– Det fanns en lärare inom bygginriktningen 
i gymnasiet som var arkitekt. Han hade väldigt 
mycket energi och var nog den som väckte in-
tresset hos många av oss som valde den inrikt-
ningen. Men det var nog mycket av en slump.

– På universitetet läste jag lantmäteri med in-
riktning mot fastighetsekonomi på KTH – ihop 
med Anders Nordvall – för jag var mer intres-
serad av aff ärssidan än av själva byggkonstruktio-
nen av fastigheter.

– Sedan skrev jag och Andreas Öberg, som 
nu heter Eneskjöld och är storägare i Genova, 
exjobb för Robert Torstensson som drev Position 

Stockholm, som var ett samägt bolag mellan 
Drott och AP Fastigheter. Efter det fortsatte jag 
arbeta för Drott med värdering, analys och trans-
aktioner inom bostadsegmentet. När Öresund 
kom in som ny ägare i Drott och skulle montera 
ned på ganska kort tid fi ck vi som arbetade med 
transaktion ett stort mandat att sälja. Det mesta 
skulle göras själva men två uppdrag delades ut 
– ett till Catella och ett till DTZ. På DTZ var 
det Patrik Kallenvret och Mikael Fastén som jag 
jobbade tillsammans med. När det uppdraget var 
klart frågade de om jag inte skulle komma över 
och bli rådgivare.

– Jag kände mig klar med det och var lockad av 
rådgivningsrollen, så då klev jag över till CBRE 
med Patrik och ”Micke”. Sedan var jag kvar på 
CBRE till 2007 när jag och Patrik valde att gå 
till Catella. Där blev jag kvar till 2014 när jag gick 

tillbaka till CBRE och började arbeta med Patrik, 
som blivit vd där, igen. Nu sitter jag här.

Sista anhalt innan Savills var som sagt 
CBRE. Men att göra nysatsningen där, eller på 
Cushman & Wakefi eld, var inte aktuellt.

– Det fanns ingen tanke på det, säger Nik-
las Samuelsson, både Cushman och CBRE är 
jättefi na bolag och jag ska absolut inte prata illa 
om dem, men de bolagen hade utvecklats till 
någonting som vi inte riktigt kunde identifi era 
oss med. Det var liksom inte rätt plattform för 
att fortsätta driva en vass rådgivning utifrån.

– Savills skiljer sig väldigt mycket från de 
andra bolagen i hur man är uppbyggt. Här fi nns 
en aff ärsidé där man sätter länderna först och 
helt enkelt gör det som är bäst i respektive land. 

Man är kanske lite mer lyhörd och låter länderna 
bestämma lite mer vilken typ av rådgivning som 
de facto är framgångsrik och lönsam i respektive 
land. Vi kommer aldrig ha något tryck på oss att 
göra saker bara för att Savills säger att vi ska göra 
det. Utan det är vi som bestämmer i landet vad 
vi vill göra.

– Det är rätt stor skillnad mot de andra bola-
gen och är något vi gillade och kunde identifi era 
oss med.

› Var det givet att gå till en redan etablerad 
spelare eller tittade ni någon gång på att starta 
något helt nytt?

– Den tanken fanns. Men ju mer vi pratade om 
det, ju mer insåg vi att man – utifrån en trans-
aktionsverksamhet – har ett väldigt stöd av ett 
duktigt bolag runtomkring. Här fi nns en duktig 

research som har väldigt mycket av den data som 
man lever på som rådgivare. Så idén om att starta 
eget släckte vi ner ganska snabbt och kände att vi 
ville docka in det i någonting befi ntligt.

Efter offentliggörandet var Niklas 
Samuelsson kvar på CBRE i drygt fyra månader.

– Jag var inte inne på kontoret någon gång efter 
augusti. Men jag var kvar och arbetade hemifrån 
med ett par projekt som jag hade kvar. Det resulte-
rade i att det var en aff är som blev klar i december, 
så det var egentligen det jag pysslade med. Så det 
var ganska lugnt och skönt, säger han och skrattar.

› Umgicks ni någonting tillsammans när ni 
var i era olika stadier av karantäner?

– Jo, men det gjorde vi. Vi känner ju alla var-
andra väl sedan tidigare.

› Hur var det? Går det att undvika att planera 
för vad som ska komma?

– Jag har under lång tid umgåtts privat med 
fl era ur partnergruppen även när vi varit konkur-
renter så vi har inga problem med att skilja på 
det privata och professionella. Vi var även tydliga 
med att vi inte skulle göra något aktivt i Savills-
kostymen förrän vi var på plats.

– Men vi alla har familjer, så det var inte så att 
man backpackade i Sydamerika i tre månader 
utan livet rullar på där man hämtar och lämnar 
och lagar middag. Det var så klart jätteskönt – en 
ynnest att få en liten paus.

› Hur ser ditt liv ut vid sidan av arbetet?
– Men jag är en ganska vanlig person. Jag bor 

i Nacka med fru och tre döttrar som är fyra, åtta 
och 13. I den situationen är det extremt mycket 
familjeliv och aktiviteter när man inte jobbar. Så 
all tid bara försvinner, men det är väldigt härligt 
för vi har sjukt kul.

– Som familj så sportar vi mycket. Det är 
mycket idrott för tjejerna: gymnastik, slalom, 
allt möjligt. Vi åker jättemycket skidor, det är 
ett stort intresse för alla. Jag själv gillar också att 
vara ute och cykla i skogen.

– Det kanske inte låter särskilt avkopplande 

Tätt inpå // Niklas Samuelsson

        Så idén om att 
starta eget släckte vi 
ner ganska snabbt 
och kände att vi ville 
docka in det i någon-
ting befintligt.«

”MYCKET ROCK”

Namn: Niklas Samuelsson.

Ålder: 44 år.

Familj: Fru och tre döttrar.

Bor: Nacka.

Kör: Volvo och en BMW-motorcykel.

Läser: ”Jag brukar läsa två eller tre böcker samtidigt. 
Just nu läser jag Jonas Hassen Khemiris Pappaklau-
sulen, Hédi Frieds Frågor jag fått om förintelsen och 
Vargattacken av Lars Berge som 
handlar om olyckan i Kolmår-
den och hur man förhåller sig 
till extremt farliga djur och 
hur det här kunde hända.”

Tittar på: ”Serier. Senaste 
jag såg var nya säsongen av 
True Detective.”

Lyssnar på: ”Jag lyssnar jättemyck-
et på musik och har hållit på lite med det tidigare. 
Jag lyssnar mycket på rock, just nu på Rival Sons.”
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BLICKAR VÄSTERUT. ”I UK är 
Savills den finaste firman – och 
det är en resa vi vill göra här,” 
säger Niklas Samuelsson.
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teknik till en växande marknad med 
ständigt ökande krav på säkerhet, 
miljövänliga  vänliga  energienergilösning ar,lösning ar,  komplexa 
konstruktioner samt mångsidiga behov. 
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Vi anpassar glas- och metallkonstruk-
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Vår vision: Vi förverkligar modern 
arkitektur och hållbar framtid för 
människor, med ljusenergi i fokus.

Projekt: ICON, Växjö 
Färdigställd 2018/2019

www.fasadglas.se

men avkoppling för mig är väldigt mycket att 
göra olika aktiviteter.

› Har du lätt att koppla bort jobbet?
– Nej, det går väl inte att göra helt. Det fi nns – 

som jag antar att det är för väldigt många – med 
löpande hela tiden. Men vi gör det här för att 
vi är intresserade av det och för att vi tycker att 
det är kul. Det innebär att man i stort sett jobbar 
hela tiden.

– Men det är en frihetsgrad i det också som 
gör att inte är så bundna vid att vi måste sitta 
här på kontoret 8–17, utan vi kan lika gärna jobba 
någon annanstans. Det är en ganska suddig gräns 
och det måste man bara lära sig att balansera, så 
att det inte tar överhanden.

I december klev nyförvärven in och drog 
igång arbetet med att göra Savills tills den 
marknadsledande rådgivaren på den svenska 
marknaden.

– Det har varit jättekul att komma in och 
upptäcka att det är ett bolag fullt av duktiga 
människor – det fi nns en otroligt stark plattform 
att bygga på.

– Vi har varit ganska tydliga med att vi kom-
mer in, sitter med och ser vad som fungerar 
och inte fungerar och är det något som behöver 
ändras så gör vi det – men först ska vi se hur det 
är. Den stora upptäckten är väl egentligen att det 
som fi nns är väldigt bra. Sedan behöver det trim-
mas här och där.

› Hur ser du på de områden Savills verkar 
inom? Är tanken att ni ska skifta något fokus i 
viktningen framöver?

– Nej, inte skifta fokus. Jag tror defi nitivt att 
vi kommer fortsätta inom de här verksamhets-
områdena – sedan fi nns det områden som vi kan 
göra mer inom.

– Vi har en oerhört stark värdering, som 
drivs av Karin Zackariasson, och research, som 
leds av Peter Wiman, som är mycket starkare 

än vad jag hade koll på när vi kom in.
– Sedan har vi en uthyrningsverksamhet, dels 

lokalt i Göteborg och en industri-/logistiksida. 
Den är jättestark men där fi nns det utrymme att 
göra mer. Där kommer vi verkligen satsa. Vi har 
kontorsuthyrning i Stockholm där vi också be-
höver satsa och rekrytera fl er seniora och duktiga 
rådgivare. Det är väl där vi lägger mycket fokus 
och energi nu för att bygga de teamen.

– Vi har en förvaltning och projektledning i 
samma låda som Wilhelm Isberg driver. Det är 

en bra verksamhet, men lite städning pågår. Det 
är svårt att hitta den lönsamma aff ären i det där. 
Så det tittar vi mycket på. Kopplat till det har 
vi ett bolag som heter Loudden som egentligen 
är helt självständigt som drivs som ett separat 
bolag.

– Vi kommer fortsätta att verka inom de om-
rådena och stärka dem. Just nu tittar vi inte på 
att starta något nytt, men det är det som är roligt 
med Savills att fi nns det en bra aff ärsplan för att 
starta något nytt så gör vi det.

› Hur mycket av detta är att du fortfarande lär 
dig bolaget eller är det att du redan nu känt att 
bolag nog bör stöpas om?

– Det börjar väl landa lite i vilket håll vi ska 
gå. Men det fi nns inget jätteomstruktureringsbe-
hov utan väldigt mycket rådgivning handlar om 
rätt personer.

– Det vi fokuserar på just nu är att attrahera 
rätt personer till bolaget inom alla aff ärsområden 
– när du har det brukar det mesta lösa sig.

– Och där är vi väldigt långt gångna. Vi har 

HEMMAPLAN. Niklas Samuelsson 
har varit 08:a hela sitt liv – uppvuxen 
i Täby och nu boende i Nacka.

        Det har varit jättekul att komma in och upp-
täcka att det är ett bolag fullt av duktiga människor 
– det finns en otroligt stark plattform att bygga på.«

Tätt inpå // Niklas Samuelsson
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väldigt duktiga personer och väldigt duktiga 
team, upplever jag. Sedan fi nns det alltid lite 
trimning man behöver göra men i stort så fi nns 
en väldigt fi n plattform att bygga på.

› Hur många är tanken att ni ska rekrytera in 
för att stärka upp?

– Där ligger en stor skillnad mellan Savills och 
andra bolag: Vi pratar väldigt lite tillväxt i antal 
personer utan vi pratar väldigt mycket tillväxt i 
lönsamhet. Vilket innebär att om rätt team dyker 
upp med tio personer inom något verksamhets-
område och vi känner att det där är rätt männ-
iskor, då tar vi in dem.

– Det fi nns ingen spärr, och det fi nns hel-
ler ingen piska i ryggen på oss att vi måste bli 
150 personer inom förvaltning. Utan man tittar 
mycket mer på sista raden i det här bolaget och 
ser vad som är lönsamt.

› Har det fungerat så bra med det teamet som 
värvades in som det var tänkt?

– Ja, superbra. Men det var liksom en förutsätt-
ning att vi visste vilka vi var och vi har jobbat ihop 
tidigare. Så vi visste att det fungerade. Jag har 
faktiskt inte ens hunnit refl ektera över det och det 
är väl ett tecken på att det har fungerat bra.

› Hur gjordes ansvarsfördelningen er sinse-
mellan? Att du hamnade som vd?

– De vill göra en total remake och jag tror att 
vi hittade rollerna ganska naturligt. Jag var vice 
vd på CBRE och kände väl att jag kan testa att 
köra vd:skapet ett tag. Det är annorlunda att vara 
vd i ett konsultbolag än i någonting annat – här 
handlar det om att hålla ihop det lite.

– Vi vill bygga ett bolag där man har väldigt 
starka team inom respektive aff ärsområde. Så jag 
sitter inte här och ”är vd” utan jag jobbar. Jag är 
inne i transaktionsprojekt, men samtidigt så har 
jag ett vd-skap och det är självklart viktigt men 
vi vill bygga någonting där vi har starka personer 
inom respektive aff ärsområde – vilket vi har i 

väldigt stor utsträckning. Så det handlar om att 
bygga duktiga team i varje del.

 – Sedan tror jag det var ganska naturligt för 
oss att Niklas skulle bli ansvarig för transaktions-
teamet och jag tror att Anders och Mikael kände 
nog väldigt starkt att de ville ha mindre admi-
nistrativt och egentligen mer bara jobba i projekt 
som seniora rådgivare. 

– Men vi kände väl lite tillsammans att vi 
behövde dela ledarskapet lite. Så Anders har en 
vice vd-roll där vi har delat upp aff ärsområdena 
lite mellan oss för att kunna växeldra lite, så att 
inte en av oss bara fastnar i administration utan 
att vi alla kan jobba i projekt.

– Sedan har Carolina tagit en framträdande 
roll inom transaktion där hon har personalansvar 
för dem. Jag tycker vi har delat upp ledarskapet 
på ett bra sätt.

› Hur ser du på den transaktionsverksamhet 
ni har som ni kom in för att stärka?

– Vi har sagt att vi vill bygga ett lite mindre 
team än vi har varit tidigare. Vi kommer nog 
inte bli 35 personer utan kommer kanske vara 15. 
Just nu fi nns vi rent lokalmässigt baserade här i 
Stockholm, men jobbar över hela landet. Samma 
sak gäller där som i andra delar av verksamheten: 
Dyker rätt personer upp på någon annan ort så 

är vi inte rädda att hoppa på det heller.
– Vi är väl lite rädda för att bli för stora och 

för statiska för vi kan vara hur duktiga som helst 
men det är ändå marknaden som styr. Vi lever på 
rörelse och när marknaden rör sig måste vi vara 
tillräckligt snabbfotade för att hänga på – och 
det är svårt när man är för stor.

– Därför vill vi ha ett lite mindre team, lite 
mer seniort, lite mer fokuserat på riktig rådgiv-
ning och ligga lite närmare kunderna. Tidigare 
kunde vi vara i en verksamhet där man sa att vi 
var tvungna att ha ett specialteam inom logistik 
och vi blev nog lite rädda för det för att vi vill 
bygga en rådgivningslåda som kan agera på allt. 
För till syvende och sist så handlar det om att 
driva processer, driva projekt och genomföra 
aff ärerna.

– Så vi kommer inte verka utifrån antal hu-
vuden utan utifrån lönsamhet och blir man för 
många och för stora tappar man lite i kvalitet.

› Hur mycket samarbete har ni med basen i 
London?

– Vi pratar jättemycket med dem kring fram-
för allt research och trender för där är de ligger 
de lite före oss. Just nu är vi inne i en fas där vi 
ser vissa förändringsprocesser i någon del som 
vi måste genomför och där är de ett jättestarkt 
stöd.

– Det är just så vi jobbar med dem: Vi ser dem 
som ett stöd. Det är inte någon som säger åt oss 
vad vi ska göra utan de hjälper oss och är där 
och ger oss support i det vi behöver göra. Det 
kan vara både verksamhetsmässigt i research och 
sådana delar, men också i hur man har byggt upp 
verksamheten i andra länder.

– Det är kul att prata med dem för de är så 
enormt starka i Storbritannien. Där är man den 
fi naste fi rman – och det är en resa vi vill göra här. 
En del av vårt jobb är att lyfta varumärket till 
någonting helt annat lokalt.  

1.  Var finns den bästa skidåkningen? »Vi har 
hus i Funäsdalen så jag måste propagera 
för det, men egentligen är det väl så att den 
bästa skidåkningen finns där man ännu 
inte har åkt. Jag kan ändå gilla de italienska 
alperna.«

2.  Vilket var ditt första jobb? »Jag jobbade ex-
tra på en bensinmack när jag pluggade. Det 
var nog det första som inte var en prao-grej. 
Det började jag med 
rätt tidigt och höll på 
med rätt länge.«

3.  Vilken talang skulle 
du vilja ha? »Jag 
skulle vara bättre på 
att spela trummor.«

4.  Var åker du helst på 
semester? »Berg.«

5.  Ger du pengar till tiggare? »Nej.«

6.  Vilken är din favorit-
färg? »Blå.«

7.  Vilket var ditt favo-
ritämne i grundsko-
lan? »Svenska.«

8.  Tror du på gud? 
»Nej.«

9.  Har du några tatu-
eringar? »Nej.«

10.  Vilka språk behärskar du? »Svenska, 
engelska och skolbokstyska.«

11.  Hur håller du dig 
i form? »Jag cyklar 
en del och tränar 
på gym två dagar i 
veckan.«

12.  Vilken är din bästa 
respektive sämsta 
privata aff är? »Den 
bästa är någon 
lägenhetsaff är och den sämsta måste vara 
någon bil så klart. Den dagen man säljer 
båten kommer man bli varse att det var den 
absolut sämsta aff ären.«

13.  Hur träff ade du din fru? »Via gemensam-
ma bekanta för väldigt längesen.«

14.  Vilken är din största extravagans? »Det 
kan nog vara att jag har väldigt många olika 
typer av skidor.«

15.  Är du fåfäng? »Nej, verkligen inte.«

Snabbfrågor

Tätt inpå // Niklas Samuelsson

        För till syvende 
och sist så handlar 
det om att driva 
processer, driva 
projekt och genom-
föra aff ärerna.«

VÄXER ORGANISKT. 
Savills fokuserar inte på att 
växa i antal personer utan 
på att växa i lönsamhet.
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material – varje dag!

Fastighetsbranschens
bästa nyhetsbevakning

fastighetssverige.se/plus

 Johan Edberg & David Flemmich  //  Handelsbanken

Aktieanalysen

 Fastighetsaktier i Sverige har utklassat Stockholmsbörsen 
över i princip alla tidsperioder de senaste 20 åren, bort-
sett från kortare perioder efter IT-kraschen 2000, under 

fi nanskrisen 2008/2009 och skuldkrisen 2011/2012. Sedan 2015 har 
fastighets index totalavkastat cirka 100 procent, betydligt mer än 
Stockholmsbörsen. Fastighetsbolag i Sverige har levt i de bästa 
av alla världar sedan Lehman, under en period då såväl korta 
som långa räntor har fallit kraftigt samtidigt som vi har befunnit 
oss i en supporterande högkonjunktur och även åtnjutit kraftig 
hyrestillväxt. I Stockholm CBD är kontorshyrorna upp 70 procent 
på fem år. En stark efterfrågan och begränsad nyproduktion har 
tryckt ner vakanserna till nära noll vilket är en starkt bidragande 
orsak till hyrestillväxten.

Fallande avkastningskrav i kombination med stigande 
hyresnivåer har inneburit kraftig värdetillväxt på fastighetstill-
gångar. Detta har i förlängningen lett till att fastighetsbolagen haft 

möjlighet att belåna de stigande fastighetsvärdena för att fortsätta 
expandera genom förvärv och på så sätt har även kassafl ödena 
vuxit i rasande takt. Lägg därtill en genomsnittlig belåningsgrad i 
sektorn under perioden om nästan 60 procent vilket ger en kraftig 
hävstång, så är förklaringsvariablerna bakom de senaste årens 
aktieutveckling uppenbara.

Bara sedan årsskiftet är fastighetsindex i Sverige i skrivande 
stund upp 16 procent, en uppgång som startade i samband med att 
FED signalerade en paus i sin räntehöjningskurva. Även ECB har 
fl yttat fram den första tänkta höjningen till tidigast 2020 samtidigt 
som den svenska tioåriga statsobligationen, bara i år, rasat från 46 
punkter till historiskt låga 25 punkter, vilket följer av infl ations-
besvikelser i såväl januari som februari. Det ser alltså ut som att 
den globala, och även den svenska, räntehöjningscykeln är slut 
innan den ens har börjat, vilket bör leda till fortsatta uppgångar i 
fastighetssektorn – eller?

 Fastighetshetsaktier har varit en guldgruva under det senast decenniet 
– men hur ser det ut framöver? Johan Edberg och David Flemmich på 
Handelsbanken analyserar framtiden för fastighetsaktierna.

Fastighetsaktier 
– festen som aldrig tar slut?

Låga räntor är givetvis positivt för fastighetssektorn då 
räntekostnaden är en av de enskilt största kostnadsposterna för 
ett normalkapitaliserat fastighetsbolag (genomsnittlig, oviktad 
belåningsgrad för de bolag vi följer är 47 procent). Avkastnings-
kraven, som speglar fastigheternas riskpremie, är en av de enskilt 
viktigaste komponenterna för värderingen av en realtillgång som 
fastigheter som tenderar att följa de långa räntorna, om än med 
viss eftersläpning. Då avkastningen på alternativa riskfria investe-
ringar är i det närmaste obefi ntlig, och gapet mellan riskfria räntan 
och avkastning på en kontorsfastighet är nästan en procentenhet 
över det historiska snittet, ser vi ingen omedelbar risk för högre 
avkastningskrav. Detta gäller åtminstone kvalitativa fastigheter i 
bra läge på marknader med låg nivå av nyproduktion, stark lokal 
arbetsmarknad och efterfrågan på lokaler samt låga vakanser – 
vilket ger förutsättningar för fortsatt hyrestillväxt. Vi har dock 
en försiktigare hållning gentemot fastighetstillgångar med lägre 
kvalitet i sekundära lägen eller mindre städer där det redan nu 
råder jämvikt mellan utbud och efterfrågan. Här ser vi inte samma 
förutsättningar för framtida hyrestillväxt och sådana fastigheter är 
dessutom i högre utsträckning skuldfi nansierade än fastigheter i de 
mest centrala lägena, där stor andel av ägarna är institutioner och 
pensionskapital.

Skuldfinansierade fastigheter av lägre kvalitet kan inne-
bära problem framöver. Inte minst mot bakgrund av att vi i slutet 
av 2018 såg en rörelse på kapitalmarknaden där spreadarna ökade 
för fastigheter i allmänhet, och för bolag med lägre kreditkvalitet i 
synnerhet. Även om den rörelsen reverserades i början av 2019 gav 
det oss en tydlig indikation om att förutsättningarna på kapital-
marknaden kan förändras snabbt vilket aktiemarknaden, givet en 
genomsnittlig premiumvärdering mot rapporterat substansvärden, 
inte verkar nämnvärt oroad för. 

Baksidan av en fortsatt lågräntemiljö är att vi sannolikt även 
får se lägre tillväxt framöver, vilket vi redan börjat se tecken på i 
Sveriges BNP-siff ror och tillväxtutsikter. Följderna av detta kan 
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över tid vara ökad arbetslöshet vilket kan leda till ökade vakanser 
i kontorsstocken och i förlängningen leda till begränsad/negativ 
hyresutveckling framöver, inte minst med tanke på att såväl hyres-
nivåer som vakanser nått sällan skådade nivåer på sina håll, även 
ur ett europeiskt perspektiv. Om tillväxten kan antas avta, eller där 
hyresnivåerna till och med kan tänkas falla framöver, kan det leda 
till att investerare kräver högre avkastningskrav framöver.

Från att förutsättningarna för fastigheter i Sverige har 
varit osannolikt goda under det senaste decenniet ser vi för första 
gången på länge risker för en sekventiell försämring framöver, 
eller åtminstone ett läge där förutsättningarna inte fortsätter att 
bli bättre. Det är uppenbart, och i vår mening naturligt, att de 
noterade fastighetsbolagen dragit ner på förvärvstakten under 2018 
och början av 2019 jämfört med tidigare år och det tyder på att de 
anser det svårt att hitta rimlig avkastning på förvärv. Aktiemark-
nadens premiumvärdering mot substans (EPRA NAV) implicerar 
för första gången sedan 2016 en förväntan om fortsatt god avkast-
ning, och riskaversionen är till synes avlägsen. I ett läge där allt 
mer pekar på att konjunkturen är på väg att rulla över och vinsttill-
växttakten hos bolagen avtar har vi svårt att acceptera en generell 
premiumvärdering och rekommenderar således ökad försiktighet 
framöver. Vi anser att investerare bör välja aktier i sektorn med 

stor omsorg, och vi föredrar bolag med solid balansräkning som 
med egna medel kan skapa organisk tillväxt framöver – exempelvis 
genom projektutveckling på egen mark. Exempel på sådana är 
Fabege och Platzer, två bolag med goda möjligheter att skapa såväl 
vinst- som värdetillväxt genom att absorbera de höga marknads-
hyrorna i Stockholm och Göteborg  vid omförhandlingar samt 
utveckla värdeskapande projekt på egen mark, en aktivitet som bör 
kunna driva både kassafl ödes- och värdetillväxt. Eller varför inte 
Hufvudstaden med sin exponering mot centrala Stockholm och 
Göteborg och med en belåningsgrad om låga 14 procent och med 
en till synes god avkastning på investeringar i sin kontinuerliga 
fastighetsutveckling. Samtliga dessa tre aktier tror vi kommer att 
växa vinst och substansvärde under de kommande åren och vi 
tycker att riskprofi len är låg; en smakfull kombination i dagens 
läge på fastighets- och aktiemarknaden med andra ord.  

PRIS/EPRA NAV I FASTIGHETSSEKTORN ÖVER TID

»Vi anser att investerare bör 
välja aktier i sektorn med 

stor omsorg.«

Event // Seminarier

– Vi ser i våra utvärderingar att många av våra deltagare 
verkligen uppskattar marknadsuppdateringarna och inspirationen 
som våra professionella talare står för, det är kul. Minst lika många 
lovordar mingelmöjligheterna där man får möjlighet att faktiskt 
träff a många värdefulla personer på kort tid, säger Eddie Ekberg, 
chefredaktör på Fastighetssverige/lokalnytt.se och ansvarig för 
bolagets seminarieverksamhet.

Och höstens mötesplatser utgör inget undantag. Redan den 22 
augusti sparkar vi i gång med Fastighetsmarknadsdagen Skåne på 
Malmö Live – där handlar det om framtida aff ärsmöjligheter i en 
expansiv region. 

Veckan efter, närmare bestämt den 27 augusti, är det dags för 
Göteborgsbranschen att rivstarta fastighetshösten när klassiska 
Lokalmarknadsdagen intar Posthotellet. Lokalmarknadsdagen 
är en viktig mötesplats och arena, kanske årets självklaraste, för 
Göteborgs fastighetsbransch.

Endast en vecka senare, den 4 september, är det dags för det 

unika seminariet Fastighetskvinnan som traditionsenligt hålls i 
Spegel salen på Grand Hotel i Stockholm. Det handlar om ett inspi-
rations- och aff ärsseminarium där 90 procent av talarna är kvinnor 
– män står på scen när det handlar om jämställdhet och mångfald.

Den 9 oktober gästar vi Uppsala med heldagsseminariet Fastig-
hetsmarknadsdagen Uppsala. Det är ett seminarium som handlar 
om fastighetsmarknad, näringslivsutveckling och framtidens 
Uppsala och går av stapeln på UKK.

En knapp månad senare, den 6 november, är vi tillbaka i Spegel-
salen på Grand Hotel i Stockholm för Stora Kontorsdagen. Det 
är ett seminarium som fokuserar helt och hållet på marknaden för, 
och utvecklingen av, kontorsmarknaden. Du blir uppdaterad på det 
allra senaste inom kontorsmarknadens alla aspekter samtidigt som 
du får gott om tid för att knyta nya, värdefulla kontakter.

Två veckor därefter arrangerar vi Fastighetsmarknadsdagen 
Digitalisering Göteborg på Elite Park Aveny Hotel.

Digitaliseringen påverkar alla delar av näringslivet och samhäl-
let. De som inte är med på banan hamnar hopplöst på efterkälken. 
Det här seminariet ger er vägledning i det nya digitala fastighets-
landskapet.

Veckan därefter avslutar vi seminariehösten med den helt nya 
mötesplatsen Fastighetsmarknadsdagen Förvaltning, den 27 no-
vember på Waterfront i Stockholm.

Så vill du skaff a dig fastighetsförsprång i höst går du enkelt in 
på www.fastighetssverige.se/seminarier och anmäler dig – välkom-
men!  

 Vill du ha koll på de allra senaste trenderna 
på fastighetsmarknaden? Vill du vara upp-
daterad på de viktigaste nyckeltalen i ditt seg-
ment? Vill du knyta nya kontakter? Bra, då har 
vi mötesplatserna för dig – välkommen till en 
fullmatad seminariehöst som inleds kort efter 
semestern.  Text: Nicklas Tollesson  ⁄⁄  Bild: Axel Ohlsson

HET SEMINARIEHÖST. 
Det blir en rivstart med 
fastighetsseminarier i höst; 
inom tre veckor arrangeras 
Fastighetsmarknadsdagen 
Skåne, Lokalmarknads dagen i 
Göteborg och Fastighetskvin-
nan i Stockholm.

Skaff a dig fastighets-
försprång i höst
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Maria Pleiborn  //  WSP Advisory

Bostadskommentaren

 Det har blossat upp en debatt om fl yttkedjornas eff ek-
ter. En mängd debattörer, politiker och annat folk i 
branschen brukar tala om fl yttkedjor som lösningen på 

bostadsmarknadens problem, alltifrån rörligheten på marknaden 
generellt till att fl yttkedjorna skulle kunna lösa problemen med 
att de ekonomiskt svaga inte kommer in på bostadsmarknaden. 
Jag har tillhört denna grupp. Som demograf och den som kanske 
följt fl est fl yttkedjor i Sverige har jag en del erfarenheter av dess 
eff ekter. Men nu hörs röster i debatten att fl yttkedjorna inte 
fungerar.

Storstadsregionerna har beställt en litteraturstudie av 
ett par forskare från Malmö där de läst igenom vad forskare och 
konsulter (läs jag) kommit fram till avseende fl yttkedjor. De gör 
bedömningen att ”fl yttkedjorna inte fungerar”. De skriver i en 
debattartikel i Helsingborgs dagblad den 21 april ”De som hänvisar 
till fl yttkedjornas positiva eff ekter hävdar att byggande av större 
och dyrare bostäder i förlängningen gör att det också blir lättare 
för hushåll med lägre inkomster och nytillkomna på bostadsmark-
naden att hitta någonstans att bo. // Problemet är bara att det sak-
nas belägg för att fl yttkedjor hjälper personer med låga inkomster 
in på bostadsmarknaden.”

Jag vill påstå att det inte är fl yttkedjorna det är fel på, utan 
bostadsmarknaden. När de som står långt ifrån bostadsmarknaden, 
utan kapital, kötid, kontakter och kunskaper, har svårt att få bo-
städer så hjälper inte ens fl yttkedjor. Detta är egentligen självklart. 
Flyttkedjorna är ju en modell för en fungerande bostadsmarknad. 
När bostadsmarknaden fungerar, när människor byter bostad när 

Flyttkedjor – kan det va nåt?

 Flyttkedjornas eff ekt är het debatt. Men vilken eff ekt har egent-
ligen flyttkedjorna för att bostadsmarknaden ser ut som den gör? 
Maria Pleiborn, demograf och bostadsmarknadsexpert på WSP 
Advisory, analyserar situationen.

de vill och behöver och när alla som är i behov av en bostad kan få 
det på något sätt, så fungerar fl yttkedjorna.

När jag genomförde de fl esta av fl yttkedjestudierna i början av 
2000-talet fungerade bostadsmarknaden annorlunda än i dag. Äldre 
fl yttade i högre utsträckning än i dag – det berodde delvis på att de 
var tvungna till följd av höga fastighetsskatter och förmögenhets-
skatter. När de valde att fl ytta till mer anpassade bostäder skapades 
fl yttkedjor som ibland faktiskt gynnade personer långt bak i kedjan 
och som fi ck sin första bostad på den ordinarie bostadsmarknaden.

I dag är situationen en annan. De äldre bor i allt större 
utsträckning kvar i sina stora – i dag ofta billiga – bostäder. Då 
skapas inga långa fl yttkedjor. De unga och andra som står utanför 
bostadsmarknaden har under den senaste tioårsperioden mötts 
av allt större hinder att etablera sig på marknaden. Priserna och 
köerna har ökat. Kreditrestriktioner har staplats på varandra. De 
kommer inte in på marknaden – fl yttkedjor eller ej.

När man studerar flyttkedjor studerar man bostads-
marknadens funktion. I dag fungerar den helt enkelt sämre än 
tidigare. När man studerar fl yttkedjor måste man också tänka på 
hur man avgränsar sin studie. Många avgränsningar har betydelse 
för resultaten. Kommuner eller kommunala bostadsföretag vill 
avgränsa studien geografi skt till den egna kommunen. Inget kon-
stigt med det, men det påverkar resultaten. Alla kedjor som rör 
sig utanför kommungränsen bryts och följs inte vidare. I Malmö 
har det även betydelse att man sätter gränsen i Öresund eftersom 
det sker en hel del fl yttningar över sundet – så var särskilt fallet 

WSP

WSP är ett glo-
balt konsultbolag 
inom analys och 
samhällsbyggan-
de som är note-
rat på börsen i 
Toronto. Globalt 
är bolaget snart 
50 000 an-
ställda. I Sverige 
växer man och 
är i dag cirka 
4 700 medar-
betare på över 
40 orter i landet. 
VSP arbetar 
med allt från att 
konstruera broar 
och världens 
högsta hus till att 
gräva gropar för 
att studera mik-
roorganismer. På 
Advisory arbetar 
man tidigt i 
samhällsbyg-
gandsprocessen 
med rådgivning 
och analys kring 
samhälls- och 
fastighetsutveck-
ling, trafik och 
transporter och 
hållbarhet ur alla 
aspekter.

när bron var ny i början av 2000-talet. Det har också betydelse i 
vilken upplåtelseform som kedjan börjar och hur hyreslägenheter 
förmedlas och fördelas. Om det kommunala bostadsbolaget byg-
ger ett hyreshus och fördelar lägenheterna mestadels till redan 
boende i beståndet så får det stor påverkan på hur fl yttkedjan 
utvecklas fortsättningsvis. Vidare har kraven på köpare och hy-
resgäster naturligtvis betydelse. I en opublicerad större studie vi 
genomförde i Stockholm kunde vi konstatera att de höga kraven 
på hyresgästernas inkomster gjorde att hyreshusen hade betydligt 
längre fl yttkedjor än bostadsrätterna. Det berodde på att de som 
fl yttade in i hyresrätterna var väletablerade på bostadsmarknaden 

och lämnade i regel stora (relativt dyra) lägenheter eller småhus 
efter sig. 

I dag är det både lättare och svårare att genomföra fl yttkedje-
studier. Svårare till följd av att hushållen i lägre utsträckning än 
tidigare har fast telefoni och att de inte så gärna svarar på okända 
samtal på mobiltelefonerna, svårare även till följd av GDPR. 
Samtidigt lättare till följd av att lägenhetsregistret numera fi nns 
och att folkbokföring sker på bostad istället för fastighet. Men 
att bostadsmarknaden i dag fungerar sämre än tidigare är inte 
fl yttkedjornas fel!  

MARIA 
PLEIBORN

Ålder: 58 år.

Bor: ”I en villa i 
Täby tillsam-
mans med min 
sambo.”

Titel: Se-
nior konsult, 
demograf och 
bostadsmark-
nadsexpert 
på WSP sedan 
2010.

Fritidsintressen: 
”Villan använder 
vi till våra fritidsin-
tressen: Vi har ett 
garage till våra 
motorcyklar, vi 
har utrymme för 
musikinstrument 
och vi kan odla i 
vår trädgård.”

Övrigt: Ordfö-
rande i WSP:s 
Konstförening.

»Jag vill påstå att 
det inte är flytt-
kedjorna det är 

fel på, utan 
bostads-

marknaden.«
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Carl Westling och Gustav Ahl  //  CauseyWestling

Revisorn har ordet

 Den första januari i år trädde de nya ränteavdragsbegräns-
ningsreglerna i kraft. Den stora förändringen är den nya 
generella ränteavdragsbegränsningsregeln. Det fi nns en rad 

tillämpningssvårigheter, till exempel vad som anses utgöra ränta, 
att beräkningen ska göras på legal enhetsnivå och att koncernut-
jämningen påverkas.  

För att uppnå en optimal koncernutjämning kommer det krävas 
komplicerade beräkningar. Det kan uppstå inlåsningssituationer där 
koncerner med negativa räntenetton inte får fullt avdrag. För att 
motverka sådana eff ekter kommer det att krävas planering av vär-
deminskningsavdrag och omedelbara avdrag i större utsträckning 
än tidigare. Därtill kommer oklarheter kring hur vissa regler ska 

tolkas, till exempel tolkningen av koncernbidragsspärren som kan 
innebära att bolag med skattemässiga underskott inte kan kvitta ej 
avdragsgilla räntekostnader mot sitt eget skattemässiga underskott. 

Vad behöver göras nu? Det första som behöver göras är att 
säkerställa vad som omfattas av den nya räntedefi nitionen. Sedan 
bör skatteberäkningarna anpassas för att kunna hantera koncern-
bidragsplaneringen. De nya reglerna innebär att koncernbidragen 
påverkar avdragsutrymmet för ränta och därmed hur stora ränte-
kostnader som inte är avdragsgilla. Detta ligger i sin tur till grund 
för det skattemässiga resultatet och behovet av koncernbidrag. 
Den här komplexiteten måste hanteras redan i år.

Ränteavdrags-
begränsningarna 

 Vid årsskiftet trädde de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna i kraft 
– hur påverkar det branschen och hur bör bolagen agera? Carl Westling 
och Gustav Ahl från CauseyWestling reder ut situationen.

GUSTAV AHL

Ålder: 33 år.

Bor: Stockholm

CARL WESTLING

Ålder: 42 år.

Bor: Stockholm

– ökade avskrivningar lindrar de negativa eff ekterna

Nästa steg är att se över eff ekten av hanteringen av investe-
ringar. Det är inte säkert att omedelbara avdrag för ombyggnatio-
ner är att föredra framför årliga värdeminskningsavdrag. Detta har 
att göra med att omedelbara avdrag sänker avdragsutrymmet för 
ränta medan skattemässiga värdeminskningsavdrag inte påverkar 
avdragsutrymmet.

Inför varje investering bör eff ekterna av att ta omedelbara av-
drag kontra årliga värdeminskningsavdrag göras. Om en investe-
ring görs på hyreshus fi nns även möjligheten till primäravdrag som 
inte heller påverkar avdragsutrymmet för ränteavdrag. Investering-
arna bör sättas i relation till investeringshorisonten och skatte-
beräkningarna bör läggas till den ekonomiska prognosen över tid. 
Först när detta fi nns på plats är det möjligt att få en helhetsbild av 
eff ekten av de nya reglerna. 

Det eff ektivaste sättet att reducera de negativa eff ekterna är att 
se till att alla inventarier är identifi erade. Avskrivningar av inventa-
rier är det mest fl exibla verktyget för att anpassa avdragsutrymmet 
efter räntenettot. Vi rekommenderar därför att alla fastighetsbolag 
identifi erar sina inventarier. 

Inför Q2 2019 och framåt. Vi rekommenderar att en ”dry run” 
av koncernbidragsplaneringen görs så snart som möjligt för att 
identifi era eventuella inlåsningseff ekter. Då fi nns det tid att se över 
möjliga lösningar, till exempel omstruktureringar av bolag eller 
fi nansieringsstruktur. 

  En annan stor fördel med att göra detta i ett tidigt skede är 
att skapa förståelse för vad som påverkar avdragsutrymmet och 
skattesituationen. På ett sätt skulle man kunna jämföra beräkning-

CAUSEY
WESTLING

CauseyWestling 
är Sveriges 
största skat-
terådgivnings-
byrå med full 
inriktning på 
fastig heter. 
Våra cirka 20 
rådgivare utgörs 
av skattejurister, 
ekonomer och 
ingenjörer med 
spetskompetens 
inom alla skatte-
frågor relaterade 
till fastigheter. 
Vi erbjuder 
rådgivning inom 
inkomstskatt, 
avskrivnings-
optimering, 
moms, och 
fastighetsskatt. 
Rådgivningen 
är inriktad på 
löpande frågor 
i fastighets-
förvaltningen 
samt förvärv, 
försäljning och 
omstrukturering-
ar av fastighets-
innehav.

arna med Rubiks kub - när man har samma färg på en sida upp-
täcker man att något har ändrats på en annan sida, och när man 
försöker rätta till det felet skapas ett nytt fel på den första sidan. 
Det fi nns givetvis en optimal lösning men vägen dit ser olika ut för 
olika koncerner med olika förutsättningar och omständigheter.  

Bevisunderlag och granskning. Det kommer ställas höga 
krav på bolagen att visa hur ränteavdragen beräknas. För att Skat-
teverket ska kunna granska avdragen kommer det krävas ett gediget 
underlag som tydligt visar vad som ingår i räntenettot, beräkningar 
för varje legal person och hur kvittning av räntenetton har skett. 

En ny deklarationsblankett med hjälpblankett för att beräkna 
ränteavdragen kommer förhoppningsvis snart ges ut av Skattever-
ket. Trots detta är det nog inte allt för vågat att anta att Skatte-
verkets granskning av ränteavdragen kommer att innebära många 
svårigheter och bedömningar som måste göras från fall till fall. 
Underlaget som lämnas in bör därför vara så tydligt som möjligt. 

Då en stor del av skattehanteringen till följd av de nya reglerna 
kommer att handla om strategi, till exempel om det är värt att ta ett 
omedelbart avdrag kontra årliga värdeminskningsavdrag, blir detta 
en naturlig del i bokslutsarbetet. De bedömningar som görs inom 
ramen för hanteringen av de nya reglerna och optimering av investe-
ringar kommer att granskas i den årliga revisionen. Oberoendefrågan 
blir därför särskilt viktig när det gäller vem som tar fram besluts-
underlagen och vem som sedermera granskar utfallet av besluten. 

2019 ser ut att bli ett mycket spännande skatteår när det nya 
regelverket ställs på sin spets. Vi kan inte vara nog tydliga med 
vikten av att vara så förberedd som det bara går.  

TESTKÖRNING. CauseyWestling rekommenderar att köra en  ”dry run” av koncernbidragsplaneringen.

Skatteberäkning 2018

Årets skattemässiga 
resultat

• Aktuell skatt
• Uppskjuten skatt

Årets skattemässiga 
resultat

• Aktuell skatt
• Uppskjuten skatt

Påverkan årets skatt
• Aktuell skatt

• Uppskjuten skatt

Optimering 
årets skatt

Optimering 
koncernbidrag

Skatteprognos
1–10 år

Beräkning oaktat
nya regler

Beräkning av eff ekt
av nya regler 2018

Beräkning av eff ekt
av nya regler 2019

Modellering
aktuellt år

Planering
koncernbidrag

Prognostisering

Skatteberäkning 2018
Nya regler

Skatteberäkning 2019
Nya regler

Skatteberäkning 2019
Koncernbidrag

Framåtriktad
skattestrategi

Skatteberäkning 2019
Modellering – optimering

Koncernbidrag

Q1 2019 Q1 2019 Q1–Q2 2019 Q1–Q3 2019 Q3–Q4 2019 Q4 2019
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Karriär // Anders Hellgård

– Det ska bli jättekul att komma igång med Stena-
jobbet. Jag hade varit väldigt länge på Wallenstam och det 
här blir verkligen en energiskjuts, säger Anders Hellgård.

Anders Hellgård kommer senast från en tjänst som 
förvaltningschef på Wallenstam. Efter att ha jobbat med 
förvaltning under en längre tid behövde han en ny utma-
ning. På Stena Fastigheter fanns möjligheten att arbeta 

i stadsutvecklingsprojekt och med nyproducerade hus i 
egen förvaltning. 

– Stena Fastigheter har många egna fastigheter och 
fl era spännande projekt på gång. Vi jobbar nära och i 
tät dialog med våra hyresgäster och ska vara i framkant i 
stadsutveckling, det är en viktig resa jag vill vara med på, 
säger Anders Hellgård.

Världsmästare ska bygga 
lagkänsla på Stena

STEFAN DAHLBO
Vd, Fabege

I början av april meddelade Fabege att Stefan 
Dahlbo efterträder Christian Hermelin på vd-posten. 
Stefan Dahlbo har en lång och gedigen erfarenhet 
både som vd och styrelseledamot i såväl noterade 
som onoterade bolag. Till dessa tidigare styrelse-
uppdrag hör till exempel Fabege, Wihlborgs och Klö-
vern. Han lämnar tjänsten som vd för Byggmästare 
Anders J Ahlström för att ta över Fabege.

JENNIE CLAESSON
Vd, Airport City Stockholm

Jennie Claesson lämnar uppdraget som tillförord-
nad regionchef för Handelskammaren i Uppsala län, 
som är en del av Stockholms Handelskammare, för 
att ta över vd-rollen på Airport City Stockholm.

MARKUS ENGSTRÖM
Partner, Grandab Management

Grandab Management har utsett Markus Engström 
till ny partner. Han kommer närmast från Tommy 
Byggare där han varit aff ärschef för kommersiella 
fastigheter i Göteborg.

LOTTA WERNER FLYBORG
Vd, Sweden Green Building Council

Lotta Werner Flyborg blir ny vd för Sweden Green 
Building Council (SGBC) och efterträder interim-vd:n 
John Söderberg. Hon kommer närmast från rollen 
som vd på Tema och aff ärsområdeschef arkitektur 
på Projektengagemang.

JONAS BERG
CFO, Svenska Bostadsfonden

Jonas Berg tillträdde som CFO för Svenska Bostads-
fonden Management från och med 1 april 2019. 
Jonas Berg kommer närmast från Genesta där han 
som CFO under tolv år varit med och byggt upp 
bolaget.
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Fler på nya poster

För sportintresserade är Anders Hellgård kanske mer 
känd för sin tid som innebandyproff s. När Aftonbladet 2015 ranka-
de de bästa svenska spelarna genom tiderna placerade han sig som 
etta, precis före forne Pixbo- och landslagskollegan Niklas Jihde.

De forna kedjekamraterna fi rade stora triumfer i både landslag 
och klubblag, bland annat tog de fem VM-guld och två SM-guld 
tillsammans. Efter karriären gjorde Nicklas Jihde karriär som tv-
expert, medan Anders Hellgård hamnade i byggsektorn.

– Jag hade läst bygg sedan tidigare och jobbade som entreprenör 
inom byggbranschen, så det var ett naturligt steg att ta. Inneban-
dyn har varit en bra erfarenhet att ha med sig. Det fi nns många 
likheter med fastighetsbranschen, krav på resultat och tydliga mål 
som ska nås, säger han.

› Hur har du haft nytta av din idrottskarriär i arbetslivet?
– Jag försöker alltid jobba med att skapa en lagkänsla. Trots 

att alla är olika ska man ändå forma ett lag och få alla att dra åt 
samma håll, det gäller både för idrotten och arbetslivet. Så har jag 
jobbat i grupper jag har varit i tidigare och det brukar ge väldigt 
bra resultat. 

› Vem av dina forna lagkamrater hade klarat sig bäst i fastig-
hetsbranschen?

– Det fi nns redan några i branschen. Adam Lindberg (VM- och 
SM-guldmedaljör) är inne i byggsvängen. Sen fi nns det några som 
arbetat på Wallenstam. Men vi får dra till med Jihde ändå, han är 
duktig på det mesta, smart, social och väldigt trevlig. Han hade 
klarat av det här också.

› Borde han överväga att lämna TV-rutan?
– Han gör sig ganska bra i tv också tycker jag. Men skulle det gå 

åt pipsvängen så ska vi nog hitta en plats åt honom.  

NYA MÅL. Anders Hellgård 
har lagt innebandyklubban 
på hyllan och har numera 
siktet inställt på fastigheter.

»Trots att alla är olika ska 
man ändå forma ett lag och få 
alla att dra åt samma håll.«

ANDERS HELLGÅRD

Ålder: 43 år.

Bor: Göteborg.

Titel: Fastighetschef på Stena Fastigheter.

Meriter: Fem VM-guld (1998, 2000, 2002, 2004, 2006), två 
SM-guld (2002, 2003), Europacupguld (2004), Player of the 
Year (2005/06, 2006/07), 63 landskamper (32 mål, 53 assist).

Fritidsintressen: Golf och havet. 

 Stena Fastigheter Göteborg 
har tillsatt Anders Hellgård som 
ny fastighetschef. Med 14 år på 
Wallenstam och fem VM-guld i 
bagaget hoppas han nå nya fram-
gångar på Stena.  
Text: Sebastian Sandström  ⁄⁄  Bild: Stena Fastigheter
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Business    behavior
 Hur skapar man en god relation och vad kan det kosta om man 

slarvar med sitt uppförande? En hel del, menar Annmarie Palm som 
utvecklat begreppet business behavior för hur man bör bete sig i 
aff ärsrelationer. 
 – Det är en konkurrensfördel – i allra högsta grad, säger Annmarie 
Palm, vd och grundare av Relationista.  Text: Axel Ohlsson

Under ett samtal om kom-
munikation med en vd fi ck Ann-

marie Palm frågan om hon inte 
kunde få nuvarande och tidigare 

kunder att berätta vad de egentligen 
tyckte om bolaget som aff ärspartner.
I sitt arbete med att intervjua existe-

rande kunder, tappade kunder och önskade 
kunder såg Annmarie Palm ett mönster.

– Ganska snart hittade jag en röd tråd i mina 
rapporter till uppdragsgivare: Det var att väldigt många gånger 
när de tappade en aff är eller en relation så var det för att de inte 
uppförde sig aff ärsmässigt.

– De var helt övertygade om att de gjorde det, men omgivning-
en höll inte med.

Hon valde att själv ta fram en modell för vett och etikett i 
arbetslivet och aff ärsrelationer kallad business behavior.

– Anledningen till att jag började jobba med det var att det upp-
stod en efterfrågan när jag började uppmärksamma att det fanns 

ett stort behov av medvetenhet kring detta. Många gånger är det 
så att de som inte uppför sig aff ärsmässigt inte är medvetna om att 
så är fallet.

– Jag bygger in ganska mycket i begreppet business behavior. 
Det är alltifrån hur man bemöter folk i bolagets reception, välmå-
ende mellan kollegor, medarbetarskap, företagskultur, integritet. 
Sedan handlar det om vanliga hyfsfrågor som ”tack och förlåt”, 
som det slarvas mycket med. Business behavior är en respektfråga.

› Är det några delar som överraskat i arbetet med business 
behavior?

– Återkoppling är det största ämnet. I min bok som jag har 
skrivit i detta ämne har jag tagit fram statistik på vilka som är de 
stora områdena. När det gäller just återkoppling var det 74 procent 
av alla jag intervjuat som tycker att omgivningen, både internt och 
externt, är för dåliga på återkoppling. Det är ett jätteproblem.

– Men det som ”trendar” och verkligen är på tapeten när det 
gäller dåligt business behavior är att folk i mångt och mycket slutat 
svara på tilltal. Det låter inte klokt, men det har blivit så ”nonchigt”. 
Man blir irriterad eller till och med kränkt om någon man har en 
pågående aff ärsrelation med inte svarar och gör sig otillgänglig.

Business    behavior
 Hur skapar man en god relation och vad kan det kosta om man 

slarvar med sitt uppförande? En hel del, menar Annmarie Palm som 
utvecklat begreppet business behavior för hur man bör bete sig i 
aff ärsrelationer. 

Under ett samtal
munikation med en vd fi ck Ann-

marie Palm frågan om hon inte 
kunde få nuvarande och tidigare 

kunder att berätta vad de egentligen 
tyckte om bolaget som aff ärspartner.
I sitt arbete med att intervjua existe-

rande kunder, tappade kunder och önskade 
kunder såg Annmarie Palm ett mönster.

– Ganska snart hittade jag en röd tråd i mina 

BILD: KATRIINA MÄKINEN

– Det låter trivialt och det är ingen raketforskning. Men när 
folk blir stressade börjar de bortprioritera både medvetet och 
omedvetet. Men det gäller att ha ett konsekvenstänk och förstå 
vad som händer. Att man förstår att det inte bara är man själv 
som får dåligt rykte, utan att det drabbar hela företaget. När 
någon inte uppför sig respektfullt och knappt svarar på tilltal så 
ger det hela företaget en dålig klang, och sådant berättar folk för 
varandra.

– Det här är kopplat till samhällsutvecklingen, tycker jag. Det 
är mindre hyfs och vett och etikett. Det saknas en känsla för våra 
medmänniskor. Det speglar av sig i aff ärslivet på ett sätt som är 
väldigt tråkigt och onödigt. Sedan fi nns det de som är fantastiska 
på bemötandefrågor men det är långt ifrån alla, och ganska många 
skulle behöva bli medvetna om det. Medvetenhet är bästa skyddet.

› Har det blivit lättare att göra sig otillgänglig ju mer som går 
digitalt?

– Digitaliseringen är intressant. Den är fantastisk. Men vi måste 
anpassa oss till den, inte bara till tekniken i sig, utan också som 
människor. Det är viktigt att vi förstår att det personliga mötet blir 
allt viktigare ju mer som digitaliseras. Det är den hårdaste frågan 
som fi nns nu framöver. Jag tror att det är lättare att komma undan 
med saker ju mindre man träff as rent fysiskt, det skulle jag kunna 
tänka mig.

› Är det mer en risk att man går miste om saker eller kan man 
vinna något extra på att vara trevlig?

– Jag ser det som en otrolig konkurrensfördel. Ibland kan det 
till och med vara så att människors sätt att bete sig kan vara mer 
viktigt än produkten eller tjänstens förträffl  ighet, om det fi nns två 
hyfsat lika alternativ.

– Business behavior för mig handlar om att skapa trygghet i 
sina arbetsrelationer. Och så fort du börjar känna dig lite otrygg så 
påverkar det din relation över lag.

– Det är hygienfaktorer som är avgörande för att ha hållbara 
aff ärsrelationer. Att man växer och vill utvecklas i den aff ärsrela-
tion man har.

– Så svaret är: Ja, det är en konkurrensfördel – i allra högsta grad.

Business behavior är av vikt i samtliga branscher så även i 
fastighetsbranschen. Annmarie Palm tycker att fastighetsbran-
schen överlag sköter det bra men ser en tydlig riskfaktor.

– Det man kan tänka på som är viktigt är att både bygg- och 
fastighetsbranschen har en rad underleverantörer och dessa kan 
ibland sabotera ens varumärke för att arbetet med värdegrunder 
inte har nått dem, oavsett hur bra bygg- eller fastighetsbolaget 
som anlitat dem själva är på business behavior. Det är ett typiskt 
problem som jag stött på i bygg- och fastighetsbranschen.

– Man måste vara noggrann med att de man anlitar som under-
leverantörer tar ansvar och lever upp till den standard man själv 
satt. Annars riskerar man att få en skopa trots att man kanske inte 
själv förtjänar den, utan att det beror på att underleverantören är 
undermålig i relationerna.  

»Det saknas en känsla för 
våra medmänniskor.«
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Analys // Vett & Etikett

VETT & ETIKETT. Uppförande 
har stor vikt i aff ärer, menar 
Annmarie Palm.
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Johanna Munck af Rosenschöld  //  Strategisk Arkitektur

Arkitektkommentaren

 Med Almedalen för dörren ställer jag mig, som så många 
andra, frågan vilket som är det mest brännande ämnet 
inom samhällsbyggnad och arkitektur. I tider av bostads-

brist och svalare konjunktur med pressade tidplaner och kostnader 
är processer för hållbar utveckling av staden ett mer aktuellt och 
viktigare ämne än någonsin.

Detaljplaneprocessen får ofta kritik för att ta för lång tid, ge 
för stort utrymme för särintressen och i slutänden skapa extra 
kostsamma byggprojekt. Utöver lång tidsåtgång och frustration 
hos inblandade innebär de långsamma planprocesserna också stora 
kostnader, särskilt för mindre aktörer inom byggsektorn som inte 
kan binda sina resurser och sitt kapital under så lång tid som ofta 
krävs. För kommunerna innebär dröjsmålen även en risk att inte 
kunna nå uppsatta mål för bostadsförsörjning.

I Sverige finns en osäkerhet i detaljplaneprocessen, både gäl-
lande tid och resultat, där stora värden går förlorade avseende både 
kvalitet och investerat kapital. Tyskland omnämns ofta som ett 
föregångsland med en bygglagstiftning som gör det lätt och snabbt 
att få bygglov. Där kan en tomt börja bebyggas endast 1–1,5 år efter 
markförvärv, jämfört med efter 5–7 år i Sverige. Tyska kommuner 
och städer har rätt att bevilja bygglov utan att genomföra en full 
detaljplaneprocess i icke planlagda områden, förutsatt att byggna-
tionen anpassas till omgivande bebyggelse. Detta skyndar visserli-
gen på planeringsprocessen, men hur lyckade upplevs dessa projekt 
i det långa loppet och vad fungerar egentligen i Sverige? 

Att utveckla en plats och en stad betyder ett givande och 
tagande på många olika nivåer för att uppnå en fungerande helhet. 
Ska vi övervinna bostadsbristen och öka vår konkurrenskraft har vi 
samhällsekonomiskt inte längre råd att driva planeringsprocessen 

Vi har inte längre råd 
att driva den klassiska 
planeringsprocessen

 Hur kan man lösa problemen med de traditionella detaljplanepro-
cesserna? Johanna Munck af Rosenschöld, vd för Strategisk Arkitektur, 
ser möjligheter med visionsstyrda stadsutvecklingsprocesser.

såsom vi alltid gjort. Jag tror att planerings- och arkitekturpro-
cesserna bör formas genom dialog och styras genom gemensamt 
etablerade värderingar. I tider av stort fokus på digitalisering, 
innovation och automatisering behöver vi slå ett slag för hur mötet 
mellan människor kan skapa en socialt och kommersiellt hållbar 
stad som fungerar på lång sikt. 

Hur lyckas man med detta i praktiken? För att attraktiva 
miljöer ska bli verklighet krävs involvering i fl era led. Verksamhe-
ter, hyresgäster, kommun och medborgare, som alla utgör viktiga 
brickor i spelet kring samhällsbyggnad, måste förstå vägen framåt 
för att acceptera den. Alla inblandade ska dela bilden och då är 
dialog, bred samverkan och en attraktiv vision som lockar och för-
tydligar vilka värden som skapas och för vem avgörande. Arkitek-
tens roll som processledare kan här bli en avgörande pusselbit. 

Vår egen erfarenhet av att ha fått projekt stoppade och förvan-
skade fl era år fram i processen vid samråd och granskning, med 
omprojekteringar och tidstapp som följd, har lett fram till ett helt 

nytt sätt att arbeta på. Vi ställde oss frågan; varför riskera värdet av 
investeringen så långt fram i processen genom att vänta med dia-
log och konsensus i stället för att tidigt börja med förankring och 
en samskapande process för att säkerställa de långsiktiga värdena? 
Vi tror att en del av svaret kan vara visionsstyrd stadsutvecklings-
process, en metod som vi använt med stor framgång i fl era projekt. 

Metodiken är utformad som en tydligt styrd process som 
tar sin utgångspunkt i dialog med alla inblandade aktörer och där 
formuleringen av en vision och gemensam syn för projektet är det 
centrala. Gestaltningskriterier defi nieras i breda och intensiva samtal. 
Resultatet vävs samman till en tydlig målbild och vision som presen-
teras i en visionsmanual, ett kontrakt som fungerar som ledstjärna 
under det fortsatta planarbetet. En ambitiös tidsplan sätts för proces-
sen som styrs på ett konstruktivt sätt under ledning och moderering 
av en processledare. Ett starkt engagemang skapas eftersom man 
löpande under processen säkerställer att tagna beslut gäller och ge-
nomförs, oavsett om nya personer eller aktörer kommer in i proces-
sen, så att manualen efterlevs. Tiden mellan detaljplanearbete och 
antagande kan därmed förkortas avsevärt eftersom omtag undviks. 

Redan i början av processen läggs problem, framtida utmaningar 
och gemensamma lösningar fram för diskussion så att de svåra frå-
gorna inte skjuts fram i tiden. Alla aktörer är med från början och i 
direkt dialog med varandra, vilket leder till en transparent, eff ektiv 
och demokratisk detaljplaneprocess där projektet och gemensam 
måluppfyllnad sätts i första hand.

På det här sättet genomförde vi tillsammans med Bonava 
utvecklingen av Sigtuna Stadsängar, där kommunens farhågor 
om invånarnas eventuella protester hade gjort dem osäkra på att 

BILD: STRATEGISK ARKITEKTUR

»Vi behöver slå ett slag för 
hur mötet mellan människor 

kan skapa en socialt och 
kommersiellt hållbar stad 

som fungerar på lång sikt.«

JOHANNA MUNCK AF ROSENSCHÖLD

Ålder: 46 år.

Bor: Stockholm, gift och har två barn.

Utbildning: Juridik och språk, därefter Arkitektur 
vid KTH samt Ecole d’architecture de Paris-Belle-
ville, och Aalto Universitet, Helsingfors.

Titel: Vd.

Fritidsintressen: Förutom arkitektur, tennis 
och körsång.

På Strategisk Arkitektur: Sedan november 2018.
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exploatera marken alls. Vi startade därför vårt arbete med förank-
ring genom medborgardialoger. Av Sigtunas 9500 medborgare 
har vi samtalat med ungefär var tionde invånare. Vid rätt tillfällen 
och under rätt premisser kunde vi utbilda, inspirera, undersöka 
och därefter resonera om riktningen framåt för projektet. Parallellt 
med informationstillfällen, workshops och debatter formulerades 
en sammanhållen vision som förklarar vad och hur området ska bli. 

En ytterligare nyckel till framgång är engagemanget från eldsjälar. 
I exemplet med Sigtuna Stadsängar har drivet från Bonava genom 
projektchef Kim Hulténs viljekraft att hålla fast vid det som överens-
kommits i visionen varit avgörande för den framgångsrika processen.

Vad är då vinsterna? En tydlig och sammanhållen vision 
förfl yttar svårgripbara och komplexa projekt till något konkret som 
inspirerar och samlar kraft, vilket samtidigt gör planeringsproces-
sen smidigare. 

Nu växer Sigtuna Stadsängar fram och resultaten av projektet 
blir allt mer framträdande och talar sitt tydliga språk. Genom 
förankring med medborgare och kommun fi ck man igenom 
planen att exploatera marken och lyckades dessutom utveckla 
omfattningen av byggrätter successivt till att i slutänden få 
godkänt för 900 bostadsenheter. Arkitekturens kvaliteter med 
höga ambitioner kring hållbarhet och omsorg om material och 
detaljer har kunnat bibehållas genom hela processen, där socialt 
ansvarstagande har byggts in från start genom att alla utvecklare 
som satsar på hållbar stadsutveckling ges en särskild bonus i form 
av markrabatt. 

Medborgarna i Sigtuna upplever delaktighet och att de har 
blivit lyssnade på – en förutsättning för att skapa en stadsdel där 
invånarna trivs, vilket i sin tur ökar områdets attraktivitet. Proces-
sen klarade till och med en folkomröstning, där en majoritet av 
Sigtunaborna röstade för förslaget eftersom deras intressen tagits 

i beaktande och blivit en del av visionen. I samråd möttes det nya 
förslaget endast av en enda överklagan. 

Tiden för genomförandet av stadsutvecklingsprojekt är kanske 
inte det man i första hand ska lyfta fram som en vinst. Istället bör 
vi fokusera på de värden som skapas genom att undvika omtag. 
Omtag tar tid. Omtag är kostsamma. Metoderna för att undvika 
omtag (och därigenom vinna tid) är fl era; dialog i olika form, 
visionsstyrt arbete, samverkan över disciplingränser och eldsjälars 
drivkraft syftar alla till att undvika omtag. Nyckeln för att lyckas 
är tät dialog mellan byggherre, arkitekt, byggare och kommun och 
involvering av medborgarna.

Jag tror starkt att en visionsstyrd metod för stadsutveckling 
kan skapa bättre stadsdelar med människan i fokus. Mina kollegor 
och jag ser fram emot att i Almedalen fortsätta diskussionerna om 
hur vi tillsammans kan bygga en innovativ, hållbar stad med hög 
livskvalitet, trivsel och trygghet utifrån involverande processer, 
utan kostsamma stopp och överraskningar, kring såväl kvalitet som 
för ekonomi. Hoppas vi ses där!  

STRATEGISK ARKITEKTUR

Startår: Bolaget grundades 1991 och är partnerägt.

Antal anställda: Cirka 70. 

Fem aff ärsområden: Fastighetsutveckling, Stadsutveckling, Bostad, Handel 
och Interiör Arkitektur.

Kontor: Stockholm.

Aff ärsidé: Strategisk Arkitektur skapar värden genom tydlig identitet och funk-
tion i nära dialog med kunden. Bolagets ledstjärna har alltid varit att utgå från 
slutkunden istället för att enbart rita något som är snyggt. Det kommersiella 
synsättet stärker bolagets kunders aff ärer genom att tidigt identifiera och erbjuda 
värden som inga andra arkitekter erbjuder, vilket leder till bättre avkastning på 
beställarens investerade kapital. Detta kräver att Strategisk Arkitektur vågar tänka 
annorlunda och vara mer än arkitekter.

 Illustration av Handelstorget i Sigtuna Stadsängar.
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Boka in höstens fastighetsseminarier!

Mer info och anmälan på www.fastighetssverige.se/seminarier

• Framtida 
affärsmöjlig heter i en 

expansiv  region.

• Hur utvecklas 
 Öresundsmarknaden 
på kort och lång sikt?

• Uppdatera dig om 
läget och framtiden!

Skåne
22 augusti

Fastighetsmarknadsdagen

Malmö Live
• Göteborgsmarknadens 

mest klassiska  
fastighets seminarium.

• Fokus på fastighets-
marknad och närings-

livsutveckling.

• Utmaningar, möjlig heter 
och nya kontakter

27 augusti
Lokalmarknadsdagen

Clarion Hotel Post
Göteborg

• Branschens främsta  
inspirationsseminarium!

• 90 procent kvinnliga  talare: 
Kvinnorna diskuterar  business – 
männen pratar om  jämställdhet 

och mångfald.

• Årets Unga Fastighetskvinna 
koras.

4 september
Fastighetskvinnan

Grand Hotel
Stockholm



Posttidning B  Avs. Fastighetssverige


