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Sammanfattning 

 

Syftet med denna kandidatuppsats är att ta reda på motiven bakom förvärven och 

försäljningarna av fastigheter som ägde rum i CBD under 2011. På grund av 

tidsbegränsningen, har vi valt att göra en fallstudie på 5 av de 11 transaktionerna. 

 

Informationen är framförallt baserad på 10 intervjuer som skett med ledande personer hos 

säljarna respektive köparna, där vi ställt ett visst antal frågor som berört vår frågeställning i 

arbetet. Vi har även fördjupat oss i de olika aktörernas hemsidor och årsredovisningar för att 

få en större insikt i vilken typ av investerare de är. 

 

De aktörer vi berört kan kategoriseras in i olika investerarkategorier som varit involverade i 

de olika transaktionerna. Det är renodlade fastighetsbolag, institutioner och övriga företag 

som varit inblandade i de 5 transaktioner, vi valt att beröra. Dessa olika investeringsgrupper 

skiljer sig åt i motiven varför de har valt att avyttra respektive förvärva fastigheter i CBD; 

dock finns det även likheter i deras motiv.  
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Abstract  

  

  Title: The transactions market in Stockholm’s CBD 

- The motives behind 5 transactions 

Authors Johan Åsander and Maximilian Murray 

Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 

Thesis number 114 

Supervisor Henry Gonza Muyingo 

Keywords Real Estate, Construction etc. 

   

 

The purpose of this bachelor thesis is to investigate the motives behind acquisitions and sales 

of real estate that took place in the CBD in 2011. Due to time constraints, we have chosen to 

do a case study of five of the 11 transactions. 

 

The information is mainly based on 10 interviews that have taken place with key managers of 

the sellers and buyers, where we posed a certain number of questions that touched the focus of 

this work. We have also gathered information from the various stakeholders' websites and 

annual reports to obtain greater insight into what kind of investors they are. 

 

The stakeholders involved in these 5 transactions can be categorized into various categories of 

investors. It is pure real estate corporate group, institutions and other companies involved in 

the 5 transactions we have chosen to bring up. These different investment groups differ in the 

reasons why they have chosen to sell or acquire a property in the CBD; however there are also 

similarities in their motives. 
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1 Inledning 

1.1Bakgrund 
I Sverige finns det närmare tre miljoner fastigheter med ett totalt taxeringsvärde om ca 6400 

miljarder kronor. Att förvalta, förädla och avyttra fastigheter har länge varit en lukrativ 

bransch, framförallt i Stockholms CBD område som utgör Sveriges mest centrala och person 

koncentrerade del.     

 

Fastighetstransaktioner sker hela tiden, men det är inte alltid så att parterna redovisar varför 

de deltog i transaktionerna. Vi vill titta närmre på vilka motiven är bakom ett förvärv eller en 

avyttring av en fastighet i denna koncentrerande del, CDB Stockholm. Avsikten är att ta reda 

på vilka likheter och skillnader som finns och försöka dra paralleller mellan förvärven 

respektive försäljningarna. 

 

Detta ämne presenteras vanligtvis inte i ett djupgående led i media utan uttrycks ofta i ett 

kortare uttalande. CBD är det område som har de högsta kvm priserna och består av ett flertal 

prestigefulla fastigheter på ett begränsat området. Det intressanta är att få en större förståelse 

till vilka motiv som har varit avgörande bakom affärerna. Vi är medvetna om att läget spelar 

en betydande roll bakom affärerna och kommer med största sannolikhet får det bekräftat i 

slutsatsen men finns det några fler väsentliga motiv och finns det ett vinnande koncept hur 

man gör framgångsrika affärer i CBD. På grund av den bristande dokumentationen berörande 

detta ämne, ska vi se om vi kan lyckas kartlägga ett mönster bakom förvärv respektive 

avyttring av fastigheterna i CBD. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka motiven bakom förvärven och försäljningarna av 

ett visst antal utvalda fastigheter i Stockholms CBD. Vilka likheter och skillnader kan man se 

i motiven mellan de olika företagen? Skiljer sig motiven mellan de renodlade 

fastighetsbolagen, fonderna och vanliga företag som inte har fastigheter som sitt 

huvudområde?  
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1.3 Avgränsning 
För att denna studie ska kunna få bästa möjliga resultat har vi valt att begränsa oss till 

transaktioner i Stockholms CBD (Central Business District), där de flesta fastigheterna har 

liknande förutsättningar. Stockholms CBD är ett intressant område på grund av sin centrala 

position, som hjärtat i Sveriges huvudstad, som en central knytpunkt för kontor och butiker. 

Vi har även valt att begränsa oss till området CBD i Stockholm, då avkastningskraven och 

andra faktorer skiljer markant mellan olika områden i Stockholm 

 

Vi har valt att titta på 5 av de transaktioner som gjordes i Stockholms CBD under 2011. Totalt 

gjordes 11 transaktioner och vi har därför valt att göra en fallstudie på fem av dessa.  Vi ansåg 

att fem transaktioner var lagom antal i förhållande till den tiden vi har på oss att göra denna 

studie. 

1.4 Begreppsförklaring 
Diversifiering är ett ekonomiskt begrepp som innebär att man försöker skapa en bredd inom 

produktområden. Genom att sprida risken blir portföljen mindre känslig för 

konjunktursvängningar och genererar en jämnare avkastning
1
. Diversifiering används till 

exempel inom portföljteori.  

En förvaltningsorganisation tillhandahåller nödvändiga tjänster i form av drift- och 

skötseltjänster, teknisk-, kontrakts- och ekonomisk förvaltning för att nämna några områden. 

Uppdragsgivarna är oftast fastighetsägare som inte har någon fastighetsförvaltning inhouse 

och behöver på grund av det outsourca den tjänsten
2
. 

Fastighetsvärdering är en bedömning av det mest sannolika priset för en fastighet vid en 

bestämd tidpunkt, med ledning av olika värderingsmetoder
3
. 

Central Business District (CBD) är den mest centrala delen av en stad. Centrumet har ett 

tydligt mönster av markanvändningen som kan avgränsas från resterande delar av 

stadskärnan. Vanligen kännetecknas området av en intensiv affärshandel, i form av varuhus 

och kontorslokaler.    

                                                 
1 (Nationalencyklopedin, 2012)  

2 (Newsec, 2012) 

3 (ASPECT, 2011) 
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Området är en samlingspunkt av kollektivtrafiken och får på så sätt den högsta 

koncentrationen av antalet fotgängare och trafik. Detta har resulterat i att höga byggnader har 

uppförts, det finns fler gågator och trottoarerna är byggda bredare, för att kunna utnyttja 

markanvändningen maximalt. I takt med att fler varuhus, gallerior, resturanger och 

kontorslokaler söker sig till dessa delar, begränsas de kommersiella bostadshusen i och med 

att hyrorna ligger högt över de reglerade marknadshyrorna
4
.  

  

                                

                                                         Bild 1.1 Kartbilden visar Seprefs klassificering av CBD i Stockholm 

 

Bild 1.2 Karta visar begränsningen av CBD i Stockholm enligt Sepref 

1.5 Metod 
För att kunna besvara vår frågeställning grundar sig vår kandidatuppsats på 10 intervjuer vi 

genomfört med aktörerna som har varit involverade i de fem transaktionerna som vi har valt 

att granska. Intervjuerna har genomförts i mötesform eller på telefon. I ett fall skedde 

intervjun över mejlkorrespondens. I intervjuerna har vi valt att utgå från ett antal frågor när vi 

                                                 
4 (SEPREF, 2012) 
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intervjuade köparna respektive säljarna. Vi valde dock att addera två frågor utöver de vanliga 

när vi intervjuade köparna av fastigheterna. Peter Wiman på rådgivningsbyrån Savills har 

försett oss med omfattande material över alla transaktioner som ägde rum i CBD under 2011. 

Detta var nyckeln för att kunna genomföra de påtänkta intervjuerna med de utvalda aktörerna. 

Vid beskrivning av de olika aktörerna har deras hemsidor och årsredovisningar spelat en 

betydande roll där vi funnit all den nödvändiga informationen som vi varit i behov av. 

Information om fastigheterna har vi kunnat hämta från Datscha men även internetupplagan av 

Fastighetsvärlden som har berört alla de transaktioner som vi valt att titta närmre på. 
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2 Fastighetsinvestering 

2.1 Varför investera i fastigheter 
Mark Twain (1835-1910) gav oss en gång i tiden ett litet investeringstips när han yttrade 

orden "buy land - they don't make it anymore" Något skämtsamt sagt kanske, men med en 

mycket viktig bakomliggande visdom: Priset styrs av utbud och efterfrågan, ju fler vi blir 

desto högre blir generellt efterfrågan. Fler är villiga att betala för en vara, och om denna vara 

finns i begränsad upplaga stiger priset och mark är en sådan vara
5
. 

 

Fastighetsinvesteringen har ett flertal fördelar jämfört med andra typer av investeringar. Den 

generar en stabil direktavkastning samtidigt som den möjliggör en värdetillväxt. Allmänt är 

banker och andra typer av lånegivare positiva till utlåning till fast egendom, vilket resulterar i 

en passiv inkomst med hävstångseffekt och en relativt låg risk
6
. Inom portföljteorin behandlas 

detta förhållande mellan risk och avkastning, där nyckeln är diversifiering för att uppnå en 

hög och stabil avkastning. 

2.2 Vilka Investerar 
Att investera i fastigheter har länge varit en självklarhet för professionella investerare. Under 

senare delen av 1900-talet har även en stor grupp icke-professionella personer kommit in på 

marknaden. Majoriteten saknar kapital och förmågan att själva göra direkta investeringar och 

har därför sökt sig till börsnoterade fastighetsbolag och olika typer av fastighetsfonder.  

2.3 Kategorier 
Kategoriseringen av de olika investerargrupperna utgår från verksamheternas mål och 

affärsidéer som visas i företagets årsredovisningar och tidigare förvärv. Sammanfattningsvis 

har vi har valt att avskilja marknaden till fyra olika typer av investerare. 

Den första kategorin är de renodlade fastighetbolagen. De söker fastigheter med 

utvecklingsmöjligheter i form av ny-, till- och ombyggnader, hyreshöjningar och strategiska 

placeringsförvärv för deras portfölj. Ägandeperioden varierar från kort till längre horisonter, 

där utvecklarna strävar efter försäljning så fort förädlandet har skett. I de längre 

                                                 
5 (Investera i fastigheter, 2012) 
6 (Investeringsgruppen, 2012) 
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tidshorisonterna är köpet gjort i även ett förvaltningssyfte och inte enbart i transaktionssyfte, 

där utvecklingen är primär
7
. 

I den andra kategorin delas övriga företag in, där den primära verksamheten inte inriktar sig 

på fastigheter. Beståndet har förvärvats för att kunna driva deras dagliga verksamhet och är 

alternativet till att hyra sina lokaler. Ägandehorisonten varierar kraftigt och är starkt beroende 

utav företagets utveckling.  

Institutioner är den tredje kategorin som fokuserar på att långsiktigt förvalta fastigheterna. 

Beståndet ägs oftast genom dotterbolag som försöker skapa stabila kassaflöden, som går till 

den huvudsakliga verksamheten
8
. Direktavkastningen är primärt viktigare än den totala 

avkastningen och strävar därför för att sköta förvaltningen internt.   

Privata investerare är den sista kategorin. Den präglas av ett relativt litet bestånd som ägs 

genom fåmansbolag
9
. Både spetskompetens och ägandeperioden varierar från fall till fall. Den 

likhet man kan se mellan investerarna, är att de har en stor kännedom om området och deras 

bestånd har en relativ täthet geografiskt sett.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 (Leimdörfer, 2012) 
8 (Leimdörfer, 2012) 
9 (Nygren& Routsalainen, 2010)  
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3 Företag i uppsatsen 
Kapitlet återger en kort och koncist beskrivning av varje aktör som varit involverade i de 5 

transaktionerna som vi valt att beröra i vår uppsats. Informationen är i huvudsakligen 

hämtad från varje aktörs hemsida och årsredovisning. 

3.1 LO 
Landsorganisationen grundades för över 100 år sedan och är en samlad kraft för totalt 14 

fackförbund i Sverige. Deras primära verksamhet riktar sig åt att hjälpa människor med 

orättvisor som hänför sig till vilken samhällsklass, vilket kön eller det etniska ursprunget 

individen har
10

. 

Organisationen förvaltar 3,5 Mdkr i kapital, där ca 35 % är placerade i fast egendom och 

resterande delar i olika typer av värdepapper
11

. Syftet med att äga fastigheterna grundar sig i 

att det är ett bra alternativ för att diversifiera tillgångarna, samtligt som de utnyttjar vissa delar 

för egen verksamhet. Samtliga fastighetsförvärv avser att vara långsiktiga och det har som 

mål att genera en bra avkastning med löpande kassaflöde. Deras interna avkastningskrav 

ligger oftast runt 5 %, vilket också avspeglar vilka typer av fastigheter de besitter. 

50%
30%

20% Kontor

Hotell

Bostäder

 

Diagram 3.1 LO Fastighetsbestånd 

Fastighetsbeståndet består av 11 fastigheter som är uppdelade i 50 % kontor, 30 % hotell och 

resterande är bostäder. En majoritet av fastigheterna finns belägna i centrala delar i 

Stockholm, om man bortser från tre fastigheter som ligger i Bryssel, Skåne och Norrköping. 

3.2 Niam 
Niam AB är en del av Stronghold-koncernen, tillsammans med bland annat Newsec och 

Datscha. Niam grundades 1998 och år 2000 reste Niam deras första fond som inriktade sig 

primärt på bostadsfastigheter i Norden. 2001 respektive 2004 restes ytterligare två fonder med 

samma inriktning och marknad. Tillsammans tog de tre fonderna in kapital som utgjorde en 

                                                 
10 (LO, 2012) 

 
11 (Spernaes, 2012) 

http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/D7C1C105931B2A83C1256E510048E873
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investeringskapacitet på 2,3 mdkr. I dagsläget har Niam tre andra fonder som fortfarande är 

aktiva.  

 Niam Nordic Investment Fund III inriktar sig på kommersiella fastigheter i Norden 

och Baltikum.  

 Niam Nordic Fund IV kan investera i alla typer av kommersiella fastigheter i Norden 

och Baltikum med spetskompetens på transaktioner på enskilda fastigheter, företag 

och värdepappersportföljer.  

 Niam Nordic V fokuserar på kontors-, handels och logistikfastigheter i Norden och 

Baltikum
12

.  

Niam AB förvaltar i dagsläget 3 fonder med ett totalt fastighetsvärde om 27 Mdkr
13

.  

3.3 Hufvudstaden 
Hufvudstaden AB grundades år 1915 av Ivar Kreuger. Företagets första projekt var 

byggnationen av Röda Kvarn på Biblioteksgatan 5 följt av en stark expansion
14

. År 1919 hade 

företaget redan lyckats förvärva 40 fastigheter i 37 dotterbolag varav 8 återfinns i företagets 

ägo idag. Sedan börsnoteringen år 1938 har det funnits tre olika majoritetsägare. Vid 

noteringen var AB Custos största ägare men år 1995 togs företaget över av Öresund med Mats 

Qviberg och Sven Hagströmer i ledningen. År 1998 tog nuvarande ägare L E 

Lundbergföretagen över. 

I dagsläget äger Hufvudstaden totalt 30 fastigheter, fördelat över 25 fastigheter i Stockholm 

och 5 i Göteborg, som sammanlagt har ett värde av 22,3 mdkr
15

.  

Hufvudstaden AB:s största verksamhet omfattar kontors- samt butikslokaler men även 

parkering och konferens. Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden; 

Stockholm östra city, Stockholm västra city samt Göteborg.  

Stockholms CBD-område uppgår till cirka 1,7 miljoner kvm. Där är Hufvudstaden den näst 

största aktören på marknaden med 268 000 kvm uthyrbar yta för samtliga lokalslag. 

                                                 
12 (Fastighetsvärlden, 2011c) 
13 (Niam, 2012) 
14 (Hufvudstaden, 2012) 
15 (Hufvudstaden, 2011) 

 

http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/nya-niam-v-siktar-pa-20-miljarder/
http://www.niam.se/Approach/Investmentstrategy/tabid/75/language/sv-SE/Default.aspx


 

 15 

Hufvudstadens vision är att skapa marknadsplatser med flertalet fastigheter nära varandra. 

Biblioteksgatan i Stockholm är ett exempel där de har ett stort ägande med flertalet fastigheter 

som de kallar Bibliotekstaden.  

   

  Bild 3.1 Visar Hufvudstadens affärsområde i Stockholm 

3.4 Fabege 
Wihlborgs Fastigheter grundades år 1924 i Malmö av byggmästare O P Wihlborg och var 

sedan i familjens ägo till 1985, då det sedan såldes vidare till Active-koncernen. Efter 

styckning av fastighetsföretaget Drott under våren 2003 uppkom Fabege, som skulle ha fokus 

på kommersiella fastigheter i Stockholmsområdet. I dagsläget är bolaget majoritetsägt av 25 

privata och juridiska personer och drivs av bland annat av Erik Paulsson och Mats Qviberg 

från styrelsen. 

Fabeges fastighetsbestånd består av 97 fastigheter och har en total uthyrningsbar area om 1.1 

miljoner kvadratmeter och har sitt bestånd i Stockholmsregionen. Det totala marknadsvärdet 

på beståndet uppgick till 29,3 mdkr. 

Fabeges verksamhet är att långsiktigt förvalta och förädla kommersiella fastigheter, främst 

kontorsfastigheter. Fokus ligger i tre delmarknader: Solna, Hammarbysjöstad och Stockholms 

innerstad; alla tre områden med en hög tillväxtpotential
16

.  

                                                 
16 (Fabege, 2012) 

 

http://www.fabege.se/sv/Om-Fabege/Strategisk-inriktning/Verksamhet/
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3.5 Cordea Savills 
Cordea Savills är en internationell fastighetsfond som är ett dotterbolag till Savills plc som 

har sitt säte i England
17

. Bolaget startade 2004 som en fund management-firma och började 

köpa fastigheter i England med hjälp av tyskt och engelskt kapital. Efter tre år med en stark 

tillväxt startade de sitt kontor i Sverige, som främst investerar i den nordiska marknaden.  

Deras främsta investerare är större organisationer som försäkringsbolag, pensionsbolag och 

andra professionella investerare. I dagsläget hanterat Cordea Savills tillgångar på 40 mdkr, 

varav 4 mdkr är placerade från det Svenska kontoret, på nordisk mark
18

.  

Kapitalet är placerat med 85 % i varuhus-/köpcentrumslokaler och resterande 15 % ligger i 

kontorslokaler. Affärsidén är att förädla, utveckla och förvalta beståndet under 10-årsperioder 

och därmed skapa positiva kassaflöden samt att sälja med en vinstmarginal. 

3.6 Diligentia 
Diligentia bildades 1992 av SEB-banken, för att ta hand om de fastigheter som banken tagit 

över under fastighetskrisen. År 2000 blev Diligentia uppköpta av Pensionsbolaget Skandia 

och är nu ett dotterbolag till Skandia Liv
19

. I dagsläget placerar Diligentia ca 10 % av 

pensionsspararnas pengar vilket motsvarar 30 Mdkr.  

Diligentia har idag 121 fastigheter vars inriktning är kontorsfastigheter, köpcentrum och 

bostäder, som framförallt är placerade i de tre storstadsregionerna. Det sammanräknade värdet 

av beståndet uppgick till 20 miljarder. Diligentia gjorde en vinst på 2223 Mnkr
20

 där 2176 

Mnkr gick till moderbolagets Skandia Livs aktieägare.  

Diligentias affärside är att äga, utveckla och förvalta sitt bestånd. De riktar in sig främst på 

Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionerna och koncentrerar sig på de områdena med 

rimlig risk, för att på så sätt kunna leverera en säker och stabil avkastning på lång sikt till 

försäkringstagarna.  

                                                 
17 (Savills, 2012) 

18 (Blixt, 2012) 
19 (Skanida, 2012) 
20 (Diligentia, 2011a) 
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Bild 3.2 Kontor Stockholm               Bild 3.3 Kontor Göteborg                                  Bild 3.4 Kontor Malmö 

Kontorslokalerna som nästan står för 50 % av Diligentias marknadsvärde är utspridda i 

centrala delar av storstäderna. 

Köpcentrumen är utspridda i både mellersta och södra Sverige. Tanken bakom placeringen av 

fastigheterna följer deras grundtanke: centrala delar med den högsta möjliga aktivitet och 

potential. Köpcentrumen, som står för 30 % av beståndet, står för den bästa avkastningen. 

Bostadsbeståndet är främst placerat i Stockholm närförort och även ett mindre bestånd ligger i 

Göteborg. Läge och kommunikation i området är de två viktigaste paragraferna Diligentia tar 

hänsyn till när de söker bostäder. I dagsläget står bostäderna för 20 % av portföljen, men har 

historiskt sett skiftat mycket över tid.    

3.7 Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm 

1753 utfärdades ett officiellt öppnande av barnhuset i Stockholm, då med upptagning av vård 

av cirka 20 spädbarn. Barnhusets ekonomi var beroende av donationer men även olika typer 

av konserter och uppträdanden för att skaffa kapital för att hålla igång barnhemmet. 

Barnhusen avvecklades år 1940 då det statliga barnhemmet hade blivit så pass utvecklade för 

att ta över den marknaden
21

. För det erhållna kapitalet som skapats under tiden, grundades 

stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm. Stiftelsens inriktning har varit och är fortfarande 

att ge bidrag för forskning, till framförallt barn- och ungdomssjukdomar. Forskningsanslagen 

har legat mellan 6-7 mnkr de senaste åren och har som mål att ligga kvar på denna nivå, realt 

sett
22

. Stiftelsens tillgångar ligger i dagsläget placerade med en tredjedel i fastigheter och de 

resterande två tredjedelarna i olika typer av värdepapper. 

 

Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholms främsta finansiella mål är att få kontinuerliga 

kassaflöden och utdelningar från deras fastighetsbestånd och värdepapper. För att på så sätt 

                                                 
21 (Hagman, 2012)  

22 (Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm och Konung Gustaf V:s och Drottningen Victorias Frimurarstiftelse, 2011) 
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kunna dela ut deras årliga bidrag. Deras fastighetsinvesteringar baseras på den säkra 

utdelningen, i form av kassaflöden, och detta är ett bra komplement för att diversifiera deras 

portfölj
23

. Alla tre fastigheterna ligger i CBD-området och har en fysisk koppling i kvarteret 

Nybrokajen Stallgatan. Fastigheterna är hotell- och kontorslokaler som hyrs ut till ett mindre 

antal hyresgäster, på minst 5 års kontrakt. 

 

Bild 3.5 Frimurarnas Fastighetsbestånd 

3.8 Home Properties 
Homes Properties (dåvarande Capone AB) bildades år 1997 av Diligentia och Prifasts 

fastighetsportföljer med totalt 37 hotellfastigheter i Sverige, Danmark och Norge. 1998 

förvärvade Prifasts hela Diligentias andel i företaget och noterade företaget på 

Stockholmsbörsen. Efter åtta års stark expansion med många fastighetsförvärv och avyttringar 

fattades beslut om att dela upp företaget i ett renodlat fastighetsbolag och ett 

kapitalförvaltningsbolag. Home Invest som kontrollerade över 96 % av aktiekapitalet i 

bolaget påkallade tvångsinlösen av Homes Properties som avnoterades från Stockholmsbörsen 

2009. Homes Properties har idag ett fastighetsbestånd på totalt 26 fastigheter där 23 stycken 

är till för hotellverksamhet och tre nyttjas för kontorsaktiviteter. Fastigheterna är placerade i 

både Sverige och Norge och har ett sammanlagt bokfört värde på 4,9 miljarder kronor.  

Det som särskiljer Home Properties från de flesta fastighetsbolagen på marknaden är att de 

alltid strävar efter att få en hyresgäst per fastighet. De försöker binda upp hyresgästen på 

långa omsättningsbara hyresavtal på mellan 15 och 20 år, för att på så sätt få en låg 

                                                 
23 (Hagman, 2012) 
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vakansgrad och låga kostnader för eventuella hyresgästanpassningar. Deras huvudverksamhet 

och spetskompetens ligger inom hotellfastigheter, då de har 23 av 26 fastigheter av denna typ.  

 

Bild 3.6  Homes Properties fastighetsbestånd 

 

3.9 Fastighets AB Balder 

I juni 2005 träffade det börsnoterade bolag Enlight AB en överenskommelse med ägarna att 

nybilda ett renodlat fastighetbolag, som döptes till Fastighets AB Balder. Affären gick till så 

att samtliga aktier förvärvades i Balder mot likvid i Enlight-aktier. Vid årets slut hade bolaget 

ett bestånd på totalt 53 fastigheter till ett marknadsvärde av 2,7 mdkr. Bolaget åternoterades 

på Stockholmsbörsen 2006 och förvärvade ytterligare 75 fastigheter för 7 mdkr. I slutet av 

2011 ägde Fastighets AB Balder 433 fastigheter som främst består av bostäder och kontor och 

ägs med majoritet av Erik Selin genom Erik Selin Fastigheter AB
24

.  

De 433 fastigheterna som är fördelade i främst i Stockholm, Göteborg/Väst och Öresund, har 

ett sammalagt värde på 17,6 mdkr.  

                                                 
24 (Balder, 2012) 
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Diagram 3.2 Balders Fastighetsbestånd 

Balders bestånd består huvudsakligen av bostäder som avser 56 % och kontor som avser 27 

%, sedan är 10 % handelsfastigheter och resterande i övriga fastigheter, som består av hotell-, 

industri- och vårdfastigheter. Fördelning av det redovisade värdet är ca 1/3 i Stockholm, 1/3 i 

Göteborg, 1/6 i Öresund och den resterande 1/6 utspridd över Norra och Östra Sverige.  

Balders kommersiella fastigheter är belägna såväl i centrum som i storstädernas närförorter 

och kranskommuner. Balders bostadsfastigheter är belägna på orter som växer och utvecklas 

positivt. Deras ambition är att fortsätta växa på utvalda marknader.    

 

Bild 3.7 Balders totala fastighetsbestånd 

Balders affärside är att välja områden som växer och har en stor potential att utvecklas. 

Fastigheterna är belägna i såväl centrum, närförorter och kranskommuner. Detta ska främja en 

hög direktavkastning och även en vinst vid försäljning.  
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3.10 Posten AB 
1636 startade postväsendet i Sverige. Stora skillnader har skett under dessa decennier i både 

arbetssätt och tillvägagångssätt. Den primära verksamheten har varit att tillhandhålla en 

rikstäckande postservice. 2009 sammanslogs det svenska posten och den danska till en och 

samma koncern, vid namn Post Nord. Koncernen hade en omsättning på dryga 40 mdkr och 

gjorde en vinst på 1225 mnkr efter skatt
25

. Den största delen av kapitalet går till aktieägare 

och återinvesteringar i företaget. Postens verksamhet nyttjar stora ytor i lokal- och 

logistikfastigheter. Fastigheterna ägdes till största delen i egen regi fram till år 2001, då de 

valde att avyttra nästan hela beståndet. Detta beslut togs för att satsa alla resurser på deras 

huvudverksamhet, i kombination med att hyresmarknaden tillfredsställde de behov som 

behövdes.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 (Posten, 2011) 



 

 22 

 

4 Fastigheterna  
Kapitlet återger en kort beskrivning av de fastigheter som har berörts i de 5 transaktionerna 

som vi valt att göra en fallstudie på. 

 

4.1 Transaktion A, Lagern 11, 14, 15 
Fastigheterna Lagern 11, 14 och 15 är tre fastigheter som ligger belägna på Klara Norra 

Kyrkogata 27, Klara Norra Kyrkogata 29, Klara Norra Kyrkogata 31, Klara Norra Kyrkogata 

3, Kungsgatan 64, Kungsgatan 66 och Olof Palmes gata 23. Fastigheterna har en total 

uthyrningsbar yta som uppgår till cirka 21 000 kvm. Om garaget utesluts så kvarstår cirka 

17 000 kvm som består till störst del av kontorslokaler
26

.  

 

 

Bild 4.1 Fastigheterna Lagern 11, 14 och 15, Foto: Johan Åsander 

 

 

 

 
 

 

                                                 
26 (Fastighetsvärlden, 2011a) 
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4.2 Transaktion B, Kåkhusen 38 

Fastigheten Kåkhusen 38 är belägen på adresserna Brunnsgatan 1, Brunnsgatan 3A, 

Brunnsgatan 3B, Norrlandsgatan 31 och Norrlandsgatan 33 i centrala Stockholm. Fastigheten 

har en total uthyrningsbar yta som uppgår till cirka 6 700 kvm, vilket är fördelat på 

restaurangverksamhet 1 100 kvm och kontorsverksamhet 5 600 kvm
27

. Bland hyresgästerna 

finns Finansinspektionen och restaurang Pontus
28

. 

 

 

Bild 4.2 Fastigheten Kåkhusen 38, Foto: Johan Åsander 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 (Datscha, 2012)  

28 (Fastighetsvärlden, 2011b) 

 

http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/hufvudstaden-hugger-till-i-stockholms-city/
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4.3 Transaktion C, Bryggaren 16 

Fastigheten Bryggaren 16 ligger belägget på adresserna Kungsgatan 60, Kungsgatan 62, Klara 

Norra Kyrkogatan 30, Klara Norra Kyrkogata 32. Apelbergsgatan. Fastigheten byggdes på 

1880-talet och omfattas av flera ihopbyggda hus som fick genomgå en om- och tillbyggnad 

under 1886. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta som uppgår till cirka 7 747 kvm
29

.  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  
                   Bild 4.3  Fastigheten bryggaren 16, Foto Johan Åsander 

 
 

4.4 Transaktion D, Måns Bock 6 

Fastigheten Måns Bock 6, mer känd som Strand Hotell, byggdes 1912 och är belägen på 

Nybrokajen 9 och Stallgatan 8. Fastigheten har bara en hyresgäst vilket är The Rezidor Hotel 

Group som verkar under varumärket Radisson Blue. Total uthyrningsbar yta uppgår till 6 341 

kvm, vilken är fördelad på 152 rum varav 19 finns i en grannfastighet
30

.  

 

 

                                                 
29 (Diligentia, 2011b) 

 
30 (Fastighetsnytt, 2011) 
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Bild 4.4 Fastigheten Måns Bock 6, Foto: Johan Åsander 

4.5 Transaktion E, Kvasten 8  

Fastigheten Kvasten 8 är belägen på Norrlandsgatan 14 och Mäster Samuelsgatan 10. 

Fastigheten ägs för närvarande av Balder tillsammans med Sveriges Riksdag, med en 50/50 

ägarstruktur. Anläggningar och våningsplan inom samma byggnadskonstruktion delas upp i 

djupled eller höjd vilket medför att man till exempel kan skilja på bostäder och kontor i 

fastigheten. Den totala uthyrningsbara andelen för Balder är cirka 2000 kvm
31

.  

 

Bild 4.5 Fastigheten Kvasten 8, Foto: Johan Åsander 

                                                 
31 (Byggkanalen, 2012) 
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5 Empiri 
Kapitlet återger den information som erhållits via intervjuer med de olika aktörerna. Vi 

redovisar varje transaktion var för sig där den först följande intervjun sker med säljaren, 

därefter med köparen, sedan följer en kort sammanfattning av intervjuerna. Alla 

transaktioner och parter som varit involverade hålls anonyma i detta kapitel med anledning 

av att avsnittet ska läsas utifrån ett objektivt perspektiv. 

5.1 Transaktion A, Intervju - A1 
Intervjun ägde rum 2012-04-16 på telefon med företagets koncern controller som berättar att 

motivet bakom förvärvet av fastigheterna grundade sig i att de hade sålt två fastigheter i 

närområdet och åter ville placera sitt kapital i en fastighet. De anser att det är bra tillgångar 

som generar en bra avkastning med bra löpande kassaflöde. Fastigheterna har goda 

diversifierande egenskaper då köparna söker en bra direktavkastning, oftast kring 5 %. De såg 

även en outnyttjad potential i fastigheten eftersom hyreskontrakten kunde omförhandlas. 

Köparna försöker vara långsiktiga i sitt tänkande. Affären bygger på en direktavkastning som 

de känner sig nöjda med, en eventuell värdehöjning på fastigheten är en bonus. De känner sig 

även trygga i området och har följt dess utveckling de senaste åren och tror att områdets 

popularitet kommer att öka. 

 

För att komma fram till en skälig köpeskilling gjorde de en intern värdering som byggde på 

diverse antaganden rörande exempelvis hyresnivåerna och en kassaflödesanalys. De tog även 

in en extern värdering som visade sig vara 70 miljoner högre än vad de tillslut betalade för 

fastigheten.  

 

Det dåvarande konjunkturläget påverkade köparnas beslut till viss del avseende 

köpeskillingen, då de alltid undersöker värdet i förhållandet till konjunkturen. Köparna såg en 

möjlighet i marknaden och drog slutsatsen att det var rätt tidpunkt för dem att förvärva dessa 

fastigheter. Affären skulle nog inte skett till samma köpeskilling vid ett motsatt 

konjunktursläge. Köparna berättar att man måste förstå förväntansbilden. Mellan åren 2005 

och 2006 hade säljarna exempelvis kunnat få mer betalt och köparna hade nog kunnat tänka 

sig att betala lite mer, men i samband med Lehman Brothers kollaps svängde marknaden och 

köpkraften minskade. Köparna poängterar också att det inte var något stressobjekt; säljarna 

hade alltså inte lagt ut det till försäljning vid en lågkonjunktur där de skulle riskerat att få 

dåligt betalt. 

 

Vid förvärvet av fastigheten hade inte köparna tillräckligt med resurser att kunna utveckla 
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fastigheten själva då de inte har en fastighetsavdelning som exempelvis kan ta hand om 

förvaltning. De besitter enbart finansiellt kapital vilket innebär att de får använda sig av 

outsourcing för att kunna tillhandahålla dessa tjänster.  

 

En av fördelarna som de hade i åtanke när de förvärvade fastigheten var att de såg en 

hyrespotential i fastigheterna då det fanns en vakans på 8 %. Vakansen har fyllts och de har 

lyckats höja hyrorna till en nivå som var högre än vad de förväntade sig. Avseende den 

effektivare förvaltningen har köparna förlängt avtalet med det företag som sköter 

förvaltningen, då de varit väldigt nöjda med dem. Det hade dock varit en risk om de inte hade 

velat förlänga avtalet. Den utvecklingspotential köparna sett har varit i form av teknisk 

förvaltning där man bytt ut exempelvis gamla fläktar. Gällande affärsutvecklingen är tanken 

att de ska göra en affärsplan där konkreta förslag ska presenteras. Tankarna har kretsat kring 

om- och tillbyggnad av kommersiella ytor, men det har även funnits tankar om att konvertera 

kommersiell yta till bostäder.  

 

Det förekom inga problem vid finansieringen av fastigheten. Köparna skapade ett 

holdingbolag där de hade ägandet sedan skapade de ett bolag som äger fastigheten, i vilket de 

stoppar in det egna kapitalet på 350 miljoner kronor. Lån söktes från de fyra storbankerna och 

uppgick till 524 miljoner kronor, detta resulterade till slut i ett samarbete med Nordea.  

5.2 Intervju – A2 
Intervjun ägde rum 2012-04-02 på telefon med företagets VD som berättar att motivet till 

försäljningen av fastigheterna grundade sig i att fastigheterna var fullt uthyrda och de hade 

tagit hand om de vakanser som fanns och fyllt dem. De hade även förhandlat om, förlängt 

hyresavtalen, tryckt upp hyresnivåerna och skrivit längre kontrakt. Därmed ansåg de sig klara 

och de tyckte det var passande att sälja eftersom ägandet av fastigheterna inte var långsiktigt. 

De belyser att området där fastigheterna är belägna har blivit mer attraktivt de senaste åren till 

följd av Arlanda Express, Norra bantorget, hotell och Skanskas exploatering mot 

Barnhusbron. Till följd av det har området blivit en mer etablerad del av staden. Säljarna 

känner att de fick betalt för potentialen i förhållande till vad de lagt ner i fastigheterna. 

Säljarna bestämde priset på fastigheterna genom att göra en intern värdering. Man hade en 

egen uppfattning om vad värdet borde vara för fastigheterna och det var deras utgångspunkt. 

Till följd av detta försökte man få upp köparna till den prisnivå man ville ha.  
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Det dåvarande konjunkturläget påverkade delvis säljarna. Det måste även finnas ett 

marknadsintresse för den typen av fastigheter, vilket de ansåg att det fanns. De körde en riktad 

försäljningskampanj där man talar med de parter som man tror kan tänkas vara intresserade. 

Säljarna diskuterade med olika parter, utan att diskutera med renodlade fastighetsbolag. 

Säljarna ansåg istället att bolag med fastigheter i närområdet föll som naturliga köpare, vilket 

också visade sig vara riktigt. Säljarna hade inte haft någon brådska med en försäljning då 

fastigheten först måste vara färdigutvecklad. Den ska upplevas som en säker tillgång, fullt 

uthyrd, långa avtal och bra hyresgäster. Sedan måste marknaden och därmed konjunkturen 

vara tillfredställande, om det fortfarande hade varit samma ekonomiska klimat som 2008-

2009 med Lehman-kraschen hade de antagligen valt att vänta med försäljningen då 

konjunkturen hade haft en negativ påverkan på priset. De sålde fastigheterna till en ägare som 

uppskattar tillgången, som själva inte kommer göra så mycket mer än att bara förvalta den.  

Under ägandet av fastigheten hade säljarna tillräckligt med resurser för att kunna utveckla 

fastigheten själva. De ansåg sig vara klara med utvecklingen i fastigheten när den såldes och 

hittade en köpare som enbart skulle förvalta beståndet. 

Sammanfattningsvis kan man säga följande om Transaktion A. Köparna hade outnyttjat 

kapital som de ville återinvestera i fastigheter. De såg en outnyttjad potential i fastigheten 

eftersom hyreskontrakten kunde omförhandlas. Köpet baserades även på den positiva 

direktavkastning som fastigheten generar samt var den är lokaliserad.  

Säljaren hade utfört sitt uppdrag i form av att sänka vakansgraden och omförhandla 

kontrakten. Med hjälp av diverse marknadsförbättringar i området hade de nu höjt värdet på 

fastigheten och var enligt planen redo att avyttra beståndet. Efter att ha gått ut till försäljning 

på en öppen marknad, köptes fastigheten av en ganska naturlig köpare med närliggande 

bestånd.  

5.3 Transaktion B, Intervju – B1 
Intervjun ägde rum 2012-04-02 på mejl med företagets chef för affärsområdet Stockholm 

Östra City som berättar att motivet till att förvärva fastigheten grundar sig i att fastigheten 

passar mycket väl in i deras fastighetsbestånd, speciellt med tanke på att de redan äger de 

omgivande fastigheterna i kvarteret.  
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Anledningen som motiverade dem att betala den köpeskilling som de avlade var att priset var 

på marknadsmässiga villkor. Långsiktigt ser de det som en bra investering som passar in i 

deras portfölj.  

Det dåvarande konjunkturläget påverkade inte deras beslut. De har tidigare varit intresserade 

av att förvärva fastigheten och nu gick köparen med på affären. Vid motsatt konjunktur hade 

nog affären inte skett till samma köpeskilling då den troligtvis påverkats av konjunkturen. I en 

starkare ekonomi skulle priset nog varit högre och vise versa. 

Köpet medför positiva synergieffekter vad gäller såväl intäkter som kostnader och de ser en 

utvecklingspotential i kvarteret
32

 och de har själva resurserna som krävs för att kunna göra 

denna utveckling av fastigheten. 

De fanns flera fördelar med affären, bland annat såg de en hyrespotential på sikt i affären som 

de skulle kunna nyttja. Utvecklingspotentialen var en annan positiv aspekt eftersom de kunde 

koppla ihop fastigheten med övriga fastigheter i kvarteret. Resultatet av detta blir effektivare 

förvaltning med lägre driftkostnader samt möjligheten att behålla hyresgäster i större 

utsträckning. Rörande alternativa användning ser de inte att de kommer använda fastigheten 

för någon annan typ av verksamhet än vad som råder i dagsläget. 

Köparna är ett väletablerat företag med stora positiva kassaflöden, vilket innebar att ett 

finansierat banklån inte var några svårigheter att få. 

5.4 Intervju – B2 
Intervjun ägde rum 2012-04-10 på telefon med företagets VD som berättar att motivet bakom 

försäljningen av fastigheten grundar sig i att säljarna har väldigt gott om 

investeringsalternativ. Deras affärsidé och strategi är att öka potentialen i deras 

fastighetsportfölj. De ansåg att de hade en fastighet med relativt låg avkastning i CBD och såg 

sannolikheten att de inte skulle kunna få så mycket ökat driftnetto framöver och mer risk att 

tappa kassaflöden. Finansinspektionen, deras största hyresgäst i fastigheten och svarar för 

nästan alla intäkter, hade indikerat att de letade efter en större lokal. Om de skulle flytta skulle 

ägarna av fastigheten tappa kassaflödet. Detta skulle resultera till att de måste bygga om huset 

och investera så mycket att även ifall det fanns potential kvar att höja hyran så såg de att de 

inte skulle få så bra avkastningen på den investeringen. Säljarna hade också många projekt 

                                                 
32 (cisionwire, 2011) 
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som de kunde investera i och få över 8 % i årlig avkastning. Med detta i åtanke var valet att 

sälja fastigheten förhållandevis enkelt i och med att de fick ett pris som de ansåg korrekt och 

att de fick betalt efter fastighetens potential.  

På grund av att köparna är börsnoterade måste de hela tiden göra externa värderingar av sina 

affärer. Det har dock även en intern portföljanalys där de ständigt värderar potentialen i deras 

fastigheter och på så sätt kom de fram till att det fanns låg potential i fastigheten. Fastigheten 

var aldrig till salu på den öppna marknaden, utan det var på köparnas initiativ som samtalen 

om försäljning påbörjades.  

Det dåvarande konjunkturläget påverkade inte köpeskillingen eftersom säljarna fick det 

efterfrågade priset. Säljarna menar att Stockholms innerstad är speciellt eftersom det är en 

marknad som fungerar i alla konjunkturer, även när det är riktig låg konjunktur. Vid en 

motsatt konjunktur påverkas köpeskillingen inte bara av vad vad säljarna vill ha, utan snarare 

vad köparna är beredda att betala. En negativ konjunktur sätter sina avtryck i framtida 

förväntningar och de framtida förväntningarna påverkar priset mycket. En affär hade inte skett 

om säljarna var tvungna att sälja till under det bokförda värdet, då hade de valt att vänta med 

affären till att marknaden stabiliserades. 

Under ägandet av fastigheten hade säljarna tillräckligt med resurser att kunna utveckla 

fastigheten själva, då de är en av de största kontorsutvecklarna i Sverige. De använder sitt 

kapital till att investera i nyproduktion till största del. 

Sammanfattningsvis kan man säga följande om Transaktion B. Fastigheten har gjort det 

möjligt för köparna att nyttja en alternativ strategisk position på marknaden med hjälp av 

deras närliggande bestånd. I övrigt faller fastigheten in i deras verksamhet vad gäller läge, 

standard, användning samt att de äger grannfastigheten. Det som ledsagade säljarna till 

avyttringen var en kombination av låg avkastning, en risk i form av framtida vakanser, 

alternativa investeringsalternativ och visat intresse för förvärv.  Säljaren är nöjd över 

slutpriset och tror att båda parter gjort en bra affär. 

 

5.5 Transaktion C, Intervju – C1 
Intervjun ägde rum 2012-04-11 på företagets kontor med nordenansvarige som berättar att 

motivet till att förvärva fastigheten grundade sig i att fastigheten hade ett bra läge och att det 

kommer att fortsätta att öka i attraktivitet inom 5-10 år, då detta område hela tiden utvecklas. 
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Läget var dock inte det enda motivet bakom köpet; de ansåg också att fastigheten har flexibla 

kontor och de tror på god hyrespotential i fastigheten. 

Köparna kunde betala köpeskillingen eftersom de hittat en fastighet de ser god 

investeringspotential i, efter att ha simulerat ett tioårigt kassaflöde som speglar intäkter och 

kostnader. Med den kalkylen nuvärdesberäknar man sedan med en exit yield på tio år. De 

stoppar in de värden som de tror på och sen nuvärdesberäknar de för att se om de kan göra 

någon vinst på affären. I den här affären kunde de erbjuda ett pris till säljarna som skulle 

generera en avkastning som skulle tillfredsställa investerarna också om förvärvet gick 

igenom. 

Indirekt påverkade det dåvarande konjunkturläget deras beslut då man i kalkylen tog hänsyn 

till konjunkturen då det påverkar hyresnivåerna. Detta kan man tolka i deras kalkyler genom 

att kolla på vakansgraden och hyrespåverkan. Köparna har en researchavdelning i London, 

som varje kvartal sammanställer den ekonomiska situationen för varje land. De ger utlåtande 

om konjunkturen och det ekonomiska läget när de är intresserade av att förvärva en fastighet 

till fonden. De gjorde inga affärer under 2008-2009 vid Lehman-kraschen med tanke på 

konjunkturläget, vilket visar att konjunkturen spelar en roll i deras kalkyl. Rent teoretiskt hade 

affären inte gått igenom till samma köpeskilling vid motsatt konjunktur då de betalar mindre i 

en lågkonjunktur. Men om förhållandena hade liknat de under 2008 hade affären inte gått 

igenom eftersom företaget hade en policy att inte förvärva någon fastighet under denna 

period. Nu har de ett köptryck inom bolaget då investerarna vill att de ska köpa och de anser 

att det finns möjligheter som i det här fallet. Generellt är det svårt att komma över bra 

fastigheter i en lågkonjunktur då säljarna inte vill sälja med förlust. De vill sitta på fastigheten 

och vänta in nästa uppgång så att de kan sälja med vinst. 

De fördelar som köparna såg i affären var hyrespotentialen, utvecklingspotentialen och att 

effektivisera förvaltningen. Den risk som köparna såg med affären var att potentialen som de 

såg i fastigheten inte skulle falla in. Men, om allting sköts korrekt hoppas de på en real 

hyrestillväxt. Risken finns dock att energipriserna skulle skena iväg eftersom fastigheten inte 

är klassad som en ”grön fastighet”. Överlag planeras det inga större åtgärder eller 

ombyggnationer i fastigheten eftersom säljarna totalrenoverat fastigheten.  

För att finansiera fastigheten kom 65 % av kapitalet från de som investerat i fonden, 35 % var 

extern finansiering som skedde genom SEB i Tyskland. Det var inga problem för köparna att 
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få finansiering och det brukar inte vara svårt att få finansiering som är under 50 % om det är 

rätt fastighet och speciellt i ett attraktivt område. 

5.6 Intervju – C2 
Intervjun ägde rum 2012-04-03 på företagets kontor med deras fastighetschef som berättar att 

motivet till försäljningen av fastigheten grundade sig i att den ansågs vara färdigutvecklad då 

säljarna använde deras egna värderingsinstrument, Value curve för att kunna uppskatta ett 

värde på fastigheten. Value curve är uppbyggt med åtta parametrar som ger ett värde mellan 

0-100. De olika parametrarna är exempel läge, skick, standard, miljö, kommunikation. 

Parametrarna som läge och kommunikation värderas högre. 

Beroende på vilket resultat man får på poängskalan så finns det tre kategorier där fastigheten 

kan passa in. 

1. Ingen utvecklingspotential. 

2. Fastigheten kan tänkas ha utvecklingspotential. 

3. Fastigheten är färdigutvecklad (den kan säljas om de blir erbjudna rätt pris). 

Fastigheten stämde här in på kategori 1, då de inte såg någon utvecklingspotential i 

fastigheten. Det fanns potential kvar i fastigheten när de sålde den dock ansåg de att det var 

svårt att få lönsamhet i den potentialen. Fastigheten har gett dem ett bra driftnetto, men den 

passade inte in i deras portfölj. I det här fallet hade de fått ett utslag på att potentialen var 

färdigutvecklad för dem. De söker generellt gröna fastigheter med en enkel och ren design. I 

det här fallet ansåg de att huskroppen var lite för brokig. Fastigheten hade exempel tjocka 

vägar och svårt att konkurrera med de gröna byggnaderna som finns i området. De hade 

utvecklat fastigheten genom att exempel slå in väggar men planlösningen var komplicerad, 

detta tillsammans med höga byggnadskostnader och svårigheter med att höja hyrorna ledde 

till att fastigheten lades ut till försäljning i början av 2011.  

Säljarna gick ut på den öppna marknaden med objektet. De anlitade en rådgivningsbyrå som 

satte ihop ett prospekt som de sedan mejlade ut till de 40-50 intressenter som fanns på 

marknaden. Därefter började indikativa bud att rulla in som man sedan kunde benchmarka 

mot. Priset sattes med hänsyn till den interna värderingen, det bokförda värdet och de 

indikerade buden som de fick in. 

Säljarna försöker hela tiden analysera marknaden och förutse trender och stämma av de 

trender som figurerar för tillfälligt. De håller även kontakten med mäklarna och 
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finansinstituten för att få deras åsikt av marknaden. Konjunkturläget påverkar deras beslut, 

men de är även i den positionen att de inte behöver göra hetsförsäljningar då de inte är i behov 

av kapital på samma sätt som många andra företag är. 

Säljarna har alltid ett mål och de kollar alltid i sina böcker för att se fastighetens bokförda 

värde samt på den interna värderingen. Om konjunkturen är negativ och de inte blir erbjuda 

den köpeskillingen som de efterfrågar drar de tillbaka sitt objekt som de har till försäljning. I 

det här fallet gav fastigheten en avkastning på 4-5%.  

Vid försäljningen av fastigheten hade säljarna tillräckligt med resurser för att kunna utveckla 

fastigheten själva. Det fanns möjlighet till projektutveckling av bostadsdelen genom att 

ombilda den till en bostadsrättsförening. Fastigheten hade en del potential kvar när de sålde 

den, då de istället valde att sälja den med en mindre risk.  

Sammanfattningsvis kan man säga följande om Transaktion C. De framtida förväntningarna 

är höga inom detta område och har behandlats med förtur av köparen. Fastigheten uppfyllde 

avkastningskraven med hänsyn till kostnader, risk och potential och ansågs även passa in i 

deras tioåriga placeringshorisont.  

Fastighetens skilde sig mycket från säljarens ideala bestånd. Planlösningen var mycket 

styckad och svårt att få fram en naturlig kontorslandskapmiljö på. Fastighetens ålder 

resulterade i att den aldrig skulle kunna bli miljömärkt och risken för att göra större 

renoveringsprojekt vägde för tungt. I och med detta beslutades att kapitalet kunde göra större 

nytta i andra projekt. 

 
 

5.7 Transaktion D, Intervju – D1 
Intervjun ägde rum 2012-04-04 på företagets kontor med deras VD som berättar att motivet 

bakom förvärvet av fastigheten var att komma över en intilliggande fastighet och utnyttja den 

ekonomiska kapacitet som fanns i den obelånade grannfastigheten som även köparna äger. 

Köparna är inte vinstdrivna och söker en långsiktig och säker avkastning där syftet med 

avkastningen är att ge stöd till forskning. De har en tredjedel av sina tillgångar placerade i 

fastigheter och två tredjedelar placerade i värdepapper, vilket resulterade i en vilja att öka 

deras fastighetsinnehav och på så sätt få en mer diversifierad portfölj. När möjligheten att 

köpa fastigheten uppstod fanns det inga tveksamheter, köparna ville göra ett avslut. Planen 
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var att genom en sammanslagning av de två fastigheterna bilda en gemensam fastighet. Detta 

skulle leda till att pantbreven kommer att ligga kvar och öka bankens inomläge samtidigt som 

det blir ett effektivt sätt att sänka låneskulden. 

Efter att räknat fram ett rimligt pris för fastigheten, la de därefter ett bud under den öppna 

budgivningen. Deras avkastningskrav var 5 % då de har i åtanke att äga fastigheten på 

obestämd tid.  

Det dåvarande konjunkturläget påverkade inte köparnas beslut, då de såg en potential i affären 

som de ansåg var värd att betala ett högt pris för. Enligt köparna går det inte att besvara om 

affären hade skett till samma köpeskilling vid motsatt konjunktur, då varken köpare eller 

säljare kanske hade existerat under dessa omständigheter. Båda parterna påverkas av 

konjunkturen, i den mån att det är värt att sälja en fastighet eller om det är värt att betala den 

köpeskilling som begärs.  

Köparna hade tillräckligt med resurser att utveckla fastigheten med egna resurser vid 

förvärvet. De var medvetna om ett byte av undercentralen i fastigheten var nödvändigt och att 

det även finns lite att åtgärda i köket. Överlag är det mest mindre saker som måste åtgärdas, 

sedan kan det alltid ske överraskningar som man inte kunnat förutse. 

Avseende hyrespotentialen så har fastigheten bara en hyresgäst i form av hotellverksamhet. 

Även om hotellverksamhet kommer med risk är det en styrka att ha en välrenommerad 

internationell aktör som hyresgäst. Detta medför att risken inte är speciellt hög även om 

hyresavtalet löper ut 2017. Operatören känner en trygghet i att fastighetsägaren är densamma 

och ska bli långsiktiga. Köparna anser sig ha en effektivare förvaltning då de använder sig av 

samma förvaltare som man använder till de andra fastigheterna i kvarteret. Hotellet har sin 

egna förvaltare, men köparna försöker få ett nära samarbete med dem, så att man kan 

komplettera varandras spettskompetens. Det finns en utvecklingspotential i fastigheten, som 

dock ligger inom hotellets ramar. Köparna kan tänkas bidra med investeringar, om det finns 

möjlighet att göra något som gynnar båda parterna. Teoretiskt sett finns det en alternativ 

användning i form av att göra om fastigheten till bostäder eller kontor, men köparna anser att 

det skulle kännas destruktivt att göra om det till bostadsrätter, då Strand Hotell har blivit en 

del av Stockholms kulturliv.  

Finansieringen av förvärvet uttrycktes inte vara några större problem, då de har mer än 100 

års förbindelse med Handelsbanken. I och med denna uppbyggda affärsrelation med 
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Handelsbanken kunde de ordna finansiering snabbt och enkelt. Det tog banken 1,5 vecka att 

få ett godkännande att låna ut 400 miljoner kronor och 180 miljoner fick finansieras med eget 

kapital, då det underliggande fastighetsvärdet var 600 miljoner. 

5.8 Intervju – D2 
Intervjun ägde rum 2012-03-28 på telefon med företagets VD som berättar att det fanns två 

motiv bakom försäljningen av fastigheten. Det första motivet har att göra med att säljarna 

genomgår en renodling av sitt fastighetsbestånd där alla deras fastigheter enbart ska drivas av 

Nordic Choice Hotels. Den nuvarande hyresgästen i fastigheten är Radison Blu, vilket 

resulterade till att det inte stämde in i portföljen. Pengarna från försäljningen kunde då istället 

användas för att stärka företagets finansiella ställning och användas till nya potentiella 

förvärv. Det andra motivet var att säljarna visste att de kunde få bra betalt för fastigheten. De 

hade fått flera indikationer att det fanns ett flertal intressenter som var villiga att betala ett 

högt pris för fastigheten då de hade visat ett stort intresse för den. 

Priset baserades de på avkastningskrav och driftnetton som säljarna hade räknat fram. Det var 

en ren förhandlingsprocess som baserades bland annat på avkastningsmetoden men 

framförallt på indikationer. De hade varit tydliga med att de inte skulle sälja fastigheten för 

mindre än 600 miljoner efter att ha fått indikationer på vad folk var villiga att betala för en 

liknande fastighet.  

Det dåvarande konjunkturläget påverkade prissättningen av fastigheten. Säljarna strävar efter 

att köpa när det är billigt och sälja när det är dyrt. Det är ett av företagets policys och mål. De 

vill kunna ha likviditet nog att inte behöva sälja en fastighet på grund av likviditetsbrist. De 

vill kunna vänta in det rätta läget och slå till när de rätta möjligheterna ges av både köp- och 

säljtillfällen. Säljarna är tydliga med att de inte hade sålt fastigheten om det hade varit en 

motsatt konjunktur. De visste vad de ville ha för fastigheten och det var det pris som de skulle 

sälja för, annars skulle det avstå och invänta att marknaden stabiliserades och priserna ökade. 

Säljarna ansåg att de fick betalt för potential då de hade utvecklat fastigheten på det ultimata 

sättet enligt dem själva. De hade totalrenoverat fastigheten år 1992 och ansåg att de inte 

kunde utveckla fastigheten mer än de gjort.  

Sammanfattningsvis kan man säga följande om Transaktion D. Fastigheten passade perfekt in 

i köparnas dåvarande bestånd och skulle troligtvis vara ett förstahandsval om de fick välja en 

valfri fastighet i området. Med tanke på att deras investering är långsiktig kommer den 
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förhållandevis låga avkastningen öka med åren och samtidigt kunna leverera ett 

tillfredställande resultat till organisationen. På grund av förvärvet kan de nyttja synergieffekt 

som fastigheten generar. 

I och med avyttringen fick säljaren in ett intressant kapital som kunde framhäva den 

finansiella styrkan och helhjärtat lägga energin på nya projekt. Detta i kombination med 

organisationen intern målsättning, att själva kunna utnyttja fastigheten för egen verksamhet 

var anledningen till försäljning. 

5.9 Transaktion E, Intervju – E1 
Intervjun ägde rum 2012-04-03 på telefon med företagets VD som berättar att motivet bakom 

förvärvet var att försöka öka andelen innerstadsfastigheter generellt i koncernen, i Stockholm, 

Göteborg och Malmö. De försöker hela tiden att göra förvärv i innerstaden för att öka sitt 

bestånd vilket de har hållit på med i flera år. De är ute efter att ta mark i Stockholm och 

innerstaden då det är en säker placering. 

Anledningen till att köparna betalade den köpeskilling som de gjorde berodde på att de inte 

kunde få fastigheten billigare än vad de fick den för. Köparna såg inget unikt med fastigheten 

mer än att det är ett fint, centralt placerat hus. 

Det dåvarande konjunkturläget påverkade inte deras beslut. Köparna hade bestämt sig för att 

de ville ha fastigheten och tror inte att en motsatt konjunktur hade påverkat priset nämnvärt.  

Köparna hade tillräckligt med resurser för att utveckla fastigheten själva, dock poängterar de 

att det är en väldigt liten fastighet utan några egentligen utvecklingsmöjligheter. De kan tänka 

sig försöka höja hyrorna om det finns utrymme till detta. 

De gör sällan en bedömning av hyrespotential i bedömningen när de förvärvar fastigheter, inte 

heller denna gång. Köparna funderar egentligen enbart på hur det kan bli förlust i olika affärer 

och är inte så intresserad av att tjäna pengar, utan är mer intresserad av att inte förlora pengar. 

I det här fallet var deras bedömning att risken var mycket låg. Det är möjligt att förvaltningen 

kan bli effektivare på sikt, men eftersom det kommer komplikationer att äga byggnader 

tillsammans med staten är det svårt att bedöma hur detta ska ske. Det finns ingen risk med att 

det är en äldre byggnad som inte är miljöcertifierad, snarare tvärtom. Köparna menar på att en 

grön byggnad är ett marknadsföringsord, som inte tas på allvar. De tror snarare att det är en 

större risk med nya hus när man ska bygga om och dylikt, det äldre huset har synbarligen 

fungerat i över 100 år.  
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Det var inga problem att finansiera fastigheten, de tog bara kapitalet från det egna kapitalet. 

Det var ett kontaktköp från dag ett, sedan så lånade de i efterhand utan några problem.  

5.10 Intervju – E2 
Intervjun ägde rum 2012-04-18 på telefon med företagets fastighetsansvarig som berättar att 

de hade avyttrat deras fastighetsbestånd under början av 2000-talet. Detta resulterade i att de 

inte hade något intresse i att behålla denna fastighet, då det inte ingår i deras affärsidé. 

Fastigheten var deras sista i deras bestånd med anledningen till att de hade ingått ett långt 

avtal som löpte ut den sista december 2010. Därpå inledde de en försäljningsprocess av deras 

del, då fastigheten ägs gemensamt med en annan ägare. De hade drygt 4 intressenter som var 

intresserade vilket resulterade i en öppen budgivning.  

 

Säljarna hade en egen prisuppfattning om vad de borde få för fastigheten, sedan var det svårt 

att värdera den här typen av fastigheter. Säljarna hade två tredjedelar av intäkterna från 

fastigheten då de hade den kommersiella delen, men delade lika på utgifterna. De gjorde 

löpande en intern värdering med kassaflödesmetoden och en extern värdering och kände till 

slut att de fick betalt för potentialen och var nöjda med slutpriset.  

 

De anser att det är omöjligt att svara på om affären hade skett till samma köpeskilling vid 

motsatt konjunktur. De var ett bra läge 2011 med låga räntor och bra direktavkastningskrav 

och relativt bra hyresnivåer. Det speciella med dessa fastigheter är att det oftast finns en 

efterfrågan oavsett konjunkturläget. Konjunkturen har alltid en påverkan på priset, då 

förväntningar och förtroende spelar en stor roll på marknaden – vad som gäller för stunden. 

De såg ingen nackdel i tidpunkten/konjunkturen att gå ut med fastigheten till försäljning, då 

de menar att dessa typer av fastigheter inte är lika känsliga med tanke på det rådande läget. 

 

Vid försäljningen av fastigheten hade säljarna inte tillräckligt med resurser att kunna utveckla 

fastigheten själva. Tidigare hade de resurserna att bygga om och förvaltning men med tanke 

på avyttring av deras fastighetsbestånd tog de bort den avdelningen vilket har resulterat i att 

de nu outsourcar dessa resurser. 

Sammanfattningsvis kan man säga följande om Transaktion E. Köparen har haft fokus på att 

förvärva innerstadsfastigheter under flera år. Denna fastighet uppfyllde de interna kraven och 
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hade inga alarmerande risker eller nedsidor. Köparen tror att fastigheten kommer ge en 

relativt låg men säker avkastning och räknar med en resligare vinst vid avyttring. 

Säljarna hade avyttrat nästan hela sitt fastighetsbestånd och såg inget behov i att behålla en 

sista fastighet. Deras huvudverksamhet är inte att äga eller förvalta fastigheter vilket 

resulterade i att de ansåg att det kapital som var låst i fastigheten kunde göra större nytta i 

huvudverksamheten.  
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6 Diskussion och slutsats 
 

Vi kan konstatera att de stora skillnaderna mellan de olika aktörerna kretsar kring vilken 

affärsidé företaget har. Ett renodlat fastighetsbolag skiljer sig markant från en organisation 

som Frimurarna, där det primära målet är att äga fastigheten långsiktigt och generera en trygg 

avkastning omkring 5 % per år. Även bolag i undersökningen, som inte har fastigheter som 

sin huvudverksamhet, siktar på att äga en fastighet långsiktigt och generera en bra avkastning 

och en eventuell värdeökning av fastigheten är bara en bonus.  

Huvudanledningen till avyttringen av fastigheten var att säljarna ansåg att kapitalet kunde 

användas på ett bättre sätt. Antingen för att investera i nya projekt eller i form av utdelning till 

investerarna. Alla säljarna visste att de kunde få bra betalt för sina tillgångar eftersom 

fastigheterna ligger belägna i CBD. Motiven skiljer dem främst åt när det handlar om risk och 

affärsidé. Ett av fastighetsbolagen såg en potentiell risk i det faktum att deras fastighet inte 

var klassificerad som en grön byggnad, samtidigt som en annan aktör såg risk i 

ombyggnationer och en hög framtida vakansgrad. En av de tidigare nämnda aktörerna och en 

annan säljare ansåg att fastigheten inte passade in i deras fastighetsbestånd. Huvudverksamhet 

för en av säljarna är inte att äga och förvalta fastigheter och efter företagets interna riktlinjer 

valde de att avyttra fastigheten. I slutändan handlar det om att pengarna kan avkastas bättre i 

andra projekt som gynnar företaget mer och kan öka avkastningen.  

Den viktigaste anledningen till att köparna valt att investera i dessa fastigheter är läget. 

Fastigheterna i detta område anses som en relativt säker och trygg placering utan betydande 

volatilitet. En viss skillnad till motivet av att köpa dessa fastigheter kan vi se mellan de 

renodlade fastighetsbolagen och instituten.  

De renodlade fastighetsbolagen vill köpa mer mark i CBD och utöka sina fastighetsbestånd. 

De tänker i större utsträckning på fastigheternas strategiska fördelar och hur de ska kunna 

förädla fastighetens potential på bästa möjliga vis i form av om- och tillbyggnationer. 

Fastighetsbolagen har ju oftast ett mer transaktionsmässigt synsätt än instituten där man vill 

gå in och nyttja potentialen och få upp hyrorna och generera en bra avkastning och sedan när 

det inte finns så mycket kvar att göra på fastigheten så avyttrar man den. Instituten är generellt 

nöjda med att få ett kontinuerligt kassaflöde till en relativt låg risk. I och med deras 

långsiktiga placeringshorisont är fastigheterna ett bra sätt att diversifiera deras nuvarande 
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portföljer vars majoritet ligger i värdepapper. De söker oftast en kassako som genrerar ett 

kontinuerligt kassaflöde där inga större ingrepp måste ske på fastigheten. 

Fondförvaltare är svåra att kategorisera som aktör, eftersom de uppfyller kraven för både 

fastighetsbolag och institut. De liknar fastighetsbolaget i form av viljan att köpa och räknar 

med den totala avkastningen som mål. Däremot liknar de institutionerna eftersom de försöker 

göra säkra investeringar åt sina investerare, med kontinuerliga utdelningsbara kassaflöden.  

Två av aktörerna valde att köpa en grannfastighet. Detta resulterar i synergieffekter och andra 

utvecklingsmöjligheter samtidigt som de får chansen till en effektivare förvaltning och kan 

minimera utgifterna. Genom att äga grannfastigheten ökar möjligheten att tillgodose behovet 

hos de företag som vill expandera sin verksamhet och behöver större kontorsyta. I mottsatt 

fall kan företag som vill minska sin yta men stanna i området, en större möjlighet till ett 

erbjuda dem något annat alternativ och behålla dem som hyresgäst.  

Alla köpare som har förvärvat en fastighet har gjort interna värderingar där deras enskilda 

avkastningskrav har styrt om affären varit genomförbar. Där man tar hänsyn till flera faktorer, 

däribland; risk, avkastningskrav, tidsperiod och exit yield. Därutöver är det mag- och 

affärskänsla som har styrt besluten. Även förhandlingsprocessen har spelat en större roll i 

vissa fall. Man kan göra antagandet att i större bolag så baseraras besluten mer på diverse 

kalkyler medan i de mindre bolagen så är det magkänslan som spelar en stor roll. Detta 

grundar sig i att ett mindre bolag inte har lika många människor att stå till svars för eller har 

inte samma strikta reglemente hur företaget ska styras jämfört med ett stort fastighetsbolag. 

 

Säljarna av fastigheterna har gjort en intern värdering och en extern värdering vilka har gett 

indikationer på att vad fastighetens värde kan tänka vara. Även indikativa bud, förhandlingen 

och det bokförda värdet har spelat in. Det dåvarande konjunkturläget påverkar alltid 

köpeskilling, genom att man indirekt tar hänsyn till det i sina kalkyler och marknadens övriga 

förväntningar.  Vid ett bättre konjunktursläge hade transaktioner ägt rum, men med högre 

köpeskilling, då trycket är högre på marknaden. Med tanke på att fastighetsbolagen är så pass 

likvida hade de inte behövt sälja sina fastigheter i en lågkonjunktur, då endast de bolag som är 

i obestånd är tvingade till en försäljning. Värt att ha i åtanke är att fastigheterna i CBD inte är 

lika konjunkturkänsliga som i övriga Stockholm.  
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Vi ser en klar distinktion i hur resurserna uppdelas avseende utveckling och skötsel av 

fastigheterna. De renodlade fastighetsbolagen besitter mycket av denna kompetens; de större 

institutionerna väljer att outsourca socialt- och humankapital, då deras enda resurs är i form av 

finansiellt kapital. 

De renodlade fastighetsbolagens huvudverksamhet är att äga och förvalta fastigheter vilket 

medför att de framställt avdelningar som kan utveckla fastigheterna och tillhandahålla dessa 

resurser. Detta görs effektivast genom att ha dessa tillgångar internt. 

För en organisation där huvudverksamheten inte är att äga och förvalta fastigheter kan det bli 

en onödig kostnad att ha en fastighetsavdelning eller mer specifikt att ha en avdelning med 

resurser som arbetar med förvaltning eller anpassning och ombyggnad av fastigheten. Detta 

medför att man lägger detta på entreprenad för att gör det mer effektivt och lönsamt.  

Marjoriteten av köparna såg en hyrespotential i deras fastigheter. Kontrakten kan 

omförhandlas och höjas och vakansgraden kan sänkas med ett mindre åtagande i lokalerna. 

Att göra om ytorna i större grad till en annan användning var inget något av företagen 

kommer att förverkliga. Om marknaden i framtiden skulle tvinga dem till en alternativ 

användning av den kommersiella ytan, skulle det ske i form av transformering till bostäder. 

Utvecklingspotentialen var en annan positiv del av affärerna i form av om- och tillbyggnad 

för majoriteten av köparna. Två av dem kunde dra extra stora fördelar genom hopkoppling 

med deras övriga fastigheter i kvarteret som kunde skapa nya möjligheter exempelvis i form 

av att kunna erbjuda hyresgäster större yta. Om man bortser från att läget är ett av motiven 

bakom ett fastighetsförvärv är det av betydelse att det finns någon potential i fastigheten, 

vilket kan genera till bättre avkastning. 

Köparna såg en möjlighet i att de kunde effektivisera förvaltningen för fastigheterna. En aktör 

tog över en fastighet där förvaltningen tidigare hade skötts externt och kunde nu lägga det 

internt vilket medför lägre kostnader. En annan aktör fick chansen att omförhandla kontraktet 

med en stor förvaltare som tillhandahöll förvaltningen externt åt den tidigare ägaren till 

fastigheten och den nya ägaren kommer fortsätta detta samarbete. En annan köpare valde 

också att använda sig av samma förvaltare eftersom de erbjöd den effektivaste förvaltningen i 

förhållande till pris, kvalitet och alternativ. 

Den enda risken som köparna har sett med sina förvärv är om potentialen de såg i fastigheten 

inte skulle falla in. De köpare som förvärvat fastigheten som inte klassificeras som en ”grön 
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fastighet” ser inga problem med det. Deras fastigheter kan ha högre drift och underhåll, men 

detta kan regleras genom att effektivisera alla undercentraler genom att göra investeringar 

som kommer leda till bättre driftnetton. Det enda risken i dessa fall är om energipriserna 

skulle öka, vilket skulle kunna bli kostsamt. Den enda risken som vi kan se med dessa 

fastighetsförvärv i CBD är om köparna betalar ett ockerpris i förhållande till vad fastigheten 

kan erbjuda för potential. På grund av att city konstant expanderar och kontinuerlig 

exploatering i de nya områden blir CBD mer attraktivare för varje dag och det blir dyrare att 

förvärva en fastighet där då priserna hela tiden kommer att pressas upp i brist på 

nybyggnationer. 

Finansiering av fastigheterna för köparna har inte inneburit något problem då de flesta bolag 

har haft en god bankrelation som de har kunna falla tillbaka på, samtidigt som själva 

fastigheten utgör en säkerhet. Värt att poängtera är att många bolag befinner sig i en situation 

där det är svårt att få hjälp med finansering om man inte har en god bankrelation att falla 

tillbaka på. Alla de fastigheter som vi har behandlat ligger belägna i CBD, som är stadskärnan 

i Stockholms innerstad där det råder ett begränsat utbud på fastighet och det finns limiterade 

byggmöjligheter. Resultatet är att det uppstår en trygghet som går hand i hand med den 

säkerhet som det finns i att investera i dessa tillgångar tillsammans med en god bankrelation. 

 

Sammanfattningsvis kan man dra ett antal slutsatser efter att ha berört detta område. Det 

största motivet bakom ett förvärv i CBD kretsar kring den trygga investeringen. Fastigheten 

generar en stabil avkastning och det finns oftast någon form av uppsida i affären som berör 

hyrespotential och utvecklingspotential i fastigheten så att man kan utveckla den och 

omförhandla hyrorna och öka fastighetens värde. 

 

Man kan dock ställa sig frågan om det handlar om prestigeköp i vissa fall när köparna vill 

handla i CBD för att öka sina bestånd och visa att man har fastigheter i det distriktet. Säljarna 

av fastigheterna känner oftast att de har nyttjat potentialen till max och känner att framtida 

investeringar i fastigheten kan avkastas bättre i andra projekt där det finns mer potential att ta 

del av. 

 

Den dåvarande konjunkturen vid förvärven och försäljningarna har inte haft någon större 

effekt och de vi har intervjuat har menat på att en motsatt konjunktur inte hade påverkat 

köpeskillingen drastiskt. Förklaringen ligger just i fastigheternas läge, då CBD inte är lika 
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konjunkturkänsligt som övriga områden i landet. Vid en märkbart sämre konjunktur hade 

fastigheterna troligtvis inte varit till salu poängterar de vi har intervjuat, då säljarna oftast inte 

har något behov att sälja just då. De har ofta möjlighet att vänta ut en krisartad tid för att 

kunna sälja i en uppåtgående marknad eller på en marknads topp. De som säljer i en 

lågkonjunktur är de bolag som hamnat i obestånd och är tvingade till avyttring. Generellt sett 

är de som handlar i CBD tunga investerare med mycket kapital som söker en säker 

avkastning. En fastighet i CBD kan oftast generera en bättre och säkrare avkastning än att ha 

sitt kapital bundit i olika värdepapper. Detta grundar sig främst i att fastigheterna inte är lika 

konjunkturkänsliga samtidigt som att efterfrågan är större än utbudet.   

 

Slutsatsen man kan dra allmänt om transaktioner på fastighetsmarknaden är att det är läget 

som styr. Oavsett om du köper en fastighet i CDB i Stockholm eller i Kiruna så är det läget 

som har varit den bidragande faktorn till transaktionens pris. Köparna kan ha sett någon form 

av potential i transaktionen, i form av byggrättsoptioner eller annan form av omstrukturering. 

Men det är det geografiska läget som kommer att generera en bra slutprodukt. Detta speglar 

sig också i avkastningskrav och risk, desto mer centraliserad byggnaden ligger desto lägre blir 

faktorerna och tvärt om. I teorin är det läget som styr och är utgångspunkten därpå söker 

köparna olika egenskaper hos fastigheten. Instruktionerna har oftast outnyttjat kapital som de 

vill investera och få en trygg avkastning på medan fastighetsbolagen vill utöka sitt 

fastighetsbestånd som i vissa fall kan bidra till en synergieffekt. Säljarna har däremot känt 

generellt att fastigheten är färdigutvecklad och att pengarna kan avkastas bättre i andra 

projekt. I uppsatsen kan vi se skillnader och dra paralleller mellan de olika aktörernas 

beteenden på lokal nivå, där den mest bidragande faktorn till de olika 

fastighetsinvesteringarna är företagens interna mål och affärsidé.       
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9 Bilaga 

 9.1 Frågor till köparna: 

 
- Vad var motivet bakom förvärvet? 

- Vilka anledningar fanns det att betala den köpeskilling som ni gjorde?  

- Påverkade det dåvarande konjunkturläget era beslut? 

- Skulle affären skett till samma köpeskilling vid motsatt konjunktur? 

- Hade ni tillräckligt med resurser då att kunna utveckla fastigheten själva?  

- Vilka upp- och nedsidor/risker såg ni i affären? 

· Hyrespotentialer? 

· Effektivare förvaltning? 

· Utvecklingspotential? 

· Alternativ användning? 

- Hur gick ni tillväga för att finansiera fastigheten, förekom det några problem?  

9.2 Frågor till säljarna: 

 
-Vad var motivet bakom försäljningen? 

- Hur bestämde ni priset?  

- Påverkade det dåvarande konjunkturläget era beslut? 

- Skulle affären skett till samma köpeskilling vid motsats konjunktur? 

- Hade ni tillräckligt med resurser då att kunna utveckla fastigheten själva?  
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3 Jämförelse av transaktionerna: 
 
Table 1 

Tran

sakti

on 

Inblandade Investerarkategori Motiv 

Köpare Säljare Köpare Säljare Köpare Säljare 

A LO Niam Övriga företag Renodlat 

fastighetsbolag/ 

Institution 

Outnyttjat kapital Fastigheten var 

färdigutvecklad 

B Hufvudstaden Fabege Renodlat 

fastighetsbolag 

Renodlat 

fastighetsbolag 

Passar in i 

beståndet + 

Synergieffekt 

Låg avkastning + 

risk i form av 

framtida vakanser 

C Cordea Savills Diligentia Renodlat 

fastighetsbolag/ 

Institution 

Renodlat 

fastighetsbolag 

Uppfyllde 

avkastningskraven 

Platsade inte in i 

beståndet 

D Frimurarna Home 

Properties 

Institution Renodlat 

fastighetsbolag  

Outnyttjat kapital + 

synergieffekt 

Öka den finansiella 

styrkan 

E Balder Posten AB Renodlat 

fastighetsbolag 

Övriga företag Expandera i CBD Avveckla 

fastighetsbeståndet 

Tabell 7.1 Jämförelse  

 


