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Sammanfattning 
Under 90-talet fram tills idag har en koncentration mot företagens kärnverksamhet kunnat 

märkas. Denna koncentration kan exempelvis ske genom att sälja de fastigheter man är 

verksam i. 1997 sålde Atlas Copco sina fastigheter i Sickla för att sedan hyra tillbaka dem och 

köpare var Ljungberggruppen, vilket vi valt att undersöka genom en fallstudie. Syftet med 

uppsatsen är att belysa varför Atlas Copco valde att sälja sina fastigheter samt att påvisa 

likheter och skillnader med andra fall. Vi avser även att undersöka hur nyttjarna av Atlas 

Copcos lokaler i Sickla upplevt ägarbytet. 

 

Resultatet vi kommit fram till är att Atlas Copco fattade beslut om fastighetsförsäljning efter 

att de flyttat sin tillverkningsverksamhet från Sickla och det uppstod ett minskat lokalbehov. 

Samtidigt var företaget i behov av pengar och som börsnoterat företag skulle det inte vara 

ekonomiskt försvarbart gentemot aktieägare att ge sig in i fastighetsbranschen. Detta i 

kombination med att man inte var tillräckligt kunnig gällande drift och utveckling av 

fastigheter på ett så pass tillfredställande sätt som skulle krävas. Försäljningen har både 

likheter men även skillnader mot andra företags fastighetsförsäljningar. En stor skillnad vi kan 

konstatera är att börsnoterade företags fastighetsägande styrs av avkastningskrav från 

aktieägare. Vidare har vi kunnat konstatera att Atlas Copcos anställda upplevt en förändring 

efter ägarbytet och att den till stor del varit positiv. 
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Förord  
 

I denna uppsats har ett flertal personer, mycket hjälpsamt, tagit sig tid och på olika sätt hjälpt 

oss att göra denna undersökning möjlig. Dessa förtjänar ett tack och är följande. 

 

Hans Lindblad, Atlas Copco –  Anders Nylander, Ljungberggruppen –  Sven-Olof Rask, 

DeLaval – Björn Rispling, DeLaval – Stellan Lundström, KTH – Yvonne Hedin, Atlas 

Copco.  

 

Även våra handledare samt de respondenter vilka deltagit i vår enkätundersökning förtjänar 

ett tack liksom alla de som på något sätt stöttat och inspirerat oss under arbetets gång. 

 

 

 

 

 

Stockholm 2007-01-10 
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DEFINITIONER AV BEGREPP 
 
Facility management: Facility management är en profession som omfattar ett flertal 

discipliner för att säkerställa funktionalitet i den skapade och 
byggda omgivningen genom att integrera människor, plats, 
processer och teknologi.1

 
Outsourcing: Ett företag koncentrerar sin verksamhet till det mest strategiska 

aktiviteterna genom att arrendera ut resterande aktiviteter.2

 
Sale lease back:  Att sälja ut sina fastigheter och kontor till ett utomstående bolag 

för att sedan hyra tillbaka dem med option på återköp.3

  
Humankapital: Den kunskap som ligger i människors hjärnor.4

 
Likviditet  Nyckeltal som visar företags betalningsförmåga.5

 
Soliditet  Nyckeltal som visar företags stabilitet och förmåga att överleva.6

                                                 
1 http://www.ifma.org/what_is_fm/index.cfm 2006-10-20. 
2 Hedberg, Bo et al. (1994). Imaginära organisationer. Sid.108. 
3 http://www.affarsvarlden.se/art/147967 2006-10-27. 
4 Eklund, Klas (2002). Vår Ekonomi. Sid.30. 
5 Thomasson, J et al. (2003). Den nya affärsredovisningen. Sid.362. 
6 Ibid. Sid.360. 
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1 Inledning 
 

Detta första kapitel inleds med en bakgrund till ämnet. Detta leder fram till en problema-

tiserande diskussion som mynnar ut i arbetes problemformulering och syfte. Därpå redogör vi 

för avgränsningar och kapitlet avslutas med en kort redogörelse för tidigare forskning. 

 

1.1 Bakgrund 

Under 1970-talet förändrades synen på företagskontroll och ägande i framförallt USA. Detta 

innebar bland annat att företagens lågpresterande delar såldes och de delar som inte ingick i 

kärnverksamheten lät man andra företag driva.7 Målet var på kort sikt att sänka kostnaderna 

för att positivt påverka börsvärdet vilket hade sitt ursprung i en ny incitamentsstruktur direkt 

knuten till börsvärdet. Denna form av agerande spreds även vidare bland företag utanför 

Amerika,8 men det var först under nittiotalet som denna trend på allvar nådde Sverige vilket 

ofta har kommit att kallas Facility Management (FM).9  

 

Vad som till stor del har pågått under 90-talet fram tills idag är en ”trend mot koncentration på 

företagens kärnverksamhet”.10 Denna koncentration kan exempelvis ske genom att sälja de 

fastigheter man är verksam i för att sedan hyra tillbaka dem. Några exempel är Ericsson som 

sålde sina fatigheter vid Telefonplan, Stockholm, 200011 till AP Fastigheter och Coop Norden 

som så sent som 2005 sålde en tredjedel av sitt fastighetsbestånd till ING Real Estate som 

ingår i den holländska försäkringskoncernen ING.12 Vidare är även Atlas Copco, som valde 

att sälja sina fastigheter i Sickla till Ljungberggruppen redan 1997,13 ett bra exempel på 

fastighetsförsäljning och tillika det fall som vi valt att studera i detta arbete. 

 

Atlas Copco har sedan lång tid bedrivit verksamhet i Nacka utanför Stockholm. Till följd av 

omstruktureringar av deras verksamhet har byggnader och mark som tidigare använts till 

industriproduktion lämnat plats för nya verksamheter då behovet av produktionslokalerna inte 

längre existerade på varken kort eller lång sikt. 1993 stod lokalerna tomma och fastigheterna 

                                                 
7 Sjögren, Hans. Den långsamma Kapitalismen – företagskontroll i teori och praktik, Working paper. Sid.2. 
8 Ibid. Sid.2. 
9 Lundström, Stellan (2002). Facility management i praktiken. Sid.3. 
10 Lindgren, Ragnar (1998.) Hur bör fastigheter ägas? Sid.353. 
11 Pressrelease: Ericsson (2002-12-20). Ericsson planerar flytta huvudkontoret till Kista. 
12 Pressrelease: Coop (2005-05-20). Coop Norden väljer ny strategi för fastigheter. 
13 Pressrelease: Atlas Copco (1997-12-05). Ljungberggruppen förvärvar Atlas Copcos fastigheter i Nacka. 
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bedömdes vara lämpliga för en stormarknad. Som ett experiment startade man upp 

stormarknaden och förväntningarna överträffades med god marginal med en omsättning på 

nära 700 miljoner kronor 1996.14 I december 1997 förvärvade Ljungberggruppen AB Atlas 

Copcos fastigheter i Sickla, som ligger i Nacka kommun. Förvärvet som förutom 

industrilokaler även innefattade kontors- och handelslokaler uppgick till en sammanlagd 

uthyrningsbar yta på 82000 m2.15 Idag har stormarknaden, som numera benämns köpkvarter, 

utvecklats samt byggts ut och under 2005 omsatte enbart handeln i Sickla 1,2 miljarder 

kronor.16 Byggnaderna som handeln sker i betecknas av Atlas Copco som karaktäristiska 

industribyggnader från en industriellt viktig tid, vilket ger dem en kulturhistorisk karaktär.17

 

1.2 Problemdiskussion 

Dagligen genomförs handel med fastigheter och den svenska fastighetsmarknaden går mot ett 

nytt rekordår 2006. Framförallt påverkas fastighetsmarknaden av det utländska intresset där 

investerarna främst attraherats av affärslokaler och shoppingcentra.18 En traditionell 

fastighetsaffär kräver såväl köpare som säljare och kraven som ställs på respektive part skiljer 

sig från affär till affär. Vid försäljning två företag emellan ställer säljaren generellt sett inga 

särskilda krav mer än att köparen är seriös samt kan uppvisa goda bankgarantier som 

garanterar att de ekonomiska medel som utlovats existerar.19  

 

Det finns dock affärer som är mer specifika, som exempelvis när det säljande företaget har för 

avsikt att fortsätta bedriva sin verksamhet i den sålda fastigheten. Vi har därför valt att 

undersöka vilka krav som de säljande företagen tycker är viktiga. Kan företag som köper 

fastigheterna erbjuda lösningar eller tjänster som det säljande bolaget hade svårt att, eller inte 

alls kunde, erbjuda sin egen personal? 

 

En viktig skillnad hos företag idag mot tidigare är det ökade kravet på förbättrad arbetsmiljö 

för de anställda,20 men även att kunna erbjuda ett geografiskt attraktivt närområde eftersom 

                                                 
14 Atlas Copco (1997). Atlas Copcos remissvar avseende ”Fördjupad översiktsplan Sickla 1997”. 
15 Pressrelease: Atlas Copco (1997-12-05). Ljungberggruppen förvärvar Atlas Copcos fastigheter i Nacka. 
16 Larsson, Sara (2006). ”Sickla Köpkvarter bygger ut”, i: SvD 5 oktober 2006. 
17 Atlas Copco (1997). Atlas Copcos remissvar avseende ”Fördjupad översiktsplan Sickla 1997”.Bilaga A.Sid 4. 
18.http://www.newsec.se/documents/newsec/public/Publikationer/Pressmeddelanden/NordicReportAutumn06Sve
rigePress.pdf  2006-12-10. 
19 Björn Rispling, Real Estate Manager DeLaval, den 11 december 2006. 
20 http://www.av.se/teman/sam/exempel 2006-10-10.  
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det ökar möjligheterna att attrahera ny arbetskraft.21 Detta gör att företag har högre krav på 

service och renovering av sina egna lokaler än de tidigare hade. Kraven på det säljande 

företaget blir således annorlunda gentemot en traditionell försäljning där det säljande företaget 

har för avsikt att lämna fastigheten. I detta arbete kommer vi att utföra en fallstudie på 

Ljungberggruppens köp av Atlas Copcos fastigheter i Sickla och från både köpares och 

säljares perspektiv utröna vilka krav som kan anses vara av väsentlig betydelse vid 

försäljningen. Alltså vilka tjänster förväntas, vilken service förväntas och hur förväntas den 

fortsatta förvaltningen ske. Detta har tagit oss fram till nedanstående problemformulering. 

 

1.3 Problemformulering 

Vilka krav ställs på köparen av en fastighet där det säljande företaget har för avsikt att 

fortsätta sin verksamhet i fastigheten? 

 

1.4 Syfte 

Mot bakgrund av ovanstående problemformulering är syftet med detta arbete att belysa varför 

Atlas Copco valde att sälja sina fastigheter för att sedan hyra tillbaka dem samt att påvisa 

likheter och skillnader med andra fall. Vi avser även att undersöka hur nyttjarna av Atlas 

Copcos lokaler i Sickla upplevt ägarbytet. 

 

1.5 Avgränsningar 

Inom fastighetsbranschen i allmänhet och det som kallas Facility Management (FM) i 

synnerhet finns en uppsjö av tidigare forskning, teorier och modeller. Vi vill därför tydligt 

påvisa vår avgränsning under denna rubrik. Vi kommer i detta arbete inte att närmre gå in på 

forskningsområdet FM mer än att det kort har presenterats i bakgrund och tidigare forskning. 

Detta eftersom vi finner en kortare presentation relevant då det är väldigt nära besläktat med 

vårt forskningsområde, men i övrigt kommer vi att hålla oss inom den teoretiska referensram 

som presenteras i kapitel 3 och i huvudsak utgörs av transaktionskostnadsteorin. Vi kommer 

heller inte göra anspråk på att kunna uttala oss om huruvida olika trender förekommit vad 

beträffar ägarstrukturer på fastighetsmarknaden under olika tidsperioder.  

                                                 
21 Anders Nylander, VD Ljungberggruppen, den 3 Oktober 2006. 
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1.6 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen kring ägande, förvaltning och försäljning av fastigheter är 

omfattande. Vi anser oss dock ha funnit en inriktning som inte direkt omfattas av någon 

tidigare forskning i detta annars så vältäckta ämnesområde. Här presenterar vi ett urval av det 

vi läst och tagit del av. 

 

Själva ägandeformen för en fastighet har exempelvis berörts av ekonomie doktor Ragnar 

Lindgren.22 Han beskriver ur ett samhällekonomiskt perspektiv om fastigheter ska ägas av 

rena kapitalförvaltare eller av dem som är nyttjare av fastigheterna. Han ägnar ett mindre 

avsnitt åt kommersiella industrilokaler där han gör konstaterandet att en industrilokal endast 

ägs av brukarna om lokalerna är så speciella att det inte finns någon andrahandsmarknad, 

annars övergår ägandet normalt till kapitalförvaltare. Vidare konstaterar Lindgren hur 

förändringar i skattelagstiftningen och ägande genom fastighetsfonder kan ge en mer effektiv 

förvaltning, ökad likviditet och diversifiering för ägarna.23

 

Fastighetsekonomen Stellan Lundström24 har i många sammanhang uttalat sig angående 

fastighetsbranschen och har ett flertal förklaringar på hur fastighetsaffärer och förvaltning går 

till. Hans forskning påvisar att man, som företag, genom investeringar i byggnader kan skapa 

bra förutsättningar för att på olika sätt utveckla den primära verksamheten. Ett alternativ kan 

vara att anlita ett så kallat Facility Management företag som förvaltare av stödfunktioner till 

kärnverksamheten, som innefattar alltifrån ”plåster till fastigheter”.25

 

Bland den stora mängd tidigare forskning som gjorts kring FM har det bl a på Chalmers 

tekniska högskola genomförts ett flertal studier i ämnet.26 Forskningen, som främst utförts av 

Paul Dettwiler och Jan Bröchner,27 har fokuserats på tillväxtföretag och hur FM som funktion 

fungerat i förhållande till exempelvis kontorslandskapets utformning, konjunkturcyklar, 

företags lokalisering och omgivning.28

                                                 
22 Lindgren, Ragnar (1998). Hur bör fastigheter ägas? 
23 Ibid. Sid.351-358. 
24 Stellan Lundström, Professor bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan. 
25 Lundström, Stellan (2001). www.skl.se/artikel.asp?a=2056&c=1212 2006-09-07. 
26 www.fm.chalmers.se/php/publikationer/php 2006-09-10. 
27 Dettwiler, Paul (2006). Facilities management of the offices of growth firms : phases and location. 
28 Ibid. Kap.2. 
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2 Metod 
 

För att öka tillförlitligheten på denna studie kommer vi i detta avsnitt att, utifrån studiens 

syfte, diskutera och motivera vilka metoder och tillvägagångssätt som vi valt att använda oss 

av för att uppnå det presenterade resultatet. Vidare kommer vi även att diskutera möjliga 

begränsningar som metodvalen medfört. 

 

2.1 Val av forskningsstrategi 

I detta arbete har vi valt fallstudie som forskningsstrategi. I en fallstudie riktar man in sig på 

den enskilda undersökningens enheter snarare än den breda massan där målsättningen är att 

belysa det generella genom att undersöka det enskilda. Vi avser inte att undersöka en 

traditionell fastighetsförsäljning där ägaren inte avser att ställa några krav efter att betalningen 

är utförd. Istället undersöks ett enskilt fall där ett stort företag sålt sina fastigheter, där de är 

fortsatt verksamma, till ett fastighetsbolag som sedan gjort om delar av området på anmodan 

av säljaren. Med anledning av det unika i vårt undersökningsfall har vi valt fallstudie som 

forskningsstrategi. Vidare sker denna forskningsprocess under en begränsad tidsperiod och 

givetvis blir då tiden en trång sektor men eftersom en fallstudie endast har en eller ett fåtal 

undersökningsplatser effektiviseras just tidsåtgången,29 vilket också påverkat vårt strategival. 

 

2.2 Val av metod 

Inom samhällsvetenskapen brukar man skilja på två olika slags metoder, kvalitativ och 

kvantitativ. I denna fallstudie har vi valt att i huvudsak använda oss av kvalitativ 

datainsamling i form av intervjuer. Metoden är lämplig för de mer säregna 

undersökningarna30 vilket vi anser vår fallstudie vara. Eftersom vårt syfte är att påvisa 

förväntningar, motiv och upplevda skillnader anser vi att det är mest lämpligt att använda 

kvalitativa metoder. 

 

Kvantitativ metod används exempelvis om man vill göra säkra jämförelser eller påvisa hur 

starka samband en företeelse har.31 Dessa metoder skulle kunna vara lämpliga även i vår 

                                                 
29 Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken. Sid.52. 
30 Holme, Idar Magne – Solvang, Bernt Krohn (2006). Forskningsmetodik. Sid.78. 
31 Ibid.Sid.78. 
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undersökning om det fanns mycket tidigare forskning inom precis vårt problemområde, men 

då den mesta tidigare forskningen inriktat sig på FM och sale-lease-back affärer blir det svårt 

att identifiera relevanta samband från tidigare forskning. Sådana samband skulle annars kunna 

vara att jämföra motiv till försäljning, kundnöjdhet eller vilka tjänster och vilket mervärde det 

köpande bolaget har kunnat erbjuda. Vi har dock valt att göra en mindre kvantitativ 

enkätundersökning för att mäta om de anställda på Atlas Copco noterat någon förändring i 

deras interna och externa miljö. Det finns ett flertal fördelar med att kombinera de båda 

metoderna. Exempelvis kan det som undersöks ge en mer nyanserad och helhetsinriktad bild 

om det analyseras ur olika synvinklar.32

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Det finns ett flertal metoder för att samla in data till en undersökning. Exempelvis kan man 

använda sig av observationer, skriftliga källor, frågeformulär och intervjuer. De behöver 

vanligtvis inte utesluta varandra utan fungerar även som komplement och stöd till varandra.33 

Vi har valt att använda tre av dessa datainsamlingsmetoder vilka är skriftliga källor, intervjuer 

samt enkäter för att enklare kunna jämföra och kontrastera skillnader i undersökningen. Att 

använda sig av flera metoder ger undersökningen en större tillförlitlighet och högre validitet, 

då varje enskild metod återger en egen specifik vinkel på undersökningsområdet.34

 

2.3.1 Skriftliga källor 
Genom att läsa litteratur kan forskaren fastställa existerande kunskap inom undersöknings-

området. Det är dock upp till forskaren själv att göra en korrekt bedömning och värdering av 

de olika källornas trovärdighet. Fördelen med skriftliga källor är att informationen är 

beständig, förhållandevis kostnadseffektiv och lättillgänglig. De skriftliga källor vi använt oss 

av är främst böcker, pressreleaser, artiklar, samt årsredovisningar men även interna dokument. 

Dessa interna dokument består av en karta över hur Sickla ser ut idag som vi erhållit av 

Ljungberggruppen samt Atlas Copcos remissvar till Ljungberggruppen avseende fördjupad 

översiktsplan i Sickla.35 Denna sistnämnda källa skickades 1997 i samband med att 

fastighetsaffären gjordes upp. De vetenskapliga artiklar som vi nyttjat är hämtade från J-store 

och pressreleaserna från respektive företags hemsida.   

                                                 
32 Holme, Idar Magne – Solvang, Bernt Krohn (2006). Forskningsmetodik. Sid.85. 
33 Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken. Sid.102. 
34 Ibid. Sid.103. 
35 Atlas Copco (1997). Atlas Copcos remissvar avseende ”Fördjupad översiktsplan Sickla 1997”. 
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2.3.2 Intervjuer  
Det finns flera olika sätt att använda sig av intervjuer på. Vanligtvis används de som 

informationskälla, vilket våra intervjuer syftat till, men de kan även användas för att 

exempelvis följa upp ett frågeformulär eller för kombination av flera metoder. En risk med 

intervju är att respondenten tenderar att ge svar som är socialt önskvärda och inte återspegla 

sanningen.36 Den stora fördelen med intervju är att den insamlade datan vanligtvis är detaljrik 

vilket ger såväl nya insikter som hög validitet åt undersökningen.37  

 

Vi har totalt genomfört fem intervjuer varav två som vi kan kategorisera som nyckel-

intervjuer, två som breddande intervjuer och en som kompletterande. Samtliga intervjuer 

genomfördes i ostörd miljö på respektive intervjuobjekts arbetsplats utom den sistnämnde, 

som gjordes över telefon. Under samtliga intervjuer har vi använt oss av noteringar på papper 

och i tre av fallen har vi även använt oss av ljudupptagninsteknik med hjälp av videokamera.  

 

Nyckelintervjuerna, som utfördes i oktober månad, har varit liknande i sitt utförande. De tog 

båda en timme vardera att genomföra och svaren var av mycket kvalitativ karaktär. 

Intervjuobjekten, Anders Nylander VD för Ljungberggruppen samt Hans Lindblad, Senior 

Consultant på Atlas Copco, har båda till stor grad varit involverade i den försäljning av 

fastigheter som vår fallstudie berör. Detta bidrog till att respektive intervjuobjekt hade ett högt 

engagemang under hela intervjutiden. 

 

De två intervjuerna av breddande karaktär samt telefonintervjun har utförts under december 

månad, alltså betydligt senare i forskningsprocessen. Intervjuobjekten Stellan Lundström, 

professor i bygg- och fastighetsekonomi vid KTH, Sven-Olof Rask, ekonomichef på DeLaval 

samt Björn Rispling, Reale Estate Manager på DeLaval, har ingen direkt koppling till vårt fall 

och dessa intervjuer bestod således inte av lika engagerande diskussioner som vid 

nyckelintervjuerna. Dock anser vi att intervjuerna var givande för att framförallt kunna ge vår 

fallstudie ett jämförande resonemang. Telefonintervjun tog ca 15 minuter och de övriga två 

intervjuerna tog ca 30 minuter vardera.  

 

 

                                                 
36 Wärneryd, Bo (1990). Att fråga – om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter. Sid.67. 
37 Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken. Sid.161-162. 
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2.3.3 Enkät 
Variationen mellan enkäter kan vara stor i fråga om syfte, omfattning och utseende. Enkäter 

används med fördel vid stora undersökningar med många respondenter. Det är en 

förhållandevis billig metod som ger standardiserad data användbar för analys. Det finns dock 

risk för att enkäters utformning tenderar att vara snedvridna och utgå från forskarens 

uppfattning i ämnet.38

 

Enkäten som vi genomförde består av frågor som endast kräver bundna svar39 i form av 

kryssfrågor vilken sändes via e-post till Yvonne Hedin som är Vice President på Atlas Copcos 

bolag Sweden Holding. Hedin har i sin tur sänt ut enkäten till personer som hon ansett arbetat 

tillräckligt länge i Sickla för att ha en uppfattning om Ljungberggruppens övertagande av 

Atlas Copcos fastigheter. Viktigt att notera är att dessa enkäter fyllts i av respondenter utan 

vår uppsikt. Enkäten som består av åtta kryssfrågor med två till fyra svarsalternativ på vardera 

fråga anser vi vara av enkel karaktär och enbart bidragande av standardiserad data (se bilaga 

1).  

 

Dess syfte är att svara på om Atlas Copcos personal, i och med Ljungberggruppens 

övertagande av fastigheterna, upplevt förändringar i såväl inre som yttre miljö. Totalt har tio 

respondenter tagit del av enkäten som sammantaget behandlar huruvida de anställda upplevt 

Ljungberggruppens övertagande som positivt eller negativt alternativt ingetdera.  

 

2.4 Metoddiskussion och kritisk granskning 

Vid undersökningar krävs att man gör olika former av val för att uppnå det bästa resultatet. 

Varje val innebär såväl nackdelar som fördelar och det är något som vi i detta avsnitt vill 

belysa. Vi kommer här att föra en diskussion kring arbetets relevans, utförbarhet, täckning 

och urval samt objektivitet. 

 

2.4.1 Relevans 
Som påvisades i arbetets första avsnitt, bakgrunden, har FM fått ett starkt fotfäste på den 

svenska marknaden först under 90-talet40 och flera stora fastighetsaffärer har genomförts nu 

                                                 
38 Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken. Kap.6. 
39 Kylén, Jan-Axel (2004). Att få svar. Sid.71. 
40 Lundström, Stellan (2002). Facility management i praktiken. Sid.3. 
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under 2000-talets första hälft. Därför anser vi att detta arbete har en hög relevans då det för 

alla fastighets- och FM-företag är mycket viktigt att veta vad deras potentiella kunder 

efterfrågar, men arbetet kan även vara relevant för de företag som funderar på att sälja sina 

fastigheter. En viktig del av forskningen är givetvis de intervjuer vi utfört, men forskningen 

kommer även att bygga på existerande kunskap hämtad från litteratur. Litteraturen inom 

transaktionskostnadsteorin utgör en grundsten i arbetet då den behandlar väldigt mycket 

relevant forskning inom området för vår studie. Denna teori, tillsammans med våra andra 

valda teorier, presenteras närmre under teoriavsnittet.  

 

2.4.2 Utförbarhet 
Vid denna undersökning har vi intervjuat personer från tre företag och en högskola samt utfört 

enkätundersökning. Samtliga av dessa respondenter har mött oss med stor öppenhet och givit 

oss tillgång till efterfrågade dokument.  

 

Vi har även sökt kontakt med Ericssons fastighetschef för en kort intervju angående deras 

fastighetsförsäljning i Stockholm, men han valde att avböja. Vi har även sökt kontakt med 

Lars Nilsson på Coop Norden AB, som är den enda på Coop som varit delaktig i deras 

fastighetsförsäljning och som arbetar i Stockholm. Dock har vi tyvärr inte kunnat komma i 

kontakt med honom trots att vi under flera veckors tid sökt honom. 

 

2.4.3 Täckning och urval 
Under denna fallstudie är det givetvis så att fler intervjuer och en större enkätundersökning 

kunde ha utförts, men med anledning av den begränsade tiden har vi tyvärr inte kunnat öka 

kvantiteten. Dock anser vi att de intervjuer som gjorts är med nyckelpersoner inom vårt 

forskningsområde och vi anser att vi tillsammans med de andra två metoderna når ett 

tillräckligt antal och en lämplig mångfald av människor. Enkäten har genomförts utan vår 

uppsikt av endast tio personer, vilket är ett förhållandevis litet antal. Svaren vi fått är dock 

mycket entydiga och därför anser vi att enkätundersökningen ger en någorlunda rättvis bild, 

förutsatt att det som överenskommet är tio olika Atlas Copcoanställda som utfört enkäten.  

 15 (61)



Ett generellt problem med en fallstudie är att slutsatser dras utifrån ett enda fall.41 Frågor som 

blir naturliga är hur representativt fallet är, om svaren inte är unika och hur man kan 

generalisera utifrån en enda enhet?42  

 

Detta är självklart något vi har beaktat vid val av strategi och visst är varje fall i vissa 

avseenden unikt. Dock anser vi att det i denna forskning krävs en mer ingående analys för att 

verkligen kunna finna relevanta slutsatser till vår problemformulering. Anledningen till att vi 

valt just detta fall är att det liknar många andra affärer, men även att det har vissa unika inslag 

som vi tror andra företag, organisationer och individer kan lära sig något av. Framför allt kan 

det anses vara unikt därför att säljaren, redan innan affären, gjorde klart för köparen att de 

ville att området skulle bli en handelsplats där man skulle ”utnyttja områdets unika 

förutsättningar samt att ge det en egen profil och karaktär”.43 Det är även så att denna affär 

anses vara lyckad av båda parter vilket, enligt oss, gör att möjligheten att identifiera relevant 

information till vår problemställning och vårt syfte ökar. För att öka generaliserbarheten har 

vi även, som tidigare nämnts, utfört intervjuer utanför vårt fall för att kunna jämföra vår 

fallstudie med andra fall inom kategorin vad beträffar viktiga kännetecken. 

                                                 
41 Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken. Sid.48-49. 
42 Ibid. Sid.48 
43 Atlas Copco (1997). Atlas Copcos remissvar avseende ”Fördjupad översiktsplan Sickla 1997”. Sid.2. 
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3 Teori 

I detta kapitel kommer vi att skapa en teoretisk referensram som kommer att ligga till grund 

för analysen. Vi kommer i huvudsak att presentera två teorier vars syfte är att förklara 

företags uppkomst och tillväxt. Teorierna behandlar generella för- och nackdelar med 

fastighetsförsäljning, tänkbara risker samt hur företag bör organiseras. 

 

3.1 Val av teori 

I detta arbete har vi valt att bygga vår teori utifrån de olika synsätt som finns inom 

transaktionskostandsteorin samt enligt Bo Hedbergs44 teori om imaginära organisationer, 

vilken vi valt för att definiera begreppet kärnverksamhet. Grundaren till teorin om 

transaktionskostnader anses vara Ronald H Coase,45 1991 års nobelpristagare i ekonomi,46 

men det finns en rad andra forskare som bedrivit vidare forskning inom teorin. 

 

Innan transaktionskostandsteorin föddes kunde företaget ses som en kooperativ ekonomisk 

aktivitet och företaget betraktades som en ”svart låda”.47 Vad som hände i och med att teorin 

om företaget som samordnare av transaktionskostnader kom var att forskare började intressera 

sig för vad som egentligen var anledningen till företags existens och tillväxt. Forskarna inom 

detta område försöker bl a därför identifiera när ett företag inte längre tjänar på att bära 

ytterligare en transaktionskostnad inom dess organisation, alltså när kan någon annan göra det 

till samma eller bättre pris.48  

 

Vidare presenteras de eventuella risker ett företag utsätter sig för när de låter ett annat företag 

organisera en transaktionskostnad de tidigare organiserat själva samt vilka risker det företag 

som åtar sig att göra detta har då stora investeringar kan bli nödvändiga.49 Vi har valt 

transaktionskostnadsteorin eftersom den beskriver kontraktsförhållandet mellan ett företag 

som väljer att låta ett annat företag organisera en transaktionskostnad de tidigare organiserat 

själva, vilket också är nationalekonomen Williamsons50 inriktning inom teorin. 

                                                 
44 Hedberg, Bo et al. (1994). Imaginära organisationer. 
45 Williamson, Oliver E. – Masten, Scott E. (1999). The economics of transaction cost. Introduktion.Sid.ix. 
46 Korrekt benämning: Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. 
47 Williamson, Oliver E. (1985). The economic institutions of capitalism firms, markets, relational contracting. 
…Sid.15.  
48 Ibid. Kap.1. 
49 Ibid. Kap.1. 
50 Williamson, Oliver E. (1999). The economics of transaction costs. 
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3.2 Transaktionskostnadsteorin 

3.2.1 Företagens natur 
Ronald Coase’s artikel The Nature of the Firm51 beskriver prismekanismen och förklarar 

företags existens. Han menar att en ekonom ser på det ekonomiska systemet som samordnat 

av prismekanismen och samhället blir en organism där det ekonomiska systemet ”fungerar av 

sig själv”. Detta grundläggande synsätt kan härledas till Adam Smith’s52 osynliga hand, som 

reglerar marknaden med hjälp av efterfrågan och utbud. Frågan blir då hur det kommer sig att 

företag överhuvudtaget uppstår i en specialiserad ekonomi? Den huvudsakliga anledningen 

som Coase53 identifierar är att det finns en kostnad i att använda prismekanismen.  

 

Företag kan alltså skapa lönsamhet eftersom det finns en tydlig kostnad i att upptäcka det 

relevanta priset. Kostnaden för att använda prismekanismen kan reduceras kraftigt genom att 

organisera sig i specialiserade företag, men den kan inte helt tas bort. Även kostnaden för 

upprättandet av kontrakt är en viktig del i förklaringen av företags existens, eftersom 

kostnaden skulle skjuta i höjden om privatpersoner alltid handlade med andra privatpersoner. 

Genom företag kan dessa kontrakt standardiseras och därigenom reduceras kostnadsmässigt, 

men inte heller här kan kostnaden helt elimineras.  

 

Sammantaget kan transaktionskostnader delas in i tre kategorier: 

 

• Sökkostnader – kostnaden för att använda prismekanismen (ex ante) 

• Kontraktskostnader – kostnader för upprättandet av nya kontrakt (ex ante) 

• Kontrollkostnader – Kostnader för att kontrollera leverantör/inköpare (ex post) 

 

3.2.2 Begränsad rationalitet och opportunism 

Transaktionskostandsteorin bygger på två antaganden; att människan är begränsat rationell 

och att hon handlar opportunistiskt. Det är framförallt Oliver Williamson54 som skriver om 

dessa två antaganden och han ser dem som källor till de flesta transaktionskostnader, både på 

                                                 
51 Coase, Ronald (1937). The Nature of the Firm. Economica, New Series, Vol. 4, No. 16. 
52 Smith, Adam (1909). En undersökning av folkens välstånd - dess natur och orsaker. 
53 Coase, Ronald (1937). The Nature of the Firm. Economica, New Series, Vol. 4, No. 16. Sid.390. 
54 Williamson, Oliver E. (1985). The economic institutions of capitalism firms, markets, relational contracting. 
…Sid.29. 
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marknaden och inom företaget. Med ”begränsat rationell” menar Williamson att människor 

har begränsad information och begränsad förmåga att hantera informationen. Eftersom alla 

människor besitter olika information om olika marknader är det underförstått att begreppet 

”begränsad rationalitet” även inkluderar ofullständig information om marknaden och dess 

möjligheter samt att alla inte har förmåga att förutspå utvecklingen av en viss marknad. 

Därför menar Williamson att människan är begränsad i sin rationalitet och att misstag 

kommer att göras.  

 

Opportunism är en förlängning av begränsad rationalitet tillsammans med ett egenintresse. 

Detta innebär att när en konflikt uppstår mellan vad människor vill och vad de åtagit sig att 

göra för andra kommer de att agera i egenintresse. Opportunism innebär dock inte att 

människor i affärsrelationer med avsikt lurar varandra innan eller under affärens genom-

förande, utan det inkluderar även helt ärliga affärsuppgörelser men där meningsskiljaktighet 

uppstår mellan de involverade parterna. Det är viktigt att beakta båda dessa delar av teorin då 

oenighet mellan genuint ärliga parter kan bli minst lika kostsam som oenighet mellan oärliga 

parter, eftersom många felaktigt tolkar opportunism som endast en konsekvens av oärlighet 

hos någon eller av båda parterna. Enligt Williamson är opportunism, och då inte endast 

egenintresse, den ursprungliga källan till nederlag.  

 

Begreppet transaktion kan delas upp i två delar: 

 

• Exchange – utbytet av juridiskt rättmätig egendom utan några löften om ett potentiellt 

framtida ansvar 

• Contracts – löften om framtida prestationer, vanligtvis genom att någon part gör en 

investering där lönsamheten styrs av den andres framtida beteende 

 

Williamson har valt att fokusera på den andra punkten, kontrakt, och inte på enstaka utbyten. 

Kontraktsrelationen kan även den delas upp i två viktiga men självklara delar: 

 

• Ex ante kostnader – de aktiviteter som sker under etablerandet av ett kontrakt såsom 

att finna andra parter, utforma själva kontraktet och söka acceptabla villkor 

• Ex post kostnader – de aktiviteter som sker efter det att kontraktet upprättats såsom att 

administrera och övervaka att det som lovats i kontraktet också blir utfört 
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Denna övergång från förkontrakt till postkontrakt kallar Williamson för den Fundamentala 

Transformationen.55 Denna process inkluderar både löften om att en viss prestation skall 

utföras samt vilket pris prestationen har. Om någon av parterna vill omförhandla ett kontrakt 

ex post finns det inget utarbetat sätt att gå till väga och det är precis det som är kontraktets 

funktion, nämligen att skydda de båda parternas beroende och att överenskomna 

kompensationer och prestationer är garanterade. Men i dessa kontraktsförhållanden kan stora 

investeringar krävas i exempelvis byggnader, maskiner eller humankapital vilket också 

medför betydande risker för minst en av parterna. När ett företag gör en investering som är 

bunden till transaktionen med en viss kund och investeringen har en begränsad alternativ 

användning uppstår en, vad Williams kallar, holdup-situation. 

 

3.2.3 Holdup och risk 
Om två parter sluter ett avtal, varpå den ene tvingas göra kraftiga investeringar i direkt 

relation till avtalet och investeringarna överstiger summan av marknadsvärdet, uppstår en 

osäkerhet vad beträffar pris eller kompensation. Williamson har därför delat in investeringar 

som görs till annan part i två delar; ”specific” och ”interspecific”. Den förstnämnda är den typ 

av investering som beskrivs ovan och benämns som ”holdup”. Eftersom en holdup blir en risk 

för det investerande bolaget är detta något man vill skydda sig mot och man skiljer därför på 

specific och interspecific i teorin. Dessa två typer av investeringar ger en inblick i kontrakt, 

prispolicy och överenskommelser som begränsar marknader och ligger därav till grund för 

teorin om de olika fördelar företag kan tillförskansa sig.  

 

Först med att identifiera denna typ av risk var nationalekonomen Alfred Marshall56 som kallar 

det ”sunk costs”, vilket är utgifter som i praktiken är förlorade när man har betalat dem. Det 

överskott en investering ger utöver kostnaden för löpande service kallar han ”quasi-rent” och 

har till syfte att bl a täcka investeringens eventuella sunk costs.  

 

Williamson menar på att om en resurs kan säljas, eller på annat sätt göras av med, utan att det 

uppstår en kostnad eller att resursen minskar i värde anses den vara självständig eller specifik. 

Motsatsen till detta är om en resurs är oersättlig och den anses då vara unik eller interspecifik. 

                                                 
55 Williamson, Oliver E. (1985). The economic institutions of capitalism firms, markets, relational contracting.   
….Sid.61. 
56 Alchian, Armen A. – Woodward, Susan (1988).The firm is dead; Long live the firm, Journal of Economic 
…Literature, Vol. 26, No.1. i Marshall, Alfred (1936) Principles, Sid.453-54 och 626.
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Ett exempel på en resurs som kan anses vara unik är om en markägare låter någon annan 

upprätta ett stort hus på en bit av dennes mark. Eftersom markägaren inte på ett enkelt och 

billigt sätt kan använda marken till något annat när väl huset är byggt, anses resursen vara 

unik men maktlös. Detta innebär att markägaren hamnar i ett direkt underläge vid 

kontraktsförhandlingar och hamnar i en svår situation om fastighetsägaren vägrar betala. 

Visserligen skyddas markägaren av samhällets lagar men om husägaren försätts i konkurs, 

eller på annat sätt inte kan betala, kan markägaren få stora problem och det uppstår en risk. 

Att tillhandahålla servicen, som exempelvis ägandet av fastigheter medför, kan delas in i tre 

olika kategorier:57

 

1) Att hyra resursen och köpa servicen 

2a) Att äga resursen och köpa servicen 

2b) Att äga resursen för självservice 

 

Frågan blir då när man ska äga och när man ska hyra en resurs eller service?  

 

Vad som skall ligga till grund för detta beslut är huruvida det på ett enkelt och billigt sätt går 

att upptäcka vilka effekter och vilka eventuella missförhållanden som riskerar att uppkomma 

när någon annan utför en service. Det innebär att företag som bedriver en sidoverksamhet, 

parallellt med sin kärnverksamhet, bör hyra resursen istället för att äga den om man på ett 

billigt och enkelt sätt kan märka om det sköts på det sätt som det från början var tänkt. Det 

finns två utmärkande drag som är viktiga att beakta vid bestämmande om huruvida en service 

eller resurs skall ägas eller hyras; beroende och möjlighet till övervakning.58

 

Det föreligger även en moralisk risk vid ett kontraktsförhållande som bygger på att minst en 

av parterna måste lita på den andres beteende. För att undvika detta krävs information om den 

andres tidigare prestation och beteende vilket kan vara väldigt kostsamt att få fram. Denna 

moraliska risk ses i transaktionskostnadsteorin som en form av opportunism. Risken ligger 

alltså i att personer börjar agera i egenintresse framför det överenskomna. De kanske 

tydligaste exemplen på förhållanden där det föreligger en stor risk att en av parterna i ett 

                                                 
57 Williamson, Oliver E. (1985). The economic institutions of capitalism firms, markets, relational contracting. 
…Kap.2. 
58 Alchian, Armen A. – Woodward, Susan (1988).The firm is dead; Long live the firm, Journal of Economic 
…Literature, Vol. 26, No.1. Sid.68.
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kontraktsförhållande bryter mot överenskommen moral är i försäkringsbranschen. Där bygger 

kontraktet på att den som köper en försäkring också ärligt uppger om något inträffar och i så 

fall på vilket sätt det som försäkrats gått sönder, blivit stulet eller motsvarande. 59

 

Även inom ett företag blir denna risk tydlig. Ägaren av ett företag förväntar sig att den 

tillsatte chefen agerar för att maximera företagets vinst. Chefen anställer medarbetare som 

förväntas agera efter chefens anvisningar. En investerare lånar ut pengar till företaget och 

förväntar sig att företaget agerar utifrån aktieägarnas intresse osv. Varje person i dessa led har 

med tiden alltid möjligheten att agera i egenintresse framför det förväntade intresset vilket 

innebär att det föreligger en moralisk risk. 

 

Den moraliska risken ligger alltså i att den som lovar något i en kontraktssituation inte håller 

vad den lovar och istället agerar i egenintresse. Om man med säkerhet alltid kunde fastställa 

att total ärlighet alltid föreligger, och att den enskilde personen exempelvis inte börjar sätta 

egenintresse främst, skulle kostnaden för övervakning av exempelvis en försäkringstagare 

eller en anställd bli noll. 

 

Inom främst finanslitteratur60 kallas denna moraliska risk för postkontraktsenlig opportunism 

men inom transaktionskostnadsteorin ses även holdup som en postkontraktsenlig risk. En 

relevant fråga i detta sammanhang blir då hur man kan tänkas mäta graden av resursers 

sårbarhet genom utnyttjande av moraliska risker. Williamson förklarar det genom att titta på 

resursens plasticitet, eller bildbarhet, samt kostnaden för kontroll. Resurser eller investeringar 

kallas i teorin ”plastic” när det finns en hög grad av beslutsfattande och godtycklighet i 

användarens arbete. Detta innebär att framförallt företag inom forskning och utveckling, 

ingenjörskonst samt juridik kan anses vara plastic medan företag där få möjligheter till ett 

godtyckligt beteende ges, såsom inom industrin, inte är det. Vidare menar Williamson att 

företag som sysslar med fysiska resurser som kräver stora sunk costs, och som följaktligen är 

sårbara för holdup, kan vara ”implastic” och därmed immuna mot moraliska risker. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att det finns två typer av risker efter de att ett kontrakt 

tecknats: (a) holdup och (b) moralisk risk (opportunism). 

                                                 
59 Williamson, Oliver E. (1985). The economic institutions of capitalism firms, markets, relational contracting. 
…Kap.2. 
60 Alchian, Armen A. – Woodward, Susan (1988).The firm is dead; Long live the firm, Journal of Economic 
…Literature, Vol. 26, No. 1. Sid.68.
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3.2.4 Vertikal integration och skydd mot opportunism 
Vertikal integration innebär att två eller flera parter samverkar, exempelvis genom kontrakts-

förhållande, för att minska transaktionskostnaderna och höja eller sänka nivån av kontroll för 

företagets input eller distribution av output. Vid vertikal integration genom kontrakt och avtal 

kan flera olika grader urskiljas. Den enklaste formen är ett köpekontrakt som upprättas i syfte 

att endast reglera pris och betalningsvillkor, medan motsatsen är kontrakt där ett stort utbyte 

mellan två eller flera parter är reglerat. Det finns två former av vertikal integration; 

bakåtriktad samt framåtriktad. Bakåtriktad integration är ett företags kontroll av inputs, eller 

leverantörer, och framåtriktad integration är ett företags kontroll av dess egen distribution.61  

 

För att skydda sig mot opportunism menar Armen Alchian62 att gemensamt ägande av 

beroende resurser, vilket han kallar ägarskapsintegration, är det bästa sättet. Detta kallas dock 

ofta för antingen vertikal eller horisontell integration men dessa begrepp anser han vara 

alldeles för begränsade och restriktiva. Därför bör inte ägarskapsintegration blandas ihop med 

vertikal och horisontell integration. Detta innebär att resurser som är företagsspecifika, eller 

unika, och enligt teorin kan anses ha en hög grad av plasticitet bör ägas gemensamt för att 

minimera risken för opportunism.63  

                                                 
61 Williamson, Oliver E. (1975). Markets and Hierarchies : Analysis and antitrust implications. Kap.5. 
62 Alchian, Armen A. – Woodward, Susan (1988).The firm is dead; Long live the firm, Journal of Economic 
…Literature, Vol. 26, No. 1. Sid.70.
63 Ibid. Sid.70-71. 
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3.3 Imaginära Organisationer 

Imaginära organisationer är ett slags samlingsnamn för företagande som utnyttjar 

informationsteknologi, nätverk och kundrelationer för att hålla samman verksamheter som 

sträcker sig utanför den huvudsakliga organisationen och dess juridiska enhet. Kunskap om 

möjligheter att utveckla den imaginära organisationen kan hjälpa entreprenören och 

nyföretagaren att utveckla sitt företag med mycket enkla resurser. Den imaginära 

organisationen ger företaget möjlighet att bli större utan att växa genom att få fler än bara de 

egna anställda att jobba för företagets verksamhetsidé.64

 

Hedberg65 nämner Porters beskrivning av företags aktiviteter som delas i två kategorier: 

Primära (inköp/tillförsel av insatsvaror, tillverkning/förädling, leverans, marknadsföring och 

försäljning) samt stödjande (infrastruktur, utveckling av system och produkter/tjänster, 

personalfunktionen samt tillförsel av lokaler, utrustning och dylikt).66 I någon av dessa nio 

aktiviteter finns företagets kärnkompetens och till följd av allt högre ställda krav på företag 

har det blivit svårt att hantera samtliga aktiviteter på egen hand. Hedberg beskriver Prahalad 

och Hamels definition av kärnkompetens,67 vilket de liknar vid en trädstam där rötterna är de 

resterande aktiviteterna. Basen för företags tillväxt menar Prahalad och Hamel68 vara i 

kärnkompetensen. Precis som trädgårdsmästaren sköter sitt träd sköter även företagsledningen 

sitt företag genom att fokusera på kärnkompetensen vilket skapar tillväxt. Samverkan i 

imaginära organisationer sker mycket sällan kring kärnkompetensen utan snarare kring de 

resterande åtta aktiviteterna. Kärnkompetensen vill företag hålla för sig självt. 

 

De imaginära organisationerna skapas till följd av situationer där företag och ledning kommit 

samman med en utmaning i form av exempelvis fallande lönsamhet, ny teknologi, obalans 

gällande företagets kompetens och konkurrens om kunder. Den grundläggande orsaken är 

oavsett situation någon form av kompetensbrist och hur som helst kräver dessa situationer ett 

nytänkande. En ytterligare faktor som bidrar till skapande av imaginära organisationer är 

VD:s strävan efter att nå bra resultat vilket vanligtvis innebär en hög kapitalavkastning.69

 

                                                 
64 Hedberg, Bo et al. (1994). Imaginära organisationer. Sid.16-17. 
65 Ibid.  
66 Ibid, Sid.102. 
67 Ibid, Sid.109. 
68 Ibid. Sid.107. 
69 Ibid. Kap.9. 
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De aktiviteter som inte tillhör företagets kärna kan med fördel arrenderas ut (outsourcing) 

eller till och med avvecklas för att senare, vid behov, köpas från konkurrerande leverantörer. I 

den imaginära organisationen sker samarbetet mer intimt än att enbart arrendera ut en aktivitet 

i all enkelhet. Samarbetet är av stor vikt och båda parter bör utveckla sin bekantskap och sitt 

kunnande med sikte på långsiktig samverkan. Företaget som hyrt in en aktivitet 

(imaginatören) måste veta hur man odlar samarbetet och påverkar det andra företagets 

(partnerföretaget) kompetensutveckling. Valet av att hyra eller skapa aktiviteten själv 

förklarar Hedberg genom Williamssons transaktionskostnadsteori. Sänkta transaktionskost-

nader är gynnande av de imaginära organisationerna. 

 
Figur 1. Det imaginära systemet 

 
Källa: Hedberg, Bo et al. (1994). Imaginära organisationer.  Sid.41. 

 

I den imaginära organisationen bör båda parter, imaginatören och partnerföretaget, tjäna på 

relationen och lyckas man med det kan den egna kompetensen få en ökad utväxling.  

 

3.4 Teoretisk referensram 

Transaktionskostnadsteorin säger att företag inte bör bedriva någon verksamhet utöver sin 

kärnverksamhet så länge det kan göras av någon annan och det på ett billigt och enkelt sätt 

kan upptäckas om servicen eller tjänsten missköts. För ett produktionsbolag torde detta 

innebära att exempelvis kontorslokaler i attraktiva områden är att anses som en självständig 

resurs och således inte bör ägas av nyttjaren, förutsatt att dess kärnverksamhet inte är just 

fastighetsägande. I motsats bör unika resurser, exempelvis vissa typer av produktionslokaler, 

vara ägda av just nyttjaren. Om resursen är att betrakta som självständig finns det flera olika 

sätt att göra sig av med den som exempelvis genom outsourcing till entreprenör, sale-lease-

back eller som i vår fallstudie genom en försäljning. Vid alla tre fall uppstår ett 
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kontraktsförhållande där olika risker måste beaktas så att de förväntningar som finns efter att 

kontrakt skrivits, ex post, infrias. Dessa kontrakt mellan olika parter är delar i en så kallad 

imaginär organisation. Ett företag består av nio olika aktiviteter indelade i primära och 

stödjande. Endast en av dessa aktiviteter kan vara företagets kärnverksamhet och den är sällan 

del i det imaginära systemet. 
 

Figur 2. Teoretisk referensram 

 

 
Källa: Författarnas illustration 
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4. Empiri 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de relevanta delarna av vårt insamlade material. I 

de två första delarna redogörs för empiri från våra studieobjekt, Atlas Copco och 

Ljungberggruppen. I den tredje och sista delen redovisas empiri från de intervjuer vi 

genomfört utanför vår fallstudie med syfte att kunna jämföra den med andra fall i kategorin 

vad beträffar viktiga kännetecken. 

 

I en pressrelease från Atlas Copco 1997 står följande: 

Ljungberggruppen AB och Atlas Copco AB har träffat en överenskommelse som innebär 

att Ljungberggruppen förvärvar Atlas Copcos fastigheter i Nacka. Förvärvet avser 

kontors-, industri- och handelslokaler i Sickla med en sammanlagd uthyrningsbar yta 

på 82 000 m2. Köpeskillingen uppgår till MSEK 425. Ljungberggruppen och Atlas 

Copco kommer att samverka för att långsiktigt utveckla fastighetsbeståndet i Sickla. I 

samband med överlåtelsen sluter Atlas Copco ett hyresavtal på 10 år med 

Ljungberggruppen för sina verksamheter i Nacka, där bl a Atlas Copcos huvudkontor 

ingår. 70

 

4.1 Atlas Copco 

1873 grundade SJ:s dåvarande chefsingenjören Eduard Fränckel företaget Atlas Copco, eller 

bara Atlas som det kallades vid den tidpunkten.71 Då sysslade man med att producera och 

köpa in alla typer av utrustning som användes vid byggandet av den svenska järnvägen. 

Därefter har företaget vuxit och brutit ny terräng inom en rad olika branscher och har för 

närvarande 26 285 anställda, varav 89% utanför Sverige.72 Atlas Copco-gruppen var vid 2006 

års början indelade i fyra verksamhetsområden vilka är kompressorteknik, anläggnings- och 

gruvteknik, industriteknik samt maskinuthyrning. Uthyrningsverksamheten, som främst fanns 

i Nordamerika, har dock i skrivandets stund sålts av.73  

 

 

                                                 
70 Pressrelease: Atlas Copco (1997-12-05). Ljungberggruppen förvärvar Atlas Copcos fastigheter i Nacka. 
71 Giertz, Eric – Wilson, Alan (1998). The Atlas Copco Way. Sid.6. 
72 Atlas Copco AB (2005). Årsredovisning. Sid.92. 
73 Hans Lindblad, Senior Consultant Atlas Copco, den 19 oktober 2006. 
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I huvudsak sysslar de med försäljning och service av kompressorer och generatorer, gruv- och 

anläggningsutrustning samt industriverktyg. Denna utrustning har ett oerhört brett spektra av 

användningsområden och företagets kompressorer kan användas i allt från att driva 

snökanoner till att förse kuvöser och respiratorer med frisk luft. Bergborrsutrustningen 

används för att forcera berg för att ge plats åt bl a motorvägar och järnvägar medan 

monteringssystemen används av i stort sett alla stora biltillverkare.74 Lokalerna i Sickla som 

idag ägs av Ljungberggruppen utgörs i huvudsak av kontors- och affärslokaler, men 

Ljungberggruppen äger även en gruva som Atlas Copco använder för provborrningar.  

 

4.1.1 Intervju med Hans Lindblad 
Vi har från Atlas Copco (AC) intervjuat Hans Lindblad som idag har rollen som Senior 

Consultant vilket han varit de senaste fem åren.75 Dessförinnan var han ansvarig för 

koncernredovisningen, skatter och fastigheter.  

 

I rollen som ansvarig för fastigheter hade Lindblad hand om fastigheter både i Sickla och hela 

Sverige och han fick då uppdraget av styrelsen att söka avveckla dessa fastigheter. Den största 

frågan var då Sickla, men även Örebro, Kalmar och Östersund var föremål för uppdraget. I 

början på 90-talet fann AC att de inte kunde fortsätta tillverkningen i Sickla som de tidigare 

hade gjort utan istället koncentrerades tillverkningen till Örebro och Kalmar, då det stora 

problemet i Stockholm var de höga tomtpriserna. Ett annat problem var arbetsmarknads-

mässigt då det var svårt att finna personal i Stockholm och AC fick ett bättre stöd av 

kommunerna i Örebro och Kalmar. Efter detta var AC kvar i Sickla med ett stort antal 

fastigheter och i kombination med den då rådande lågkonjunkturen, vilket gjorde det svårt att 

hyra ut tomma lokaler, kom idén om att omvandla dessa till en storköpsmarknad. Att hyra ut 

de tomma lokalerna till en storköpsmarknad och mindre butiker blev därmed ett sätt att skapa 

lönsamhet i den rådande situationen. För detta krävdes tillstånd från kommunen eftersom man 

endast hade tillstånd för tillverkningsindustri och inte för att sälja ”kött och bröd”.  

 

Efter ansökan fick AC ett tillstånd på först nio år av Nacka kommun. Med det i ryggen 

renoverade AC upp fastigheten, sparsamt, och livsmedelsbutiken Mat Magasinet (MM) kunde 

                                                 
74 http://www.atlascopco.se/sesv/Aboutus/ 2006-12-07. 
75 Hans Lindblad, Senior Consultant Atlas Copco, den 19 oktober 2006 
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etableras som draglok till området mellan 1992-1993. När MM väl var etablerat blev det 

mycket lättare att hitta andra kunder. Denna aktivitet låg egentligen helt utanför AC:s 

verksamhet, men det var ett rimligt sätt att förvalta de tomma lokalerna i ett ganska svårt 

ekonomiskt läge där fastighetspriser nästan hade halverats på knappa fem år (se bilaga 6). En 

annan viktig bakgrund var att AC, vars core buisiness är tillverkning av bergborrmaskiner, 

kompressorer samt handverktyg ville expandera på den kanten eftersom det ger en högre 

lönsamhet. De hade också en idé om att söka utnyttja marknaden på ett sådant sätt att man 

började hyra ut maskiner och då framförallt i USA. Där finns det nämligen stora kundgrupper 

som man endast når genom att hyra ut maskiner för både lång och kort tid. Detta krävde 

mycket pengar och det kunde i det närmaste ses som ett hån att gå till styrelsen och begära 

mera pengar för att starta denna verksamhet. Vad som då gjordes, då det krävdes ca 300-400 

miljoner kronor för att starta denna verksamhet, var att skapa en långsiktig plan.  

 

Ett hot kom från kommunen då de jobbade med en översiktsplan, där de ville bygga bostäder 

på tomtmarken vilket skulle bli en katastrof för värdet på byggnaderna. Detta ledde till flera 

diskussioner med kommunfullmäktiges ordförande. AC upprättade då sin långsiktiga plan där 

en vision formulerades som presenterades för kommunen så att AC skulle få förlängning av 

sitt tillstånd att bedriva näringsverksamhet på området. Planen matchades mot kommunens 

översiktsplan där bl.a. bostäder fanns med. Därefter gick AC ut och sökte kontakt med 

potentiella köpare via mäklare. De hade då kontakt med flera olika bolag, de flesta stora som 

bl.a. Skanska. Därefter dök Ljungberggruppen upp som de ansåg hade idéerna, kunnandet och 

entreprenörkänslan medan de själva hade hårdvaran, mark och fastigheter, och därför tog de 

ett snabbt beslut.  

 

Det övergripande problemet var att AC var i behov av pengar och styrelsen kunde inte tänka 

sig att investera en enda krona i en ”stenhög” då de kunde tjäna betydligt mera pengar på att 

sälja kompressorer. Detta trots att Lindblad hade kunnat påvisa att fastigheterna gav en 

mycket god avkastning i fastighetsmått mätt. De ansåg också att de själva inte hade kunnandet 

att driva och utveckla fastigheter på ett tillfredsställande sätt, eftersom det i detta fall inte bara 

skulle handla om att förvalta fastigheterna, utan även om att skapa någonting nytt. Exempelvis 

skulle ca 75 nya hyresgäster sökas reda på, som säljer alla möjliga konsumentprodukter. En 

viktig aspekt i beslutet om försäljningen var dock det faktum att AC varit i de byggnader de 

idag är verksamma i sedan slutet av 1800-talet. Det finns således en otrolig nedärvd tradition 

som gör att det blir ett mentalt ganska svårt beslut för koncernen. AC har dock en 
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övergripande fastighetsstrategi som säger att de ska äga de fastigheter som används för 

tillverkning av deras spjutspetskompetens dvs tillverkning av bergborrmaskiner, kompressorer 

samt handverktyg. 

 

Vilka styrkor såg ni? 

Lindblad menar vidare att det är helt klart att försäljningen av fastigheterna till Ljungberg-

gruppen har varit till fördel för AC. Under de åren innan de kom fram till tiden för försäljning 

hade AC en egen fastighetsavdelning, som fick stora svårigheter att agera marknadsmässigt på 

ett bra sätt. Ett exempel är om en avdelning vill ha luftkonditionering på sina rum, så får de en 

offert från fastighetsavdelningen. Problemet blir att styrelsen aldrig skulle bevilja så mycket 

pengar till en sådan sak och på det sättet kan Ljungberggruppen mycket bättre tillgodose 

kunders behov.  

 

Hur fungerade samarbetet med Ljungberggruppen? 

Ljungberggruppen (LG) upplevdes av AC som hundraprocentigt seriösa i sina planer att 

utveckla området. Med detta vill inte Lindblad säga att de andra var oseriösa, men hos LG 

fanns det en känsla som inte fanns hos de andra bolagen. AC var väldigt mån om att bevara 

den där känslan, och det fanns mycket mjuka värden som skulle bevaras. AC hade satt ihop 

ett 20-sidigt häfte som LG fann vara mycket bra som en utgångspunkt. LG var i sin tur 

självklart måna om att ha AC kvar och det skrevs därför ett tioårigt hyresavtal för att 

garantera LG att de inte flyttar direkt efter att de fått pengarna, trots att de inte gärna skriver 

så långa kontrakt. Lindblad anser här att han och LG:s VD Anders Nylander hade ett 

gemensamt ansvar för hela området. Under det första året hölls gemensamma möten nästan 

varje vecka för att stämma av hur ombyggnaden av området går. AC anser att samarbete med 

LG sammantaget har varit fantastiskt bra och att LG har agerat hyresvärd på ett sätt som AC 

aldrig själva skulle ha klarat av. 

 

Vilka synergieffekter finns det med att sälja fastigheter man själv nyttjar? 

På 70-talet så fanns exempelvis bara en matsal på hela området. Att vara attraktiv arbetsgivare 

idag handlar mycket om att skapa en attraktiv arbetsplats. En del i detta är just att kunna 

erbjuda ett bredare utbud av olika dagligvaruhandel såsom restauranger och motsvarande i 

närområdet. 
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Varför genomfördes inte försäljningen med option på återköp, sk sale-lease-back? 

Under 80-talet ingick AC ett sale-lease-back avtal med Fastighetsrenting AB då de såg en 

ekonomisk vinning i detta. I princip betyder renting att det säljande bolaget betalar det 

köpande bolagets räntekostnader. När räntan sedan steg upptäckte AC att de med sin styrka på 

marknaden hade en lägre upplåningskostnad än vad Fastighetsrenting AB hade och då förelåg 

självklart ingen affär längre. Detta var dock en ren rentingaffär och var endast av finansiell 

betydelse vilket innebar att AC under denna tid behöll drift och liknande i egen regi. 

Anledningen till att de valde att sälja denna gång var att helt kunna frånsäga sig ansvaret och 

räntor samt att få in pengar.  

 

I en pressrelease76 framgick det att ni skrivit ett kontrakt på 10 år angående fastigheterna i 

Sickla. Vilka övergripande punkter innefattade kontraktet? 

LG kände både i hjärtat och affärsmässigt att det gamla skulle bevaras på området. Därför 

reglerades inte detta i kontraktet, utan istället sammanställdes en gemensam plan för området. 

I köpeavtalet ingick att och hur de skulle jobba tillsammans, hur styrgrupperna skulle se ut 

och vilka personer de skulle omfatta. LG var det lilla bolaget som tog på sig en jätteuppgift 

och var därför måna om att detta skrevs in i avtalet så att de kunde få AC:s stöd. De 

hyreskontrakt AC hade med sina dotterbolag och externa kunder fick LG ta över och när 

dessa löpt ut har de omförhandlats på affärsmässiga villkor.  

 

Kan förvärvet ses som en del i er entreprenöriella strategi? 

”Ja, då en entreprenöriell strategi är att vi inte skall äga fastigheter där kärnverksamheten inte 

finns, alltså äger vi endast våra fastigheter där produktion av kompressorer sker.” AC:s 

rentingbolag, som de nu sålt, påverkade/”förstörde” balansräkningen eftersom den 

verksamheten binder väldigt mycket kapital. Detta påverkar i sin tur bolagets värdering på 

börsen, vilket också är en viktig bakomliggande faktor. Visserligen skapade rentingbolaget i 

USA en bättre allokering och lönsamhet för AC kompressor i Belgien, men att sälja 

rentingbolaget blev ett sätt att trimma balansräkningen och bl.a. höja räntabiliteten på eget 

kapital. 

 

 

                                                 
76 Pressrelease: Atlas Copco (1997-12-05). Ljungberggruppen förvärvar Atlas Copcos fastigheter i Nacka. 
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4.1.2 Enkät 
Sammanlagt svarade tio personer där sex av dem arbetat i Sickla sedan minst år 2000. 

Undersökningen visade att inställningen till de förändringar som genomförts, såväl internt 

som externt, sedan Ljungberggruppens övertagande har upplevts som positiv bland de 

anställda på Atlas Copco (se bilaga 1). 

 

Trots att enkäten utgjordes av kryssfrågor erhölls ett skriftligt svar. En av de svarande valde 

att utöver ifylld enkät även bidra med en skriftlig redogörelse för hur personen upplevt 

förändringar i Sickla.  

 

När jag började 2001 flyttade jag från city ut till Sickla, som då var urtrist. Jag förlade 

flera möten inne i stan, bara för att få impulser. Nu behövs det inte längre – köpstaden 

har det bästa av det mesta! Att kunna handla allt från vantar till barnen till presenter åt 

vänner är tidsbesparande. Jag åker tom till Sickla på helgerna för att utbudet av 

kedjebutiker och hantverkare/mer udda inredningsbutiker är så bra. 

 

Mina kollegor som arbetat på Atlas Copco i Sickla i 20 år tycker även att 

kontorsutrymmena blivit mycket bättre sedan Ljungberggruppen övertog.77

 

4.1.3 Sammanfattning Atlas Copco 

• Atlas Copco köpte sina fastigheter i Sickla under slutet av 1800-talet. 

 

• Tomtpriserna blev under början av 90-talet för dyra för att användas för tillverkning 

varpå den flyttades och den då rådande lågkonjunkturen gjorde det svårt att hyra ut 

tomma lokaler. 

 

• Idén om att omvandla lokalerna till en storköpsmarknad kom och då renoverade AC 

upp fastigheterna, mycket sparsamt, och livsmedelsbutiken Mat Magasinet (MM) 

kunde etableras som draglok till området mellan 1992-1993. 

 

• AC hade svårt att agera hyresvärd då deras egen fastighetsavdelning inte kunde få loss 

pengar av styrelsen för investeringar i byggnader och lokaler.  

                                                 
77 Respondent av enkätundersökning. 
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• 1997 sålde AC sina fastigheter till Ljungberggruppen då AC upplevde dem som 

hundraprocentigt seriösa i sina planer att utveckla området och de ansågs ha idéerna, 

kunnandet och entreprenörkänslan som AC avkrävde köparen. 

 

• Enkäten visar på att en majoritet av de tio tillfrågade Atlas Copco anställda har 

upplevt en förändring i såväl intern som extern miljö. De allra flesta har dessutom 

upplevt denna som positiv. 

 

4.2 Ljungberggruppen 

1946 grundade Tage Ljungberg företaget Ljungberggruppen AB (LG) som idag är ett 

fastighetsbolag noterat på Stockholmsbörsen. Sedan 1988 har bolaget utöver 

fastighetsförvaltning även kompletterat sitt utbud med projekt- och entreprenadverksamhet 

och LG består idag även av dotterbolaget TL Bygg. I grunden är LG ett familjeföretag men 

som idag endast ägs till 60 procent av familjen Ljungberg. Affärsidéen är att långsiktigt och 

med god lönsamhet förvärva, äga, utveckla och förvalta fastigheter i stockholmsregionen.78

 

4.2.1 Intervju med Anders Nylander 
Vid Ljungberggruppens köp av AC:s lokaler i Sickla var dåvarande vice VD Anders 

Nylander79 ansvarig. Idag är Nylander VD för LG och har ända från början varit med som 

inköps- och utvecklingsansvarig av Sicklaområdet. Han har varit anställd i företaget sedan 

1987. 

 

LG arbetar i stort med framförallt fyra olika områden - förvärva, äga, utveckla och förvalta. 

Detta betyder att man tar hand om både kunder och hus, vilka är LGs två stora hörnstenar. 

Vanligtvis framhåller Nylander att företag antingen är kapitalförvaltare eller ”developers” 

medan LG försöker att vara bådadera. 

 

Hur gick försäljningen till? 

AC bestämde sig, 1997, för att sälja sina fastigheter i Sickla och ”skannade” marknaden efter 

potentiella uppköpare. På hösten var det många aktörer som var med och visade intresse för 

                                                 
78 Ljungberggruppen AB (2005). Årsredovisning. Sid.8. 
79 Anders Nylander, VD Ljungberggruppen, den 3 Oktober 2006. 
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att köpa fastigheterna men AC kände en stolthet och det var mycket viktigt vad det blev för 

typ av fastighetsägare som tog över. Nylander tror att en hel del ”mjuka” faktorer fanns med 

från ACs sida då Sickla är ”vaggan” för AC och de dessutom ville ha en bra situation för sig 

själva. Affären genomfördes ganska fort efter att LG fått exklusivitet under två veckor i 

början av december 1997. 

 

Att AC sålde sina fastigheter tror Nylander beror på att man har ett högre avkastningskrav på 

sitt kapital än vad man kan åstadkomma med att äga fastigheter. Dock finns det vissa 

fastigheter som AC strategiskt bör äga ur affärssynpunkt, exempelvis sina produktions-

anläggningar i Tierp som man anser att ingen annan kan förvalta bättre än vad man själva kan. 

 

Hur såg samarbetet ut? 

Samarbetet med AC var till en början formaliserat och skedde i första hand med dåvarande 

ekonomichefen Hans Lindblad på AC. De satsade dessutom en, i sammanhanget, mindre 

summa pengar. Sedan blev samarbetet mer informellt då det övergick till ett närmre 

samarbete med respektive verksamhetsområdes ledning. Detta till stor del på grund av LGs 

policy att försöka ligga nära varje kund. När LG köpte fastigheterna 1997 skrevs ett tioårigt 

hyreskontrakt utan option på återköp och AC stod då för 60 procent av hyresandelen. 

Hyreskontrakten har sedan dess förnyats även om ACs hyresandel i området minskar hela 

tiden och är vid skrivandets stund nere på 15-20 procent av den totala hyressumman i 

området. 

 

Nylander karaktäriserar dagens förhållande företagen emellan som ett normalt kund/ 

leverantör-förhållande vilket är viktigt för att minska exempelvis ekonomiska spänningar. 

Samarbetet sköts idag mer professionellt än tidigare. LGs uppgift är att skapa en mer 

produktiv miljö åt sina kunder. Genom sin kompetens ska LG hela tiden möta kundernas 

behov och tillsammans skapa ett mervärde. Det finns inte formellt inskrivet i kontrakt att AC 

ska vara med och bestämma och påverka områdets utformning, men det är för LG självklart 

att lyssna till AC och övriga kunders önskemål och åsikter. LG har även kunnat vara med att 

påverka ACs verksamhet. Exempelvis fick man med sig AC på ett beslut att evakuera den del 

av dieselverkstaden där AC rengjorde sina bergborriggar. Den verksamheten flyttades till 

Orminge då LG ansåg att den förstörde omgivningen. Liksom flyttade man Kompressors 

serviceverkstad under sommaren 2005 för att istället ersätta med ett designgymnasium. 
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Vilka styrkor och svagheter finns med affären? 

Vid köpet såg LG såväl styrkor som svagheter med både området och byggnaderna. Styrkorna 

ansåg man dock vara fler än de svagheter som kunde riskera projektet. Området ansågs till en 

början vara ”sunkigt” men innan man gjorde fastighetsförvärvet hade man bestämt sig för att 

göra det till det bästa möjliga. Man ville inte bara fräscha upp byggnaderna ”från C till B” 

utan man ville gå ”från C till A”. Detta var ett måste då man dessutom verkligen ville 

konkurrera med de allra bästa vad gäller kontorslokaler, såsom Liljeholmen, Globen och 

framförallt närbelägna Nacka strand. Här tog man en stor risk då området i sig var ganska 

slutet vilket krävde en hel del infrastrukturella förändringar som i sin tur var beroende av 

myndighetstillstånd från både Stockholms stad och Nacka kommun. Den kanske största risken 

man tog, enligt Nylander, var huruvida omvärldstillväxten skulle hålla i sig eller inte. Till en 

början var Hammarby sjöstad svårsålt vilket var avgörande för Sicklas framtid. Hade 

Hammarby sjöstad fått en ”B-stämpel” riskerade Sickla att slutas ännu mer. Dessa risker 

uppvägdes dock av exempelvis att området låg i en av Sveriges främsta tillväxtregioner och 

att det redan fanns kommunala beslut tagna om förändringar i närområdets infrastruktur.  

 

När man bestämt sig för att utvidga handelsplatsen ville man, för att sudda ut ”sunkstämpeln”, 

ha in speciella nyckelkunder med starka varumärken såsom Åhléns och Best Of Brands, inte 

H&M som alla andra gallerier siktar in sig på. Man ville skapa ett stort modevaruhus med 

skönhetssalonger osv.    

 

I själva byggnaderna såg man stora möjligheter vilket skulle bespara kostsamma 

rivningsarbeten. Genom att lägga till små enkla ingrepp på de existerande baskvalitéerna 

gjordes lokalerna helt unika vilket tog området ”från C till A” på en gång. LG har idag 

förändrat samtliga kontorslokaler som AC sitter i samtidigt som man försökt bevara stora mer 

traditionellt bundna delar. Sammantaget ansåg man att såväl område som fastigheter hade ett 

intressant kultur- och industrihistoriskt arv att arbeta med och till sist var det även avgörande 

för köpet att AC var en seriös och bra kund. 

 

Idag har det vuxit fram nya styrkor. Samarbetet med Nacka kommun har och är fortsatt bra. 

Analysen för utbyggnationen i närområdet har överträffats och demografiskt sett är 

människorna i området välbeställda. Det som förr bara var en mötesplats har övergått till att 

bli ett nav för arbete, handel, service och kultur (Se bilaga 5). 
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Vilka visioner fanns? 

Sommaren 1998 fastslogs LGs vision för Sickla, ”Att skapa en mötesplats för arbete, handel, 

service och kultur”. Utgångspunkterna för visionen var att ta tillvara på industrins 

kulturhistoriska arv, att vara öppen mot omvärlden och att inte göra något på kort sikt som 

inte hänger ihop med det som görs på lång sikt. Under tiden man formade visionerna satte 

man upp ett uthyrningsstopp och tackade således nej till mycket stora intäkter (20 miljoner på 

ett år) ur ett kortsiktigt perspektiv då trycket på lokalerna var mycket stort. Med facit i hand 

var uthyrningsstoppet otroligt viktigt beslut för den långsiktiga lönsamheten. Sedan har man 

skapat en vision för varje del. Med den kulturella delen vill man exempelvis nå ut till alla i 

närområdet inklusive skolor för att sedan spridas över hela landet. Visionen för köpkvarteret 

är att förena volymhandel och cityhandel med ”stadens liv och själ”.  

 

Vilka framtidsplaner finns? 

Området är i ständig förändring och man kommer till våren exempelvis bygga ut gallerian så 

att den ska kunna nås enklare från samtliga håll med såväl bil som kommunala färdmedel. 

Man planerar även för såväl nya kontor, bostäder och skolor, då gärna genom att tydligare 

knyta ihop Sickla med såväl Hammarby sjöstad som Alphyddan, ett bostadsområde norr om 

Sickla. Hittills har man investerat 1,5 miljarder och kommer att investera 1,5 miljarder 

ytterligare vilket gör att man kommit ungefär halvvägs. Om ca fem år kommer strukturen bli 

allt mer tydlig för hur området kommer att se ut. 

 

Vilka synergieffekter kan finnas? 

Förändringarna i området har medfört ett flertal synergieffekter. Framförallt den yttre miljön 

har blivit långt över det förväntade enligt alla parter. Det har blivit lättare att attrahera 

arbetskraft då området har blivit levande och anställdas trivsel ökat med närhet till handel och 

restauranger etc. För AC har försäljningen, tror Nylander, inneburit förutom frigjort kapital 

även att man kunnat utveckla en mer produktiv och effektiv inre arbetsmiljö, där ett exempel 

är det utvecklingshus som LG skapade för AC Tools. Dessutom har AC kunnat dra stor nytta 

av de inflyttade kompetenserna i området, exempelvis har AC Tools i sin verksamhet kunnat 

använda sig av elevarbeten från designgymnasiet. Man har även kommit närmre 

beslutsfattarna i kommunen som numera håller sina möten i en specialutrustad biosalong på 

området. AC håller sina möten och bolagsstämmor i den omgjorda dieselverkstaden som idag 

är en matsal. 
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4.2.2 Sammanfattning Ljungberggruppen 

• LG köpte Atlas Copcos fastigheter i Sickla efter att ha fått exklusivitet under två 

veckor i början av december 1997. Sommaren 1998 fastslogs LGs vision för Sickla, 

”Att skapa en mötesplats för arbete, handel, service och kultur”. 

 

• Samarbetet med AC var till en början formaliserat men har idag blivit mer informellt. 

För att skapa en mer produktiv miljö åt sina kunder har LG som policy att försöka 

ligga nära varje kund.  

 

• Vid köpet såg LG såväl styrkor och svagheter med både området och byggnaderna. 

Styrkorna ansåg man dock vara fler än de svagheter som kunde riskera projektet. 

Området ansågs till en början vara ”sunkigt” men samtidigt ansåg man att området 

hade ett intressant kultur- och industrihistoriskt arv att arbeta med. 

 

• Förändringarna i området har medfört ett flertal synergieffekter. Exempelvis har det 

blivit lättare att attrahera arbetskraft då området har blivit levande och anställdas 

trivsel ökat med närhet till handel och restauranger etc. 

 

• Området är i ständig förändring och hittills har man investerat 1,5 miljarder och 

kommer att investera 1,5 miljarder ytterligare vilket gör att man kommit ungefär 

halvvägs.  
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4.3 Jämförande fall 

I denna del kommer vi att presentera insamlad empiri från jämförande fall av företags 

fastighetsstrategi, både där företag valt att sälja sina fastigheter samt där de väljer att ha kvar 

dem. Det är två intervjuer samt skriftliga källor i form av artiklar och pressreleaser som ligger 

till grund för denna del. 

 

4.3.1 Ericsson och Coop 
Under 2003 genomförde Ericsson en flytt av sitt huvudkontor från Telefonplan till fastigheter 

på Torshamnsgatan 23 i Kista, som vid flyttillfället ägdes av fastighetsföretaget Drott. 

Ericsson hyr idag sina lokaler vid Telefonplan av AP Fastigheter, efter att de sålde fastigheten 

år 2000. Kvar vid Telefonplan är bland annat säljbolaget för Norden och Baltikum, Ericsson 

Enterprise, Ericsson Sverige AB samt Ericsson Business Innovation.80

 

Förr lade Ericsson sitt stora fokus på telefontillvekning då man var ett verkstadsföretag. 

Parallellt ägde och förvaltade man även sina fastigheter genom det egna fastighetsbolaget. 

Idag har fokuset flyttats och till allt större del har Ericsson blivit ett tjänsteföretag vilket 

således utgör en stor del av balansräkningen. Fastigheterna är därmed inte längre tillräckligt 

lönsamma att äga och därför har de sålt av i princip hela sitt fastighetsbestånd. Vid stort 

kapitalbehov har man alltså avyttrat fastighetsföretaget för att öka räntabiliteten på eget 

kapital.81  

 

Coop Norden AB valde 2005 en ny strategi för fastigheter. Detta innebar att man valde att 

sälja en tredjedel av koncernens fastighetsportfölj, fördelat i Sverige, Norge och Danmark. 

Försäljningen omfattade i Sverige sammanlagt 129 fastigheter, varav 4 logistiklokaler, 13 

stormarknader och 112 butiker. Köpeskillingen, som uppgick till hela 4,2 miljarder, var 

avsedd att investeras i utveckling av butiksnätet i form av nyetableringar, moderniseringar 

samt till en minskning av bankskulderna.82 Koncernekonomidirektör Erik Skånsberg sade 

innan försäljningen att:  

                                                 
80  Pressrelease: Ericsson (2002-12-20). Ericsson planerar flytta huvudkontoret till Kista. 
81 Stellan Lundström, Professor bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan, den 4 december 
2006.  
82 Pressrelease: Coop (2005-12-20) Coops fastighetsförsäljning ger 4,2 miljarder till investeringar och 
utveckling. 
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Fastighetsmarknaden är starkare än någonsin just nu. Därför är tidpunkten för genom-

förandet av den här strategin väl vald och åtgärden kommer att ge oss stor finansiell 

frihet och större spelrum.83

 

Det strategiska motivet bakom försäljningen av delar av fastighetsbeståndet är att vi vill 

fokusera starkare på vår kärnverksamhet, dagligvaruhandeln. Samma tendens finns hos 

de flesta av våra konkurrenter. Man koncentrerar sig på att driva butikerna och låter 

andra äga byggnaderna. Vi stärker vår likviditet, blir mindre känsliga för 

räntehöjningar och får bättre soliditet.84

 

4.3.2 DeLaval 
DeLaval är ett företag som i mer än 120 år existerat och verkat inom mjölkindustrin. 

Verksamheten består av forskning, utveckling, tillverkning, distribution, installation och 

service av effektiva lösningar för modern mjölkproduktion.85 Företaget ingår i Tetra Laval-

gruppen som är privatägt av familjen Rausing och där förutom DeLaval även Tetra Pak och 

Sidel ingår. Ett bolag som ofta förknippas med DeLaval är Alfa Laval, beroende på att 

Delaval tidigare var en del av Alfa Laval. Numera är bolagen fristående, Alfa Laval är ett 

separat och börsnoterat företag där familjen Rausing äger en minoritetspost.86

 

Sven-Olof Rask arbetar idag som konsult på halvtid åt DeLaval efter pensionering från sin 

anställning där i december 2006. Tidigare var han anställd som ekonomichef för koncernen 

och har varit verksam inom företaget i flera decennier.  

 

4.3.3 Intervju med Sven-Olof Rask 
Strategin är att alla fastigheter som DeLaval nyttjar till fullo också skall ägas av dem själva. 

Då ser de ingen anledning att sälja för att sedan hyra tillbaka dem. Fastigheterna i Tumba, 

som bl a utgörs av DeLavals huvudkontor, har man exempelvis ägt sedan begynnelsen och 

familjen Rausing och Tetra Pak har den strategin sedan ett antal år tillbaka. Därav följer att 

där man inte nyttjar fastigheterna till fullo, utan delar av fastigheten behöver hyras ut till 

extern kund, ska man sälja fastigheten för att sedan hyra tillbaka den del man själv nyttjar. 

                                                 
83 Pressrelease: Coop (2005-05-20) Coop Norden väljer ny strategi för fastigheter. 
84 Ibid. 
85 http://www.delaval.se/About_DeLaval/default.htm 2006-12-12. 
86 Sven-Olof Rask, Ekonomichef De Laval, den 5 December 2006. 
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Detta eftersom det inte ligger i DeLavals kärnverksamhet att vara fastighetsförvaltare. Till 

exempel har DeLaval för några år sedan sålt fastigheter i Hovsjö, Södertälje, som utgjordes av 

både kontor och lagerlokaler. Dessa fastigheter har ägts av DeLaval sedan de byggdes på 70-

talet, men då mjölkbönder i Sverige minskar med ca två stycken per dag har man blivit 

tvungna att minska personalstyrkan vilket ledde till att delar av fastigheterna behövdes hyras 

ut till extern hyresgäst och därför har de nu sålts. 

 

Hur sker fastighetsservicen? 

Fastighetsavdelningen på DeLaval består av två områden - fastighetsförvaltning och intern 

service. Intern service består främst av dagligdrift såsom hantering av kopiatorer etc medan 

fastighetsförvaltning är allt som måste göras för att hålla fastigheten i gott skick. Det kan 

innefatta allt från små detaljer som exempelvis att laga parkeringens eluttag för 

motorvärmare, till att genomdriva speciella förbättringar. Ska någon speciell åtgärd utföras 

anlitas alltid externa entreprenörer genom upphandlig. Denna fastighetsavdelning har en 

mycket liten organisation och består främst av en person. Därav finns heller ingen 

direktdedikerad resurs för dagligservice av faciliteterna utan går något sönder tar man oftast 

hjälp av någon produktionstekniker som kanske kan åtgärda problemet. Vid allvarligare fel tas 

alltid extern entreprenör in genom avtal.  

 

Vilka fördelar ser du med att själva äga huset? 

Beroende på vilken kapitalsituation ett företag befinner sig i kan en fastighet ses som en 

trygghet. Avkastningen på fastigheter är generellt sett lägre än på industriell verksamhet, men 

avkastningen på industriell verksamhet innehåller å andra sidan mycket större risk. 

Fastighetsägande med långa fastighetskontrakt ger säkra pengar under längre tid. Eftersom 

DeLaval inte står i direkt behov av likvida medel anses det vara tryggt och bra att ha kapital 

bundet i fastigheten. Detta skiljer sig från ett börsnoterat bolag som har aktieägare som 

”blåser en i nacken” och då måste man i regel se till att det är en högre omsättningshastighet 

på kapitalet. Det kan jämföras med att Alfa Laval, som ligger geografiskt precis intill 

DeLaval, är börsnoterat och har sålt sina fastigheter, medan De Laval som är ett familjeägt 

företag fortfarande äger sina fastigheter. Ägandet av fastigheterna ser man som en trygghet, 

både som kapitalplacering och att man har inflytande över beslut gällande mark och 

byggnader. 
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Produktionslokalerna i Tumba som DeLaval äger och själva använder för montering, är från 

början ett lager som De Laval ställt i ordning med sina maskiner, men Rask menar att det 

relativt enkelt kan göras om för annan verksamhet. Dock finns inga sådana tankar idag. 

 

Har er fastighetsstrategi förändrats över tid? 

Rask anser att den inte har förändrats men den minskade marknaden här i Sverige har gjort att 

fastigheter har sålts, då de lokaler som byggdes främst under 70-talet var beräknade på att 

företaget skulle växa. Detta ledde till att lokalerna inte kunde nyttjas till fullo och därav såldes 

av.  

 

Tynger fastighetsägandet balansräkning och nyckeltal? 

Fastighetsägandet påverkar nyckeltal som räntabilitet på eget kapital och kapitalets 

omsättningshastighet men det har aldrig setts som något problem. Att sälja fastigheter för att 

påverka nyckeltal kan ses som lite av en fejkning anser Rask. 

 

Finns det någon service som ni har svårt att erbjuda er personal? 

Företaget försöker successivt göra förbättringar som efterfrågas av personalen och tror inte att 

någon annan skulle kunna sköta det bättre. Finansieringen av förbättringar sker via 

fastighetsavdelningen som varje år får en tilldelad budget som de bör hålla sig inom, men 

behöver denna frångås tas det beslut om detta i en högre instans inom företaget. Bedöms även 

där förbättringen vara nödvändig beviljas också medel för detta. Dock kan vissa underhåll 

skjutas på om likvida medel just för tillfället behövs till något annat akut. Detta kan i vissa 

undantagsfall leda till att visst slarv sker med det underhåll som borde ha gjorts, vilket i sin 

tur kan bli negativt för fastighetskapitalet. 

 

4.3.4 Telefonintervju med Björn Rispling 

Björn Rispling har sedan 15 år arbetat som Real Estate Manager på DeLaval. Vi frågade 

honom vad man som säljare anser vara viktigt vid försäljningar av fastigheter som man inte 

avser att fortsätta sin verksamhet i? DeLaval har många gånger sålt fastigheter i såväl Sverige 

som i utlandet. Köparna kan antingen vara företag som köper fastigheten för egen 

användnings skull eller vara investerare som sedan i ett ytterligare steg hyr ut fastigheten. Vid 

försäljning är det framförallt viktigt att köparen är ett ”rent företag och inte någon buffel” 

samt att man kan lämna goda bankgarantier. Exempelvis sålde de sin fastighet i Hovsjö och 
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köparen var fastighetsbolaget Stendörren som finansierade köpet på 52 miljoner kronor med 

amerikanskt kapital.  

 

4.3.5 Sammanfattning Jämförande fall 

• Förr lade Ericsson sitt stora fokus på telefontillverkning då man var ett 

verkstadsföretag, men när man nu mer övergått till att vara ett tjänsteföretag har man 

valt att sälja sina fastigheter. Idag har de sålt i princip hela sitt fastighetsbestånd.  

 

• Coop Norden AB valde 2005 en ny strategi för fastigheter vilket innebar att man valde 

att sälja en tredjedel av koncernens fastighetsportfölj. Anledningen är att man vill 

koncentrera sig på att driva butiker och låta andra äga byggnaderna. 

 

• DeLaval är ett industriföretag som fortfarande äger de fastigheter som de själva 

utnyttjar till 100%, exempelvis deras huvudkontor med tillhörande produktionslokaler 

i Tumba. Företaget ägs privat av familjen Rausing som ser ägandet som en trygghet. 

 

• DeLavals fastighetsservice sköts internt av en fastighetsavdelning bestående av en 

person, som hyr in entreprenörer vid större arbeten. 

 

• Underhåll av fastigheterna kan uppskjutas om likvida medel just för tillfället behövs 

till något annat akut. Detta kan i vissa undantagsfall leda till slarv med underhåll vilket 

kan bli negativt för fastighetskapitalet. 

 

• Vid försäljning är det framförallt viktigt att köparen är ett ”rent företag och inte någon 

buffel” samt kan lämna goda bankgarantier. 
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5 Analys och Resultat 
 

 Vi kommer i detta kapitel att testa hur väl teorin stämmer överrens med Atlas Copcos 

fastighetsförsäljning till Ljungberggruppen. Varje avsnitt av analysen inleds med en figur 

urklippt från den del av vår teoretiska referensram som avsnittet behandlar. Avslutningsvis 

redovisas de resultat som vi kommit fram till. 

 

5.1 Analys 

5.1.1 Från specifik till självständig 
           Figur 3. Steg 1 - teoretisk referensram 

 

 

         
         Källa: Författarnas illustration 

 

Att en resurs anses vara specifik, eller unik, innebär att den är anpassad efter användaren och 

skulle utgöra en risk (holdup) för en annan ägare då den inte kan säljas om nyttjaren flyttar. 

Atlas Copco har en övergripande fastighetsstrategi som säger att de ska äga de fastigheter som 

används för tillverkning, vilken är deras kärnverksamhet, och man kan då dra likheten till att 

anse en resurs vara specifik. Därav kan Atlas Copcos lokaler i Sickla anses ha varit av 

specifik karaktär innan de flyttade sin tillverkning under början av 90-talet. Efter flytten 

övergick fastigheterna istället till att vara en självständig resurs som har samma eller ett högre 

marknadsvärde än vad kostnaderna för köparen av fastigheterna, i vårt fall Ljungberggruppen, 

uppgått till.  

 

Detta innebär att Atlas Copcos fastighetsägande gått från att vara en sidoverksamhet som 

förfogar över en unik resurs till en sidoverksamhet som förfogar över en självständig. Vi kan 

då konstatera att deras fastighetsstrategi som innebar att sälja resursen är väl 

överensstämmande med teorin och innebar att de gjorde sig av med en av de fyra stödjande 

aktiviteterna. Att försäljningen sker beror även, precis som den teoretiska orsaken till varför 

imaginära organisationer uppstår, på någon form av kompetensbrist där Atlas Copco ansåg att 

Ljungberggruppen hade kunnandet att förvalta lokalerna. 
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I ett av de jämförande fall vi presenterat i empirin stämmer inte teorin lika väl in. Vad 

beträffar Ericsson och Coop kan de anses stämma, men inte i DeLavals fall. Förvisso har 

DeLaval produktionsfastigheter som de äger, men de äger även de kontorsbyggnader som de 

är verksamma i. Detta eftersom de anser att fastighetsägandet är en trygghet för bolaget, trots 

att den resursen enligt teorin är självständig och är utanför deras kärnverksamhet. Både Atlas 

Copco och DeLaval, men även till viss del Ericsson, är liknande företag såtillvida att de är 

stora svenska industriföretag och frågan blir då varför ett av dessa företag skiljer sig från 

teorin och de andra företagen? 

 

Empirin visar att fastighetsägande i regel drar ner ett tillverkningsföretags avkastning på eget 

kapital. Detta anses negativt hos bolag noterade på börsen då balansräkning och nyckeltal är 

viktigt att hålla i trim eftersom det påverkar företagets börsvärde och därigenom ägarna. Både 

Atlas Copco och Ericsson är noterade på börsen och har därmed kravet på sig att kunna 

presentera en trimmad balansräkning. DeLaval däremot är inte börsnoterat och vi kan också 

konstatera att ägarna av DeLaval inte heller ser påverkningen av balansräkningen som ett 

problem. Skillnaden ligger alltså i ägarstrukturen och ägarnas, eller aktiemarknadens, krav.  

 

5.1.2 Från egen regi till kontrakt 
Figur 4. Steg 2 - teoretisk referensram 

 

 
         Källa: Författarnas illustration 

 
När flytten av produktion var klar var Atlas Copcos avsikt att använda 60% av de tomma 

lokalerna till kontor och 40% var tomma och behövde därför hyras ut till externa kunder. För 

att bevara värdet på fastigheterna ville Atlas Copco omvandla delar av de tomma lokalerna till 

butiksytor, de ville skapa en storköpsmarknad. Anledningen till att de själva påbörjade denna 

process istället för att direkt sälja sina fastigheter var den då rådande lågkonjunkturen, vilket 

gjorde det svårt att sälja fastigheterna. Vad som gjort detta fall unikt är det kontrakt och den 

överenskommelse som sedan skrevs med Ljungberggruppen när väl försäljningen ägde rum 

under hösten 1997.  
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När ett företag bestämmer sig för huruvida någon annan ska ta över drift och/eller service av 

ett företags sidoverksamhet ställer teorin två viktiga krav ex ante; beroende och möjlighet till 

övervakning. Resursens beroende innebär att man utröner huruvida den kan anses vara unik 

eller självständig och i Atlas Copcos fall har resonemanget ovan tagit oss fram till att deras 

fastigheter kan betecknas som självständiga vid försäljningen. Möjligheten till övervakning 

anser vi vara hög i detta fall. Anledningen är att den möjligheten alltid är hög vid försäljning 

av fastigheter som säljaren är fortsatt verksam i. Detta eftersom det enkelt märks om servicen 

och renoveringen av området inte sköts då de själva är fysiskt närvarande dagligen och därför 

skulle märka om något missköts. I resultatdelen kommer vi också att presentera hur tio av 

Atlas Copcos anställda upplevt förändringarna sedan Ljungberggruppens övertagande för att 

mäta om övertagandet upplevts positivt. Vi kan även här konstatera att teorin stämmer väl 

överens med vår fallstudie då de två viktigaste kraven innan kontrakt skrivs (ex ante) var 

uppfyllda. 

 

5.1.3 Skydd mot risker 
Figur 5. Steg 3 - teoretisk referensram 

 

 
         Källa: Författarnas illustration 

 

En stor del av transaktionskostnadsteorin handlar om olika risker som kan uppstå vid 

kontraktsförhållanden och hur man kan tänkas skydda sig mot dessa. I vårt teoriavsnitt 

behandlar vi i huvudsak två risker vilka är opportunism (moraliska risker) samt holdup (eller 

sunk costs). Skydd mot dessa risker utgörs främst, enligt teorin, av vertikal integration.  

 

I det kontraktsförhållande vi undersökt krävdes stora investeringar av det köpande bolaget 

vilka idag uppgår till ca 1,5 miljarder kronor. Det säger sig självt att investeringar av denna 

storlek innefattar risker för de inblandade bolagen. En form av opportunism är moraliska 

risker, vilket kortfattat innebär risken att den som lovar något i en kontraktssituation inte 

håller det som lovats. För att mäta denna resurs sårbarhet mot utnyttjande av moraliska risker 

säger teorin att man ska titta på resursens plasticitet samt kostnad för kontroll. Det sistnämnda 

har vi ovan behandlat och påverkar inte de moraliska riskerna i detta fall eftersom det är en 

låg kostnad för kontroll. Vid traditionella fastighetsförsäljningar anser vi att även plasticiteten 

är låg eftersom det inte finns någon speciell grad av beslutsfattande och godtycklighet i 
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förvaltandet av en fastighet. Vid den typ av fastighetsförsäljning vi undersökt anser vi dock att 

graden av plasticitet är något högre eftersom helt andra krav ställs, vilka redovisas i våra 

slutsatser.   

  

För Altas Copco var det av högsta vikt att hitta rätt köpare. De var inte beredda att sälja till 

vem som helst utan det var viktigt att köparen hade seriösa planer på att utveckla området 

samt att köparen hade den rätta ”känslan” för att bevara de mjuka värdena. Vi tror att risken 

för opportunism hade varit stor om Atlas Copco hade sålt till första bästa bolag, då en risk 

med andra investerare är att de kortsiktigt försöker maximera sin egen vinst och inte beaktar 

de mjuka värdena, såsom bevarandet av det gamla. Genom detta noggranna val anser vi att 

Atlas Copco minskade risken för opportunism avsevärt. I den imaginära organisationsteorin är 

det viktigt med ett långsiktigt och intimt samarbete där imaginatören kan kontrollera 

utvecklingen hos sin partner, vilket Atlas Copco framförallt gjorde genom upprättandet av ett 

långtidskontrakt. 

 

Holdup är en form av risk som uppstår om ett företag gör en investering som är bunden till 

transaktionen med en viss kund och investeringen har en begränsad alternativ användning. 

Eftersom det ligger i Atlas Copcos fastighetsstrategi att äga sina egna produktionslokaler, 

vilka kan anses vara av unik karaktär, följer detta teorin. Det är också ett sätt för Atlas Copco 

att sköta en resurs de anser att ingen annan kan sköta bättre, vilket även överensstämmer med 

den imaginära organisationsteorin. På detta sätt minimeras risken för holdup för 

Ljungberggruppen. Dock ingick även en gruva i fastighetsaffären vilken kan vara svårare att 

hitta en alternativ användning till, men av vår undersökning har det inte framkommit att 

Ljungberggruppen tvingades till några större investeringar i gruvan. 

 

En utveckling av begreppet vertikal integration är ägarskapsintegration, vilket är ett sätt att 

skydda sig mot opportunism genom att gemensamt äga resurser som har en hög grad av 

plasticitet. Då vi anser att Atlas Copcos fastigheter, i alla fall från deras perspektiv sett, har en 

högre grad av plasticitet bör dessa enligt teorin ägas gemensamt. De tar alltså en risk när de 

väljer att sälja sina fastigheter utan att exempelvis teckna option på återköp. Dock anser vi att 

de skyddade sig mot denna risk genom att vara väldigt noggranna vid val av köpare. På detta 

sätt har Atlas Copco skyddat sig mot potentiella risker på ett skilt sätt från teorin och vi kan 

konstatera att det skett med framgång då affären idag tio år senare anses som mycket lyckad 

av båda parter - och då har även syftet med att ingå i imaginära organisationer uppfyllts. 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att transaktionskostnadsteorin och teorin om imaginära 

organisationer sammanfaller på flera punkter med det fall vi undersöker. Vi anser dock att 

teorin utgår från en förenkling av verkligheten och precis som vi kommer att redovisa i 

resultat och slutsatser så finns det fler aspekter att beakta vid denna typ av fastighets-

försäljning än de som presenterats i denna analys. Men de tre stegen vi analyserat ur vår 

teoretiska referensram anser vi stämma väl överens med verkligheten i vårt undersökningsfall. 

 

5.2 Resultat 

Varför Atlas Copco sålde sina fastigheter för att sedan hyra tillbaka dem beror på flera 

faktorer. Vi kan se ett sammanhängande händelseförlopp av förändringsfaktorer som förklarar 

försäljningen. Det inleddes med att tomtpriserna i Sickla ökade då området idag anses ligga 

väldigt nära Stockholm, till skillnad från när det upprättades under 1800-talet. De höga 

tomtpriserna tillsammans med svårigheter att finna arbetskraft till produktionen resulterade i 

att man tvingades flytta tillverkningsverksamheten. I Sickla uppstod då ett minskat 

lokalbehov där endast 60% av lokalerna nyttjades. Samtidigt var företaget i behov av pengar 

och som börsnoterat företag skulle det inte vara ekonomiskt försvarbart gentemot aktieägare 

att ge sig in i fastighetsbranschen. Detta i kombination med att man inte var tillräckligt kunnig 

gällande drift och utveckling av fastigheter på ett så pass tillfredställande sätt som skulle 

krävas, vilket medförde att man hellre ville koncentrera resurser till kärnverksamheten. 

 
Figur 6. Händelseförlopp 

 
Källa: Författarnas illustration 
 

Atlas Copcos fastighetsförsäljning har både likheter men även skillnader mot andra företags 

fastighetsförsäljningar. En stor skillnad vi kan konstatera är att börsnoterade företags 

fastighetsägande styrs av avkastningskrav från aktieägare. DeLaval, som inte är börsnoterat, 

har i Sverige endast sålt fastigheter på grund av ett minskat ytbehov och således aldrig till 

följd av krav på en trimmad balansräkning.  
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Ericssons försäljning av fastigheter vid Telefonplan är till viss del lik Atlas Copcos 

försäljning då det var ett resultat av ett minskat ytbehov men framförallt sålde man till följd 

av en akut likviditetskris vilket inte var fallet i Sickla. Vilken fastighetsstrategi företag har är 

givetvis avgörande för dessa beslut. Coop bytte sin strategi för att investera i 

kärnverksamheten vilket var den huvudsakliga anledningen till deras försäljning. DeLavals 

strategi bygger på att äga de fastigheter man nyttjar till fullo och leder således till att man 

säljer först när man inte har användning för lokalerna. Atlas Copcos strategi är att endast äga 

de fastigheter där kärnverksamhet bedrivs vilket naturligt resulterade i att man sålde 

fastigheterna i Sickla. Skillnaderna mellan de olika företag vi jämfört sammanställs i tabell 1. 

 
Tabell 1. Sammanställning emperi 

Förändringsfaktorer  Atlas Copco Ericsson Coop DeLaval 
Ökat markvärde  Ja Ej noterat1 Ej noterat1 Ej noterat1

Behov att frigöra kapital  Ja Ja Ja Nej 
- Likviditetskris  - Ja - - 
- Investering i 
kärnverksamhet 

 Ja - Ja - 

Minskade ytbehov  Ja Ja Nej Ja 
Koncentration av resurser till 
kärnverksamhet 

 Ja  Ja  

”blåslampa” på 
balansräkningen från 
aktiemarknaden 

 Ja2 Ja2 Nej Nej 

Svårt att attrahera arbetskraft  Ja Ej noterat1 Ej noterat1 Ej noterat1

1 Vi har inte erhållit information som styrker påståendet   2 Bolaget är börsnoterat 

 

Resultatet av den enkätundersökning som genomförts är att Atlas Copcos anställda har 

upplevt en förändring och att den till stor del är positiv. Av de tillfrågade ansåg 8/10 att de till 

stor del har upplevt någon form av skillnad. Vidare har 9/10 upplevt Ljungberggruppens 

övertagande till stor del som positivt. I den interna miljön såsom kontors- och möteslokaler 

har 9/10 av de tillfrågade upplevt att det skett förändringar. Av dessa nio har samtliga upplevt 

de interna förändringarna som positiva medan resterande menar på att de varken varit positiva 

eller negativa. Vidare anser 7/9 att de interna förändringarna påverkat deras arbete positivt 

medan de resterande menar att det varken påverkat dem positivt eller negativt. 

 

I den externa miljön, såsom uppförandet av ett köpkvarter, upplever samtliga av de tillfrågade 

att förändringen är till stor del positiv och 6/10 anser dessutom att förändringarna påverkat 

deras arbete positivt. Den enkät som använts finns med svar redovisade i bilaga 1.
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6 Slutsats och Diskussion 

 

Vi kommer i detta avslutande kapitel att redogöra för vår slutsats som baseras på arbetets 

problem. Därefter för vi en avslutande diskussion där våra egna reflektioner, en kritisk 

granskning samt förslag på fortsatt forskning presenteras. 

 

6.1 Slutsats 

Säljaren av en fastighet ställer betydligt fler krav på köparen om de själva avser att hyra 

tillbaka lokalerna än om de säljer och sedan flyttar. Ett grundläggande krav vid all form av 

fastighetsförsäljning är att köparen kan påvisa goda bankgarantier och att de är ett seriöst 

företag. Vår slutsats är att de specifika krav som ställs vid den typ av fastighetsförsäljning 

som vi avser undersöka är främst att det köpande bolaget måste kunna visa att de har idéerna, 

kunnandet och entreprenörkänslan som matchar det säljande bolagets långsiktiga plan.  

 

I praktiken innebär detta att köparen måste vara mycket lyhörd och anpassa sig efter säljarens 

långsiktiga planer, vilket inte behövs om säljaren avser att flytta från fastigheterna. Dessa 

långsiktiga planer kan omfatta allt från bevarande av ett kulturhistoriskt arv, ombyggnation 

till köpkvarter, till att höja områdets status. Av största vikt är alltså att köparen tar ett, 

tillsammans med säljaren, gemensamt ansvar för hela området. Man får inte bara fräscha upp 

byggnaderna från C till B, utan man måste gå från C till A och samtidigt bevara det gamla. 

 

Det ställs även krav på drift och service. När ett företag självt äger och förvaltar sina 

fastigheter har de en egen fastighetsavdelning som får stora svårigheter att agera 

marknadsmässigt på ett bra sätt. Ett problem uppstår om förebättringar i byggnadernas 

faciliteter blir påkallat eftersom styrelsen sällan beviljar så mycket pengar till en sådan sak, 

även om den berörda avdelningen får en marknadsmässigt höjd hyra. Att det köpande bolaget 

kan svara upp till förbättringar i faciliteter när det påkallas och på det sättet skapa en mer 

produktiv miljö åt sina kunder är alltså även det ett mycket viktigt krav. 

 

Vi vill sammanfatta våra slutsatser med ett citat av Hans Lindblad: 

 

”Ljungberggruppen kände både i hjärtat och affärsmässigt att det gamla skulle bevaras på 

området.” 

 49 (61)



6.2 Diskussion 

När ett företag säljer sina fastigheter till ett annat företag som åtar sig att utifrån vissa 

riktlinjer utveckla ett helt område uppstår en hel del synergieffekter för det säljande bolaget, 

vilka vi tycker bör lyftas fram. Vad som hänt Atlas Copco i Sickla är att deras lokaler, 

däribland deras huvudkontor, helt plötsligt gått från att ligga i ett mindre attraktivt område till 

att ligga i ett mycket attraktivt område – och detta utan att de har flyttat.  

 

I empirin framkommer det både i presentationen av enkäten, intervjun med Lindblad samt 

intervjun med Nylander att Atlas Copco i Sickla blivit en attraktivare arbetsplats tack vare de 

förändringar som Ljungberggruppen genomfört i området. Dessa mervärden som uppstår 

utöver de rent ekonomiska tycker vi är mycket intressanta, då vi själva tror att många företag 

bara fokuserar på just de ekonomiska aspekterna. Ljungberggruppen är idag ett starkt växande 

fastighetsföretag87 och vad som blir avgörande i deras framgång tror vi är Ljungberggruppens 

långsiktighet. Exempelvis berättade Nylander att de införde ett uthyrningsstopp och tackade 

nej till mycket stora intäkter ur ett kortsiktigt perspektiv till förmån för ett långsiktigt. Detta 

synsätt har sedan både genererat en långsiktig lönsamhet samt möjligheten att verkligen gå 

från C till A och inte bara till B.  

 

Vi menar alltså att det går att kombinera mjuka och hårda värden, det ena utesluter inte det 

andra i detta fall. Det finns dock aspekter som talar emot denna typ av fastighetsförsäljning. 

Företag verkar i dag på en marknad med snabba svängningar och att hamna i en akut 

likviditetskris är inget ovanligt, även bland de stora företagen såsom Ericsson. Att äga sina 

fastigheter är också ett sätt att binda kapital på ett väldigt tryggt sätt och med en god 

avkastning i fastighetsmått mätt. Vi har under denna studie blivit varse att det är väldigt svårt 

för börsnoterade bolag att upprätthålla denna typ av trygghet, då marknaden hela tiden kräver 

trimmade balansräkningar och höjd räntabilitet på eget kapital. Detta fenomen är något vi 

återkommer till under rubriken förslag till fortsatt forskning.  

                                                 
87 Ljungberggruppen AB (2005). Årsredovisning. 
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6.3 Självkritik 

Primärdata utgörs av de intervjuer vi utfört samt enkätundersökningen. En känd risk med 

intervju som datainsamlingsmetod är intervjuareffekten.88 Det innebär att människor svarar 

och uppfattar svar olika beroende på hur frågor ställs och vem man är som person. I vår 

analys, resultat och slutsats finns därför risken att vi som forskare fått en mer inställsam bild 

än vad verkligheten egentligen visar. Vi har dock haft medvetenhet om denna risk under 

arbetets gång och aktivt ifrågasatt vår analys, resultat och slutsats för att på ett objektivt sätt 

kunna redogöra för det vi kommit fram till.  

 

Vid fallstudie som strategi finns alltid en svårighet att kunna generalisera.89 Detta eftersom 

endast en enhet undersöks, men även eftersom vi sökt hitta ett fall med vissa unika inslag då 

det ökar möjligheten till att ny kunskap genereras. Det unika i vårt fall kan dock ifrågasättas. 

Vi har i vår förstudie inte kunnat finna ett likadant fall men vi har heller inte undersökt alla 

tidigare fastighetsförsäljningar. Istället har vi i finansmedia90 sökt bland stora företag som på 

senare tid sålt sina fastigheter för att sedan hyra tillbaka dem. Vi har då påträffat vad vi kallar 

”liknande fall”, varav två stycken finns presenterade i vårt arbete. Detta för att öka 

generaliserbarheten i vår fallstudie men även för att kunna påvisa just det unika i vårt fall. 

 

Valet av teori kan alltid ifrågastättas. Vi anser att de teorier vi valt är relevanta - men ett 

problem är huruvida de är mätbara. Som tas upp i teoriavsnittet används en resurs plasticitet 

som mått inom transaktionskostnadsteorin, men det säger inget om vilket alternativ som är 

mest lönsamt och hur lönsamhet ska mätas vilket måste beaktas. 

 

Avslutningsvis vill vi även nämna att den empiriska tabell vi sammanställ (tabell 1) satts 

samman utifrån den information vi fått av sekundära källor. Det är alltså pressreleaser från 

respektive företag, tidningsartiklar samt intervju med tredje person91 som ligger till grund för 

sammanställningen och det finns därför en risk att företagen själva skulle svara på annat sätt. 

Som vi redogjort under metodkapitlet har vi dock sökt kontakt med representanter från båda 

dessa bolag utan framgång. 

                                                 
88 Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken. Sid.138. 
89 Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken. Sid.48. 
90 Främst genom databasen Affärsdata men även genom www.google.se och www.di.se. 
91 Stellan Lundström, Professor bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan, den 4 december. 
…2006. 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 

När företag säljer olika delar av sin verksamhet för att investera pengarna i exempelvis 

produktion bör en viktig aspekt beaktas – nämligen den minskade tryggheten. Detta eftersom 

avkastningen på industriell verksamhet innehåller mycket mera risk än t ex fastighetsägande 

generellt sett gör. En fråga som vi ställt oss är ifall försäljning av sidoverksamheter många 

gånger kan innebära en minskad trygghet för företaget? Ericsson sålde sina fastigheter som en 

del i lösningen på deras akuta likviditetskris. Konsekvensen blev att det hjälpte Ericsson att 

komma på fötter igen och de kunde på nytt skapa lönsamhet. Problemet är dock att om de 

hamnar i en liknande situation igen, så finns inte dessa delar kvar att sälja av.  

 

Vi tror att det finns en kortsiktighet hos börsnoterade bolag som inte alltid är till företagets 

bästa. Därför anser vi det intressant om en jämförande undersökning gjordes mellan 

börsnoterade bolag och icke noterade bolag där man kontrollerar hur företagen har bundit sitt 

kapital. Skiljer sig soliditeten och kan man se skillnader mellan företagens förmåga att 

överleva en kris? Kan icke börsnoterade bolag anses vara mer stabila?  
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Bilaga 1. Enkätundersökning 
 
Med denna enkät vill vi ta reda på om ni som varit anställda 
på Atlas Copco under tiden Ljungberggruppen tagit över drift 
och ägande av AC:s område i Sickla upplevt någon förändring 
(Markera ditt svarsalternativ med: x)  
 
Jobbade du i Sickla för Atlas Copco innan år 2000? 

Ja Nej 
6 4 

   
Har du upplevt någon skillnad sedan Ljungberggruppen övertog drift och ägande av 
området? 
Ja, till stor del Ja, till viss del Nej 

8 1 1 
 
Har du sammantaget upplevt Ljungberggruppens övertagande av området som positiv?  
Ja, till stor del Ja, till viss del Nej Varken eller 

9   1 
 
Upplever du att det skett några förändringar i den interna arbetsmiljön, såsom kontors- och 
möteslokaler?  
Ja, till stor del Ja, till viss del Nej 

4 5 1 
 

Om du svarat JA på föregående fråga 
 
Upplever du dessa interna förändringarna som positiva? 

Ja, till stor del Ja, till viss del Nej Varken eller 
3 5  1 

 
 Upplever du att dessa interna förändringar påverkat ditt arbete positivt? 

Ja, till stor del Ja, till viss del Nej Varken eller 
2 5  2 

 
Upplever du att de förändringar som skett i den externa miljön, såsom skapandet av 
köpkvarter, som positivt?   
Ja, till stor del Ja, till viss del Nej Varken eller 

10    
 
Om du svarat JA på föregående fråga 

 
Upplever du att dessa externa förändringar påverkat ditt arbete positivt? 

Ja, till stor del Ja, till viss del Nej Varken eller 
2 4 1 3 
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Bilaga 2. Intervjufrågor Hans Lindblad 

 

Öppna intervjufrågor 
 
Inledande frågor 

• Kan du berätta om din roll i organisationen? 
• På vilket sätt kom du i kontakt med försäljningen av era fastigheter i Sickla? 

 
Styrkor & Svagheter 

• Vilka är styrkorna med: 
- Nulägessituationen? 
- Framtida situationen? 
- Samarbetet med Ljungberggruppen? 
- Ett Köpkvarter istället för exempelvis kontorsområde? 

• Vilka är svagheterna med att inte äga sina egna fastigheter? 
• Skiljer sig dessa innan och efter försäljningen? 

 
Försäljning 

• Fanns det förändringar i gällande skatteregler som påverkade ert beslut? 
• Vilka synergieffekter finns det med att sälja fastigheter man själv nyttjar? 
• Var det några speciella nyckeltal som ni ville påverka genom försäljningen?  
• Anser ni det lika förmånligt att sälja sina fastigheter idag som 1997, hur har marknad 

och skatteregler förändrats? 
 
Affärsstruktur 

• Varför blev det just Ljungberggruppen som blev köpare? 
• Varför genomfördes inte försäljningen med option på återköp, sk sale-lease-back? 
• Hur högt är ert avkastningskrav på eget kapital, och bidrog det till försäljningen? 
• I en pressrelease (Atlas Copco, 12 Maj 1997) framgick det att ni skrivit ett kontrakt på 

10 år angående fastigheterna i Sickla. Vilka övergripande punkter innefattade 
kontraktet? 

• Vilka blev de ekonomiska konsekvenserna? 
 
Entreprenöriell strategi 

• Kan förvärvet ses som en del i er entreprenöriella strategi? 
• Lät ni er inspireras av något annat företags fastighetsförsäljning? 
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Bilaga 3. Intervjufrågor Anders Nylander 

 

Öppna intervjufrågor 
 
Inledande frågor 

• Kan du berätta om din roll i organisationen? 
• Vad är dina arbetsuppgifter? 
• På vilket sätt kom du i kontakt med förvärvet av Atlas Copco fastigheter i Sickla? 

 
Styrkor 

• Vilka styrkor ansåg ni att det fanns med förvärvet innan det genomfördes? 
• Vilka styrkor anser ni det finns idag med förvärvet? 
• Vad är styrkorna med: 

- Nulägessituationen? 
- Framtida situationen? 
- Samarbetet med Atlas Copco? 
- Ett Köpkvarter istället för exempelvis kontorsområde? 

 
Svagheter 

• Vilka svagheter såg ni med förvärvet innan det genomfördes? 
• Finns det några nackdelar med förvärvet? 
• Finns det något som ni skulle vilja ändra i kontraktet med Atlas Copco? 

 
Affärsstruktur 

• Varför blev det just ni som gjorde förvärvet, skedde det genom upphandling? 
• I en pressrelease (Atlas Copco, 12 Maj 1997) framgick det att ni skrivit ett kontrakt på 

10 år angående fastigheterna i Sickla. Vilka övergripande punkter innefattar 
kontraktet? 

• Kan affären med Atlas Copco betecknas med vad man i affärsvärlden kallar ”sale-
lease-back”? 

 
Entreprenöriell strategi 

• Kan förvärvet ses som en del i er entreprenöriella strategi? 
• Vilka synergieffekter anser du att ert företags existens, som samordnare av 

transaktionskostnader, har? 
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Bilaga 4. Intervjufrågor Jämförande fall 

Öppna intervjufrågor Sven-Olof Rask (DeLaval) 
Inledande frågor 

• Kan du berätta om din roll i organisationen? 
• Hur ser De Lavals fastighetsstrategi ut nu och historiskt? – Äga och förvalta  
• Hur sköts fastighetsservicen, inhouse eller outhouse?  

Styrkor & Svagheter 
• Vilka är styrkorna med: 

- Nulägessituationen? 
- Framtida situationen? 

• Har era lokaler ett alternativt användningsområde? 
• Vilka är svagheterna med att äga sina egna fastigheter? 
• Har er syn på fastighetsägande förändrats under tid? 

Försäljning 
• Påverkar förändringar i gällande skatteregler er fastighetsstrategi? 
• Ser du några synergieffekter med att äga de fastigheter man själv nyttjar? 
• Hur påverkar ert fastighetsägande räntabiliteten på eget kapital?  

(Hur högt är ert avkastningskrav på eget kapital) 
• Har ni någon gång övervägt att genomföra en försäljning med option på återköp, sk 

sale-lease-back? 
Svårigheter 

• Tror du att det finns någon form av tjänster eller service som ni har svårt att erbjuda er 
personal och som någon annan skulle klara bättre? 

 
Öppna intervjufrågor Stellan Lundström (KTH) 
Du skriver att Ericsson sålde sina produktionslokaler för att sedan hyra tillbaka dom och att 
det mera handlar om kapitalbindning, nyckeltal och balansräkning än om den direkt operativa 
verksamheten – hur generellt bland företag som säljer produktionslokaler tror du att detta är?  
 
Hur viktig är hyres- och fastighetsmarknadens konjunkturutveckling för säljande bolag? 
 
Är fastighetsförsäljning generellt sett endast lönsamt på kort sikt? 
 
När anser du att ett företag bör sälja sina fastigheter, förutsatt att de tänker va kvar i dem? Är 
det när driftnetto inte längre förmår att förränta marken i bästa alternativ användning?  
 
Anser du att alla större företag bör ha en fristående servicefunktion? 
 
Tror du att en viktig skillnad hos företag idag mot tidigare är det ökade kravet på förbättrad 
arbetsmiljö för de anställda? 
 
Innebär ”att lyfta ut fastighetsbeståndet från balansräkningen” att sälja fastigheterna, eller kan 
det öppna för olika lösningar?  
 
Finns det några speciella nyckeltal som du tror man vill påverka genom försäljningen? Spelar 
incitamentsprogram någon roll, och är det något företag vill dölja?  
 
Är det vanligare att företag säljer sina fastigheter idag, än tidigare. 
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Bilaga 5. Karta över Sickla Köpkvarter 
 

 
 
Källa: Internt dokument Ljungberggruppen 
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Bilaga 6. Priser för kontorslokaler 1981 – 2006    

 
Källa: NewSec AB och Riksbanken (hämtat från 
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=23109 den 2006-11-15) 
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