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Sammanfattning  
  
  Titel: Kommersiella fastigheter på auktion 

- En kartläggning av auktionsformatets för- och nackdelar 
Författare Hampus Ulriksson 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 
Examensarbete nummer 158 
Handledare Björn Berggren 

Inga-Lill Söderberg 
Nyckelord Kommersiella fastigheter, Auktion, Exekutiv auktion. 
   
Denna uppsats undersöker hur väl auktionsformatet fungerar vid köp och försäljning av 

kommersiella fastigheter. Detta kontrasteras mot den vanliga underhandsförsäljningen för att 

kunna avgöra vilka för- och nackdelar det finns med att använda sig av auktionsförfarandet. I 

uppsatsen undersöks även i vilken mån det föreligger skillnader mellan den kommersiella 

auktionen och den exekutiva auktionen, och även hur dessa skillnader påverkar eventuella 

köpare.  

 

Utifrån en kvalitativ intervjustudie med aktörer som tidigare använt sig av auktionen som 

köp- eller försäljningsmedium, samt med utgångspunkt i befintlig teori, resoneras det kring 

vilka parametrar som påverkar beslutet att delta eller inte delta i ett auktionsförfarande. 

 

Av undersökningen framgår det att kommersiell auktion hittills inte har varit lika 

kostnadseffektivt som underhandsförsäljning för säljarens del, till stor del på grund av hur 

mäklararvoden avgörs. För köparens del finns det risker med den kommersiella auktionen, 

dessa grundar sig främst i säljarens incitament att verkligen fullfölja auktionen. 

 

Det framgår även att den exekutiva auktionen är ett effektivt sätt att lösa komplicerade 

utmätningar. Finansieringsfrågan gör dock att många konkurser leder till förhandlingar mellan 

fordringsägare och fastighetsköpare för att kunna lösa situationen utan ett 

exekutionsförfarande.  
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Abstract  
  
  Title: Commercial real estate at auction 

- A survey of the benefits and drawbacks by using auctions 
Authors Hampus Ulriksson 
Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 
Thesis number 158 
Supervisor Björn Berggren 

Inga-Lill Söderberg 
Keywords Commercial real estate, Auction, Foreclosure. 
   
This thesis examines how well the auction functions when it comes to the purchase and sale 

of commercial real estate. This is put in contrast to the usual direct sales in order to determine 

what advantages and disadvantages there are in using the auction. The thesis also examines to 

which extent there are differences between commercial auctions and auctions as a result of 

foreclosure, and furthermore how these differences affect potential buyers. 

 

Based on interviews with those who previously bought or sold real estate using auctions, as 

well as using existing theory in the subject, the thesis discusses the parameters that affect the 

decision to participate or not to participate in the auction process. 

 

The study has shown that the commercial auction so far has not been as cost effective as 

direct sales from the seller’s point of view, largely because of how the brokerage is decided. 

From the buyer’s point of view there are certain risks associated with the commercial auction, 

these are primarily based on the seller's incentive to really follow through with the auction. 

 

It is also clear that the executive auction is an effective way to solve complex foreclosures. 

Difficulties with financing, however, means that many bankruptcies leads to negotiations 

between creditors and property buyers to be able to resolve the matter without an auction. 



 

 
4 

 

Innehållsförteckning	  
1	  Inledning	  .........................................................................................................................................	  5	  
1.1	  Bakgrund	  ..............................................................................................................................................	  5	  
1.2	  Syfte	  och	  frågeställning	  ....................................................................................................................	  6	  
1.3	  Avgränsningar	  .....................................................................................................................................	  6	  

2	  Metod	  ...............................................................................................................................................	  8	  
2.1	  Metodval	  ................................................................................................................................................	  8	  
2.1.1	  Intervjuer	  ..........................................................................................................................................................	  8	  
2.1.2	  Litteraturstudier	  ............................................................................................................................................	  8	  

2.2	  Val	  av	  intervjuobjekt	  ........................................................................................................................	  8	  
2.3	  Beskrivning	  av	  respondenter	  ........................................................................................................	  9	  
2.3.1	  Hemfosa	  Fastigheter	  ....................................................................................................................................	  9	  
2.3.2	  Kungsleden	  AB	  ................................................................................................................................................	  9	  

3	  Teoretisk	  utgångspunkt	  .........................................................................................................	  10	  
3.1	  Auktionsförfarande	  .........................................................................................................................	  10	  
3.2	  Att	  sälja	  fastigheter	  på	  auktion	  ...................................................................................................	  11	  
3.3	  Exekutiv	  auktion	  ..............................................................................................................................	  12	  
3.4	  Övriga	  utgångspunkter	  ..................................................................................................................	  12	  

4	  Resultat	  av	  intervjustudier	  ....................................................................................................	  14	  
4.1	  Fastighetsauktionens	  aktualitet	  .................................................................................................	  14	  
4.2	  Att	  köpa	  fastigheter	  på	  auktion	  ...................................................................................................	  15	  
4.2.1	  Inför	  auktionen	  ............................................................................................................................................	  15	  
4.2.2	  Under	  auktionen	  .........................................................................................................................................	  16	  

4.3	  Att	  sälja	  fastigheter	  på	  auktion	  ...................................................................................................	  18	  
4.4	  Förfarande	  ..........................................................................................................................................	  18	  

5	  Analys	  ............................................................................................................................................	  20	  
5.1	  Fastighetsauktionens	  aktualitet	  .................................................................................................	  20	  
5.2	  Att	  köpa	  fastigheter	  på	  auktion	  ...................................................................................................	  20	  
5.2.1	  Inför	  auktionen	  ............................................................................................................................................	  20	  
5.2.2	  Under	  auktionen	  .........................................................................................................................................	  21	  

5.3	  Att	  sälja	  fastigheter	  på	  auktion	  ...................................................................................................	  22	  
5.4	  Förfarande	  ..........................................................................................................................................	  22	  

6	  Slutsatser	  .....................................................................................................................................	  23	  

7	  Källförteckning	  ..........................................................................................................................	  25	  
7.1	  Tryckta	  källor	  ....................................................................................................................................	  25	  
7.2	  Elektroniska	  källor	  ..........................................................................................................................	  25	  

8	  Bilagor	  ...........................................................................................................................................	  27	  
Bilaga	  1	  -‐	  Intervjumall	  ...........................................................................................................................	  27	  

 



 

 
5 

1 Inledning 

1.1	  Bakgrund	  

De senaste fyra åren har antalet fastigheter som sålts genom exekutiv auktion varit markant 

större än de närmsta föregående åren innan dess. Detta är till stor del en följd av att ett par 

större fastighetsbolag har försatts i konkurs den senaste tiden.1  

  

Under 2011 försattes Kefren Properties IX i konkurs.2 Utmätningen av bolagets tillgångar 

möttes med stort intresse av fastighetsbranschen på grund av den stora mängd fastigheter som 

ingick i beståndet och som därmed skulle komma att bjudas ut på auktion. Det rörde sig om 

nästan 150 kommersiella fastigheter som var spridda över en stor del av landet.3  

 

Intressenter var såväl rikstäckande fastighetsbolag som mindre lokala aktörer. Det visade sig 

även i efterhand att lokala investerare kom att stå för en stor del av köpen som skedde under 

den så kallade rekordauktionen. På grund av det stora antalet objekt tvingades man dela upp 

auktionen på 12 dagar.4  

 

Även tidigare under 2011 var det ett stort fastighetsbestånd ute till försäljning på grund av att 

Landic VII begärts i konkurs. Denna gång omfattade beståndet 57 fastigheter vilket inte var i 

paritet med Kefren-auktionen men det rörde sig ändå om ett relativt stort fastighetsbestånd, 

spritt över hela 42 orter.5 

 

På grund av det stora intresset vid de ovan nämnda auktionerna valde Catella Corporate 

Finance under 2012 att initiera en auktion där några fastighetsbolag hade möjlighet att ställa 

ut fastigheter till försäljning. Denna gång skedde försäljningen alltså inte på grund utav tvång, 

vilket är fallet vid exekutiv auktion, här handlade det snarare om att man såg potential i 

auktionsformatet som försäljningsmedium.6 

 

                                                
1 Kronofogdemyndigheten (1) 
2 Fastighetsvärlden (1) 
3 Fastighetsvärlden (2) 
4 Fastighetsvärlden (3) 
5 Fastighetsvärlden (4) 
6 Palutko Macéus, 2012-10-26. 
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Det hela resulterade i nio fastighetsbolag som ställde ut cirka 50 fastigheter till försäljning, av 

dessa 50 så hittade ungefär hälften nya ägare under auktionen. Att inte alla fastigheter skulle 

bli sålda var mer eller mindre väntat men den låga försäljningsgraden var med största 

sannolikhet något av en besvikelse för många. Trots detta kan flera frivilliga auktioner av 

detta slag vara att vänta i framtiden enligt indikationer från Catella Corporate Finance.7 

1.2	  Syfte	  och	  frågeställning	  

Syftet med uppsatsen är att kartlägga och analysera de aspekter som särskiljer auktionen som 

försäljningsmedium samt hur detta påverkar både köpare och säljare av kommersiella 

fastigheter. Författaren hoppas kunna klargöra vad som driver de aktörer som tidigare har 

köpt eller sålt på auktion och hur de i efterhand har upplevt auktionens funktionalitet. 

 

Förhoppningsvis skall detta kunna bidra till diskussionen kring huruvida det framöver borde 

ske mer eller mindre auktioner av kommersiella fastigheter. Möjligen skulle det även kunna 

fungera som beslutsunderlag för den som funderar på att köpa eller sälja fastigheter genom ett 

auktionsförfarande.  

 

Den exekutiva auktionen, som har till syfte att driva in obetalda fordringar, kommer till stor 

del att utgöra en utgångspunkt för denna uppsats då denna typ av auktion är relativt vanlig i 

Sverige. På grund av att en exekutiv auktion skiljer sig till viss del från en frivillig auktion 

kommer uppsatsen även att ta upp i vilken mån detta påverkar en potentiell köpare. 

 

Det ovanstående kan reduceras till följande frågeställning: 

 

Vilka för- och nackdelar finns vid försäljning av kommersiella fastigheter genom auktion?  

1.3	  Avgränsningar	  

Då kandidatuppsatsen till sitt format är begränsad vad gäller tidsåtgång kommer rapporten 

endast att utgå från den svenska marknaden. Författaren tror däremot att det finns åtskilligt att 

hämta från andra länder när det gäller detta ämne, mycket på grund av att olika länders 

regelverk och övriga förutsättningar till stor del kan påverka attraktiviteten hos 

auktionsförfarandet.  

                                                
7 Fastighetsvärlden (5) 
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Det finns sedan tidigare ett antal statistiska och tekniska undersökningar kring 

fastighetsauktioner. Då dessa möjligen kan ge konkreta numeriska svar ger detta endast en 

svag insikt i hur de olika aktörerna resonerar kring auktionen. Detta arbete fokuserar därför 

mindre på statistiska samband och mer på hur de olika aktörerna agerar. 

 

En annan gränsdragning som har gjorts är att arbetet endast kommer att omfatta kommersiella 

fastigheter och inte privatbostäder. Även bostadsauktioner är ett intressant ämne men då 

aktörerna på den kommersiella marknaden med största sannolikhet resonerar olika än den som 

söker en bostad skiljs dessa åt i rapporten. 
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2 Metod 

2.1	  Metodval	  

2.1.1	  Intervjuer	  

Detta arbete utgörs till största del av en kvalitativ undersökning. Till skillnad från en 

kvantitativ metod utgår den kvalitativa från exempelvis en persons egna uppfattningar av ett 

visst ämne. I detta fall består den kvalitativa undersökningen av intervjuer med personer som 

är väl insatta i fastighetsbranschen och som har erfarenhet av fastighetsauktioner sedan 

tidigare.  

 

Intervjuerna i detta arbete är till sin form semistrukturerade vilket innebär att frågorna inte 

kräver en bestämd ordningsföljd. På så sätt är det möjligt att undvika att en sådan ordning 

dikterar hela intervjun, en strikt strukturerad intervju lämnar nämligen mindre utrymme för 

utsvävningar och reflektioner som faller utanför ramen av frågor.8 I detta fall är det viktigt att 

alla möjliga åsikter tas till vara på för att eventuellt lyfta fram synvinklar som inte omfattas av 

intervjufrågorna.  

 

Intervjuerna har genomförts på plats hos varje företag, detta har öppnat upp goda möjligheter 

för följdfrågor och diskussion. 

 

Frågorna som utgjorde grunden till intervjuerna återfinns under Bilaga 1. 

2.1.2	  Litteraturstudier	  

I den mån det finns tillgängligt hämtas teori från tidigare studier med liknande 

ämnesomfattning och tillämpas därefter i denna undersökning. Som tidigare nämnts finns det 

en mängd artiklar i ämnet som utgår ifrån en statistisk eller kvantitativ metod, dessa har inte 

nödvändigtvis samma fokus som detta arbete men utgör ändå en god teoretisk grund att 

utveckla vidare. 

2.2	  Val	  av	  intervjuobjekt	  

För att få så givande intervjuer som möjligt har intervjuobjekten valts ut efter deras aktivitet i 

tidigare auktioner. På detta sätt fås åsikter från dem som faktiskt har erfarenhet av köp på 
                                                
8 Johannessen och Tufte, 2003, s. 97-98. 
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fastighetsauktion, med dessa erfarenheter bör det gå att utvärdera hur auktionen har fungerat 

som försäljningsmedium.  

 

Intervjuobjekten är personer med transaktionsansvar från större svenska fastighetsbolag. 

Urvalet gjordes utifrån vilka som varit involverade i de senaste årens stora 

fastighetsauktioner. Information kring dessa auktioner och vilka som medverkat har hämtats 

från branschpressens rapportering, främst från tidskriften Fastighetsvärlden. 

2.3	  Beskrivning	  av	  respondenter	  

För att få en uppfattning av vilka sorters aktörer det är som har intervjuats ges nedan en 

kortare beskrivning av de medverkande. 

2.3.1	  Hemfosa	  Fastigheter	  	  

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med en uttalad ambition om att bedriva långsiktig 

förvaltning och vara en ansvarsfull hyresvärd. De har även som målsättning att tillvarata 

affärsmöjligheter på den svenska fastighetsmarknaden genom att kunna genomföra snabba 

fastighetstransaktioner. Hemfosa har för närvarande ett fastighetsbestånd till ett värde om 

cirka 17 miljarder kronor.9 

 

Från Hemfosa har Lars Thagesson, transaktionschef, intervjuats. 

2.3.2	  Kungsleden	  AB	  

Kungsledens kärnverksamhet är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter. De 

arbetar aktivt med att optimera bolagets fastighetsportfölj och därför är fastighetstransaktioner 

ett viktigt medel för att kunna nå bästa avkastning.10 Deras fastighetsinnehav värderas till 

cirka 15.8 miljarder kronor.11 

 

Från Kungsleden har Andreas Norberg, projektledare transaktioner, intervjuats. 

 

                                                
9 Hemfosa (1) 
10 Kungsleden (1) 
11 Kungsleden (2) 
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3 Teoretisk utgångspunkt 

3.1	  Auktionsförfarande	  

Auktionsförfarandet kan gå till på ett flertal olika sätt:  

 

Slutet anbud; Detta innebär att varje intressent lämnar in ett hemligt anbud gällande det objekt 

som auktioneras ut. Anbuden redovisas inte för någon av de andra intressenterna och vinnare 

av auktionen är den som lämnat in det högsta anbudet. Även efter den avslutade auktionen 

kan anbuden hållas hemliga, detta försvårar dock för vinnaren om denne är intresserad av att 

veta om köpet eventuellt gjordes till ett stort överpris jämfört med de andra intressenternas 

anbud.12 

 

En variation av denna typ av auktionsförfarande är att vinnaren av budgivningen inte betalar 

det vinnande budet, utan istället betalar det näst högsta anbudet. På detta sätt riskerar inte en 

enskild budgivare att betala till överpris gentemot den näst högsta budgivaren. 

 

Engelsk auktion; På engelska open ascending-price auction. Detta är vad som vanligen 

förknippas med en auktionsförsäljning då det rör sig om öppna bud. Här bestämmer 

auktionsförrättaren ett utropsbud och låter därefter intressenterna stegvis höja detta med nya 

bud tills man når den nivå där endast en intressent återstår, på grund av att de andra varken 

vill eller kan lägga ett högre bud. Det vinnande budet utgörs då alltså av det senaste och 

därmed högsta. 

 

En något ovanligare variant är en Holländsk auktion. Till sitt format liknar den en Engelsk 

auktion men med den skillnaden att här bestämmer auktionsförrättaren ett belopp som ligger 

så pass långt över det bedömda värdet att ingen kan tänkas buda, därefter sänks prisnivån 

stegvis tills någon köpare är beredd att betala det efterfrågade beloppet.13  

 

Utöver de ovan nämnda tillvägagångssätten finns en mängd andra men de ovanstående får 

illustrera att auktionsförfarandet kan genomföras på vitt skilda sätt. I praktiken används nästan 

                                                
12 Quan, 1994, s. 25. 
13 Vickrey, 1961, s 14-15. 
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uteslutande engelsk auktion och slutna anbud vid de exekutiva auktioner som genomförs av 

Kronofogdemyndigheten.14 

3.2	  Att	  sälja	  fastigheter	  på	  auktion	  

En auktion är till sitt format sett en effektiv metod att sälja flera objekt. Flera intressenter kan 

närvara vid ett och samma försäljningstillfälle trots att de kan ha skilda målsättningar 

angående vilka objekt som skall förvärvas. Att på detta sätt koncentrera flertalet försäljningar 

till ett och samma tillfälle skulle rimligen kunna innebära sänkta kostnader för säljaren i form 

att till exempel marknadsföring och administration som annars skulle ske separat för varje 

enskilt objekt.15 

 

En auktion av flera objekt kan innebära att objekten skiljer sig stort från varandra vad gäller 

till exempel egenskaper och geografiskt läge. Det kan även innebära en försäljning av mer 

eller mindre homogena fastigheter som är koncentrerade till samma plats och har samma 

användningsområde. I det senare fallet är det inte ovanligt att de likartade fastigheterna budas 

ut först som en enda paketerad enhet och därefter var för sig, därefter sker försäljningen på det 

sätt som genererar mest intäkter för säljaren.  

 

En konsekvens av att sälja flera fastigheter vid ett och samma auktionstillfälle är de objekt 

som budas ut kommer i kontakt med flera potentiella köpare än vad som annars skulle vara 

fallet. Detta bör vara fördelaktigt för säljaren som kan tänkas få in fler eller högre bud än vad 

som annars skulle vara att vänta. Antag till exempel att en kapitalstark köpare endast har 

planerat att köpa ett objekt på en auktion. Under auktionens gång märker köparen däremot att 

en av de andra fastigheterna inte får några bud och denne ser därför en möjlighet att förvärva 

denna fastighet till ett rabatterat pris i jämförelse med köparens uppfattning om vad 

fastigheten är värd. 

 

Det ovan nämnda bör därmed innebära att vid en auktion av flera objekt ökar säljaren sina 

möjligheter att nå ut till eventuella köpare. Det kan även innebära stora möjligheter för en 

investerare som söker fler potentiella förvärv, även om dessa förvärv då riskerar att bli 

förhastade.  Huruvida sådana förhastade köp förekommer och i så fall utgör en risk kommer 

att diskuteras senare i uppsatsen. 
                                                
14 Kronofogdemyndigheten (2) 
15 Lusht, 1996, s. 518-519. 
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En teori som diskuterats frekvent angående auktioner som omfattar flera objekt är något som 

kommit att kallas för ”the afternoon effect”.16 Denna säger att desto längre in i auktionen 

desto lägre kommer prisnivån att hamna, detta blir särskilt tydligt för homogena objekt som 

säljs vid en auktion. Med andra ord menar denna teori att två likadana objekt som säljs under 

olika tidpunkter vid en och samma auktion kommer att generera olika bud på grund av att den 

allmänna prisnivån sjunker desto längre auktionen fortskrider.17 Denna teori kommer inte att 

analyseras vidare i den här uppsatsen men ger ändå en antydan om att en investerare 

eventuellt kan göra köp till lägre pris genom att strategiskt planera sin budgivning under en 

auktion.  

3.3	  Exekutiv	  auktion	  

Som tidigare nämnts skiljer sig den exekutiva auktionen från en frivillig auktion och detta kan 

möjligen påverka hur en köpare resonerar. Vid köp på exekutiv auktion går det inte att i 

efterhand åberopa några fel på den köpta fastigheten. Den ropas alltså ut i befintligt skick.18 

Detta bör innebära att en köpare gör en än mer noggrann undersökning av fastigheten för att 

på så vis förvissa sig om att det inte kommer att uppstå några oväntade kostnader efter 

förvärvet.  

 

Köparen kan även tänkas göra avdrag från det belopp denne är villig att betala för att 

kompensera för denna risk. En köpare med stark riskaversion bör därför rimligen inte vara 

beredd att betala fullt lika mycket vid en försäljning som sker exekutivt som vid en vanlig 

transaktion.  

3.4	  Övriga	  utgångspunkter	  

Nedan följer ett antal hypoteser som baseras på författarens kunskaper innan studiens början. 

Dessa hypoteser kommer att komplettera den teori som hämtats från befintligt litteratur för att 

utgöra en utgångspunkt för den kvalitativa studien. 

  

Det finns en generell uppfattning om att det går att göra ”klipp” på exekutiv auktion. 

                                                
16 Quan, 1994, s. 31. 
17 Ashenfelter och Genesove, 1992, s. 501. 
18 Utsökningsförordningen 12 kap. 15 § 2 st. 
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Då den exekutiva auktionen per definition innebär att tillgångar skall säljas för att återbetala 

gäldenärens skulder finns det ett tvingande moment i försäljningen. Gäldenären har alltså inte 

möjlighet att undgå utmätningen, med andra ord skall tillgångarna säljas oavsett gäldenärens 

åsikt. 

 

Det ovanstående skiljer sig givetvis från underhandsförsäljning där säljaren kan välja att neka 

ett köpeanbud helt efter eget tycke. Det tvingande momentet i den exekutiva auktionen kan 

innebära att många har uppfattningen av att det går att göra kraftigt rabatterade köp, detta 

skulle därmed innebära ett större intresse för exekutiva auktioner bland köparna. 

 

Något som talar emot detta är att auktionsförrättaren kan neka ett anbud, trots att det är det 

högsta av alla inkomna, om det anbudet skulle innebära att skyddsbeloppet inte täcks. Inom 

auktionsteori kallas detta för reservationspris, det lägsta pris säljaren kan godta för att 

genomföra transaktionen. 

 

Det är bättre ur kostnadssynpunkt att sälja flera fastigheter samtidigt med ett 

auktionsförfarande, med avseende på till exempel mäklarkostnader och marknadsföring. 

I likhet med stordriftsfördelar hos en producent bör det även finnas fördelar hos en säljare vid 

försäljning av ett större antal fastigheter, i motsats till att sälja dem var för sig. Genom att 

sälja en större mängd fastigheter vid samma tillfälle är det rimligt att anta att den 

genomsnittliga kostnaden för till exempel administration och marknadsföring är mindre per 

fastighet. Detta skulle då vara till fördel för auktionsformen som försäljningsmedium. 

 

Det förekommer förhastade köp vid auktionsförfarandet. Detta kan innebära en risk för 

investeraren.  

Vid en exekutiv auktion uppstår ett köpläge utan att någon köpare nödvändigtvis visat intresse 

i ett tidigare skede. Det kan därför uppstå situationer där en investerare köper ett objekt som 

kanske inte alls hade köpts om det inte hade bjudits ut på auktion.  

 

Det kan även vara så att investerare lockas att köpa fastigheter på auktionen endast av den 

anledningen att de kan ropas in till ett lågt pris i relation till det bedömda marknadsvärdet. 

Detta skulle eventuellt kunna innebära en risk för investeraren om objekt köps impulsmässigt 

och utan att ha undersökts i förväg.  
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4 Resultat av intervjustudier 
I denna del sammanställs intervjuerna efter de huvudsakliga ämnen som utretts, denna del 

innehåller enbart information som erhållits från intervjuerna. För att läsaren skall kunna 

förhålla sig objektiv till intervjuresultaten framgår det inte explicit vilket intervjuobjekt som 

uttryckt vad.  

4.1	  Fastighetsauktionens	  aktualitet	  	  

Vid intervjuerna framgick att samtliga respondenter har följt de senaste årens stora auktioner 

med intresse. I vilken utsträckning de sedan deltagit i budgivning varierar men de har båda 

gjort förvärv vid exekutiv auktion.  

 

Av störst intresse var framförallt Kefren-auktionen, dels på grund av dess storlek men även då 

fastighetsbeståndet som auktionerades ut var väl känt sedan tidigare, både vad gäller hus och 

hyresgäster. Fastighetsbeståndet i detta fall utgjordes av fastigheter som ansågs passa väl in i 

både Hemfosas och Kungsledens befintliga portföljer. Vid Kefren-auktionen skall det även ha 

funnits stora möjligheter att förbättra ett sedan länge osunt fastighetsbestånd. På grund av 

Kefren Properties obestånd såg vissa aktörer att det fanns flera fastigheter med eftersatt 

underhåll och missnöjda hyresgäster, detta skulle därför med relativt enkla medel kunna 

åtgärdas och därefter ge ett bättre resultat.  

 

Vid intervjuerna framgick att lokala aktörer har varit mer aktiva än väntat, särskilt vid Kefren-

auktionen stod de lokala köparna för en stor del av förvärven. De intervjumedverkande tror 

bland annat att god lokalkännedom och en befintlig verksamhet i området gör att en lokal 

köpare kan värdera en fastighet högre än de fastighetsbolag som täcker större regioner.  

 

Vad gäller exekutiv auktion i allmänhet framhåller båda respondenterna att det i många 

konkurser aldrig leder så långt som till ett exekutivförfarande. Den som är fordringshavare i 

konkursen söker hellre någon som kan ta över krediten, detta innebär uppgörelser där man 

som förvärvare använder sig av befintlig finansiering av fastigheterna. Detta tillvägagångsätt 

underlättar för både finansiär och förvärvare, särskilt då finansieringsfrågan kan vara något av 

en komplikation vid större förvärv. En respondent anser att detta ofta är den bästa lösningen 

för alla inblandade parter, däremot är det inte alltid möjligt att nå en sådan uppgörelse vilket 

var fallet i Kefren Properties konkurs, där den befintliga finansieringen utgjordes av en 
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komplicerad obligationsstruktur. I det fallet är det då en enklare lösning att sälja fastigheterna 

exekutivt och på så sätt kunna skapa en ny finansieringsstruktur från grunden. 

 

Respondenterna anser att den senaste auktionen, som initierades på en frivillig basis, var ett 

mycket intressant projekt men det fanns även en viss skepsis då man var väldigt osäker på hur 

den skulle gå. Den tidigare Kefren-auktionen hade tydligt visat att det fanns många 

intressenter runtom i landet men huruvida auktionen skulle bli en etablerad försäljningsform 

av kommersiella fastigheter var man tveksam till. I efterhand misstänker nu respondenterna 

att det kommer dröja länge tills det görs ett nytt försök med denna typ av frivillig auktion.  

4.2	  Att	  köpa	  fastigheter	  på	  auktion	  

4.2.1	  Inför	  auktionen	  

Tack vare god branschkännedom har det varit möjligt för respondenterna att följa de senaste 

årens stora auktioner redan från ett tidigt skede, när det gäller de exekutiva auktionerna har de 

ofta bevakats sedan den ursprungliga ägaren närmat sig konkurs. Fordringshavare i 

konkurserna (banker och andra finansiärer) har stora incitament vad gäller att få konkursboets 

fastigheter sålda, av denna anledning för de ofta dialoger med de potentiella köparna innan 

auktionen sker. Fastighetsbolagen som ingår i denna kategori av möjliga köpare underlättas 

därmed i sitt beslutstagande. 

 

Vikten av att undersöka de fastigheter som skall förvärvas betonas av båda respondenterna. 

Detta behöver inte nödvändigtvis innebära någon större skillnad från det arbete som krävs vid 

vanlig underhandsförsäljning. Samtliga är medvetna om att det vid exekutiv auktion inte är 

möjligt att åberopa fel på fastigheterna i och med att de säljs i befintligt skick. Detta ses som 

en större risk än köp genom underhandsförsäljning där dolda fel kan berättiga ersättning från 

säljaren. I de fall där det föreligger en särskild osäkerhet kring en fastighet kompenseras detta 

ibland genom att göra avdrag på priset, även om detta visar sig vara något olika aktörerna 

emellan. I de fall man eventuellt gör ett sådant avdrag upplevs det vara svårt att prissätta den 

risken. Väljer man att göra en god genomlysning skall något avdrag inte behöva göras anser 

en aktör, alternativet skulle vara att lägga ner mindre jobb initialt och göra ett allt större 

avdrag för risk vid värderingen.  
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En aktör påpekar att det är viktigt att ha en struktur inom sin egen organisation som innebär 

korta beslutsvägar och stor flexibilitet för att vara lämpad att handla på auktion. Exempelvis 

kan ett fastighetsbolag som ägs institutionellt kräva godkännanden för att kunna genomföra 

förvärv, sådant kan möjligen ta tid. Dessutom finns det aktörer som till stor del förlitar sig på 

kompetens genom konsultbasis, för dessa kan det bli dyrt att genomlysa ett stort 

fastighetsbestånd inför en auktion, i jämförelse med om kompetensen finns internt i företaget. 

Den som använt sig av konsulter kommer även att ha direkta kostnader även om något köp 

aldrig görs på auktionen.  

 

Som nämnts tidigare är finansieringsfrågan viktig att lösa inför en auktion. Då det kan röra sig 

om väldigt stora belopp tar banken även betalt för att avsätta kapital och hålla en 

kreditmöjlighet öppen. Om en investerare sedan inte genomför något förvärv kommer 

upprättandet av krediten att ha varit förgäves och en kostnad som inte ledde till framtida 

intäkter.  

4.2.2	  Under	  auktionen	  

Respondenterna uppger att de i tidigare auktioner har hållit sig väl till sina egna 

reservationspriser, det finns sällan skäl att följa en budgivning som skenar iväg från det värde 

man själv uppskattar. En av aktörerna har i viss mån valt att allokera om de planerade 

utgifterna, när det varit möjligt att köpa någon fastighet till ett lägre pris än väntat har 

överskottet därför kunnat användas för att höja sin budgivning på andra fastigheter. En av 

respondenterna anser att om det finns särskilda skäl, till exempel att man äger en 

grannfastighet till den fastighet som ropas ut på auktion, kan det finnas anledning att gå över 

sitt ursprungliga reservationspris. 

 

Något som skiljer de båda respondenterna åt är inställningen till att göra impulsmässiga köp. 

Där vissa helt håller sig till sin förutbestämda strategi väljer andra att eventuellt köpa 

fastigheter som från början inte var planerade, på grund av att det öppnat sig möjligheter för 

att göra väldigt billiga köp. Den opportunistiske köparen ser detta som en möjlighet snarare än 

en risk, och tack vare att man innan auktionen undersökt samtliga fastigheter har man 

någorlunda god kännedom om vilka förutsättningar som gäller för det specifika objektet. Det 

skall även nämnas att de fastigheter som förvärvas impulsmässigt ofta är mindre och utgör 

inget betydande värde i relation till den totala fastighetsportföljen. 
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En av respondenterna upplever det som att många besöker de stora auktionerna i förhoppning 

om att kunna göra just väldigt billiga förvärv. Att konkursförvaltaren sedan skall godkänna 

buden tros inte avskräcka nämnvärt från att lägga låga bud. Att lägga ett initialt väldigt lågt 

bud kan av vissa anses vara löjeväckande men det skadar inte heller att försöka. När säljaren 

tydligt förmedlar till intressenterna vad som krävs för att buden skall accepteras uppskattas av 

många köpare, framgår det i båda intervjuerna. Det påtalas även att det kan vara svårare att 

bedöma vad som är ett lågt bud när det kommer till större belopp, till exempel kan man ställa 

sig frågan om 300 miljoner kronor, vilket är mycket pengar, kan anses vara ett alltför lågt bud 

på en fastighet värderad till 500 miljoner. Dock är det endast ett fåtal aktörer som budar vid 

sådana belopp vilket innebär att den frågeställningen inte bör vara särskilt vanlig. 

 

Från en av intervjuerna framgår det att trygghet för samtliga parter är en viktig förutsättning 

för auktionsprocessen. Det upplevdes vara en viss skillnad i detta avseende mellan Kefren-

auktionen och den frivilliga auktionen, främst då Kefren-auktionen skedde exekutivt och 

därmed innebar starka incitament för säljaren att fullfölja transaktionerna. Under den frivilliga 

auktionen hade säljarna inte något tvång på sig att genomföra några transaktioner och det var 

även möjligt för dem att ta bort sina objekt från auktionen innan den påbörjats. För köparnas 

del fanns det därmed en viss osäkerhet, som köpare vill man ogärna lägga resurser på att 

värdera och undersöka en fastighet om den sedan inte kommer att ropas ut vid 

auktionstillfället. 

 

En av respondenterna tror att en auktion kan vara ett bra forum för den mindre erfarne 

fastighetsköparen då det tydligt framgår vad andra är beredda att betala för en viss fastighet. 

För den mindre erfarne köparen blir det därigenom lättare att avgöra vad som är en rimlig 

prisnivå till skillnad från om ett bud skall lämnas till en mäklare vid underhandsförsäljning. 

Trots detta har de båda intervjumedverkande upplevt att många räds att köpa genom auktion, 

främst de som har mindre kunskaper inom fastighetsområdet sedan tidigare. En indikator på 

detta kan vara de transaktioner som förekommer en kort tid efter auktionstillfället, i flera fall 

har fastigheter köpts av etablerade fastighetsbolag genom auktion för att sedan köpas till ett 

något högre pris av en lokal aktör som var med på auktionen men inte deltog i budgivningen. 

De båda respondenterna tror att detta beror på att det upplevs som tryggare för den mindre 

erfarne köparen. Detta kan även vara fördelaktigt för den ursprungliga köparen som får en 

möjlighet att snabbt avyttra fastigheten och göra en vinst på affären. 
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4.3	  Att	  sälja	  fastigheter	  på	  auktion	  

Tidigare nämndes det att båda respondenterna och deras respektive företag har följt den 

senaste frivilliga auktionen med stort intresse. Vid det tillfället valde Hemfosa att ställa ut 

några fastigheter till försäljning medan Kungsleden avstod. Båda var skeptiska redan i förväg 

men då man bland annat kände till att detta var en vedertagen metod i Storbritannien och vissa 

andra länder fanns en nyfikenhet kring förfarandet.  

 

Huruvida auktionen fungerar som en bra plattform för marknadsföring råder det något delade 

meningar om. Många fastigheter som bjöds ut under den frivilliga auktionen fann inga nya 

ägare vid det tillfället, däremot var det ett flertal av dessa fastigheter som såldes en kort tid 

efter auktionen då köpare fått upp intresse tack vare exponering genom auktionen.  

 

Teorin om att det skulle finnas fördelar med att sälja flera fastigheter vid ett och samma 

auktionstillfälle, sett till marknadsförings- och administrationskostnader, tillbakavisar en av 

respondenterna. Det beror på att vid underhandsförsäljning sköts mäklarrollen nästan 

uteslutande av externa företag vars ersättning utgörs av en provision vid genomförda 

transaktioner. Detta innebär att om en underhandsförsäljning inte blir av betalar säljaren 

ingenting till mäklaren, till skillnad från auktionen där det kostar att ställa ut objekt även om 

ingen försäljning äger rum. 

 

Att välja vilka fastigheter som skall ställas ut på auktion är i sig en viktig fråga. Vid den 

frivilliga auktionen upplevde flera att det var mindre eftertraktade fastigheter som ställdes ut 

till försäljning, fastigheter som inte passade väl i de större fastighetsportföljerna. Därför ansåg 

vissa att just den auktionen kom att vända sig främst till de mindre, lokala, aktörerna. 

4.4	  Förfarande	  

Auktionsförfarandet som använts i de senaste stora auktionerna, den öppna budgivningen, 

uppskattas av båda respondenterna. En av respondenterna tror dock att en sluten budgivning 

skulle innebära en intressant förändring av de medverkandes strategi, även om det på förhand 

är mycket svårt att avgöra om den förändringen är till fördel för auktionsprocessen. Risken 

vid en sluten budgivning tros kunna vara att många avskräcks från att deltaga, en viss rädsla 

för att göra kraftiga övervärderingar skulle kanske innebära en minskad aggressivitet i 

budgivningen jämfört med de öppna processerna.  
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En av respondenterna påpekar att transparensen i den öppna budgivningen ger en stor tillit till 

försäljningsförfarandet, man blir försäkrad om att allt går rätt till helt enkelt. Att kunna 

utesluta alla misstankar om oegentligheter anses vara viktigt för att auktionen skall vara en 

attraktiv handelsplats. Det finns även ett intresse av att följa konkurrenternas budgivning, den 

kunskap man erhåller genom detta kan till viss del påverka ens eget agerande anser en av 

respondenterna. 
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5 Analys 

5.1	  Fastighetsauktionens	  aktualitet	  

Den exekutiva auktionen fyller en viktig funktion vid konkurser och är ett effektivt sätt att 

återbetala fordringsägarna i en sådan situation. Trots detta verkar fordringsägare ofta föredra 

att någon annan tar över den ursprungliga gäldenärens roll; genom att låta en annan aktör 

överta fastigheter samt krediter från konkursboet kan de försäkra sig om att inget större 

värdefall förekommer. Sker en exekutiv auktion riskerar fordringsägarna att inte bli 

återbetalda till fullo. För den som övertar ett fastighetsbestånd genom direkta förhandlingar 

med fordringsägarna undviks de problem som en auktionsköpare annars ställs inför. I vissa 

situationer kan det dock vara svårt att lösa en konkurs på annat sätt än genom auktion, detta 

gäller främst vid fastighetsbestånd som har en komplicerad finansiering. I sådana situationer 

är den exekutiva auktionen viktig för att kunna återbetala skulderna samt möjliggöra en ny 

finansiering från grunden för de aktuella fastigheterna. 

 

Den kommersiella auktionen kan inte ses som en aktuell marknad för fastighetsköp utifrån de 

intervjuer som gjorts. Det finns aspekter av detta förfarande som håller tillbaka både köpare 

och säljare, dessa kommer att adresseras närmare i denna del av arbetet. 

5.2	  Att	  köpa	  fastigheter	  på	  auktion	  

5.2.1	  Inför	  auktionen	  

Det arbete som köpare lägger ned inför en auktion skiljer sig inte nämnvärt från det vid en 

underhandsförsäljning. Undantaget kan vara vid köp på exekutiv auktion där det föreligger ett 

extra riskmoment med att köpa utan garantier, då det inte finns möjlighet att åberopa fel på 

fastigheten efter transaktionen kräver detta generellt en något noggrannare undersökning i 

förväg. I de fall där det föreligger en större osäkerhet kring en viss fastighet och dess skick 

görs av vissa aktörer avdrag på priset för att gardera sig mot eventuella kostnader i framtiden. 

Detta skiljer sig dock åt mellan de olika aktörerna, det innebär att desto större riskavdrag som 

görs desto mer försämras chanserna att vinna budgivningen. 

 

En förutsättning för att frivilliga auktioner skall attrahera köpare är tydligare, och möjligen 

strängare, regler för de involverade. Om det är möjligt för säljaren att ta bort objekt från 

auktionen i förväg blir detta ett extra riskmoment för eventuella köpare. En köpare vill ogärna 
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lägga resurser på att undersöka och värdera en fastighet som sedan tas bort från 

auktionsutbudet, de utgifterna har då varit förgäves. Auktionsförfarandet är i sig ett tillräckligt 

stort riskmoment då det inte går att veta förrän budgivningens slut vem som blir köpare. 

 

Att inte veta om något förvärv faktiskt kommer att genomföras är vissa gånger problematiskt 

för köparna. Detta gäller främst de större förvärven där finansiering blir en allt viktigare 

aspekt. För en köpare kostar det att hålla en kreditlina öppen inför auktionen, om det sedan 

inte blir något förvärv på grund av att andra köpare gjorde högre värderingar har kostnaden 

och arbetet för att möjliggöra krediten varit förgäves. Denna problematik är inte lika 

påfallande vid underhandsförsäljning då det är möjligt att ordna finansiering först när 

transaktionen är bestämd att ske. 

5.2.2	  Under	  auktionen	  

Då många aktörer under auktionen följer sina på förhand bestämda reservationspriser kan det 

vara en fördel att ha en flexibilitet under auktionens gång. Skall man buda på fler objekt under 

auktionens gång och lyckas förvärva något av dessa till ett pris som är lägre än det belopp 

man avsatt till det specifika objektet kan överskottet användas till att öka sin köpkraft senare 

under auktionen. Att allokera om utgifterna på detta sätt behöver därmed inte påverka den 

totala summa som är avsatt för auktionsförvärven, inte heller behöver krediten påverkas då 

det är möjligt att fortfarande röra sig inom de bestämda ramarna. Däremot ökar ens chanser 

att kunna lägga konkurrenskraftiga bud. 

 

Det ovanstående går hand i hand med teorin om att vissa sorters aktörer är mer lämpade än 

andra att köpa fastigheter på auktion. De aktörer som har korta beslutsvägar inom den egna 

organisationen blir mer flexibla och kan följa auktionens svängningar allt bättre. Främst gäller 

detta de aktörer som har som målsättning att göra flera förvärv under en och samma auktion, 

den mindre aktören som endast vill förvärva ett objekt behöver inte ha möjligheten att kunna 

allokera om de planerade utgifterna. 

 

Att göra impulsmässiga köp stöds även det av en flexibel organisation, finns inte denna 

flexibilitet tillåts inga förvärv utanför den på förhand bestämda strategin. Huruvida 

impulsmässiga köp sedan är ett bra förfarande råder det delade meningar om, klart är att de 

endast bör göras om det innebär köp till rabatterade priser i jämförelse med den egna 

värderingen. I förekommande fall utgörs de impulsmässiga köpen främst av objekt som till 
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sitt värde endast utgör en bråkdel av de totala förvärven under auktionen, på detta sätt behöver 

inte finansieringen påverkas. 

5.3	  Att	  sälja	  fastigheter	  på	  auktion	  

Att attrahera säljare till en frivillig auktion är givetvis av största vikt, säljarna behövs för att 

auktionen överhuvudtaget skall kunna genomföras. För närvarande finns det fördelar för en 

säljare att välja underhandsförsäljning genom mäklare, detta på grund av att mäklararvodet 

vid underhandsförsäljning endast debiteras vid en genomförd transaktion. Det blir därför ett 

sämre alternativ för säljaren att välja en frivillig auktion där mäklararvodet betalas i förväg, 

oavsett om någon försäljning sedan sker. 

 

Om det för säljaren endast innebär en kostnad när de utställda objekten verkligen såldes 

genom auktionsförfarandet kan det mycket väl innebära att auktionen får en större funktion 

som en plattform för marknadsföring. De fastigheter som ställs ut på auktionen och inte säljs 

under själva auktionen har trots allt exponerats mot ett flertal potentiella köpare, och om inget 

mäklararvode debiteras för de osålda fastigheterna har denna exponering skett utan kostnad 

för säljaren. 

 

Vid försäljning kan det även vara fördelaktigt att ställa ut objekt som attraherar olika sorters 

köpare, om både lokala aktörer och rikstäckande fastighetsbolag deltar i budgivning om 

samma objekt bör resultatet bli ett högre slutpris. Att ställa ut ett diversifierat utbud bör därför 

ge bättre resultat än om samtliga utställda objekt riktar sig till endast en typ av köpare. 

5.4	  Förfarande	  

Det öppna auktionsförfarandet fungerar väl och att byta till en sluten budgivning skulle 

riskera att minska auktionsförfarandets attraktivitet ur köparnas synvinkel. De attribut som nu 

kännetecknar auktionen, bland annat att veta vilka som deltar i en budgivning och hur högt 

dessa är beredda att gå, skulle försvinna med ett slutet förfarande. 

 

En sluten auktion kan även innebära allt mer försiktiga bud från köparna och detta skulle 

därmed drabba säljarna som får ett sämre resultat om den aggressiva budgivningen försvinner. 

Säljarna kan även påverkas negativt om det slutna förfarandet avskräcker intressenter från att 

deltaga.  
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6 Slutsatser 
Den exekutiva och kommersiella auktionen skiljer sig till viss del åt för köparnas del. Detta 

beror främst på säljarparten och dennes incitament att fullfölja auktionen; i den exekutiva 

auktionen har säljaren starka incitament till att få fastigheterna sålda medan säljaren i den 

kommersiella auktionen inte är tvingade på samma sätt att verkligen genomföra någon 

försäljning. För köparens del kan det bli ett alltför stort riskmoment att lägga ner resurser på 

att undersöka fastigheter som eventuellt kommer att plockas bort från auktionsutbudet. 

 

I den exekutiva auktionen är säljaren angelägen om att få fastigheterna sålda vilket gör 

auktionen mer intressant ur köparens synvinkel. Det finns däremot en aspekt med den 

exekutiva auktionen som innebär en större risk för köparna och det är att det inte är möjligt att 

åberopa några fel på fastigheten mot den tidigare säljaren. Inte heller ställs några garantier 

gällande fastighetens skick och detta kräver större aktsamhet från köparens sida. För de 

aktörer som har en god vana av fastighetsföretagande utgör detta ett mindre risktagande och 

endast i enstaka fall väljer vissa aktörer att kompensera denna risk genom att göra avdrag för 

detta i värderingen. 

 

Det kan i flera fall vara fördelaktigt att som köpare vara flexibel och ha en 

organisationsstruktur med korta beslutsvägar för att kunna genomföra flera köp på auktion. 

Dels gäller detta möjligheten att kunna allokera om de planerade utgifterna då en sådan 

köpare får större konkurrensmöjligheter än de köpare som håller sig strikt till sin förbestämda 

strategi. Den flexibla köparen kan även få möjligheten att köpa fastigheter till rabatterade 

priser även om dessa initialt inte ingick i förvärvsplanen. Det är även fördelaktigt för köpare 

att ha en organisation där den största delen av kompetensen finns internt, används konsulter 

för att undersöka en fastighet innebär detta direkta kostnader även om man inte vinner 

budgivningen för den fastigheten. 

 

En gemensam problematik vid både exekutiv och kommersiell auktion är finansieringen. 

Finansieringen måste vara ordnad innan auktionen och det kan i vissa fall innebära en kostnad 

att ha denna kreditmöjlighet öppen, risken i detta fall är då om man inte vinner budgivningen 



 

 
24 

och har haft denna kostnad förgäves. Detta skiljer sig från underhandsförsäljning där köparen 

kan ordna finansiering först när transaktionen är bestämd.  

 

Den största nackdelen med att sälja fastigheter på auktion består för närvarande i att det 

föreligger en kostnad att ställa ut fastigheter på auktion oavsett om fastigheterna sedan blir 

sålda eller inte. Detta gör underhandsförsäljningen mer intressant för säljarna då 

mäklararvodet endast debiteras vid lyckade transaktioner.  

 

Utöver detta kan det vara fördelaktigt att ställa ut fastigheter på auktion då de exponeras mot 

flera potentiella köpare. Denna form av marknadsföring kan i vissa fall leda till att fastigheter 

som inte byter ägare under själva auktionen istället säljs vid ett senare tillfälle genom separata 

förhandlingar. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att den kommersiella auktionen i sitt nuvarande format inte är 

tillräckligt attraktivt för varken köpare eller säljare. Till viss del kan detta åtgärdas, 

exempelvis genom att låta säljare ställa ut objekt utan kostnad för att endast debitera en avgift 

för de sålda objekten. En annan åtgärd är att de säljare som ställer ut fastigheter på auktion 

förbinder sig att verkligen fullfölja auktionen och inte ta bort objekt som ställts ut, detta för att 

öka tryggheten för köparna. 
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8 Bilagor 

Bilaga	  1	  -‐	  Intervjumall	  
Generellt 
Ser ni auktionsförfarandet som ett bra försäljningsmedium?  
Skulle ni vilja se fler auktioner av fastigheter? 
 
Inför auktionen 
När det gäller exekutiv auktion, i vilket skede skapas ett intresse hos er?  
Görs egna värderingar av objekten eller utgår ni från de som görs på beställning av 
Kronofogdemyndigheten?  
Agerar alla efter samma information? 
Bestämmer ni er för några reservationspriser i förhand eller väljer ni att gå efter hur auktionen 
rör sig? 
I vilken mån går ni på visningar?  
Ser man någon fara i att inte kunna åberopa fel på fastigheten vid exekutiv auktion? 
 
Under auktionen 
Händer det att man gör förhastade köp? Om ja; är detta en risk eller möjlighet? 
Avskräcker säljarens reservationspris från att delta i budgivningen eller från att lägga låga 
anbud? 
Vilka generella för- eller nackdelar ser ni med att köpa på auktion? 
 
Förfarande 
Skulle ni föredra slutna anbud framför den öppna auktionen?  
 
Att sälja på auktion 
Hur ser ni på att sälja via auktion?  
Kan det finnas fördelar vad gäller marknadsföring- och administrationskostnader?  
Ett bra sätt att nå ut till flera potentiella köpare? 
 


