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Den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige har de senaste femton åren förändrats på 
flera olika sätt. Sedan finans- och fastighetskraschen i nittiotalets inledning har 
fastighetsmarknaden stabiliserats och sedan sju år tillbaka har tillväxten ökat för varje år. Den 
positiva utvecklingen har lett till att förmedlingsmetoder och de finansiella alternativen har 
utvecklats inom branschen och lett till att vi i Sverige har fått större andel utländska aktörer 
som visar intresse i det svenska fastighetsbeståndet. Uppsatsen fokuserar på fyra delområden. 
Dels att beskriva den kommersiella fastighetsbranschen ur ett historiskt perspektiv med fokus 
på fastighetskrisen under nittiotalet, dels att belysa de olika trenderna som finns på marknaden 
idag. Uppsatsen försöker att lokalisera de framgångsfaktorer som har bidragit till den positiva 
utvecklingen inom branschen. Avslutningsvis kan läsaren genom att följa en finansiell analys 
av sex väl representativa företag inom branschen kunna se hur väl företagen följer dess 
uppsatta mål på soliditet, räntabilitet samt direktavkastning. 

Uppsatsen är avgränsad till att endast titta på ytan av den kommersiella fastighetsmarknaden, 
med en djupdykning på de finansiella faktorerna och tendenser på marknaden. Anledningen 
till att placering av kapital har ökat i just fastighetsköp är att avkastningen på placeringar 
jämfört med aktiemarknaden är mycket högre samt att riskerna minimeras. Transparens, stabil 
makroekonomi och god tillgång till offentliga uppgifter har lockat allt fler utländska 
investerare till den svenska fastighetsmarknaden. De utländska investerarnas närvaro har 
skapat en efterfråga på förvaltningstjänster, rådgivning och förmedlingsaktörer. Då de 
utländska investerarna oftast köper större fastighetsbestånd har de sällan med sig förvaltare 
och har av denna anledning behov av förvaltning. Med de utländska investerarna kom även 
utveckling åt den indirekta ägandeformen och fondinvesteringar. Denna trend kan dock hotas 
av skattelagstiftningen och juridiska aspekter. En förändring och förenkling av dessa kan leda 
till en mer ökad tillväxt på området. De olika typerna av investerare på marknaden har olika 
analysbehov och har den senaste tiden höjt krav på de svenska förmedlare och rådgivare. 
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1 Inledning
Nedan presenteras uppsatsens problemområde, syfte, avgränsningar samt begreppslista.

De stora förändringarna inom den kommersiella branschen de senaste 15 åren har väckt 

vår nyfikenhet för området. Inte endast de förmedlingsmetoder men även de finansiella 

alternativ som har utvecklats inom branschen har lett till att vi i Sverige har fått större 

andel utländska aktörer. Dessa har den senaste tiden visat ökat intresse för det svenska 

fastighetsbeståndet. Hur länge denna positiva utveckling kommer att fortsätta finns 

tyvärr inga svar på, men en analys av de faktorer som påverkar denna utveckling kan ge 

en indikation på hur prognosen ser ut.

För att ge en god bild av fastighetsbranschen är denna uppsats indelad i fyra 

fokusområden. Första fokus ges från ett historiskt perspektiv och den fastighetskrasch 

som kom att skaka branschen under nittiotalet. Senare förklaras de branschspecifika 

faktorer som är viktiga i sammanhanget innan nuläget på både den svenska som den 

internationella marknaden beskrivs. Därpå analyseras sex fastighetsbolag verksamma 

inom branschen utifrån framtagna nyckeltal. Genom analysen undersöks hur dessa 

företag förhåller sig till dess egna uppsatta strategier och mål. Sammantaget ger denna 

uppsats en allmän branschanalys utifrån en beskrivande ansats samt en finansiell analys 

av några inom branschen väl representativa företag.



1.1 Problemformulering

• Vilka faktorer inverkar på utvecklingen i den kommersiella fastighetsbranschen?

o Vilka förutsättningar krävs för att den positiva utvecklingen ska bestå?

• Hur är fastighetsbolagens finansiella ställning?

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att kartlägga den kommersiella fastighetsmarknaden i 

Sverige samt belysa de olika finansiella aspekterna inom branschen. Syftet är även att 

beskriva de faktorer som påverkar utvecklingen på den kommersiella marknaden. 

1.3 Avgränsningar

Den kommersiella marknaden är stor i Sverige och övriga världen. Uppsatsen antar 

endast ett generellt perspektiv på den kommersiella fastighetsmarknad som finns i 

Sverige och de aktörer och intressenter som är involverade samt hur den kommersiella 

mäklarrollen och uppdraget ser ut i korthet. Branschanalysen avgränsades till sex 

intervjupersoner insatta i ämnet. Den finansiella analysen avgränsades till att behandla 

sex bolag med fokus på studie av ett fåtal ekonomiska faktorer som har en inverkan på 

fastighetsekonomi.

Även tidsaspekten har en avgränsande roll. Den tid som var avsatt för forskning och 

formande av denna uppsats var tio veckor vilket i sig förde med sig avgränsningar.



1.4 Begreppslista
Direktavkastning för fastighet = Fastighetens driftnetto / Uppskattat marknadsvärde på 

fastigheten (Driftnetto – hyror minus driftskostnader exkl. kapitalkostnader)

Driftsöverskott = Hyresintäkter / Drifts- och underhållskostnader exkl. kapitalkostnader.

Förräntningskrav = Kapitalförräntningskrav – Den reala eller nominella avkastning som 
en investerare kräver. Den reala innefattar summan av den förväntade riskfria räntan och 
ett påslag för risken med den aktuella fastighetsaffären och för den nominella adderas den 
förväntade inflationen.

Glokalisering – Allians av flera internationella aktörer som äger både en lokal och 

internationell expertis.

International Financial Reporting Standards (IFRS) – Från den 1 januari 2005 gäller 

nya redovisningsprinciper, IFRS. I stort innebär det för de flesta fastighetsbolag att 

fastigheter och finansiella instrument tas upp till verkligt värde och förändringarna 

hamnar i resultaträkningen. IFRS har därför fört med sig att vinster, som för övrigt har 

varit goda för fastighetsbolagen under 2004 och 2005, visats som högre än vid gamla 

redovisningsprinciper. Vad som också är en viktig del av förändringen är att varje 

värdeminskning påverkar resultatet lika negativt som en värdestegring påverkar det 

negativt.1

1 Fabeges årsredovisning 2005



2 Metod

Nedan presenteras de metoder som har använts under undersökningens gång för denna 
uppsats.

2.1 Undersökningsmetod

För att inte riskera att teorier enbart blir spekulationer och empirisk data enbart blir 

beskrivningar av enskilda fenomen som begränsas till att inte ge insikt och förståelse för 

samhällsmässiga fenomen integreras teori med empiri. Deduktiv och induktiv ansats är 

två förhållningssätt mellan teori och empiri. Deduktiv ansats innebär att man går från 

teori till empiri. Detta innebär avledning från det generella (teori) till det konkreta 

(empiri). Induktiv ansats är motsatsen till den deduktiva. Empiriskt material samlas in för 

att utifrån dessa finna generella mönster som kan kopplas till teorier.2 Till denna uppsats 

har författarna valt att gå den deduktiva vägen. Då uppsatsen avser göra en branschanalys 

och en finansiell analys blir ansatsen relevanta teorier vilka från dem analyser av 

branschen görs.

Kvalitativ och kvantitativ ansats är två metoder till att insamla data. Kvalitativa metoder 

kan vara datainsamling genom intervjuer och deltagande observationer. Intervju innebär 

dialog mellan intervjuare och informant. Vid deltagande observation befinner sig 

forskaren tillsammans med dem som ska observeras och antecknar iakttagelser. 

Kvalitativa metoder samlar in mjuka data som måste bearbetas och tolkas. Fördelar med 

kvalitativa metoder är att forskaren ges stor flexibilitet vad gäller att denne kan låta 

informanten styra vilken information som framkommer vilket gör att information som 

forskaren inte skulle ha frågat om kan framkomma. 

Kvantitativa metoder kan vara insamling genom frågeformulär som är färdigt formulerad 

med redan angivna svarsalternativ. Denna metod samlar in hårda data vilket ger forskaren 

liten flexibilitet då frågeformuläret inte kan ändras efter datainsamlingen. 

Detta gör att forskaren inte kan ges viktig information då frågeformuläret är utformat från 

vad forskaren anser är viktigt. Öppna frågor i frågeformuläret minskar denna risk.3

2 Johannesen, A. & Tufte, P.A., (2003) S. 35
3 Johannesen, A. & Tufte, P.A., (2003), S. 67-71



Anledning till att en kvalitativ metod valdes framför en kvantitativ var främst för att 

denna metod ansågs passa bäst utifrån förutsättningar och det valda syfte, vilket var att 

”kartlägga den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige samt belysa de olika 

finansiella aspekterna inom branschen och beskriva de faktorer som påverkar 

utvecklingen på den kommersiella marknaden”. 

Den kvalitativa intervjun kan vara mer eller mindre strukturerad. I intervjuerna som 

genomfördes har frågorna varit delvis strukturerade och grundades på en intervjuguide. 

En intervjuguide är inte ett frågeformulär, utan en lista över teman och generella frågor 

som tas upp under intervjuns gång.4 Descombe benämner denna som en semistrukturerad 

intervju.5 De frågor som användes presenteras i sin helhet i bilaga 1.

2.2 Tillvägagångssätt

Det finns ett flertal forskningsstrategier för hur insamling av data ska ske. Avgörande av 

valet är vad som ska undersökas. Johannessen och Tufte klassificerar dessa i kategorier 

som tvärsnittsundersökningar, longitudinella undersökningar, experiment, 

kvasiexperiment, fallstudier och evalueringar. 

Till denna uppsats tillämpades fallstudie. Fallstudier inriktar sig på en eller några få 

undersökningsenheter i syfte att erhålla en djupgående redogörelse för de händelser, 

relationer, erfarenheter och processer som förekommer.6 Vid en fallstudie ska 

information samlas om ett väl avgränsat fenomen. Avgränsningen kan innefatta en eller 

några få individer men även en specificerad grupp individer eller en händelse.7 

2.3 Datainsamlingsmetod

Metoder till insamling för underlag till arbetet har varit litteraturstudier för att finna 

relevanta teorier, examensarbeten i området Bygg och fastighetsekonomi, rapporter, 

vetenskapliga artiklar, Internet samt intervjuer. Empiriskt material samlades in från 

publicerad information från Internet samt intervjuer per telefon. Intervju ger forskaren 

tillgång till mer djupgående data vilket inte är lika möjligt vid enbart insamling av 

skriftlig information. Dock ligger risken i att forskaren kan ha inverkan i de svar som 

4 Johannesen, A. & Tufte, P.A., (2003), S. 98
5 Denscombe, M (2000) S.135
6 Denscombe, M (2000) S.43
7 Johannesen, A. & Tufte, P.A., (2003), S. 56



lämnas samt att den intervjuade kan ha förutfattade meningar i det aktuella ämnet.8 

2.4 Validitet och reliabilitet
Då data inte är verkligheten utan en representation av den är det av vikt att undersöka 

dess validitet och reliabilitet. Validiteten visar hur bra informationen representerar 

verkligheten, om det finns orsakssamband och om det går att dra generaliseringar. 

Reliabiliteten visar den insamlade datans tillförlitlighet. Den kan mätas på två sätt. 

Antingen genom att göra samma undersökning vid två tillfällen på till exempel samma 

grupp eller om undersökningen görs av olika forskare som är oberoende varandra. Ges 

samma resultat har insamlad data hög reliabilitet.9

Den information som togs fram för denna uppsats insamlades i avsikt att besvara den 

problemformulering och det syfte som denna uppsats ämnade beröra. Informationen var 

tagen från pålitliga källor vilka främst var intervjupersoner insatta i ämnet, vetenskapliga 

artiklar samt årsredovisningar. Dock kan validiteten för uppsatsen ha påverkats negativt 

av, som tidigare nämnts, att de intervjuade kan ha förutfattade meningar i ämnet och 

därför inte lämnar rättvisande bild. 

Intervjuer med sex personer och analyser utifrån sex bolags årsredovisningar ger 

tillsammans en gemensam bild genom att branschanalysen och den finansiella analysen 

förstärker varandra. Dock kan inte de framtagna uppgifterna sägas vara reliabla. Detta då 

data har hög reliabilitet om den tagits fram vid två tillfällen eller av olika forskare kan 

inte denna uppsats data påstås vara reliabel, vilket i detta fall inte gjorts. Däremot kan 

resultatet ge en god inblick i fastighetsbranschen.

8 Denscombe, M (2000), S.163
9 Johannesen, A. & Tufte, P.A., (2003), S. 28, 47



3 Historik
Nedan presenteras fastighetskrisen som rådde under början av 1990-talet samt hur 
branschen utvecklats till hur den är idag.

3.1 Fastighetskraschen under 1990-talet10

Fastighetskrisen för kommersiella fastigheter präglas av fluktuerad efterfråga. Från att 

priserna på fastigheter efter 1987 fördubblades eller till och med tredubblades kom de 

börsnoterade fastighetsbolagens fastighetsbestånd mellan åren 1990 och 1991 minska i 

värde med 30-45 procent. Vad som gör att efterfrågan på fastigheter ökar eller minskar är 

marknadens prisuppfattning. 

Marknadens prisuppfattning är beroende av ekonomiska och spekulativa element. Det 

ekonomiska elementet är styrt av det förväntade driftsöverskottet på fastigheten och 

förräntningskravet. Vad som kan förklara en prisökning är antingen ökat driftsöverskott 

eller att kapitalförräntningskravet hade sjunkit. Det spekulativa elementet är grundad på 

faktiska förhållanden på marknaden. Med det menas de ekonomiska, politiska och 

strukturella förhållandena. Det är det spekulativa elementet kan förklara 

prissvängningarna som rådde under perioden fastighetskrisen.

Varför priserna på kommersiella fastigheter steg under 1980-talet har många orsaker. 

Under hela 80-talet steg hyrorna för kontorsfastigheter vilket var beroende av att 

kontorshyreskontrakt var indexerade. Indexerade hyror följer inflationen vilket förklarade 

de höjda hyrorna under 80-talet. År 1990 kom hyrorna i populärområden såsom 

Stockholm att vara dubbelt så höga som vid 1980-talets början. Överhettningen på 

fastighetsmarknaden kom i och med att priskalkylerna var baserade på nominella 

hyresökningar.

Kapitalförräntningskravet var också en central faktor. Trots stigande realränta under 80-

talet ansåg fastighetsinvesterarna att den inte skulle fortsätta ligga på den höga nivån utan 

istället kalkylerade de med en långsiktig realräntenivå på 3-5 procent, en realräntenivå 

som under 80-talet enbart var den riskfria. Riskpåslaget var därför knappt märkbart.

10 Pettersson, K-H., (1993)



Kreditmarknadens tillväxt, den avreglerade kreditmarknaden, tillhör också bakgrunden 

till fastighetsmarknadens omsättnings- och prisökning. Från att endast riksbanken gav 

kredit kom nya kreditgivare in i på marknaden. Då en fastighetsägare kunde visa på hög 

totalavkastning på investeringar kunde de acceptera de nya finansiärernas högre 

låneräntor. De kunde även erbjuda realsäkerhet genom fastigheterna. 

Fastighetsbolagen kom att växa under senare delen av 1980-talet till att vara ägar- eller 

rörelsemässigt samordnade med byggverksamheter. Detta gjorde det likviditetsmässigt 

förmånligare vid fastighetsförvärv som efter 1985 gav låga direktavkastningsnivåer. Det 

blev därför enklare för fastighetsinvesterare att ges kredit. Detta kan enkelt förklaras som 

en ond cirkel. /…/ stigande fastighetspriser ger ökade marknadsvärden som skapar 

realsäkerhet som gör att bankerna kan lämna ytterligare krediter som pressar upp 

priserna som ökar marknadsvärdena etc. etc.11

Överhettning av fastighetspriserna var uppenbar år 1990 då krisen i finansmarknaden var 

ett faktum. BNP sjönk under lång tid och kom inte att vända förrän år 1993. Några år 

framöver från dess kom den genomsnittliga årliga tillväxttakten att ligga på 2,7 procent, 

vilket var högre än under 1970- och 80-talet.12 

Under krisen kunde inte längre finansbolagen finansiera fastighetsinvesterare med 

beviljad kredit. Detta gjorde att det inte längre var möjligt att köpa och sälja fastigheter 

till de rådande höga priserna. Fastighetsaffärerna fortgick men till lägre priser. För de 

större fastighetsbolagen beräknades att de genomsnittliga marknadsvärdena sjunkit med 

cirka 50 procent. Till detta kom hyrorna att sjunka, realräntan höjas och kredit beviljades 

inte längre i samma utsträckning. Detta gjorde att fastighetsinvesterare istället i större 

utsträckning kom att investera i utlandet.

3.2 Från då till nu
Den svenska investeringsmarknaden för kommersiella fastigheter har utvecklats i snabb 

takt sedan 1992, då möjligheten för utländska investerare att investera i svenska 

fastigheter öppnades upp. Den svenska marknaden för kommersiella fastigheter kom att 

växa sig allt starkare och stärktes ytterligare under 2004 och Sverige befäste sin position 

som en av Europas ledande marknader för fastighetsinvesteringar.13

11 Pettersson, K-H., (1993), S. 80
12 http://www.riksbanken.se
13 ISA, 2005



Då den svenska marknadens positiva utveckling förutspås fortsätta enligt de intervjuade 

representanterna för branschen, kommer det även fortsättningsvis att finnas en stor del 

utländska investerare som kommer att investera i Sverige. En ny trend som har inkommit 

på den svenska marknaden enligt Dan Thörnsten på Colliers, är en så kallad 

”Glokalisering”. Det är en så kallad allians av flera internationella aktörer som äger både 

en lokal och internationell expertis. Alliansformen erbjuder på det sätt kunden en större 

variation av unik expertis och kan på så sätt konkurrera på bättre villkor med de enbart 

lokala aktörerna. 



4 Branschspecifika begrepp
Nedan presenteras begrepp som förekommer inom den kommersiella  
fastighetsbranschen.

4.1 Värderingsmetoder

De värderingsmetoder som används inom fastighetsbranschen är ortspris, produktion och 

avkastningsmetod. I de fall då fastighetsbestånd är i bolagsform kan även 

kassaflödesmodellen och residualvinstmetoden användas. I bolagsvärdering förekommer 

även andra värderingsmetoder som inom ramen av uppsatsen inte kommer att 

presenteras, men för vidare läsning hänvisas läsaren till referenslistan.14

4.1.1 Ortsprismetoden

Denna metod spänner inom ett brett område och är tillämpbar på de flesta fastighetstyper. 

Värdering med tillämpning av denna metod används dock i huvudsak för att bedöma ett 

marknadsvärde. Tillvägagångssättet är en analys av priser från försäljningar av 

jämförbara fastigheter. Man tar hänsyn till värde, tidpunkt och egenskap hos fastigheten. 

De normeringsmetoder som används vid denna värdering är köppeskillingskoefficienten, 

netto- och bruttokapitalisering och regressionsanalys.15

4.1.2 Produktionsmetoden

Denna metod använder sig av dels markvärdet som man tar fram med hjälp av 

ortsprismetoden och nyproduktionskostads värde för byggnaden med avdrag för eventuell 

värdeminskning till följd av ålder och slitage. Denna metod är dock sällsynt 

förekommande på den svenska fastighetsmarknaden.

4.1.3 Avkastningsmetoden

Avkastningsmetoden baseras på en fastighets kapacitet att producera driftnetto i 

framtiden. Vid värdebedömning nuvärdeberäknas dessa driftnetton och ett restvärde för 

eventuella återstående driftnetton efter kalkylperiodens slut. Det man behöver för att 

kunna använda denna metod är en modell för beräkningar av driftnetto, ett förväntat 

driftnetto, kalkylränta, restvärde vid diskontering samt en kalkylperiod. Metoden kan 

användas för att få fram ett marknadsvärde eller ett investeringsvärde.

14 Fastighetsnomenklatur, (2003), S. 336
15 Fastighetsnomenklatur, (2003), S. 356-375



4.1.4 Kassaflöde- och residualvinstmetoden

I likhet med avkastningsmetoden baseras den på bolagets kapacitet att producera, dock i 

detta fall ett kassaflöde. Efter justering av poster som är resultatpåverkande men inte 

likviditetspåverkande (kassaflöde) samt hänsyn till investeringar räknar man fram 

företagets kassaflöde. 

Vid värdebedömningen nuvärdeberäknas alla framtida kassaflöden under kalkylperioden 

och restvärde beräknas de eventuella kassaflöden i slutet av perioden. Det man behöver i 

denna metod är precis som föregående en modell. Modellerna kan skilja sig mellan 

branscher, men även mellan de enskilda bolagen. Man behöver även här en kalkylränta, 

marknadens avkastningskrav, tillväxten, diskonteringsränta, även så kallat aktieägarnas 

avkastningskrav, genomsnittliga kapitalkostnaden, statliga låneräntan, betavärde, 

riskpremie, riskfri ränta och soliditet. 

Inom ramen av denna metod måste en del antagande göras utifrån företagets historiska 

redovisning, branschanalysen och marknadsanalysen. Syftet med dessa metoder är att ta 

fram företagets aktievärde eller företagsvärde vid försäljning, fusion eller 

kreditbedömning.16

4.2 Viktiga nyckeltal

Marknadsanalytiker och finansanalytiker använder sig av olika faktorer i sina analyser. 

Faktorerna är av olika vikt och skiljer sig mellan olika branscher. I fastighetsbranschen 

finns det en hel del faktorer, men de viktigaste för lämpliga finansiering och 

marknadsanalyser är följande;

• Driftnetto

• Marknadsvärdering av fastighetsbestånd

• Färdigställda projekt

• Substansvärde

• Bedömning av hyresutveckling

• Redovisning av värden för projektutveckling och mark

• Transaktioner (förvärv och eller avyttring) kvartalsvis17

16 Brealey & Myers, (1996) samt Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) , S 49-51
17 Fastighetsnomenklatur 2003 Kap. 16



5 Nuläge – en branschanalys
Nedan presenteras den teori som ligger till grund för den informationsinsamling som 

gjorts för att beskriva hur den kommersiella fastighetsbranschen ser ut idag samt en 

implementering av den.

5.1 Teori – branschanalys

Branschanalys syftar generellt till att identifiera vilka faktorer som påverkar lönsamheten 

för hela branschen. Lönsamheten i olika branscher tenderar att skilja sig åt på ett 

systematiskt sätt. Vad det är som ger upphov till dessa skillnader i lönsamhet har forskare 

Michael I Porter forskat kring och kommit fram till fem olika faktorer.

• Etableringshot

• Rivalitetsgrad bland nuvarande konkurrenter

• Tryck från substitutprodukter

• Köparnas förhandlingsstyrka

• Leverantörernas förhandlingsstyrka18

Informationsinsamling om den kommersiella fastighetsbranschen kommer att kretsa kring 

fyra av Porters konkurrenskrafter. Tryck från substitutprodukter utesluts då författarna 

anser att om sådant hot om så förekommer inte är av väsentlig vikt för denna 

undersökning. De övriga fyra konkurrenskrafterna ger en bild av hur den kommersiella 

fastighetsbranschen ser ut idag.

5.2 Den kommersiella fastighetsbranschens nuläge

5.2.1 Mäklarrollen

Kraven på professionalism har höjts sedan nittiotalet när de utländska investerarna har 

ökat, vilket har ställt höga krav på de ledande svenska rådgivarna. Det anses också vara 

en konkurrensfördel att erbjuda sina transaktionsklienter olika former av 

prestationsbaserade betalningsmodeller där man som konsult är beredd att sätta sig i 

samma sits som den klient, vars fastighet eller bestånd man vill få i uppdrag att sälja.19

18 Porter, M., I., (1983), S. 25-48 för en mer fullständig redogörelse
19 Dan Thörnsten, Colliers



Inom den kommersiella fastighetsförmedlingen är ”mäklarens” roll en annan än på den 

privata fastighetsmarknaden. De kommersiella fastighetsmäklarna, även så kallade 

rådgivarna, representerar endera köparen eller säljare och har på det sätt en icke splittrad 

lojalitetsroll. De moderna uttrycken för rådgivarna är ”agenter”.20

Krav finns inte bara på professionalism, utan även kontaktnätets storlek och unik 

kompetens. Dagens investerare har större behov av att skräddarsy sina investeringar och 

har tydliga strategier och mål med sina investeringar. Detta har medfört ett högre krav på 

rådgivarna kompetens, fokusering och anpassningsförmåga.21

5.2.2 De svenska aktörerna

De senaste årens höga omsättning på den svenska marknaden för kommersiella 

fastigheter har medfört god utveckling och etableringsmöjligheter för befintliga och nya 

aktörer. Deras verksamhetsfokus ligger på fastighetsförvaltning, fastighetsrelaterad 

rådgivning, transaktions rådgivning, fastighetsrelaterad corporate finance 

(samfinansiering) samt juridisk rådgivning.

Bland de aktörer som verkar på marknaden återfinns bland annat olika slags 

fastighetsmäklare och transaktionsrådgivare, finansiella rådgivare, fastighetskonsulter 

med breda tjänsteutbud av amerikansk/engelsk modell, corporate finance bolag, 

värderingsföretag, fastighetsförvaltare, advokatbyråer, tekniska konsulter, internationella 

revisionsbolag samt nationella och internationella finansiärer.22

Investeringsmarknaden för kommersiella fastigheter kan indelas i olika 

marknadssegment. Dessa segment använder sig av olika processer som skiljer dem åt i 

sitt arbetssätt. En av dessa marknadssegment är Corporate finance och transaktions 

inriktade företag, såsom Catella Property Group, DTZ eller Cebre Richard Ellis. 

Deras arbete består oftast i affärer så som uppköp eller sammanslagningar av 

börsnoterade fastighetsbolag, strukturaffärer samt affärer där utländska investerare eller 

fonder köper upp hela fastighetsbestånd i Sverige.

Ett annat segment är rådgivare, mäklare och konsulter som ägnar sig åt förmedling av 

större enskilda fastigheter och eller mindre bestånd av fastigheter. Här hittar vi företag så 

20 Peter Kinnunen, Newsec
21 Flertal intervjuer, Bilaga 1
22 Flertal intervjuer, Bilaga 1



som Colliers International, Svefa och Lundberg & Partners. Det sista segmentet består av 

fastighetsmäklare eller fastighetskonsulter som ägnar sig åt rådgivning och förmedling av 

enskilda fastigheter. Några av de mest kända aktörerna i detta segment är Bjurfors, 

SkandiaMäklarna och Svensk Fastighetsförmedling.23 Några av de finansiellt största 

fastighetsägarna i Sverige är Alecta, GE Capital, Kungsleden, Norrporten och 

Vasakronan (Swedish Property Federation). 

Fastighetsägarna består av både privata, statliga och kommunala bolag som ägnar sig åt 

både köp, försäljning, uthyrning och förvaltning av fastigheter. 

Många av ovanstående har börsnoterats den senaste fem åren och idag har vi tjugoen 

börsnoterade fastighetsföretag i Sverige.24 

5.2.3 De utländska investerarna på den svenska marknaden

Den redan starka svenska marknaden för kommersiella fastigheter stärktes ytterligare 

under 2004 och befäste Sveriges position som en av Europas ledande marknader för 

fastighetsinvesteringar.25

Sveriges attraktivitet för utländska investerare baseras på ett bra utbud av högkvalitativa 

kommersiella fastigheter, en starkt likvid marknad, en genomlyst marknadsplats med en 

hög transparens samt den underliggande styrkan i den svenska ekonomin. Under 2005 

köpte fastighetsinvesterarna fastigheter för €124 miljarder i Europa. Det är en ökning 

med cirka 2 procent från €122 miljarder året innan. Detta konstateras i DTZ´s 

kvartalsbulletin EQ, som analyserar paneuropeiska investeringsaktiviteter på den 

europeiska fastighetsmarknaden. (Se även Figur 1) Under de fyra kvartalen 2005 var 

förvärvsvolymen i stort sett stabil med ett genomsnitt på €31 miljarder per kvartal. 

Volymen är förväntad att vara bestående under det första kvartalet 2006 med en 

förväntad transaktionsvolym på över €31 miljarder.26

De gränsöverskridande förvärven sjönk under 2005 till drygt 33 procent av de totala 

förvärvsaktiviteterna jämfört 43 procent 2004. Förklaringen till detta är inte att 

investerarnas intresse minskat utan bristen på större objekt. 

23 Se  www.fastighetsvarlden.se/links/index.htm eller  www.constellator.se för  en  mer 
fullständig förteckning 
24 Stockholmbörsen
25 ISA, 2005
26 www.dtz.se

http://www.dtz.se/
http://www.constellator.se/
http://www.fastighetsvarlden.se/links/index.htm


Tyskland var det land stod för den största andelen gränsöverskridande investeringar med 

investeringar till ett värde av €4 miljarder utanför Tyskland. De utländska investerare 

som har satsat på svenska fastigheter spänner mellan allt ifrån USA- och UK-baserade 

fastighetsfonder till publika tyska fastighetsfonder och paneuropeiska 

fastighetsinvesteringsföretag.27
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Figur 1 De starka investeringarnas inflöde på den svenska marknaden ( ISA, 2005)

Både i Sverige och i övriga Europa har intresset att investera i detaljhandelsfastigheter 

ökat markant, enligt Jones Lang LaSalles analys European Retail Capital Markets Report 

där de 250 största transaktionerna i Europa har studerats. Investeringar i 

detaljhandelsfastigheter i Europa uppgick till 14,7 miljarder euro under 2005, vilket är en 

ökning med 78 procent jämfört med 2004.28

Enligt Susanne Hörnfeldt, Datcha, och även enligt andra intervjuade, är de svenska 

makroekonomiska faktorerna starkt påverkande till den ökade utländska närvaron på den 

svenska marknaden. Utvecklingen av makroekonomi i de tre ekonomiskt världsledande 

ekonomier i jämförelse med Sverige visar att utvecklingen har stabiliserats inom EU, 

sjunkit i USA, ökat något i Japan och i Sverige är utvecklingen relativt stabil. Se figur 2 

nedan.

27 www.dtz.se, 2006-02-23, Publicerad: 9 februari, 2006
28 Fastighetsvärlden Idag 2006-02-15

http://www.dtz.se/
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5.2.4 Ägandeform

Fastigheter är ett viktigt tillgångslag i Sveriges nationalförmögenhet. Fastigheter är en bra 

tillgång i en investeringsportfölj där diversifieringsfördelar uppstår på grund av den låga 

korrelationen med både aktier och obligationer. Det finns dock flera sätt att investera i 

fastigheter. Man kan direktinvestera i fastigheter eller mer indirekt investera genom att 

köpa aktier i ett fastighetsbolag. Då man väljer att direkt äga en fastighet har man två ben 

att stå på, nämligen att både specialisera sig inom alla marknadssegment som är relevanta 

för fastigheten samt tänka på den finansiella biten med avkastningskrav och risker.

Ägs däremot endast aktier, kan man välja att specialisera sig mer på de olika 

marknadssegment och man har större möjlighet att sprida sina risker. Dock får man med 

sig nackdelarna av eventuell dubbelbeskattning.29

De nya tendenserna på marknaden de senaste tio åren har enligt Anders Werner på 

Fastighetsägarna, varit just att investerare väljer att investera direkt i fastigheter. Vilket 

leder till högre avkastning jämfört med aktiemarknaden. En annan ny trend enligt Anders 

Werner har varit investering i fastighetsfonder. Denna typ av investering är ännu inte så 

utbredd i Sverige, men är stark i övriga delar av världen. De typer av fonder som finns är 

utformade som kommanditbolag i syfte att undgå dubbelbeskattning som nämndes 

tidigare. 

29 Berg & Wagner, 2001
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En fond är en förmögenhet som tillhör en grupp investerare.30 Denna fond förvaltas av en 

fondförvaltare eller stiftelse. I den kommersiella fastighetsbranschen är kapitalet som 

finns i fonden placerat i olika fastigheter.31 

5.2.5 Avkastningskrav

Alla investeringar involverar en grad av risk. Investerare vill då ha en kompensation för 

att de tar en risk. Ju högre risk, desto större avkastningskrav, som då kompenserar 

investeraren för den risk han/hon har tagit.32

Under åttiotalet ansågs investeringar i fastigheter som mycket säkra investeringar med en 

snabb värdetillväxt med hög totalavkastning. På den svenska marknaden var det vid den 

tiden ett starkt offentligt ägande. 

I slutet av åttiotalet hårdnade konkurrensen inom bankväsendet och kreditmarknaden 

avreglerades. På nittiotalet kom finans och fastighetskraschen som en följd av effekter 

från avregleringen och i dess kölvatten följde en mer avsvalnad marknad inom 

investering på fastighetsmarknaden. Situationen stärktes dock i slutet av nittiotalet och 

har sedan dess haft en mycket positiv utveckling. Jämfört med 1999 hade avkastningen 

på fastighetsaktier stigit med 81 procent. 

Totalavkastningen på direkta investeringar hade under samma period ökat med 26 

procent. Vinst per aktie ökade hos de noterade fastighetsbolagen och jämfört med 

exempelvis verkstadsindustrisektor hade de den dubbla andelen av vinst per aktie.33

30 www.ne.se
31 www.carnegie.se
32 Black, Roy T.(2004)
33 www.riksbanken.se

http://www.riksbanken.se/
http://80-web1.epnet.com.till.biblextern.sh.se/searchpost.asp?tb=1&_ua=sd+Real++Estate++Issues+bo+S_DE+lst+Report++Newsmagazine++Alberta++Edition+db+bshjnh+fst+R++D++Management+shn+1+bt+R+do+S_DE+DFCD&_ug=sid+2BDDC2CE-8FF7-4071-ACD3-5430CAAF4214@sessionmgr4+dbs+bsh+BC93&_us=dstb+ES+sel+False+sl+-1+fcl+Aut+hs+True+or+Date+ss+SO+sm+ES+mdbs+bsh+ri+KAAACBVA00029251+hd+False+mh+1+frn+21+5F55&_uh=btn+Y+A152&_uso=hd+False+tg%5B0+-+st%5B0+-(jn++"Real++Estate++Issues")++and++ft++y+db%5B0+-bsh+op%5B0+-+C048&ss=AR "Black%2C Roy T."&fscan=Sub&lfr=Lateral&
http://www.carnegie.se/
http://www.ne.se/


Figur 3 Källa ( www.fastighetsindex.se )

Totalavkastningen på svenska fastighetsinvesteringar var 12,7 procent år 2005 enligt 

SFI/IPD Svenskt Fastighetsindex (se figur 3). Det innebär mer än en fördubbling jämfört 

med totalavkastningen på 5,8 procent året innan. Fastigheternas värde har ökat med 7,0 

procent jämfört med föregående årsskifte. Det är första gången sedan år 2000 som 

värdeutvecklingen på fastigheter i investeringsportföljer genomsnittligt stiger.34

5.2.6 Försäljningsprocesser35

Ett försäljningsuppdrag av en kommersiell fastighet eller ett helt bestånd skiljer sig 

markant från en privatbostadsfastighets försäljningsprocess. Som tidigare nämndes har 

kravet på professionalism stärkt den utformning som vi har idag på processen. Att man 

anlitar externa rådgivare i samband med försäljningen hör inte heller till ovanligheter 

idag. En försäljningsprocess inleds oftast med möte som resulterar i en överenskommelse 

och rådgivaren utformar en så kallad ”Pitch”. 

En pitch är en kortare presentation av rådgivaren och den organisation han/hon jobbar i 

samt en marknadsbeskrivning. En pitch innehåller även ett förslag på hur rådgivaren hade 

tänkt sig att gå till väga i processen. Sedan följer en indikativ värdebedömning som 

meddelas till säljaren och en offert utformas och presenteras för kunden. Om kunden 

godkänt offerten skrivs ett avtal och processen går igång, med intressenter, prospekt 
34 www.fastighetsindex.se
35 www.newsec.se 

http://www.newsec.se/
http://www.fastighetsindex.se/
http://www.fastighetsindex.se/


utformning och marknadsföring. 

Krav på prospektens utformning har höjts avsevärd den senaste tiden. Från att ha varit 

mycket enkla har idag ett utseende av ett inbundet material med flygfoton, kartor, 

statistik och marknadsinformation. 

I de fall rådgivaren avlönas genom provision, står kunden för de kostnader som är 

förenliga med prospektframtagning, vilket avlastar rådgivaren från de ekonomiska 

riskerna. 

En viktig del i försäljningsprocessen är genomförande av Due-Dilligens (fortsättningsvis 

kallad D-D), som idag kan ske i olika nivåer av försäljningsprocessen. En D-D är en 

juridisk, ekonomisk och miljömässig analys av fastigheten och/eller hela 

fastighetsbeståndet och i vissa fall även bolaget. Det har på senaste åren blivit mer vanligt 

att man bolagiserar sina fastighetsbestånd av förenkling och skatteskäl.

Det finns rådgivare som väljer själva eller tillsammans med kunden att genomföra D-D 

redan i initialskedet av processen, medan andra kan välja att genomföra D-D efter 

utvärdering av indikativa intressenter. D-D hanteras oftast av externa specialister och har 

de senaste åren blivit mer omfattande och detaljerade i sin utformning. 

I samband med D-D utförs även den tekniska besiktningen. Efter detta följer slutbud och 

slutförhandlingar som förhoppningsvis resulterar i köpeavtal och överlämning av 

fastighet/er. En försäljningsprocess i den kommersiella fastighetsbranschen kan vara så 

kort som tre månader, men klan även pågå i över ett år. Det är oftast fler parter 

inblandade. Rådgivarna arbetar i team och köper in expertiskunskap inom flera olika 

områden.

5.2.7 Marknaden globalt

Enligt fastighetskonsulterna DTZ´s senaste rapport, Global Logistics Markets – Enter the 

Dragon, har den globala logistikmarknaden fått en rejäl skjuts de senaste åren tack vare 

den globala tillväxten, främst tillskrivet Kinas tillverkning av lågkostnadsvaror. 

Den asiatiska industri- och logistikmarknaden har tjänat mest på Kinas lyft till en av 

världens ledande ekonomier. Det är framför allt efterfrågan för lagerlokaler ökar 

samtidigt vilket resulterat i ett uppsving av hyror. 



I Europa märks en distinkt ökning av importen från Kina. Efterfrågan på bra lokaler har 

ökat bland de tyska logistikaktörerna vilket har resulterat i att storleken av logistik ytan 

har haft en tillväxt på cirka 50 procent med en stadig hyresökning. I Nederländerna 

beräknar experter att 90 procent av den totala handelstillväxten vid Rotterdam de senaste 

två åren har sitt ursprung från Kina.

5.3 Sammanfattning av nuläget i branschen

5.3.1 Rivalitetsgrad bland nuvarande konkurrenter

Utifrån konkurrensen som råder på marknaden enligt de intervjuade bolagen finns det 

följande kompetensområden som efterfrågas idag och tenderar att efterfrågas i framtiden; 

• Kunskap kring hur man strukturerar affärerna 

• Expertis inom finansiering

• Skatterådgivning

• Nischad kunskap inom olika branschområden

• Ökade krav på Due-Dilligence processer och resurser ökar i omfattning. 

5.3.2 Hot inom branschen

Hot på den svenska marknaden beskrivs av branschen utifrån följande situationer;

• Allt fler investerare jobbar mot uppsatta mål för avkastning på eget kapital, 

och tenderar att minska intresset för räntesatsen på lånefinansieringen. Detta 

kan innebära att om ränteläget förändras måste företagen fokusera mer på 

räntesatsen och avkastningskraven kan hotas.

• De delvis oklara skattereglerna och de upplevda krångliga juridiska reglerna 

kring bolagsstruktur i fondbolag är en av anledningar till att fondägande inte 

kommit igång ordentligt i Sverige. Ändras inte reglerna kan tillväxten just i 

det indirekta ägande inte öka så starkt som man på marknaden förväntar sig. 

• De små mäklarföretagen riskerar att slås ut med tiden att kravet på att skapa 

mervärde och kraven på den unika kompetensen ökar.



5.3.3 Köparnas förhandlingsstyrka

Den generösa kreditgivningen från såväl svenska samt internationella banker har 

stimulerat den positiva utvecklingen hos de flesta investeringskategorierna. Till dessa 

kategorier hör institutioner, fastighetsbolag, fonder samt opportunistiska och privata 

investerare. De traditionella investerarna har blivit mer transaktionesbenägna efter att 

fonder och opportunister har kommit in på investeringsarenan.

Efterfrågan på lagerlokaler samt detaljhandelslokaler har ökat både i Europa och i andra 

delar av världen vilket stärker köparnas position till den delen att vikten hos den 

enskildes kompetens och professionalism och nätverk blir avgörande. 

5.3.4 Säljarnas förhandlingsstyrka

Säljarna förhandlingsstyrka ligger i att de har i dagsläget goda möjligheter att välja 

mellan flera olika köpare, vilket gör att de kan i princip ställa högre krav på förmedlarnas 

professionalism, erfarenhet och nätverk. En säljare vill ha lämpliga och rätta köpare och 

kan då välja att anlita den förmedlare som på bästa sätt kan sälja just dennes 

fastighetsbestånd.



6 Företagsanalys
Nedan presenteras de nyckeltal och teori som är relevanta för företagsanalys av de sex 

valda bolagen samt implementering av dessa. 

6.1 Teori – nyckeltal

6.1.1 Soliditetsanalys36

Soliditet visar företagets finansiella styrka och mäter andel beskattat eget kapital i 

förhållande till totalt kapital. Soliditet mäter företagets långsiktiga överlevnadsförmåga. 

Hög soliditet visar på låg skuldbörda vilket medför låga räntekostnader. Företaget med 

hög soliditet kan klara konjunktursvackor bättre än företag med låg soliditet. Beroende på 

i vilken bransch företaget verkar i varierar riktlinjen för hur hög soliditeten bör vara. 

Företag verkande i bransch med hög risk bör ha en hög soliditet. Rekommenderad 

soliditet ligger mellan 30 och 40 procent.

6.1.2 Räntabilitet på eget kapital37

Måttet på ett företagets lönsamhet är räntabilitet på eget kapital. Räntabilitet på eget 

kapital sammanfattar både resultatet av företagets investerings- och finansieringsstrategi. 

Måttet ger en bild av hur aktieägarnas kapital har förräntats och kan jämföras med det 

avkastningskrav aktieägarna har på det investerade kapitalet. Genom att jämföra om 

räntabiliteten på det egna kapitalet överstiger aktieägarnas avkastningskrav får man ett 

mått på om företaget är lönsamt ur ett aktieägarperspektiv.

6.1.3 Direktavkastning38

Direktavkastning är det aktieägaren får i utdelning i förhållande till aktiens kurs, det 

ekonomiska utbytet av en placering i förhållande till det belopp aktieägaren haft 

innestående. Direktavkastningen är då det belopp aktieägaren får för det innestående 

beloppet. Avkastningen kan jämföras mot andra börsnoterade bolag för att se vilket som 

är mest lönsamt för aktiespararen.

36 Nilsson, H., Isaksson, A., Martikainen, T., (2002), S. 153
37 Nilsson, H., Isaksson, A., Martikainen, T., (2002), S. 138
38 Hansson, S., Arvidson, P., Lindquist, H., (2001), S., 211



6.1.4 Portföljanalys39

Portföljteori är läran om hur man på bästa sätt ska sätta samman sitt totala innehav av 

fastigheter, att forma en fastighetsportfölj. Modern portföljteori kan beskrivas utifrån tre 

delar vilka är avkastning, risk och korrelation till andra tillgångar.

Avkastningen består av direktavkastningen och värdeförändringen. Vad som inom 

fastighetsbranschen är den viktigaste är värdeförändringen, direktavkastningen ses som 

stabil över tiden. Värdeförändringen kan vara påverkad av hyresnivån, förändringar i 

förvaltningskostnader samt förändringar i avkastningskravet. Även på längre sikt kan 

marknadsförutsättningar och förändringar i fastighetens förutsättningar påverka 

avkastningen.

Inom portföljteorin innebär risk den osäkerhet som kan finnas. Detta inbegriper osäkerhet 

vad gäller fastighetens förväntade förmögenhetsvärde. Risken mäts i standardavvikelse 

eller varians. För att mäta tillgångarnas risk används främst den historiska risken då den 

osäkerhet som ligger i vad det framtida värdet blir oftast är konstant över tiden. Risken i 

portföljen är påverkad av hur tillgångarnas avkastning förhåller sig, vilken vikt de har i 

portföljen samt korrelationen mellan de ingående tillgångarna.

Genom att fastighetsbolag placerar tillgångar i olika portföljer genom investering i olika 

tillgångar, ges portföljeffekt. Portföljeffekten kan innebära samma avkastning men med 

mindre risk. Man uppnår diversifiering som åstadkoms genom analys av tillgångarnas 

korrelation. Genom att sätta samman två tillgångar i en portfölj som tillsammans ger 

negativ korrelation, uppnås en riskfri avkastning och man har en god diversifiering av 

sina placeringar. Dock kan det vara svårt att åstadkomma en diversifiering där korrelation 

är lägre än ett. Det är genom att strategiskt placera tillgångar i samma portfölj som man 

kan uppnå en god avkastning och minimera risker.

6.2 Finansiell analys av sex bolag

Nedan presenteras finansiell analys genomförd på sex börsnoterade bolag verksamma 

inom den kommersiella fastighetsbranschen. Dessa representerar trettio procent av 

börsnoterade kommersiella fastighetsbolag. De aktuella bolagen är Castellum, Fabege, 

Fast Partner, HEBA, Kungsleden och Wallenstam. Presentation av respektive bolag 

39 Fastighetsnytt Förlags AB, (2003) S. 404-420



återfinns i bilaga 5 som även ligger till grund för analys av nyckeltalen. Framtagna 

nyckeltal är baserade på respektive bolags årsredovisningar. Nyckeltalen är genomsnittlig 

soliditet, räntabilitet på eget kapital (före skatt) och direktavkastning. Uträkning av 

soliditet, räntabilitet på eget kapital och direktavkastning återfinns i bilaga 2 – 4. 

6.2.1 Nyckeltal
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Räntabilite t på eget kapital (före skatt)
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Figur 4 Källa: se bilaga 2 Figur 5 Källa: se bilaga 3

Figur 6 Källa: se bilaga 4

       

Figur 7 Källa: Sveriges riksbank
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6.2.2 Analys
Castellum:

Castellum uppvisade en genomsnittlig soliditet om 34,4 procent vilket är något lägre än 

den målsättning om 35 – 45 procent bolaget själv satt. Då Castellum verkar i en bransch 

med något hög risk bör bolaget uppvisa högre soliditet. Den genomsnittliga räntabiliteten 

på eget kapital är främst påverkat av hyresnivåer, räntekostnader och 

fastighetsförsäljningar.40 Man kan se att Castellum arbetar i linje med den uppsatta 

strategin, att avveckla fastigheter som inte längre ger mervärde. På så sätt ges bolaget 

möjligheten att realisera värdetillväxt i fastighetsportföljen vilket kan finansiera 

investeringar.41 Genomsnittlig direktavkastning om 4,96 procent

Fabege:

Fabeges finansiella mål är bland annat att uppnå soliditet om minst 30 procent vilket de 

inte lyckats uppnå under perioden 2001-2004.

Den genomsnittliga soliditeten hamnar dock precis på företagets målsättning på 30,6 

procent. Anledningen till detta är att genomsnittet påverkas av att år 2005 nådde 

soliditetsgraden upp till 41,4 procentig. 

Räntabilitet på eget kapital visar ett genomsnitt om 16 procent. Det är högre än 

genomsnittet för åren 2001–2004, men år 2005 ökade räntabilitet till 25 procent. Det 

förbättrade resultatet för år 2005 visat sig bero i huvudsak på ökade realiserade och 

orealiserade värdeförändringar på fastigheter. 

Förvärvet av det tidigare Fabege som gjordes under 2004, gav full effekt under 2005 och 

förde med sig ökade hyresintäkter vilka uppgick till 2 778 miljoner kronor och ökat 

driftsöverskott om 1 722 miljoner kronor.

Avyttring av fastigheter gjordes vilket gav en realiserad värdeförändring om 859 miljoner 

kronor och jämfört med året innan, där avyttring gav värdeförändring om 128 miljoner 

kronor. Orealiserade värdeförändringar uppgick till 844 miljoner kronor.42 Vad som kan 

tydas utifrån detta är att bolaget följer uppsatta portföljstrategin och förädlingsstrategin 

som säger att förvaltningseffektiva enheter ska ingå i portföljen och att fastigheter med 

bättre tillväxtmöjligheter ska förvärvas och att avyttring av fastigheter ska ske vid rätt 

40 Castellums årsredovisningar för 2002 och 2005
41 Se bilaga 5
42 Fabeges årsredovisning 2005



tidpunkt för att realisera upparbetade värden.43 Bolaget visar en direktavkastning om 5,5 

procent.

Fast Partner:

Fast Partners koncernmål är att ha en soliditet om minst 25 procent och högst 35 procent. 

Under perioden 2001-2005 uppvisade Fast Partner en genomsnittlig soliditet om 25,9 

procent, vilket är en lägre nivå enligt deras uppsatta mål. 

Avveckling av fastigheter i de områden som inte genererar önskat värde samt lägre 

räntenivåer har påverkat verksamheten positivt för år 2005. Detta kan man se på 

räntabiliteten på eget kapital som visar en ökning om cirka 60 procent jämfört med år 

2004. Dock visar genomsnittet på endast 12,6 procent, då under perioden 2001-2003  har 

räntabiliteten varit relativt låg jämfört med de två senare åren.

Fastighetsrörelsens resultat för 2004 är påverkat av avskrivningar av byggnader om 30,3 

miljoner kronor och vinster vid försäljning om 14,3 miljoner kronor. Det förbättrade 

resultatet jämfört med tidigare år beror på lägre räntenivåer och högre driftnetto.44 Man 

kan se att bolaget under senare år går i linje med den uppsatta strategin, att prioritera 

kommersiella fastigheter i Stockholm som ger värdetillväxt.45 Fast Partner visar 

genomsnittlig direktavkastning om 6,28 procent

HEBA:

HEBAs mål är att vidareutvecklas enligt affärsidén samt att bland annat ha hög soliditet. 

HEBA har uppvisat en genomsnittlig soliditet om 38,2 procent vilket är den högsta av de 

jämförande företagen. År 2005 visade soliditeten på hela 57,4 procent då redovisning 

skett enligt IFRS. 

Vad som påverkade resultaten för åren 2001 och 2002 var försäljning av fastigheter. År 

2002 gav försäljningar en bokföringsmässig vinst om 56 miljoner kronor och år 2001 gav 

försäljningar av fastigheter en vinst om 25,8 miljoner kronor. Försäljning av fastighet 

skedde inte igen förrän år 2005 vilket gav en vinst till koncernen om 1,4 miljoner 

kronor.46 Detta ger bolaget en genomsnittlig räntabilitet på eget kapital om 32,9 procent. 

Detta visar på att HEBA följer uppsatt strategi att avveckla fastigheter som inte uppvisar 

43 Se bilaga 5
44 Fast Partners årsredovisningar för 2001-2005
45 Se bilaga 5
46 HEBAs årsredovisningar för år 2001, 2002 och 2005



på strategiskt innehav. Direktavkastningen uppnådde ett genomsnitt om 8,7 procent.

Kungsleden:

Kungsleden visar en genomsnittlig soliditet om 23,5 procent vilket är förhållandevis lågt 

om man jämför med de övriga företagen. Tittar man tillbaka fem år, kan man se en mer 

jämn soliditetsnivå dock något högre för åren 2004 och 2005 då de är framtagna utifrån 

redovisning enligt IFRS.

År 2005 gav en räntabilitet på eget kapital om 40 procent vilket är i linje med 

Kungsledens mål om 15 procents avkastning på eget kapital. Dock visar den 

genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital på 22,9 procent. Större fastighetsbestånd och 

minskad överskottsgrad påverkade driftsnettot. Under 2005 förvärvades fastigheter för 13 

351 miljoner kronor och avyttring av fastigheter vilket gav ett resultat om 318 miljoner 

kronor.

Resultatet för år 2002 ökade från 2001 med 19 procent. Detta var främst beroende av 

fastighetshandel och fastighetsförvaltning vilka ingår i Kungsledens affärsmodell. 2002 

års fastighetshandel förbättrade den riskjusterande avkastningen i fastighetsbeståndet. 

Vad gäller fastighetsförvaltningen ökade driftsöverskottet med 28 procent från året innan. 

Höga hyresintäkter och låga fastighetskostnader inverkade också på driftnettot.47 

Direktavkastningen för Kungsleden uppvisar ett genomsnitt om 8,1 procent.

Wallenstam:

Wallenstams finansiella mål innefattar bland annat att ha en soliditet om minst 25 

procent. Företaget har uppvisat en genomsnittlig soliditet om 23 procent vilket visar på en 

något lägre soliditet än önskat. Soliditeten årsvis visar däremot på ett högre värde, vilket 

även här kan ha påverkats av att redovisning skett enligt IFRS. 

Den jämförelsevis goda genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital om 33 procent är 

främst påverkad av 2002 och 2005 års goda rörelseresultat. Fastighetsförvaltningen under 

2002 förbättrades utifrån resultat av den handlingsplan företaget fastställt, att 2005 uppnå 

förvaltningsresultat om lägst 140 miljoner kronor. För att nå detta mål var företaget 

tvunget att genomföra kvalitetshöjande åtgärder på fastigheter. För år 2002 syntes detta 

genom ökade hyresintäkter jämfört med året innan med 74,9 miljoner kronor vilket var en 

47 Kungsledens årsredovisningar för år 2002 och 2005



effekt av färdigställda ombyggnader och nettoförvärv. 

Fastighetsrörelsen 2002 var påverkad av större intäkter vid försäljning samt att en tidigare 

reserverad intäkt medräknades. Rörelseresultatet för 2005 förbättrades från föregående år 

med 729,4 miljoner kronor. Handlingsplanen gav ett förbättrat förvaltningsresultat, 

omräknat enligt IFRS, om 261,5 miljoner kronor vilket var en förbättring från 2004 med 

12 procent.

Fastighetsrörelsen var främst påverkat av ökad värdeförändring på förvaltningsfastigheter 

med 707,7 miljoner kronor samt ökade hyresintäkter med 109,7 miljoner kronor. För 

fortsatt arbete i enlighet med handlingsplanen fastställde styrelsen i februari 2006 nya 

mål som innefattar bland annat att förvaltningsresultatet ska vara lägst 300 miljoner 

kronor.48

Wallenstam gav genomsnittlig direktavkastning om 3 procent, som var lägst värde av de 

alla undersökta företagen, vilket ligger i nivån med den genomsnittliga reporäntan . Men 

Wallenstam har på sikt förbättrat sina möjligheter till en mer ökad direktavkastning i 

framtiden, förutsatt att marknaden inte svänger för mycket den närmaste framtiden.

6.3 Sammanfattning och diskussion

Med hänsyn till de sex undersökta företagen ser den kommersiella fastighetsbranschen ut 

att gå allt bättre under senare år då man tittar på företagens resultat. Dock visar flertalet 

av företagen lägre soliditet än dess uppsatta mål. Hälften av företagen visar på lägre 

genomsnittlig soliditet än den rekommenderade på mellan 30-40 procent, vilket betyder 

att branschen är känsligare mot en större ränteuppgång än man vill ge bilden av i 

intervjuer. Därtill hör att företag verksamma i bransch med hög risk, liksom 

fastighetsbranschen, bör ha högre soliditet för att klara både räntehöjningar samt de 

mikroekonomiska faktorer som kan direkt inverka på deras ekonomiska situation. Vad 

fastighetsbolag gör för att motverka påfrestningar vid ränteförändringar är att sprida 

riskerna vid investeringar genom att strategiskt placera tillgångar i portföljer. På så sätt 

kan företaget, trots vissa tillgångars högre risk, åstadkomma en god avkastning på sina 

placerade tillgångar.

Analys av respektive företag visar på förbättrade resultat under senare år vilket främst 
48 Wallenstams årsredovisningar för år 2002 och 2005



varit påverkade av förvaltningsresultat samt förvärv och avyttringar av fastigheter. Detta 

har gett ökade realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter som i sin tur 

påverkat resultatet positivt. Detta hör till branschens portföljstrategi som presenterades i 

teoridelen ovan, att förvaltningseffektiva fastigheter ska ingå i portföljen. 

Vad som utifrån detta kan avläsas är att företagen arbetar i linje med respektive företags 

uppsatta strategi och affärsmål. Förbättrade resultat kan däremot vara påverkade av de 

nya redovisningsreglerna, IFRS. För fastighetsbranschen medför detta att fastigheter och 

finansiella tillgångar tas upp till ett verkligt värde, och inte marknadsvärde, vilket direkt 

har en positiv påverkan på resultaträkningen. Det innebär att företaget redovisar högre 

vinster i resultaträkningen än vad som redovisades med tillämpningen av de gamla 

redovisningsprinciperna.

Wallenstam visade på lägst genomsnittlig direktavkastning om 3 procent. Den skiljer sig 

från de övriga bolagen som hade en direktavkastning som låg runt 5-8 procent. Både 

reporäntan och Stockholmsbörsens direktavkastning tyder på att fastighetsbolagen ger en 

förhållandevis god avkastning till aktieägarna.



7 Diskussion och slutsats

Nedan följer en diskussion, där författarna dels diskuterar de olika aspekterna som har  
påverkat arbetet samt sammanfattar sina resultat genom arbetet. Författarna kommer i  
detta  kapitel  att  komma  med  egna  kommentarer  och  slutsatser  utifrån  all  insamlad  
material som legat till grund för hela arbetet.

7.1 Diskussion

Syfte med arbetet var att kartlägga den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige samt 

belysa de olika finansiella aspekterna inom branschen. Vi har i arbetet kunnat beskriva 

den kommersiella fastighetsmarknaden endast på ytan, då en större kartläggning inte var 

möjlig med tanke på tidsramen för denna uppsats. Med en större tidsram och bredare 

intervjuunderlag skulle kartläggningen kunnat leda till en mer detaljerad bild av den 

svenska kommersiella fastighetsmarknaden med dennes omvärld. 

Syftet var även att beskriva de faktorer som påverkar utvecklingen på den kommersiella 

marknaden. Dessa faktorer var lättare att identifiera och en stor del av faktorerna kom 

fram genom samtal med de intervjuade företagen. I diskussionen som följer sammanfattas 

alla de nya trender och de starkt påverkande faktorer som finns idag på den svenska 

kommersiella fastighetsmarknaden med dennes omvärld och som på olika sätt bidrar till 

att branschen utvecklats och fortsätter att utvecklas. 

7.1.1 Nya trender

Tidigare i Sverige hade byggherrar en mer känslomässig relation till sina fastigheter. Man 

byggde för att äga och förvalta. I dagens Sverige och övriga Europa är allt till salu. Alla 

fastighetsbestånd skall omsättas i pengar. Det är en av de starkaste trenderna tillsammans 

med de nya utländska investerarna som är på den svenska fastighetsmarknaden för att 

stanna. 

Renodling och fokusering av bolagens verksamhet och balans spås fortgå, vilket leder till 

tillväxt inom branschen enligt analytiker på de olika tillfrågade bolagen. Den 

strukturerade finansieringen anpassas efter respektive investerings speciella 

förutsättningar och syftar till att öka avkastningen på investerarnas egna kapital.

Transaktionsrådgivarna har minskat sin konkurrenskänslighet genom att allt fler 

fastighetsägares investeringsstrategier föreskriver en kontinuerlig omsättning av delar av 



bestånden. Oavsett ökad lönsamhetstendens och förutspådd god tillväxt kommer 

konkurrensen att hårda i framtiden och många befintliga bolag kommer att tvingas 

anpassa sig de ökade nya kraven eller helt enkelt fokusera verksamhet inom en riktning 

för att överleva.

Men det är inte bara de ekonomiska positiva fördelarna som drivit de utländska 

investerarna in på den svenska marknaden. De anledningar som är övervägande för 

investerarna är att det är enkelt att göra affärer med Sverige. Här finns offentliga register, 

fastighetsindex sedan 1997 och enkelhet i informationssökning. Den så kallade 

transparenta informationen är en av stora orsaker. 

Sverige tillhör den sjätte största investeringsmarknad i Europa. Anledning är att de 

fastigheter som finns i Sverige ägs av institutioner och stora privata ägare. Ur 

intervjuerna framkom att stabil ekonomisk miljö och relativt låga företagsskatter har 

bidragit till att utländska investerare gärna väljer den svenska fastighetsmarknaden för 

sina investeringar. 

Även att transparens, effektivitet och professionalism är nyckelorden för den svenska 

fastighetsmarknadens framgångar de senaste åren. Ytterligare en trend som växt ut just ur 

den utländska närvaron är efterfrågan av förvaltning. De utländska ägarna har sällan med 

sig förvaltare i sin investering, vilket ger en högre efterfråga på just den typen av tjänster. 

Det indirekta ägandet är något som efterfrågas starkt av de svenska aktörerna, men 

svårigheter i den svenska lagstiftningen kvarstår.

Sist men inte minst är vakansgraden som vi i Sverige har vant oss vid har i alla år varit 

relativt låg. Men på de senaste tio åren har vakansgraden ökat och enligt analytiker är här 

för att stanna. Det är något som vi i Sverige ska vänja oss vid, säger analytiker. 

7.1.2 Starkt påverkande faktorerna

Då fastighetsbranschen har blivit mer affärsmässig och omsättningen har ökat är det 

största kravet att landet ska ha en stabil ekonomi och hög sysselsättningsgrad. Det 

politiska klimatet i Sverige och Europa har en stark inverkan på detta.

Räntelägen kan vara en känslopunkt, men inte till den grad som på den privata 

fastighetsmarknaden, där all risk ofta ligger i just fastighetsköpet. De stora finansiärerna 

sprider sina risker vilket gör de också mindre känsliga för räntekonjunkturen. Kraven på 



professionalism har höjts sedan nittiotalet när de utländska investerarna har ökat, vilket 

har ställt höga krav på de ledande svenska rådgivarna. Det anses också vara en 

konkurrensfördel att erbjuda sina transaktionsklienter olika former av prestationsbaserade 

betalningsmodeller där man som konsult är beredd att sätta sig i samma sits som den 

klient, vars fastighet eller bestånd man vill få i uppdrag att sälja.

Krav finns inte bara på professionalism, utan även kontaktnätets storlek och unik 

kompetens. Dagens investerare har större behov av att skräddarsy sina investeringar och 

har tydliga strategier och mål med sina investeringar. Detta har medfört ett högre krav på 

rådgivarnas kompetens, fokusering och anpassningsförmåga.

7.2 Slutsats

I problemformuleringen ställdes en fråga ”Vilka förutsättningar krävs för att den positiva 

utvecklingen ska bestå?” som man nu efter analysen kan besvara med en aning av 

osäkerhet. Förutsättningar för all ekonomisk aktivitet är tillgång och efterfrågan. Så länge 

det finns gott om bägge dessa två kan en positiv utveckling väntas. Med ett gott och 

stabilt makroekonomiskt klimat i Sverige och i övriga Europa, med en fortsatt god 

uppföljning och transparens, samt tillgång på fastigheter kan Sverige behålla sin 

attraktivitet på den kommersiella fastighetsmarknaden.

Med de utländska investerarna kom även utveckling åt den indirekta ägandeformen och 

fondinvesteringar. Denna trend kan dock hotas av skattelagstiftningen och de juridiska 

aspekterna. Tydlig ny trend är en ökad efterfråga på förvaltningstjänster, rådgivning och 

förmedlingsaktörer som är en effekt av de ökade utländska investeringarna.

Undersökning av fastighetsbranschens finansiella ställning utgick från en representation 

av branschen om trettio procent av de börsnoterade bolagen. Dessa ger tillsammans en 

indikation på att branschen idag har en förbättrad ställning jämfört med tidigare år. 

Portföljmetoden är en metod som de flesta företagen använder sig av för att inte vara fullt 

så räntekänsliga. Genom att placera tillgångar som ger god korrelation i portföljer 

minimeras risken av påfrestningar vid räntehöjningar och god avkastning uppnås.

Företagen strävar efter förvaltningseffektiva fastigheter och har en genomgående strategi 

att fastigheter ska avvecklas om de inte lägre ger en god avkastning. Samtidigt så har de 



för avsikt att förvärva fastigheter med goda tillväxtmöjligheter. Senare år visar på 

fastighetsrörelsens goda effektivitet. Den finansiella analysen och med de gjorda 

intervjuer som förts för denna uppsats visar på att branschen växer sig allt starkare. 

Det finns en stark tro på en fortsatt positiv utveckling inom den kommersiella 

fastighetsmarknaden. Men en fortsatt tro på den positiva utvecklingen kan i sig vara ett 

hot, då många aktörer tycks ha glömt sin läxa från början av nittiotalet. Fastigheter kan i 

längden, inte värderas till högre pris än de har förmåga att förränta.

7.3 Förslag till vidare forskning
För att analysera fastighetsbranschen utöver vad denna uppsats går in på kan 

företagsvärdering göras. Företagsvärdering syftar till att identifiera företagets framtida 

nuvärde. Värderingen är därför intressant för flertalet parter såsom kunder, leverantörer, 

banker, aktieägare och fackföreningar. Informationsbehovet varierar beroende på vilken 

intressent som är i behov av informationen vilket på så sätt styr utformningen av 

analysen. Utifrån analysen av flertalet företag i en bransch kan framtida prognoser 

utformas.
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Bilagor

Bilaga 1

Frågeformulär

• Hur skulle du vilja beskriva den kommersiella fastighetsmarknaden idag?

• Vilka är de tre nya trenderna på marknaden?

• Vilka trender tycker du verkar avta?

• Ser du några förändringar på vilka aktörer som har tillkommit eller förändrat  

sina strategier på marknaden?

• Hur ser du på den närmaste framtiden inom branschen?

• Hur ser du på de ökande utländska investerarnas närvaro på den svenska 

marknaden?

• Vilka tre faktorer är enligt dig de mest relevanta för att utvecklingen inom 

branschen ska ha en fortsatt hög omsättning och tillväxt?

• Vilka tre faktorer ser du som direkta hot mot den positiva utvecklingen inom 

branschen?

• Vilka tjänster kan komma att förändras eller utvecklas i framtiden?



Bilaga 249

Castellum: soliditet
2005: 8 940 / 21 378 = 0,418  41,8 % (enligt IFRS)
2004: 4 927 / 14 842 = 0,332  33,2 %
2003: 4 689 / 14 111 = 0,332  33,2 %
2002: 4 470 / 13 329 = 0,335  33,5 %
2001: 3 843 / 12 717 = 0,302  30,2 %

Medelvärde soliditet Castellum per 2001-2005:
0,418+0,332+0,332+0,335+0,302 = 1,719 / 5 = 0,344  34,4 %

Fabege: soliditet
2005: 10 727 / 25 893 = 0,414  41,4 % (enligt IFRS)
2004: 11 330 / 38 403 = 0,295  29,5 % (enligt IFRS)
2003: 6 389 / 20 352 = 0,314  31,4 %
2002: 6 182 / 22 657 = 0,273  27,3 %
2001: 5 478 / 23 627 = 0,232  23,2 %

Medelvärde soliditet Fabege per 2001-2005:
0,414+0,295+0,314+0,273+0,232 = 1,528 / 5 = 0,306  30,6 %

Fast Partner: soliditet
2005: 1 179,4 / 3 502,5 = 0,337  33,7 % (enligt IFRS)
2004: 897,6 / 3 575,7 = 0,251  25,1 % (enligt IFRS)
2003: 728,4 / 3 001,4 = 0,243  24,3 % (enligt IFRS)
2002: 744,9 / 3 100,5 = 0,24  24 %
2001: 714,2 / 3 192,8 = 0,224  22,4 %

Medelvärde soliditet Fast Partner per 2001-2005:
0,337+0,251+0,243+0,24+0,224 = 1,295 / 5 = 0,259  25,9 %

HEBA: soliditet
2005: 1 462 / 2 553 = 0,573  57,3 % (enligt IFRS)
2004: 1 283 / 2 330 = 0,551  55,1 % (enligt IFRS)
2003: 201 339 / 816 193 = 0,247  24,7 %
2002: 212 898 / 812 873 = 0,262  26,2 %
2001: 187 612 / 681 475 = 0,275 27,5 %

Medelvärde soliditett Heba per 2001-2005:

49 Siffror tagna från respektive företags årsredovisningar



0,573+0,551+0,247+0,551+0,574 = 1,908 / 5 = 0,382  38,2 %

Kungsleden: soliditet
2005: 6 649,3 / 27 469,7 = 0,242  24,2 % (enligt IFRS)
2004: 3 954 / 14 514 = 0,272  27,2 % (enligt IFRS)
2003: 2 827,9 / 12 908,2 = 0,219  21,9 %
2002: 2 310,2 / 10 412,4 = 0,222  22,2 %
2001: 2 187,6 / 9 946,9 = 0,22  22 %

Medelvärde soliditet Kungsleden per 2001-2005:
0,242+0,272+0,219+0,222+0,22 = 1,175 / 5 = 0,235  23,5 %

Wallenstam: soliditet
2005: 5 901,5 / 17 330,2 = 0,341  34,1 % (enligt IFRS)
2004: 4 760 / 14 482 = 0,329  32,9 % (enligt IFRS)
2003: 3 753 / 13 152 = 0,285  28,5 % (enligt IFRS)
2002: 843,5 / 7 559,3 = 0,112  11,2 %
2001: 628,3 / 7 396,2 = 0,085  8,5 %

Medelvärde soliditet Wallenstam per 2001-2005:
0,341+0,329+0,285+0,112+0,085 = 1,152 / 5 = 0,23  23 %



Bilaga 350

Castellum: Re
2005: 1 712 / 8 487,5 = 0,202  20,2 % (enligt IFRS)
2004: 797 / 9 616 = 0,083  8,3 %
2003: 731 / 4 579,5 = 0,16  16 %
2002: 1 003 / 4 156,5 = 0,241  24,2 %
2001: 567 / 3 742,5 = 0,152  15,2 %

Medelvärde Re per 2001-2005:
0,202+0,083+0,16+0,241+0,152 = 0,838 / 5 = 0,168  16,8 %

Fabege: Re
2005: 2 761 / 11 028,5 = 0,25  25 % (enligt IFRS)
2004: 1 011 / 8 754,5 = 0,115  11,5 %
2003: 826 / 6 285,5 = 0,131  13,1 %
2002: 1 010 / 5 830 = 0,173  17,3 %
2001: 704 / 5 312,5 = 0,133  13,3 %

Medelvärde Re per 2001-2005:
0,25+0,115+0,131+0,173+0,133 = 0,802 / 5 = 0,16  16 %

Fast Partner: Re
2005: 327,5 / 1 038,5 = 0,315  31,5 % (enligt IFRS)
2004: 167,4 / 847,6 = 0,197  19,7 % (enligt IFRS)
2003: 25,1 / 736,6 = 0,034  3,4 %
2002: 51,5 / 729,6 = 0,071  7,1 %
2001: 5,4 / 402,45 = 0,013  1,3 %

Medelvärde Re per 2001-2005:
0,315+0,197+0,034+0,071+0,013 = 0,63 / 5 = 0,126  12,6 %

HEBA: Re
2005: 293/ 1 372,5 = 0,213  21,3 % (enligt IFRS)
2004: 52 / 203,5 = 0,256  25,6 %
2003: 49 / 207 = 0,237  23,7 %
2002: 102 / 200,5 = 0,509  50,9 %
2001: 76 / 177 = 0,429  42,9 %
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Medelvärde Re per 2001-2005:
0,213+0,256+0,237+0,509+0,429 = 1,644 / 5 = 0,329  32,9 %

Kungsleden: Re
2005: 2 116 / 5 301,5 = 0,399  39,9 % (enligt IFRS)
2004: 571 / 3 169 = 0,18  18 %
2003: 485 / 2 569 = 0,189  18,9 %
2002: 452 / 2 249 = 0,201  20,1 %
2001: 380 / 2 140 = 0,178  17,8 %

Medelvärde Re per 2001-2005:
0,399+0,18+0,189+0,201+0,178 = 1,147 / 5 = 0,229  22,9 %

Wallenstam: Re
2005: 2 192 / 5 331 = 0,411  41,1 % (enligt IFRS)
2004: 1 460 / 4 256,5 = 0,343  34,3 % (enligt IFRS)
2003: 248 / 984 = 0,252  25,2 %
2002: 379 / 736 = 0,515  51,5 %
2001: 91 / 654 = 0,139  13,9 %

Medelvärde Re per 2001-2005:
0,411+0,343+0,252+0,515+0,139 = 1,66 / 5 = 0,332  33,2 %



Bilaga 451

Castellum: direktavkastning
2005: 3,7 %
2004: 4 %
2003: 5%
2002: 6,1 %
2001: 6 % Medelvärde: 4,96 %

Fabege: direktavkastning
2005: 5 %
2004: 4,6 %
2003: 6,5 %
2002: 5,8 %
2001: 5,6 % Medelvärde: 5,5 %

Fast Partner: direktavkastning
2005: 6,5 %
2004: 6,4 %
2003: 6,2 %
2002: 6,2 %
2001: 6,1 % Medelvärde: 6,28 %

Heba: direktavkastning
2005: 3,7 %
2004: 4,1 %
2003: 11,3 %
2002: 11,8 %
2001: 12,6 %Medelvärde: 8,7 %

Kungsleden: direktavkastning
2005: 5,6 %
2004: 7,8 %
2003: 8,3 %
2002: 9 % %
2001: 9,8 % Medelvärde: 8,1 %

Wallenstam: direktavkastning
2005: 2,1 %

51 Siffror tagna från respektive företags årsredovisningar samt Stockholmsbörsen



2004: 2,6 %
2003: 3,6 %
2002: 4,2 %
2001: 2,7 % Medelvärde: 3,04 %

Stockholmsbörsen: direktavkastning
2005: 2,8 %
2004: 2,9 %
2003: 2,5 %
2002: 2,8 %
2001: 2,0 % Medelvärde: 2,6 %



Bilaga 5

Fastighetsbolagen i korthet
Följande information baseras strikt på fakta tagna ur respektive företagets  
Årsredovisning och presenteras här endast i syfte att ge läsaren en bild av hur varje  
respektive företag presenterar sin verksamhet och sin syn på fastighetsmarknaden som 
råder idag samt eventuella framtidsplaner. Senare i arbetet kommer en analys av all  
insamlad information att presenteras. 

Castellum
Castellum är ett fastighetsbolag med fastigheter till ett verkligt värde av drygt 20 
miljarder kronor och en total uthyrningsbar yta, som till större delen omfattar 
kommersiella lokaler, om ca 2,5 miljoner kvadratmeter. 

Verksamheten fokuseras på tillväxt i kassaflöden och resultat, vilket ger förutsättningar 
för en långsiktigt god värdetillväxt, samtidigt som aktieägarna kan erbjudas en 
konkurrenskraftig utdelning. 
Castellums fastighetsbestånd finns i fem svenska tillväxtregioner. Inom respektive region 
fokuseras på marknadsområden och delmarknader där tillräcklig volym kan erhållas för 
att bedriva en effektiv förvaltning med en stark och tydlig närvaro. Fastighets- och 
hyresmarknadens utveckling är, såväl nationellt som för enskild region, beroende av den 
långsiktiga ekonomiska tillväxten. De viktigaste förutsättningarna för ekonomisk tillväxt 
är inflyttning av yngre och välutbildad arbetskraft, tillgänglighet till en god infrastruktur 
och nyföretagande. För att säkerställa att investeringar koncentreras till områden i landet 
med förväntad hög tillväxttakt analyserar Castellum kontinuerligt utvecklingen på de 
olika delmarknaderna.

Fastighetsbeståndet skall till övervägande del innehålla lokaler för kontor och butiker 
samt lager-, logistik- och industriytor belägna i attraktiva lägen. Fastigheterna skall vara 
generella och anpassningsbara för olika typer av verksamheter.

Kontraktsportföljen skall ha en god riskspridning såväl vad avser löptider för kontrakt som ett 
stort antal hyresgäster i många branscher. Kvarvarande bostadsfastigheter, vars potential i ett 
kassaflödesperspektiv  bedöms  vara  mindre  än  för  kommersiella  fastigheter,  kommer 
successivt att avyttras.

Fastighetsbeståndet skall ständigt förädlas och utvecklas i syfte att öka uthyrningsgrader, 
hyresnivåer och förbättra kassaflöden. Utvecklingspotential skall tillföras genom förvärv 



av fastigheter, som kan utvecklas av den egna organisationen och som uppfyller bolagets
resultatkrav. I de fall nyproduktion utgör ett konkurrenskraftigt alternativ, skall Castellum 
delta i nyproduktion av kommersiella fastigheter, dock inte större projekt på spekulation, 
i den takt som efterfrågan medger. 

Bolaget förfogar över välbelägna byggrätter och förvärv av byggrätter med attraktiva 
lägen ingår i bolagets strategi. Målsättningen är att alla investeringar, oavsett om det 
gäller åtgärder i befintliga fastigheter, nyförvärv eller nyproduktion, skall efter 
kalkylmässig belastning för finansieringskostnader ge positivt kassaflöde inom 12 
månader, med potential för framtida värdetillväxt.

I Castellums strategi ingår att sälja fastigheter som inte längre kan tillföras ytterligare 
mervärden av bolagets organisation eller när det bedömda framtida avkastningsvärdet kan 
erhållas vid en försäljning. Genom försäljning av fastigheter kan värdetillväxten i 
fastighetsportföljen realiseras och ytterligare investeringar finansieras.

• Affärsidé
Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på 
bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med en stark och tydlig närvaro i fem 
svenska tillväxtregioner erbjuda lokaler anpassade till hyresgästernas behov.

• Övergripande mål
Castellums verksamhet är fokuserad på tillväxt i kassaflöde och resultat, vilket 
tillsammans med en stabil kapitalstruktur ger förutsättningar för en god värdetillväxt i 
bolaget samtidigt som aktieägarna kan erbjudas en konkurrenskraftig utdelning. 

Målsättning om årlig tillväxt i förvaltningsresultat per aktie om minst 10 % genom 
förädling av fastigheter, ökade hyresintäkter och en kostnadseffektiv förvaltning samt 
genom förvärv och nyproduktion av fastigheter med utvecklingspotential. 
 
Målsättning om årliga investeringar  om minst  1  000 Mkr i  fastigheter  med potential  och 
försäljningar av färdigutvecklade fastigheter om minst 500 Mkr per år.

Målsättning för kapitalstrukturen skall vara en soliditet om 35-45% och en 
räntetäckningsgrad om minst 200 %. 

Målsättning är att dela ut minst 60 % av förvaltningsresultat efter skatt, dock med hänsyn 
tagen till investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

• Övergripande strategi



Castellums övergripande strategi för värdetillväxt bygger på:
Förvärv och nyproduktion av fastigheter med utvecklingsmöjligheter. Förbättrat 
driftsöverskott genom förädling av fastigheter, ökade hyresintäkter och kostnadseffektiv 
förvaltning. Försäljning av fastigheter som inte kan tillföras ytterligare mervärden i 
förvaltningen. En småskalig och decentraliserad förvaltningsorganisation med närhet till 
och kunskap om de lokala fastighets- och hyresmarknaderna.

• Strategi för fastighetsbestånd
Castellums fastighetsbestånd finns i fem svenska tillväxtregioner. Inom respektive region 
fokuseras på marknadsområden och delmarknader där tillräcklig volym kan erhållas för 
att bedriva en effektiv förvaltning med en stark och tydlig närvaro. Fastighetsbeståndet 
skall till övervägande del innehålla lokaler för kontor och butiker samt lager-, logistik- 
och industriytor belägna i attraktiva lägen. Fastigheterna skall vara generella och 
anpassningsbara för olika typer av verksamheter. 

Investeringar, d v s förädling och utveckling av befintliga fastigheter samt förvärv av nya 
fastigheter och nyproduktion, skall genomföras där åtgärderna möjliggör ökad 
uthyrningsgrad, ökade hyresnivåer och förbättrade kassaflöden. 
 
I  strategin ingår  att  sälja fastigheter  som inte  längre kan tillföras ytterligare  mervärden av 
bolagets organisation eller när det bedömda framtida avkastningsvärdet kan erhållas vid en 
försäljning.

Fabege
Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella 
lokaler. Verksamheten är koncentrerad till ett antal delmarknader med hög tillväxt i 
Stockholmsregionen. Fabege förvaltar och förädlar befintligt fastighetsbestånd samtidigt 
som fastighetsportföljen är föremål för ständig utveckling genom försäljningar och 
förvärv. Realiserande av värden är en naturlig och viktig del av verksamheten. Den 31 
december 2005 ägde Fabege 219 fastigheter till ett värde av 21,3 miljarder kr.

Under 2005 koncentrerades verksamheten till Stockholmsregionen genom att 
fastigheterna i Öresundsregionen delades ut till aktieägarna och noterades på O-listan 
under namnet Wihlborgs Fastigheter AB. Samtidigt ändrade bolaget namn till Fabege 
AB, ett namn som övertogs från det företag som förvärvades under 2004.
Fabege höll en hög affärstakt under året och omsättningen i fastighetsportföljen uppgick
till 17 miljarder kr, varav försäljningar för 14 miljarder kr och förvärv för 3 miljarder kr. 
De största försäljningarna var tio fastigheter till Niam Fond 3 för 2,9 miljarder kr och 
elva fastigheter till Keops för 2,9 miljarder kr. Det största förvärvet var nio fastigheter
från Whitehall Funds för 1,2 miljarder kr.



I december träffades en överenskommelse med Ratos och Lehman Brothers Real Estate
Partners om förvärv av 82,4 procent av aktierna i Fastighets AB Tornet för 3,1 miljarder
kr (146 kr per aktie). Affären slutfördes i februari 2006. Övriga aktieägare erbjuds
146 kr per aktie alternativt en nyemitterad aktie i Fabege för varje aktie i Tornet.

• Mål
Fabeges övergripande mål är att skapa och realisera värden samt att ge aktieägarna en 
totalavkastning som är den bästa bland fastighetsbolagen på börsen. Under 2006 har de i 
avsikt att fortsätta sitt arbete med att minska vakanserna.
2005 var ett rekordår med fastighetsaffärer på den kommersiella sidan för över 100 
miljarder kr. Med nuvarande ränteutveckling kommer intresset för att investera i 
fastigheter att vara stort även under innevarande år. Som ett av de mest aktiva bolagen på 
marknaden är Fabege i ständig beredskap för att kunna ta vara på nya affärsmöjligheter.

• Affärsidé
Fabeges verksamhet ska vara inriktad på kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen, 
med fokus på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt. Fabege ska skapa värde 
genom förvaltning och förädling samt aktivt arbete med fastighetsportföljen, med såväl 
försäljningar som köp. Upparbetade värden ska realiseras vid rätt tidpunkt.

• Finansiella mål
Fabege ska uthålligt vara bland de främsta börsnoterade fastighetsbolagen i fråga om
räntabilitet (mätt som avkastning på eget kapital) samtidigt som den ska överstiga den 
riskfria räntan med minst sex procentenheter. Soliditeten ska vara lägst 30 procent.
Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 2,0.

• Mål för effektivitet
Fabege ska ha fortsatt hög kostnadseffektivitet och vara det främsta vid jämförelse med 
andra svenska fastighetsbolag.

• Portföljstrategi
Kommersiella fastigheter och projekt i Stockholmsregionen utgör kärnan i Fabeges 
verksamhet. Fabege strävar efter att samla fastigheterna i förvaltningseffektiva enheter.
Udda objekt som ligger tydligt utanför dessa enheter ska avyttras. Fastighetsportföljen
ska ständigt utvecklas och förbättras genom försäljning, köp och förädling.

• Marknadspositionerna
Marknadspositionerna ska befästas och ytterligare stärkas genom koncentration till 
utvalda marknadssegment. I utvecklingen av fastighetsbeståndet arbetar 



förvaltningsorganisationen nära organisationen för Projekt & utveckling.

• Förädlingsstrategi
Fabege ska förvärva fastigheter med bättre tillväxtmöjligheter än befintliga 
förvaltningsfastigheter. Tillkommande projekt ska finansieras med minst 35 procent egna
medel och ge en avkastning på eget kapital om lägst 15 procent. Den genomsnittliga
omloppstiden för projekt ska vara 3–5 år. Fastigheter ska avyttras vid rätt tidpunkt för att 
realisera upparbetade värden.
Fabege  har  hög  kompetens  inom  projektutveckling  och  mycket  stor  erfarenhet  av  såväl 
förvärv som försäljningar.

Fast Partner
Fast Partners tillgångar utgörs till cirka 96 procent av fastighetsrörelsen och till 
resterande del av riskkapitalrörelsen. Fastpartner har delat upp sitt fastighetsbestånd i tre 
regioner: region Stockholm, region Gävleborg och region Väst. Strategin för 
fastighetsägandet har under de senaste åren varit att fokusera och koncentrera 
fastighetsbeståndet framför allt till Stockholmsregionen, men också till 
Gävleborgsregionen. Kommersiella fastigheter prioriteras före bostäder. Fastigheter som 
säljs ska vara fullt uthyrda och fastigheter som köps får gärna ha vakanser. Förvaltningen 
ska ske med egen personal.

De två senaste åren har fastigheter varit efterfrågade investeringsobjekt framför allt 
beroende på den låga räntan och tillgång till kapital. Spannet mellan 
investeringskostnaden och avkastningen har varit gynnsam för fastighetsinvesterare.
Fastighetspriserna har en tendens att stiga långsamt efter en svacka. När den flacka 
kurvan så småningom börjar ta fart uppåt stiger den helt plötsligt rakt upp och marknaden 
blir glödhet. I den fasen som inleddes i slutet på 2004, började Fast Partner lätta på delar 
av beståndet och öka likviditeten. 

Mycket talar för att tidpunkten var väl vald. Då fastighetspriserna i en konjunkturcykel 
börjar sjunka går kurvan inte flackt utför utan gyllene tider försvinner på en och samma 
gång. När det kommer att inträffa vet ingen. Att det inträffar vet alla. Den antagna 
strategin har under de senaste åren resulterat i utförsäljningar av fastigheter utanför 
Stockholms- och Gävleregionerna samt förvärv inom prioriterade regioner. Även under 
år 2005 har ett antal köp och försäljningar genomförts. Fast Partner har under året 
investerat 52 MSEK i eget bestånd.

Fastighetsrörelsen
• Affärsidé

Äga, förvalta och utveckla egna fastigheter på expansiva orter.



• Strategi
Förvalta  fastigheterna  i  rationella  och  koncentrerade  enheter.  Prioritera  kommersiella 
fastigheter i Stockholm. Prioritera värdetillväxt och kassaflöden. Under de senaste åren har 
förändringarna  i  fastighetsbeståndet  klart  markerat  att  Stockholmsregionen  bäst  möter 
bolagets affärsidé.

• Policy
Inga investeringar påbörjas på ren spekulation men kalkylerade risker accepteras. 
Organisationens attityd ska visa att Fast Partner alltid ”möter med öppen dörr”.

Riskkapitalrörelsen
• Affärsidé

Aktivt utveckla befintliga bolag i riskkapitalrörelsen.

• Strategi
Genom engagemang, exempelvis styrelsearbete, strukturera och utveckla portföljbolagen 
med inriktning på organisk tillväxt.

• Policy
Inget nytt engagemang utan djupa kunskaper om ledningsansvariga. Riskkapitalrörelsens 
framtida utveckling kommer att ske utifrån de sju aktiva portföljbolagens tillväxtförmåga.

• Koncernmål
Långsiktiga mål
Att avkastning ska uppgå till minst 15 procent på eget kapital. Att för fastighetsrörelsen 
uppnå en överskottsgrad på mer än 60 procent. Att räntetäckningsgraden överstiger 2,0 
gånger. Att soliditeten uppgår till minst 25 procent och högst 35 procent.
Kortsiktiga mål
Att uppnå ett rullande förvaltningsresultat på 150 MSEK till slutet av 2007.

För fyra år sedan startade Fastpartner en riskkapitalrörelse. Tanken var att i harmoni med 
tillväxt i kassaflöden, resultat och värden i fastighetsrörelsen utveckla denna rörelse. 
Huvudsyftet var att få inblick i och vara delaktig i den nya ekonomin som då bedömdes 
gå mot en mycket ljus framtid. Fast Partners investeringar i riskkapitalrörelsen har aldrig 
överstigit 4 procent av bolagets totala tillgångar.

Efter  omfattande  utvärdering  har  Fast  Partner  bedömt  att  sju  bolag  i  portföljen  är 
utvecklingsbara  och  ska  utgöra  riskkapitalrörelsens  kärnverksamhet.  Inget  av  dessa  bolag 
kräver  från och med år  2004 några  större  kapitalinsatser,  vilket  gör  det  lättare  att  kunna 



avvakta med exits till bäst möjliga affärstillfälle.

Det bokförda värdet för hela riskkapitalrörelsen uppgår till 127,5 MSEK. En försiktig 
bedömning av marknadsvärdet på de kvarvarande portföljbolagen överstiger bokförda 
värden. De sju bolagen kan indelas i tre sektorer; varumärkesuppbyggnad, life science 
och informationsteknologi.

Strategin är att genom ett aktivt engagemang i exempelvis styrelsearbete strukturera och 
utveckla portföljbolagen genom organisk tillväxt.

HEBA fastighets AB
Bolaget har i alla år med framgång konsekvent följt affärsidén att erbjuda ett attraktivt 
boende i Stockholm. Sedan börsintroduktionen i juni 1994 har HEBA på 
Stockholmsmarknaden gjort förvärv av bostadsfastigheter som idag utgör cirka 40 % av 
dess totala värde. Inte sedan 2002 då fastigheterna i Huddinge tillträddes har HEBA gjort 
några nya förvärv. De köp bolaget genomfört har sålunda varit synnerligen lyckosamma 
med en mycket god värdeutveckling.

I Stockholms län finns 90 % av bolagets fastigheter som också till 90 % innehåller bostäder 
med hyresrätt.  Fastigheterna är  belägna i  starkt efterfrågade lägen och risken för framtida 
vakanser minimal. Vid en jämförelse med prisnivån för bostadsrätter är aktuella bostadshyror 
i synnerhet i innerstaden och närförorterna mycket låga. I takt med att det nuvarande systemet 
för hyressättning modifieras finns en uppenbar potential till en god resultatutveckling både i 
den löpande förvaltningen och efter ombyggnader.

HEBA har ett fantastiskt år 2005 bakom sig. Resultatet efter finansiella kostnader men 
före skatt blev 293,4 Mkr att jämföras med 195,5 Mkr året innan. Resultatökningen beror 
till mer än 75 % på fastigheternas värdeökning som var 223,0 Mkr enligt extern 
värdering. Detta visar med tydlighet dels på de oerhörda konsekvenserna av 
redovisningen enligt IFRS dels på den höga attraktiviteten i HEBAs fastighetsbestånd. 



Även om värdeförändring och resultat av fastighetsförsäljning exkluderas blev resultatet 
med 69,0 (64,6) Mkr det bästa i bolagets historia trots låga hyreshöjningar och ökade 
taxeringskostnader. Det extremt låga ränteläget och ett fortsatt idogt arbete med 
kostnadssänkande åtgärder uppvägde dock de negativa faktorerna.

Marknaden
Stockholm har återtagit ställningen som Sveriges tillväxtmotor. Befolkningen ökade 
kraftigt i regionen under 2005 och rekordmånga köar hos Stockholms bostadsförmedling 
för en bostad. Den sedan flera år överhettade bostadsmarknaden i länet har inte mattats 
utan priserna för såväl bostadsrätter som enfamiljshus har fortsatt att skjuta i höjden. Till 
detta har naturligtvis det mycket låga ränteläget under 2005 bidragit starkt. 

Även priserna på flerfamiljsfastigheter har stigit på Stockholmsmarknaden. Vid 
försäljningar av sådana objekt intar i fastigheterna bildade bostadsrättsföreningar i likhet 
med tidigare år den helt dominerande ställningen som köpare. Andelen bostäder med 
hyresrätt minskar därmed i snabb takt i regionen och hyresrätten som upplåtelseform är 
alltmer hotad. 

De kommunala bostadsbolagen, som genom bruksvärdessystemet även bestämmer vilka hyror 
som privata ägare till bostadshus får ta ut, höjde i Stockholm sina hyror endast marginellt. De 
taxebundna  kostnaderna  har  däremot  stigit  i  en  takt  som  inte  täcks  av  intäktsökningen. 
Hyreshöjningarna  står  heller  inte  tillnärmelsevis  i  paritet  med  värdeutvecklingen  för 
bostadsrätter och betalningsviljan i framför allt Stockholms innerstad och närförorter.

Framtiden
HEBA har en mycket stark finansiell ställning med en soliditet på drygt 57 % och en 
belåningsgrad på endast dryga 20 %. För detta har bolaget fått viss kritik då några menar 
att verksamheten inte är förenad med någon risk och kapitalstrukturen medger en 
snabbare expansion och högre utdelning till aktieägarna. 
Hittills träffade överenskommelser om bostadshyrorna för 2006 indikerar att endast 
mycket måttliga om ens några förändringar kan påräknas. Kostnaderna fortsätter däremot 
att stiga om inte kraftfulla besparingsinsatser kan göras och få genomslag. Räntorna
har redan stigit under 2006 och risk finns för ytterligare höjningar. Sammantaget befaras 
därför att resultatet för 2006 inte når 2005 års nivå före värdeförändringar och eventuella 
fastighetsförsäljningar.

• Affärsidé
HEBA skall erbjuda ett attraktivt boende med en hög servicenivå gentemot hyresgästerna 
i väl underhållna fastigheter, företrädesvis i Stockholm.



• Mål
HEBAs mål är att vidareutvecklas enligt affärsidén med god lönsamhet, hög soliditet och 
årlig hög utdelning till aktieägarna. Enligt bolagets utdelningspolitik utdelas cirka 70 
procent av resultatet efter aktuell skatt men före förändringar av fastighetsvärden och 
poster av engångskaraktär till aktieägarna. Vid bestämmande av utdelningen skall dock 
även hänsyn tas till investeringsbehov, konsolideringsbehov och ställningen i övrigt samt 
väsentlig resultatpåverkan av poster av engångskaraktär.

• Strategi
De  fastigheter  som  HEBA  förvärvar  skall  komplettera  beståndet  av  flerbostadshus  i 
Stockholmsområdet  och  motsvara  höga  krav  avseende  läge,  kvalitet  och  avkastning. 
Lägenheterna skall ha efterfrågade storlekar och planlösningar. Förvärven skall också bidra 
till att allt rationellare förvaltningsområden tillskapas. Vid förvärv prioriteras fastigheter på fri 
grund.  Fastigheterna  skall  direkt  kunna  övertas  i  löpande  förvaltning  utan  behov  av 
omfattande  och  olönsamma  renoveringsåtgärder.  Efter  hand  som  beståndet  av 
bostadsfastigheter i Stockholmsområdet ökar aktualiseras frågan om att sälja fastigheterna i 
Borlänge liksom övriga inte strategiska innehav.

HEBA följer noga prisutvecklingen för överlåtelser av bostadsfastigheter i Stockholms 
innerstad och förorter till bostadsrättsföreningar i förhållande till hyresutvecklingen. För 
närvarande övervägs att eventuellt sälja ytterligare några fastigheter. Samtidigt har dock 
förväntningarna ökat på framtida snabbare hyreshöjningar i innerstaden och i den inre 
ytterstaden. HEBA har inventerat möjligheterna till kompletteringsbebyggelse på 
fastigheter på fri grund och söker även lämpliga byggrätter att förvärva för att bygga 
bostäder med hyresrätt.

Kungsleden
Kungsleden äger och förvaltar fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning. 
Visionen är att genom gott entreprenörskap och hög kompetens bli Sveriges mest 
lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag. 
Företaget vill nå sina mål genom att vidareutveckla en kompetent och affärsmässig 
organisation, samt att med aktiv förvaltning och förädling av fastighetsbeståndet sträva 
efter att ha nöjda kunder. Företaget vill med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom 
köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög avkastning.

Företaget ska genom gott entreprenörskap och hög kompetens bli Sveriges mest
lönsam. Deras mål är att ha minst 15 procents avkastning på eget kapital och en 
räntetäckningsgrad på 2 ggr. De ska nå sina mål genom att vidareutveckla en kompetent 
och affärsmässig organisation med aktiv förvaltning och förädling av fastighetsbeståndet 



med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en 
långsiktigt hög avkastning 

För nionde året i rad redovisade Kungsleden en vinstförbättring – en kraftig ökning med 127 
procent  till  1  987 Mkr.  Under  2005 fördubblades  dessutom vårt  fastighetsbestånd till  26 
miljarder  kronor.  Den  rekordhöga  affärstakten,  med  förvärv  av  flera  typiska 
Kungsledenbestånd,  ger  spännande  möjligheter  för  framtiden.  Med  en  decentraliserad, 
flexibel organisation och ett bra affärsmannaskap står Kungsleden väl rustat att skapa nya 
värden för sina aktieägare.

När året var till ända hade Kungsleden köpt fastigheter för drygt 13 miljarder kronor och 
sålt fastigheter för knappt 3 miljarder kronor. Fastighetshandeln har gett ett gott resultat 
med ett kassaflöde på 403 Mkr. Fastighetsförvaltningen nådde samtidigt ett driftsnetto på 
hela 1 304 Mkr, jämfört med 1 017 Mkr föregående år.

Sammantaget redovisas därmed, för åttonde året i rad, ett rekordresultat på 1 987 Mkr 
efter skatt. Det motsvarar en ökning om hela 127 procent jämfört med föregående år. Det 
utdelningsgrundande resultatet, som baseras på kassaflödet, fördubblades till 1 001 Mkr i 
linje med deras under året uppdaterade prognos. En fördelaktig juridisk struktur, en 
transparent marknad och en mångfald av aktörer som vill göra affärer i Sverige är några 
argument för en fortsatt hög transaktionsnivå.

Wallenstam fastigheter
Wallenstam är den näst största privata aktören på bostadsmarknaden i Stockholm. 
Fastighetsbeståndet utgörs av 50-, 60- och 70-talshus i eftertraktade närområden samt 
äldre innerstadsfastigheter. Samtliga lägenheter är uthyrda. Genomsnittshyran
för 2006 beräknas till 918 kr/ kvm. Omflyttningshastigheten är cirka tio procent.
Marknadsandel är cirka två procent. Wallenstam är den tredje största privata aktören på 
bostadsmarknaden i Göteborg. 

Fastighetsbeståndet finns huvudsakligen i centrum och i attraktiva närområden och består 
i huvudsak av äldre ombyggda fastigheter samt 60- och 70-talshus. Samtliga lägenheter 
är uthyrda. Genomsnittshyran för 2006 beräknas till 1 004 kr/kvm. 
Omflyttningshastigheten är cirka 14 procent. Marknadsandel är cirka två procent. 
Wallenstam är den näst största privata aktören på den kommersiella marknaden i 
Göteborg. Beståndet är beläget i attraktiva lägen med största innehavet i innerstad. 
Uthyrningsgraden är 92 procent. Genomsnittshyran för kontor 2006 beräknas till 1 297 
kr/kvm. Marknadsandel på kontorsmarknaden är cirka tio procent. Wallenstam är ett 
börsnoterat fastighetsbolag. Börsvärdet är cirka 6 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet
värderas till cirka 17 miljarder kronor.



Wallenstam är ett av de större fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen. Wallenstams 
andel av fastighetssektorns börsvärde utgör cirka sex procent. Wallenstam har ett stort 
antal pågående och planerade projekt. De har sökt kommunal markanvisning för drygt 
4 000 lägenheter, både inom nya områden och för komplettering i befintligt bestånd. Av 
dessa har markanvisning tilldelats för 1 000 lägenheter i Stockholm och 200 lägenheter i 
Göteborg. Samtliga sökta byggrätter är belägna i attraktiva lägen.

I juni 2005 färdigställdes deras första nyproduktionsprojekt på många år: 135 lägenheter i 
kvarteret Forsen i Hammarby Sjöstad i Stockholm. I november började de bygga 
ytterligare 170 lägenheter i samma område – kvarteret Svallvågen.
Dessa planeras vara klara för inflyttning till våren 2007. Under våren 2006 planerar de att 
starta ytterligare två nyproduktioner i Stockholmsområdet: 150 lägenheter i Huddinge 
och 136 lägenheter i Råcksta.

Även i Göteborg pågår nybyggnation, men i mindre omfattning eftersom de fått färre 
markanvisningar här. I juni påbörjades byggnationen av 53 lägenheter i Lunden. Dessa 
kommer att färdigställas för inflyttning till sommaren 2006. I kvarteret Örlen utmed 
Mölndalsvägen, startar nyproduktion av 55 nya lägenheter till våren 2006.
Fina fastigheter Övergången till redovisning av fastigheters verkliga värde har haft en 
betydande effekt för företaget och speglar företagets soliditet på ett bättre sätt. Det sättet 
att redovisa visar dess verkliga fastighetsvärde.

Företaget har haft en mycket god värdetillväxt de senaste åren. Detta är en effekt av bra 
timing vid förvärv, en hög förmåga till lönsam förvaltning och förädling samt god 
kompetens att bygga högkvalitativa bostäder kostnadseffektivt.
Wallenstam placerar sig på första plats bland fastighetsbolagen och på åttonde plats bland 
samtliga börsbolag.

I februari 2005 fastställde styrelsen nya mål som sträcker sig fram till december 
2007.

• Vision
Wallenstams vision är att vara branschledande samt marknadsledande privat 
fastighetsägare i utvalda storstadsregioner.

• Affärsidé
Att förvärva, förvalta, förädla samt försälja fastigheter. Allt i syfte att förse en föränderlig 
marknad med ändamålsenliga bostäder och lokaler i utvalda storstadsregioner.
Wallenstams affärsprocess utgår från att: Förvärva eller producera fastigheter till ett 
värde där Wallenstam kan generera värdetillväxt. Värdetillväxt skapas dels genom att



varje specifik fastighets förutsättning tillvaratas och utvecklas, dels genom en lönsam och 
effektiv förvaltning. 

Lönsam förvaltning uppnås tack vare välutbildad personal som har lokal 
marknadskännedom och sätter kunden i fokus. Fastigheter avyttras när ytterligare 
värdetillväxt för Wallenstam ej är att förvänta.

Framtiden
Wallenstams verksamhet ska drivas i två affärsområden: Bostad respektive Företag. 
Affärsområde Bostad ska alltid motsvara minst hälften av bolagets verksamhet.
Affärsområdena har hög frihetsgrad inom de av bolaget uppsatta målen. Varje affärsområde 
är uppdelat i regioner där hänsyn ska tas till geografi, storlek, konkurrens etc.
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