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Abstract 

Annual reports has gained greater attention in the society we operate in today. This is the 

company's largest and most important tool for communicating and providing information 

about the company. The annual reports financial statements together with its associated 

voluntary information helps to give an overall picture of the company's internal interests. An 

essential part of the voluntary information, the company's CEO letter, where one can deduce 

its identity and reasons for the action that exists. The CEO letter has become more frequently 

used as a basis for investment decisions by stakeholders. A positive perception of the reader 

creates greater willingness to invest and therefore it is essential that this part of the annual 

report is as accurate as possible. 

 

The CEO letter has no direct formal requirements and the Managing Director have great 

opportunities to influence the reader. Possible complications with the design of the CEO letter 

can occur when an embellished image of the company is communicated. With three themes 

chosen, 16 different CEO letters has been analysed by discourse analysis and generated a 

result that states that relationship development is a high priority in all ownership structures, 

but it is higher prioritised in listed companies. 

 

The real estate industry is particularly interesting because it has many functional ownership 

structures in parallel. The companies analysed in the study appear in the same industry and 

economic conditions, despite this, they communicate different images of the reality. If a 

potential investor is aware of the differences that exist in the design of the CEO letter, 

dependent on the company's ownership structure and the current economic condition, the 

CEO letter can be used to support an investment decision.  
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Sammanfattning 

Årsredovisningar har fått allt mer fokus i det omgivande samhället vi agerar i idag. Detta är 

bolagens största och viktigaste verktyg för att kommunicera och informera om bolaget. 

Årsredovisningens finansiella rapporter tillsammans med tillhörande frivillig information 

bidrar till att ge en helhetsbild av bolagets interna intressen. En väsentlig del i de frivilliga 

upplysningarna är bolagets VD-ord där man kan utläsa dess identitet och motiv till de 

handlingssätt som föreligger. Allt vanligare har det blivit att VD-ord ligger till grund för 

investeringsbeslut hos intressenter. En positiv uppfattning hos läsaren skapar större 

investeringsvilja och det är därför av väsentlig betydelse att denna del i årsredovisningen är så 

korrekt som möjligt.  

 

VD-ord har inte direkta formkrav och en verkställande direktör har stora möjligheter att 

påverka läsaren. Eventuella komplikationer med utformningen av VD-ord kan uppstå då en 

förskönad bild av företaget förmedlas. Genom tre olika teman som valts ut så har 16 olika 

VD-ord analyserats genom diskursanalys och genererat ett resultat som konstaterar att 

relationsutveckling har hög prioritet i alla ägarstrukturer men att det prioriteras högre i 

börsnoterade bolag. 

 

Fastighetsbranschen är speciellt intressant eftersom den har många fungerande ägarstrukturer 

parallellt. Bolagen som analyserats i studien verkar i samma bransch och konjunktur, trots 

detta förmedlar de olika bilder av verkligheten. Om en potentiell investerare är medveten om 

de olikheter som råder i utformningen av VD-ordet beroende av bolagets ägarstruktur och 

rådande konjunkturläge kan VD-ord användas som stöd vid ett investeringsbeslut.  
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1 Inledning 
 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Bolag överför idag budskap till omvärlden på ett flertal olika sätt, genom rapporter, genom 

media, via internet med mera. Via alla dessa kanaler skapas en uppfattning av ett företags 

värderingar och dess läge på marknaden. För vissa aktörer i samhället är denna information 

om företaget särskilt viktig (Jonäll, 2006). Anställda, aktieägare, leverantörer, investerare 

samt kreditgivare är exempel på några av dessa aktörer (Danielsson, 2015). 

Informationsgivning görs av företagen för att behålla dessa intressenter och möjliggöra 

bolagets fortsatta verksamhet (Lozano, 2005). 

 

Årsredovisningen är ofta bolagens största och viktigaste verktyg för att delge omvärlden 

information om bolagets intressen (Mirfazli, 2008). Årsredovisningarna har under lång tid 

utvecklats till enorm detalj- och informationsrikedom, denna utveckling verkar inte heller 

avta. Dessa rapporter kan ibland likna färgglada broschyrer och företagen lägger stora 

resurser på utformningen (Jonäll, 2007). 

 

Enligt 2 kap. 1 § årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) omfattas årsredovisningar av 

formella krav på riktlinjer och upprättande. De delar som en årsredovisning skall innehålla är 

följande: balansräkning, resultaträkning, noter, förvaltningsberättelse och en 

kassaflödesanalys för större företag. I förvaltningsberättelsen skall de viktigaste händelserna 

som skett under det gångna året beskrivas. Berättelsen skall även innehålla den information 

som inte redovisas i någon av årsredovisningens andra delar men som fortfarande är viktigt 

vid granskningen av företagets ställning och resultat. (Bolagsverket, 2013) En del av 

årsredovisningen som får större och större betydelse men där de formella och juridiska kraven 

inte alls är lika omfattande är frivilliga upplysningar (Mirfazli, 2008). Dessa upplysningar 

tillsammans med årsredovisningens finansiella information bidrar till en mer utförlig bild av 

företaget. Den text som skrivs i de frivilliga upplysningarna anses vara en väsentlig del i 
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bolagets finansiella kommunikation och är ett sätt för bolagsledningen att kommunicera med 

läsarna på ett lättförståeligt sätt (Clatworthy & Jones, 2003). 

 

VD-ord är en del av de frivilliga upplysningarna i årsredovisningen och det finns många 

fördelar med att sätta sig in i och förstå ett bolags VD-ord och det språk som används. VD-

orden återspeglar VD:s syn på omvärlden, reflekterar bolagets identitet och motiv till 

handling samtidigt som dess viktigaste uppgift är att förmedla ett samband mellan texten i 

VD-ordet och bolagets finansiella rapportering (Jonäll, 2009). 

 

1.2 Problemdiskussion 

VD-ord placeras på en primär plats i årsredovisningen (Henderson, 2004). Då detta är den 

första delen som läses, påverkar det enligt Jonäll (2007), ofta läsaren som kan få en positiv 

uppfattning av företaget och skapa en större investeringsvilja hos potentiella aktieägare. Man 

vet genom studier att VD-ord är en av de viktigaste delarna i en årsredovisning eftersom det 

ligger i fokus vid eventuella investeringsbeslut för avancerade användare som institutionella 

investerare och analytiker (Clatworthy & Jones, 2003). 

 

VD-ord har inte några direkta formkrav utan revisorns uppdrag är att endast se till att VD-ord 

inte är motsägelsefullt till de rapporterna som ingår i årsredovisningen. I övrigt finns inga 

specifika regler gällande VD-ord. Därmed finns det stora möjligheter att i VD-ord påverka 

läsaren (Larsson, 2002). Då VD-ord i vissa sammanhang används för att underbygga 

investeringsbeslut är det viktigt att det ger investerarna en rättvis bild av företaget samtidigt 

som bolaget vill skriva det som attraherar investerare eller påvisa positiva delar hos företaget. 

Detta i sig, kan utgöra en komplikation då bolagen förväntas göra goda resultat och framstå 

positiva i sin helhet. En verkställande direktörs uppdrag är att skydda och öka aktievärdet 

samt att leverera vinst åt bolaget. Här finns risk för kortsiktigt tänkande då man varje år sätter 

högre press på den verkställande direktören (Switzer, 2013). Enligt Margow (2008) kan bolag 

som öppet påvisar risker bli mer attraktiva för investerare. 

 

Med en skiftande världsekonomi som påverkar varje land och bolag, kan det antas att bilden 

av företagen ändras över tid och även VD-ord. Förmodligen har det olika utformning i hög 

respektive lågkonjunktur enligt Amernic och Craig (2004).  
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Studier visar att den frivilliga informationen i årsredovisningen är av väsentlig betydelse. 

Finanskrisen som ägde rum i Asien 1997 berodde på bristfällig information och upplysningar 

i årsredovisningar. Efter denna kris har undersökningar visat att frivilliga upplysningarna ökat 

markant, detta då man konstaterat att de är av stor vikt (Haji, 2012). 

 

Studierna ovan visar att den frivilliga informationen är av väsentlig betydelse och att denna 

information också påverkat kriser i världsekonomin anser vi det relevant att studera ämnet 

djupare. Som tidigare nämnts beror utformningen av de frivilliga upplysningarna på hög 

respektive lågkonjunktur. Vi har därför valt att jämföra ett år under finanskrisen med ett år 

under högkonjunktur.  

 

Enligt Clatworthy & Jones (2003) används VD-ord ofta som informationskälla till 

investeringsbeslut och det är därför viktigt att identifiera eventuella skillnader under olika 

cykler i ekonomin. 

 

Vi har valt att i studien titta på fastighetsbranschen då denna bransch innehar många olika 

ägarstrukturer som fungerar parallellt nära varandra. På grund av de många olika 

ägarstrukturerna som finns blir fastighetsbranschen intressant för vår studie samtidigt som det 

ofta handlar om väldigt stora och långsiktiga investeringar. Fastighetsbranschen är bred med 

många aktörer som verkar på helt skilda marknader och med helt skilda kunder. 

 

Tidigare svensk forskning finns i ämnet. Denna forskning är riktad mot stora svenska 

börsnoterade bolag inom olika branscher och i olika konjunkturer, dock har inte 

ägarstrukturens påverkan jämförts vid utformningen av VD-ord. Forskningsresultatet är 

relevant för vår studie och kommer att jämföras med resultatet i denna studie. 

 

Studien kommer att bidra med en förklaring till om VD-ord i fastighetsbolag är pålitliga vid 

investeringsbeslut och riktar sig därför mot potentiella investerare i branschen. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ägarinformation i form av VD-ord i 

årsredovisningars frivilliga upplysningar används för relationsutveckling i fastighetsbolag. 

Syftet är också att mer specifikt studera hur konjunkturlägen och ägarstrukturer påverkar 

utformningen av informationen. 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien är riktad mot fastighetsbolag på den svenska marknaden under en hög- respektive 

lågkonjunktur. 

1.4.1 Ägarstrukturer 

Fastighetsbolag på den svenska marknaden har många olika ägandeformer. Vi har valt att titta 

närmare på fyra av dessa. De olika ägarstrukturer som denna studie har valt att fokusera på är: 

• Statligt ägda 

• Kommunalt ägda 

• Familjeägda 

• Publikt ägda 

Bolagen som är statligt och kommunalt ägda ägs till 100 % av stat respektive kommun. I de 

två familjeägda bolagen, som finns med i studien, har grundarfamiljerna en majoritet av 

rösterna samt en stor andel av kapitalet i bolaget. Publika aktiebolagen har många små 

minoritetsägare och ägs till största del av små privata investerare och har ett mycket stort 

antal ägare. Ägarstrukturer som vi valt att inte titta närmare på är fastighetsbolag ägda av 

fonder, investmentbolag och pensionsbolag. Detta då det inte finns tillräckligt många bolag på 

den svenska marknaden i respektive ägandestruktur. 

1.4.2 Konjunkturlägen 

Man kan se att i den ekonomiska världen förekommer periodvis hög- respektive 

lågkonjunkturer. Vi har valt att titta på ett år från respektive konjunktur. Eftersom Sverige 

genomgick en finanskris 2008 så har vi valt att titta på just detta år som vårt 
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lågkonjunkturläge samt 2006 som högkonjunkturläge då statistik visar att marknaden var i en 

högkonjunktur då. Detta påvisas genom nedanstående diagram: 

 

 

 

 

 

1.5 Om frivillig information i årsredovisningar 

Årsredovisningar styrs av regleringar och innehåller obligatoriska delar men tillägg finns i 

form av ett frivilligt avsnitt där subjektiva tolkningar får göras av bolagets verksamhet. Denna 

frivilliga del har fått en ökad betydelse och årsredovisningar är idag färggranna 

marknadsföringsdokument med finansiella poster som bilaga (Beattie et al., 2008). VD-ordet 

ingår i detta frivilliga avsnitt och utgör för många investerare ett viktigt underlag för framtida 

investeringsbeslut (Clatworthy & Jones, 2003). Enligt forskare är VD-ordet till och med det 

mest centrala underlaget för beslut om investering hos intressenter. Därför är VD-ordet till 

väsentlig hjälp för att inverka på och övertyga intressenterna (Jonäll, 2006). 

 

VD-ordet formuleras gärna gynnsamt för företaget och vill ofta beskriva bolaget som 

enastående och unikt. Det som skildras i VD-ordet är ofta skönare än verkligheten (Jonäll, 

2009). Under lågkonjunktur tenderar dock VD-ordet att utformas på ett annat sätt där fokus 

sätts vid dåtiden för att undfly att röra vid nutid och framtid. Detta ses som ett strategiskt val i 

kommunikationen (Kohut & Segars, 1992). 

 

Källa: Ekonomifakta, 2015 
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1.6 Uppsatsens struktur 

I kapitel två beskrivs de olika teorier som är relevanta och som kommer att användas då denna 

studie genomförs. Därefter följer kapitel tre med en beskrivning av arbetsprocessen, 

tillvägagångssätt och de metoder som möjliggör insamlingen av empiriska data, här anges 

även de fastighetsbolag som kommer att studeras. I kapitel fyra presenteras den empiri som 

inhämtats, därefter följer kapitel fem där empirin analyseras med hjälp av teorierna. Kapitel 

sex innefattar vår slutsats samt förslag till fortsatt forskning. 
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2 Metod 
 

 

 

 

2.1 Val av metod 

Syftet med denna studie är att undersöka texter och utläsa det underliggande budskapet samt 

se hur texterna ändras beroende av olika faktorer. Studien är kvalitativ då den fokuserar på att 

analysera ett fåtal texter djupgående, vi har därför valt att använda oss av diskursanalys i 

studien då metoden är användbar vid besvarandet av studiens syfte. Narrativ analysmetod är 

också användbar men handlar dock till stor del om att tolka texter som berättelser där man 

finner olika ”roller”, ofta med onda och goda sidor. Eftersom denna studie handlar om att 

finna ett underliggande budskap, är diskursanalysen mer passande. Diskursanalys är en 

kvalitativ metod och eftersom studien är djupgående och fokuserar på det som uttrycks i ord 

så har vi valt att använda oss av denna. 
 

2.2 Diskursanalys 

Genom språkanvändningen och olika praktiker påverkas vår tolkning av samhället och 

världen. Diskursanalys fokuserar på att analysera och förstå det underliggande syftet i den text 

som presenteras. Diskurs syftar till produktionen av en text och aldrig till texten i sig. Man 

analyserar vad som tas för givet i en text och vilka kategoriseringar som används. 

Språkanvändningen och andra sociala handlingsmönster har en avgörande faktor i analysen 

eftersom diskursanalys handlar om att undersöka texter i sin helhet. (Ahrne & Svensson, 

2011) 

 

Diskurs kommer från det latinska ordet discu’rsus vilket betyder samtal. Enligt Foucault 

(1993) handlar inte diskurser bara om hur man skriver eller talar utan fokuserar på 

handlingsmönster i olika sammanhang. (Emt, Eriksson & Hallberg, 2015) Vi har olika sätt att 

uppfatta verkligheten på, När detta skall uttryckas i text styrs vi av vårt föreställningssätt 
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bundet till vilket synsätt vi har. Diskurs ger oss en tolkning av sanningen, samt skapar ett 

perspektiv på vårt samhälle och våra existensvillkor. 

 

I ett modernt samhälle bemöts vi i nästan alla sammanhang av olika typer av texter. Dessa 

texter består inte enbart av sammansatta bokstäver och ord, de skall även i sin helhet förmedla 

ett budskap samt skapa en röd tråd. Över tid har olika genrer skapats, texterna delats in i dessa 

olika genrer och konsumerats av olika typer av läsare. De olika genrerna har olika syften, 

detta ser vi då budskapet i en annons är annorlunda än exempelvis budskapet i en 

vetenskaplig artikel. Det som ofta ser annorlunda ut i dessa olika typer av genrer är stil och 

språk, beskrivningar och argumentationer. 

 

Analyser av texter är viktiga då dessa bygger upp människors föreställningar om samhället. 

Föreställningarna i sig upprätthåller identiteter och skapar relationer mellan grupper. Som 

utgångspunkt för diskursanalysen kan man se att tolkning och indelning av språket har 

effekter i människors handlande. För diskursanalys är det språk och språkanvändningen som 

står i centrum (Ahrne & Svensson, 2011). 

 

Vi har valt att använda diskursanalysen för att analysera företagens VD-ord. 

 

2.3 Val av fastighetsbolag 

I denna studie har vi valt att titta på fastighetsbolag med olika typer av ägandeformer. Vi har 

valt att titta på två bolag i varje ägandeform, fler hade varit önskvärt men studiens omfattning 

i tid innebär en begränsning i antalet företag möjliga att analysera. Kriterier som bolagen 

uppfyller är att de är verksamma på den svenska marknaden med huvuddelen av 

verksamheten belägen i Sveriges största städer. Bolagen i fråga riktar sig mot olika marknader 

och kundgrupper. De bolag som har hyreslägenheter vänder sig främst till privatpersoner, 

bolag med kommersiella lokaler i första hand till företag samt statliga bolag främst till statliga 

institutioner.  

• Akademiska Hus (statligt ägt) 

o Uthyrbar area: 3 200 000 kvm 

o Fastighetsbeståndets värde: 46,4 mdr 

• Balder (familjeägt) 
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o Uthyrbar area: 533 000 kvm 

o Fastighetsbeståndets värde: 7,1 mdr 

• Castellum (publikt aktiebolag) 

o Uthyrbar area: 3 172 000 kvm 

o Fastighetsbeståndets värde: 29,2 mdr 

• Fabege (publikt aktiebolag) 

o Uthyrbar area: 1 546 000 kvm 

o Fastighetsbeståndets värde: 29,5 mdr 

• Jernhusen (statligt ägt) 

o Uthyrbar area: 701 000 kvm 

o Fastighetsbeståndets värde: 7,2 mdr 

• Stockholmshem (kommunägt) 

o Uthyrbar area: 2 263 000 kvm 

o Fastighetsbeståndets värde: 33,6 mdr 

• Svenska Bostäder (kommunägt) 

o Uthyrbar area: 3 505 000 kvm 

o Fastighetsbeståndets värde: 47,4 miljarder 

• Wallenstam (familjeägt) 

o Uthyrbar area: 1 139 000 

o Fastighetsbeståndets värde: 18,7 mdr 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Studien bygger på en analys av 16 olika VD-ord, dessa kommer från de åtta ovan nämnda 

bolagen under två olika konjunkturlägen. Denna studie genomfördes genom att varje 

fastighetsbolag har studerats var för sig. VD-orden lästes separat av oss där vi sorterade ut 

innehållet i respektive tema för att sedan jämföra om vi sorterat ut samma innehåll. Vid 

meningsskiljaktigheter diskuterades detta för att komma fram till ett gemensamt beslut. 

Därefter infördes de relevanta delarna i respektive tema in i empiriavsnittet med 

betydelsefulla citat från flera av bolagen. Sedan analyserades empirin med hjälp av de teorier 

vi tidigare beskrivit för att hitta likheter och skillnader mellan fastighetsbolagen beroende av 

konjunkturläge och ägandeform. 
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3 Teoretiska referensramar 
 

 

 

 

3.1 Företags relationer till sina intressenter 

Bolag skapar relationer med intressenter genom den frivilliga informationen i 

årsredovisningen. Det finns flera antaganden om hur relationer skapas och i denna studie 

används några teorier som rör relationsskapandet. Förtroende är väsentligt i byggandet av 

relationer. Bolag vill skapa förtroende hos sina intressenter eftersom det är en viktig faktor i 

investeringssammanhang. Att bolag följer lagar och regler samt agerar i linje med samhällets 

normer skapar legitimitet vilket i sin tur också bygger relationer mellan bolag och dess 

intressenter. Beskrivning av teori om förtroendeskapande och en genomgång av gällande 

regelverk finns därför i detta avsnitt. 

 

Företagsledare skapar relationer genom att på olika sätt arbeta för att göra positiva intryck på 

företagets intressenter. Två teorier som beskriver detta är impression management och 

attributionsteorin. Företagsledare innehar ett informationsövertag gentemot företagets 

intressenter och förväntas därför, bland annat av lagstiftaren, att agera korrekt och i enlighet 

med gällande regler om öppenhet och korrekthet i informationsgivningen. Detta kan ses som 

ett minimum för att skapa och bygga de starka relationer till intressenterna som stärker 

företagets långsiktiga existens. Informationsövertaget kopplas här till teorin om asymmetrisk 

information. Dessa tre teorier, som använts för att analysera företagens VD-ord, beskrivs 

närmare nedan. 

 

3.2 Teori om teman 

Enligt Bournois & Point (2006) innehåller VD-ordet i årsredovisningar nio olika 

återkommande teman vilka ges olika mycket utrymme beroende på konjunkturläge. De nio 
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olika teman som förekommer i VD-ord är: framtid, framtida vinster, årets resultat, hotade 

förluster, marknad, produkter, förtroende, strategier och tillväxt. I en rapport gjord av Kuduk, 

Sjögren & Svernell (2013) har man tidigare använt denna metod för att hitta liknelser och 

skillnader i olika VD-ord. De har då analyserat och valt ut tre av de ovanstående teman som 

anses extra relevanta att studera i olika konjunkturlägen. Vi anser att denna metod är relevant 

även i vårt fall och kommer att analysera samma teman; resultat, framtid och förtroende, i de 

VD-ord vi valt.  

• Resultat: I temat resultat har vi valt att titta på de värden som bolagen nämner 

avseende vinster, drift- och underhållskostnader, aktiekursutveckling, investeringar 

samt andra relevanta siffervärden. 

• Framtid: I temat framtid har vi valt att titta på det bolagen nämner avseende visioner, 

mål, framtida projekt, framtida marknadsutveckling samt framtidsutsikter. 

• Förtroende: I temat förtroende har vi valt att titta på det bolagen nämner avseende 

kundrelationer, miljöpåverkan, eventuella risker, långsiktighet, CSR samt om de 

beskriver kompetens och trygghet. 

 

3.3 Förtroende (Trust) 

Förtroende tar lång tid att bygga. Efter finanskrisen har det visat sig att tilltro och preferenser 

hos investerare är av stor betydelse vid beslutsfattande (Guiso, 2012). Enligt Guiso, Sapienza 

och Zingales (2008) gällande investeringar i aktier på aktiemarknaden har man kommit fram 

till att investerare inte bara analyserar avkastning och ”hard facts” utan att underlaget till 

eventuella investeringsbeslut även baseras på hur pass trovärdig aktörens information är och 

hur mycket förtroende som finns mellan aktör och investerare. Det har visat sig att ett stort 

förtroende gör att investerare är villiga att ta mer risk. 

 

Enligt Stout (2009) finns det två typer av investerare. Den ena är den förutspående rationelle 

investeraren, som utför djupa analyser och kalkyler innan beslut gällande investering tas. Den 

andra typen är ”trusting investors”. Dessa gör inte lika djup analys utan tar sitt beslut grundat 

på tillit. Detta betyder inte att deras allmänna beteende är irrationellt utan däremot att de inte 

använder sig av idén om att människor alltid gör beräkningar, agerar oetiskt, och alltid är 

själviska. Dessa investerare lever på tro och hopp.  
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”Trusting investors are willing to believe that at least some people, and possibly some 

institutions, are ”trustworthy”.” - Stout, 2009, s. 5 

 

Det finns tre karaktäristiska drag för skapandet av förtroende. Det krävs att man blir sårbar. 

För det andra så måste du veta att den du visar dig sårbar för kan göra en vinst på att utnyttja 

din sårbarhet. Det tredje handlar om att du gör dig sårbar och vågar göra detta eftersom du 

tror att personen i fråga, trots själviskhet, inte skulle dra nytta eller utnyttja dig. Den som gör 

sig sårbar måste lita på att den som agerar, inte bara agerar själviskt. Man tror att personen i 

fråga bryr sig om fler faktorer (Stout, 2009). 

 

I längden skapar förtroende mindre risker och mindre kostnader i samhället. För att få en 

fungerande finansmarknad krävs stort förtroende för systemet samt mellan aktörer och 

investerare. En av de faktorer som är viktig för att behålla en väl fungerande finansmarknad är 

tillgängligheten till relevant information. Detta då det ofta är denna information som används 

som investeringsbeslut. Den lägsta förtroendenivå som ska finnas i samhället är legitimiteten 

(Larsson, 2011). 

 

3.4 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin är den mest använda teorin som tydliggör motivet bakom bolagens 

upplysningar om sociala aspekter samt miljöfrågor (Williams, 2008). Legitimitetsteorins 

centrala infallsvinkel är: ”ett socialt kontrakt där företagets överlevnad bestäms av hur väl 

det agerar i linje med samhällets normer” (Hooghiemstra, 2000) Legitimitet kan framställas 

som ett socialt kontrakt, vilket innebär att intressenter i omgivningen bedömer vilka 

handlingar som kan anses vara godtagbara. Dessa intressenter förväntar sig även att bolagen 

utför dessa aktiviteter enligt de regler som omgivningen fastställt. Om samhället uppfattar att 

ett bolag inte följer detta kontrakt kommer dess existens hotas (Deegan, 2002). 

 

Ett företags årsredovisning är en viktig källa för att förmedla dess legitimitet. Företagen 

använder denna för att förbättra omgivningens uppfattning om bolagsledningens förfarande 

vid behandlingen av varierande problem i verksamheten (Wilmhurst & Frost, 1999). Normer 

avseende legitimitet ändras och utvecklas ständig. Ett sätt för bolagen att visa på legitimitet är 

genom CSR (Corporate Social Responsibility). Kraven ökar när bolag utsätts för ökad 
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mediabevakning, företagen producerar då mer frivillig information om bolagets 

ansvarstagande, inte minst efter de miljöskandaler som uppmärksammats i media 

(Hooghiemstra, 2000). Frivilliga information gällande miljöfrågor och sociala frågor ökar i 

tider då bolagens legitimitet är hotad (Williams, 2008). 

 

3.5 Impression management 

Impression management är en teori som används för att kontrollera hur en person väljer att 

göra intryck på andra personer. Den handlar om processen att vilja påverka andra personers 

intryck av sig själv. Detta kan även användas i större sammanhang som på organisationer i sin 

helhet. Teorin kan användas för att beskriva det förskönande sätt som vissa företagsledare 

använder när de ska framföra ett företags resultat och prestationer i årsredovisningen. En 

definition av denna teori är följande: 

 

”det medvetna eller omedvetna försöket att kontrollera bilden som projicieras i verkliga eller 

imaginära sociala samspel” - Hooghiemstra, 2000, s.60 

 

När det handlar om impression management och företagsrapportering i årsredovisningar, 

beskriver teorin förfaringssättet då ledningen medvetet framhäver positiv information eller 

beskriver sämre prestationer och dåliga nyheter med svårförstådda och krångliga ord. 

Informationen väljs på detta vis för att smickra ledningens bra prestationer och dölja sämre 

prestationer. Ledningens önskan är att försköna företagets prestationer på ett egennyttigt sätt. 

På detta vis snedvrids aktörens uppfattning om företagets prestationer. Informationen som 

snedvrids är framför allt de frivilliga upplysningarna, där det ekonomiska utfallet tolkas. Goda 

prestationer hänförs ofta till interna faktorer och sämre prestationer hänförs mer till externa 

faktorer utom nuvarande lednings kontroll. För att få ett bra intryck använder sig VD-ord ofta 

av så kallade prestationsjämförelser och riktmärken som bevis på bolagets framgång. Dessa 

riktmärken och referenspunkter används oftare av större, väl presterande bolag, än av mindre 

bolag med mindre framgång. (Brennan et al., 2009) Ett verktyg som går hand i hand med 

impression management och som påverkar bilden av företaget är framhävandet av eventuellt 

CSR arbete. Detta skapar ofta bra kontakt med kunder och leverantörer och skapar 

konkurrensfördelar (Hooghiemstra, 2000). 
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3.6 Attributionsteori 

Attributionsteorin bygger på den process i vilken individer förklarar orsakerna till beteendet 

och händelser. I detta sammanhang handlar det om människans psykologiska behov av att 

framställa sig själv så bra som möjligt inför andra individer (Clatworthy & Jones 2003). Då 

det handlar om de frivilliga upplysningarna tar sig detta i uttryck genom att den verkställande 

direktören och bolaget tenderar att agera egoistiskt (Brennan et al., 2009). VD-ord utan 

formkrav är ett verktyg att försköna bilden av företaget och framställa det på bästa sätt, istället 

för att beskriva det verkliga tillståndet (Clatworthy & Jones 2003). Oftast framhävs mer 

positiva värden än negativa värden, detta genom att visa med siffror de positiva värden som 

finns. Precis som i teorin om impression management kan attributionsteorin användas för att 

förklara hur företagets goda prestationer ofta hänförs till bolagets interna bedrifter, samtidigt 

som sämre prestationer skylls på okontrollerbara externa faktorer. (Brennan et al., 2009) 

 

3.7 Asymmetrisk information 

Asymmetrisk information uppstår då en part har informationsövertag och använder sig av 

denna information till egen fördel mot en annan part med mindre information. Övertag kan 

vara avgörande vid en eventuell affärsuppgörelse. Den osäkerhet som finns idag på 

marknaden är en mekanism uppkommen av människors olika tillgång på information och man 

vet att marknaden är i stort behov av förtroende och uppbyggnad av tillit som skapas genom 

tillgång på korrekt information. 

 

Ett exempel där informationsasymmetri uppstår kan vara vid försäljningen av en begagnad 

bil, där säljaren har mer information om den verkligt aktuella statusen av bilen än köparen. 

Köparen har informationsunderläge och måste lita på att det säljaren säger stämmer överens 

med verkligheten. Problem uppstår när parten med informationsövertag agerar oärligt, vilket 

kan leda till att seriösa aktörer drivs ut från marknaden. Om detta sker har det i vissa 

sammanhang få förödande konsekvenser (Akerlof, 1970). 
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4 Empiri 
 

 

 

 

4.1 Tema resultat 

4.1.1 Högkonjunktur 

4.1.1.1 Statligt ägda fastighetsbolag 

I temat resultat har statliga fastighetsbolag valt att uttrycka sig med få meningar som saknar 

stöd i siffror från årsredovisningens finansiella rapporter. De siffror som tas upp i korthet och 

endast i ett av bolagen är värdeförändring, driftöverskott, vakansgrad samt resultat efter 

finansnetto. En uppgift som de båda bolagen lagt vikt vid i sina VD-ord är nöjdkundindex 

(NKI) som förbättrats för de båda bolagen under året. Ett av de få resultaten som nämns är att 

ett av bolagen blivit utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser. Detta tillsammans med 

redovisningen av NKI talar för att bolagen lägger vikt vid kunders och medarbetares 

välbefinnande i större grad än finansiella resultat. Ett typiskt citat för de statliga bolagens 

redovisning av resultat är:  

 

”Avslutningsvis vill jag säga att 2006 blev ett bra år för Jernhusen” – Per Berggren, 

Jernhusen, 2007 

 

4.1.1.2 Kommunalt ägda fastighetsbolag 

I temat resultat i de kommunalägda fastighetsbolagen tas det upp väldigt lite information, 

fokus i VD-orden ligger inte i detta tema. Bolagen anger inte några specifika siffror angående 

årets resultat. Ett av bolagen hävdar att årets resultat varit starkt och i nivå med deras 

avkastningskrav, men stödjer inte detta med siffror och anger inte heller sitt avkastningskrav. 

Värden som anges är övergripande och ej konkreta, exempel: 
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”Aldrig tidigare har vi investerat så stora belopp i nyproduktion.” – Göran Wendel, Svenska 

Bostäder, 2007 

 

”Bokslutet följer huvudsakligen våra budgetantaganden men med några avvikelser” – Pelle 

Björklund, Stockholmshem, 2007 

 

4.1.1.3 Familjeägda fastighetsbolag 

Under högkonjunktur i familjeägda bolag har i temat angivits årets resultat, hyresintäkter, 

uthyrningsgrad, förändring av uthyrbar yta, värdeförändring samt aktiekursutveckling. Båda 

bolagen anger sina positiva resultat och stödjer även dessa med faktiska siffror. 

Värdetillväxten hos bolagen kommenteras och beskrivs som mycket god under 2006. 

Wallenstam nämner sin positiva aktieutveckling under året. Inga negativa resultat har angivits 

under detta år. 

 

4.1.1.4 Publikt ägda fastighetsbolag 

De resultatposter som framhävs i publika fastighetsbolag är investeringar, nettouthyrning, 

förvaltningsresultat, hyresnivåer och vakanser, räntenivåer, värdeförändring, soliditet samt 

aktiekursutveckling. De flesta av posterna stöds väl upp av relevanta siffror och både 

Castellums VD Håkan Hellström samt Fabeges VD Christian Hermelin betonar utvecklingen i 

sina respektive bolags aktiekurs och är väldigt tydliga med att nämna både aktieutdelningen 

och kursutvecklingen. 

 

”Resultattillväxten har medfört ett förslag om höjd utdelning till 2,85 kr per aktie, en ökning 

med 9% jämfört med föregående år.” – Håkan Hellström, Castellum, 2007 

 

Inga negativa resultat anges i årets VD-ord från varken Castellum eller Fabege. 

4.1.2 Lågkonjunktur 

4.1.2.1 Statligt ägda fastighetsbolag 

I årsredovisningarna för 2008 redovisas resultat som värdeförändring, driftsöverskott, 

uthyrningsbar area samt vakansgrad. Akademiska Hus är öppna med sitt försämrade resultat 

under året och relaterar detta till det rådande marknadsläget. Jernhusen har angivit mycket lite 
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i temat och inte nämnt några siffror från året. Bolaget anser sig ha en fortsatt stark finansiell 

ställning jämfört med andra fastighetsbolag på marknaden. 

 

4.1.2.2 Kommunalt ägda fastighetsbolag 

Även i lågkonjunktur nämns inte resultatsiffror, de enda siffror som nämns är 

realisationsvinster på årets fastighetsförsäljningar, hyresökningar samt 

bostadsrättsombildningar som skett. Liknande VD-ordet från 2006 använder sig 

Stockholmshem av samma upplägg på beskrivningen av årets resultat, där resultatet inte 

heller denna gång stöds av siffror. 

 

”Resultatet exklusive reavinster följde prognoser och budget väl.” – Mikael de Faire, 

Stockholmshem, 2009 

 

Svenska Bostäder har lag stor vikt på att beskriva finanskrisen generellt men inte angett hur 

den påverkat bolaget i sig. 

 

4.1.2.3 Familjeägda fastighetsbolag 

De olika resultatfaktorer Erik Selin samt Hans Wallenstam valt att ta upp i VD-orden skiljer 

sig inte mycket från 2006 men är inte påvisade med siffror i lika stor omfattning. Faktorerna 

som tas upp vid lågkonjunktur är förvaltningsresultat, aktiekursutveckling, vakansgrad, 

belåningsgrad, värdeförändring samt driftnetto. Bolagen informerar om att de gjort 

nedskrivningar på fastighetsbeståndet som varit den största faktorn som påverkat årets resultat 

negativt. Detta förklarar dem med externa effekter på grund av det rådande marknadsläget.  

 

”Hela aktiemarknaden gick ner kraftigt under 2008 och så även Wallenstams aktie.” – Hans 

Wallenstam, Wallenstam, 2009 

 

Ovanstående citat syftar dels till bristande information gällande aktiekursens faktiska 

utveckling samt att detta skylls på externa effekter.  
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4.1.2.4 Publikt ägda fastighetsbolag 

Även i lågkonjunktur tar bolagen upp liknande poster som under högkonjunktur och stödjer 

de flesta av dessa poster med siffror. Bolagen anger att året gått bra i förhållande till 

omständigheterna. Castellums förvaltningsresultat blev det bästa någonsin samtidigt som de i 

nästa stycke nämner att resultatet blev det sämsta någonsin. Fabege rapporterar också ett 

negativt resultat. Både Castellum och Fabege förklarar sina lägre resultat med negativ 

värdeutveckling i deras fastighetsbestånd på grund av den rådande finanskrisen.  

 

”Bästa resultatet någonsin men också det sämsta.” – Håkan Hellström, Castellum, 2009 

 

Båda bolagen anger tydligt aktiekursens negativa utveckling under det gångna året. 

Castellums nedgång på 5% kommenteras och jämförs med olika index medans Fabeges 

nedgång på otroliga 55% nämns men kommenteras ej.  

 

”På börsen var det generellt sett rejält nedåt och Fabeges aktie backade 55 procent under det 

turbulenta börsåret 2008.” – Christian Hermelin, Fabege, 2009 

 

En av de externa faktorerna som de tar upp är räntemarknaden och räntekostnader samt hur 

detta har påverkat deras resultat negativt. 

 

4.2 Tema framtid 

4.2.1 Högkonjunktur 

4.2.1.1 Statligt ägda fastighetsbolag 

De statliga bolagen har i korthet tagit upp framtidsutsikter, Jernhusen har valt att berätta om 

sitt fortsatta arbete med utvecklingen av sina väntsalar och inte nämnt någonting mer än detta 

förutom sin vision inför framtiden. Akademiska Hus lägger lite mer vikt på information om 

bolagets framtidsutsikter, de tar upp kommande avtal och planer kring nybyggnation. Även 

anges deras mål med bolagets resultat för kommande året vilket ställs i linje med årets resultat 

exklusive värdeförändringar. 
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4.2.1.2 Kommunalt ägda fastighetsbolag 

Gällande framtidsutsikterna för de kommunägda fastighetsbolagen poängteras upprustningar, 

hög takt på bostadsbyggande samt energibesparingar. Man värnar om kundrelationer och vill 

fortsätta stärka sina kontakter. Man vill skapa bättre boendemiljö samt trygga de otrygga 

områdena i staden. 

 

4.2.1.3 Familjeägda fastighetsbolag 

VD-orden beskriver en ljus framtid med höga visioner och mål med fortsatt producering och 

utveckling av bostäder. Wallenstam har som mål att öka produktionskapaciteten för att möta 

hyresgästernas behov samtidigt som de skall bygga ytterligare ett par vindkraftverk framöver. 

Balder betonar ett fortsatt hårt arbete för att upprätthålla deras positiva utveckling. 

 

4.2.1.4 Publikt ägda fastighetsbolag 

Framtidsutsikterna för bolagen förmedlas som goda, de tar upp bolagens visioner om fortsatt 

förbättring av varumärket samt skapa värde i förädlingen av fastigheterna. De för diskussion 

om räntans utveckling vilken de tror leder till fortsatt hög transaktionsvolym. En fortsatt 

utveckling av fastighetsbeståndet eftersträvas för att ta tillvara på den stora potentialen i 

marknaden som påstås finnas. Både Fabege och Castellum anser sig ha goda 

investeringsmöjligheter inför framtiden. 

 

”Den starka balansräkningen ger möjlighet till att, inom ramen för en soliditet om lägst 35%, 

investera för ca 5 miljarder.” – Håkan Hellström, Castellum, 2007 

4.2.2 Lågkonjunktur 

4.2.2.1 Statligt ägda fastighetsbolag 

De statliga fastighetsbolagen nämner sina mål och vad de strävar efter inför framtiden, men 

de förklarar inte alltid hur de skall gå tillväga för att nå dessa mål.  

 

”Vi ska ta en tydligare ståndpunkt och vässa vår expertis.” – Mikael Lundström, Akademiska 

Hus, 2009 
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”Jernhusen ska ta en tydligare roll i utvecklingen av transportsektorn.” – Per Berggren, 

Jernhusen, 2009 

 

De är duktiga på att visa visioner men inte hur de skall nå dem. De ämnen som VD Per 

Berggren och VD Mikael Lundström nämner är utvecklingen av energianvändning och 

miljöpåverkan. De tar även upp att de skall förbättra relationen och stärka dialogen med 

kunderna. 

 

4.2.2.2 Kommunalt ägda fastighetsbolag 

De kommunalt ägda fastighetsbolagens bild av framtiden är osäker och på gränsen till 

negativ, de tar upp en diskussion om hur lågkonjunkturen kan påverka arbetslöshet, minskad 

inflyttning vilket kan leda till en negativ utveckling för bolagen. Detta då kombinationen av 

ovanstående effekter kan leda till ökade vakanser. 

 

”Vad det innebär för 2009 är fortfarande högst osäkert” – Pelle Björklund, Svenska 

Bostäder, 2009 

 

Bolagen kommer i framtiden att lägga stor vikt på underhåll och upprustning av befintligt 

bestånd. Svenska Bostäder nämner att de kommer att använda sig av nya strategiska 

satsningar i sin upprustning och nybyggnation. 

 

4.2.2.3 Familjeägda fastighetsbolag 

De familjeägda fastighetsbolagen erkänner för läsaren att 2009 kommer bli ett tufft år men att 

de ser positivt på framtiden och står väl rustade samt att de ser goda förutsättningar för 

värdetillväxt.  

 

”Vi på Balder ser 2009 som ett år fullt med möjligheter och utmaningar och tycker oss trots 

allt känna svaga men positiva vindar.” – Erik Selin, Balder, 2009 

 

Båda bolagen har som mål att växa, Wallenstam anger detta i konkreta tal i form av antalet 

bostäder som skall byggas samtidigt som Balder ej har något specificerat tillväxtmål för 2009. 

I denna lågkonjunktur skriver bolagen om framtida sjunkande räntekostnader vilket kommer 

att skapa positiva värden för deras kommande projekt. 
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4.2.2.4 Publikt ägda fastighetsbolag 

I framtiden ser bolagen många intressanta möjligheter och utmaningar, de tar upp sina mål 

och visioner för kommande år samt att de känner sig rustade inför den eventuellt ännu svagare 

konjunkturen som väntar.  

 

Bolagen har tagit upp förhållandevis liten mängd information i temat framtid i denna 

lågkonjunktur. De påpekar dock att deras fokus framöver kommer att ligga hos kunderna. 

 

”Vårt fokus kommer att ligga på att vårda och utveckla relationerna med kunderna” – 

Christian Hermelin, Fabege, 2009 

 

4.3 Tema förtroende 

4.3.1 Högkonjunktur 

4.3.1.1 Statligt ägda fastighetsbolag 

Ett sätt att skapa tillit är att göra som Akademiska Hus gjort när de beskriver riskerna i 

bolagets framtida avkastningskrav samt drift och underhållskostnader: 

 

”I en uppåtgående fastighetsmarknad ligger det nära tillhands att underskatta framtida 

risker.” – Thomas Norell, Akademiska Hus, 2007 

 

I stort sett det enda som Jernhusen nämner är att de kommer fortsätta att utveckla sina 

kundrelationer ytterligare.  

 

4.3.1.2 Kommunalt ägda fastighetsbolag 

För att bygga upp förtroende hos läsaren har båda bolagen beskrivit risker som överhettning i 

byggbranschen samt utmaningar i det stora antalet bostäder som skall byggas de kommande 

åren. Miljö- och energibesparingar nämns. Svenska Bostäder anger sig vara Sveriges största 

bostadsföretag och tar ett stort ansvar i minskning av koldioxidutsläppen. De vill ändra sin 

uppfattade image som myndighet till ett företag som är mer service inriktat. Hos de båda 

bolagen prioriteras kundrelationer. Detta är återkommande. 
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Genom följande citat påvisar Stockholmshem ett fortsatt högt tryck i marknaden: 

 

”Efterfrågan på bostäder i Stockholm är fortsatt mycket stark och behovet av fortsatt 

bostadsbyggande kvarstår därmed.” – Pelle Björklund, Stockholmshem, 2007 

 

4.3.1.3 Familjeägda fastighetsbolag 

Förtroendeargumenten i dessa VD-ord hittas i sammanhang som långsiktighet och god 

värdetillväxt. Wallenstam pratar om miljö och hur de på ett effektivt sätt skall kunna bli 

självförsörjande gällande elförbrukning. VD Hans Wallenstam påpekar att bolagets förmåga 

att förvärva fastigheter vid rätt tidpunkt, deras skicklighet inom uthyrning samt deras 

kompetens att bygga högkvalitativa bostäder kostnadseffektivt leder till god värdetillväxt och 

han avslutar även med att lova ett gott resultat för det kommande året. 

 

Balder har valt att använda ett helt stycke för att beskriva kompetenta medarbetare och deras 

långa erfarenhet inom branschen. I stycket anges framförallt att bolaget har kompetensen att 

bygga upp och skapa trovärdighet kring verksamheten samt att bolagets organisation klarar av 

att hantera en fortsatt expansion. VD Erik Selin påpekar att vissa oroas av eventuellt 

kommande räntehöjningar samtidigt som han själv ser detta som ett positivt tecken. 

 

”Enligt mitt sätt att se på saken, så är räntehöjningarna ett tecken på något positivt.” – Erik 

Selin, Balder, 2007 

 

4.3.1.4 Publikt ägda fastighetsbolag 

De två bolagen skiljer sig mycket från varandra gällande mängden i temat förtroende under 

detta år. Castellum tar enbart upp deras långsiktiga kundrelationer samt att de endast är 

intresserade av projekt med höga avkastningskrav. De vill även påvisa ärlighet genom att 

jämföra sin aktiekurs med olika index trots att de inte överpresterar dem. Fabege och andra 

sidan lägger stor vikt på förtroendedelen i VD-ordet, de tar upp sin starka marknadsposition 

och varumärke, att de är transaktionsintensiva, att de lägger stor vikt vid kontinuerlig 

kundkontakt samt att de har ett mycket attraktivt fastighetsbestånd. De tar även upp deras 

framgångsrika fastighetsförädling och fastighetshandel samt deras interna kompetens i form 

av en fungerande och effektiv organisation med kompetenta medarbetare. 
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4.3.2 Lågkonjunktur 

4.3.2.1 Statligt ägda fastighetsbolag 

Akademiska Hus väljer att skapa förtroende genom att påpeka bolagets starka finansiella 

ställning, goda rykte och höga kreditbetyg vilket ger dem möjlighet till fortsatta investeringar 

trots tider av finansiell oro. De nämner även långa och stabila kundrelationer som en av deras 

styrkor. Båda dessa budskap stärks genom att nämnas vid flera tillfällen genom det korta VD-

ordet. De anser sig själva vara professionella aktörer på fastighetsmarknaden och att dess 

kompetenta personal, nöjda kunder samt deras långsiktighet bidrar till bolagets utveckling. 

Vidare nämns att de arbetar för forskares och studenters vardag och framgång. 

 

Jernhusen tar inte upp lika mycket i detta tema, de nämner dock att de prioriterar ett hållbart 

företagande och att de verkar för en miljösmart vardag. 

 

4.3.2.2 Kommunalt ägda fastighetsbolag 

De kommunalt ägda fastighetsbolagen försöker skapa förtroende hos intressenten genom att 

trycka på ökat behov av hyresrätter under lågkonjunktur: 

 

”Det mesta talar också för att hyresrättens konkurrenskraft förstärks under 

lågkonjunkturen.” – Pelle Björklund, Svenska Bostäder, 2009 

 

Både Svenska Bostäder och Stockholmshem vill minska segregationen i samhället genom att 

förbättra förhållanden i de otrygga områdena. De försöker åstadkomma detta via olika 

samverkansformer med hyresgäster, skolor, stadsdelsförvaltningar, närpolis, föreningar och 

företagare. 

 

Stockholmshem informerar om ett trygghetspaket som presenterats av Stockholm stad. 

Bolaget vill förmedla att detta kommer minska effekterna av rådande lågkonjunktur för att 

skapa lugn hos intressenten. Vidare nämner bolagen vikten av fortsatta bra kundrelationer, 

ständig utveckling och förbättring, energieffektivisering samt långsiktig fastighetsförvaltning. 
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4.3.2.3 Familjeägda fastighetsbolag 

Märkbart är att i denna lågkonjunktur så påpekar bolagen trygghet i olika aspekter vid flertalet 

tillfällen. Wallenstam känner sig trygga med sin nuvarande värdering av fastighetsbeståndet, 

de har en lönsam förvaltning med trygg inkomst, deras vakansgrad och attraktiva lägen på 

fastigheterna samt stabila kunder inom olika branscher skapar trygghet. Detta är några 

exempel på när VD Hans Wallenstam använder sig av ordet trygghet vilket används flitigt i 

detta VD-ord. 

 

”Jag känner mig mycket trygg med den värdering som vi gjort. Vi har tagit höjd för 

marknadsläget och kan motivera de värden fastigheterna har.” – Hans Wallenstam, 

Wallenstam, 2009 

 

Båda bolagen hävdar att de kan göra förvärv och försäljningar samt att deras fastighetsbestånd 

är attraktivt oberoende av konjunkturläge. Wallenstam nämner vid upprepade tillfällen även 

att de är kostnadseffektiva i lågkonjunktur. Balder nämner att det blir ett fortsatt tufft år men 

hävdar att de står väl rustade för framtiden samt att fastigheter är en säker investering på lång 

sikt. 

 

”Min erfarenhet och historien visar ändå på att fastigheter är en god investering över tiden.” 

– Erik Selin, Balder, 2009 

 

4.3.2.4 Publikt ägda fastighetsbolag 

Bolagen vill försäkra hyresgästerna om att inga drastiska hyreshöjningar behöver ske på 

grund av den rådande lågkonjunkturen då bolagen har goda marginaler och stor tillgång till 

långsiktigt kapital. Fabege och Castellum framhäver medarbetarnas kompetens och deras 

förmåga att anpassa sig efter nya förhållanden. De påpekar även att respektive bolags 

fastighetsbestånd är mycket attraktivt oavsett konjunkturläge.  

 

Castellum och Fabege har i vissa stycken argument i förstapersonsperspektiv, dessa argument 

handlar oftast om den framtid som bolaget går till mötes där läsaren får en känsla av den 

verkställande direktören. 

”Det är en bild som jag, liksom flera ledande fastighetsanalytiker, bedömer kommer att stå 

sig.” – Christian Hermelin, Fabege, 2009 
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5 Analys 
 

 

 

 

5.1 Tema resultat 

I de resultatdelar som finns i VD-orden under högkonjunktur finner vi likheter och skillnader 

beroende på ägarstrukturerna i bolagen. Vi har sett liknelser mellan statliga och kommunalt 

ägda fastighetsbolag som vi även sett likheter mellan familjeägda och publikt ägda bolag. De 

likheter vi sett mellan statliga och kommunala fastighetsbolag är att de till väldigt liten del 

stödjer sina resultat med siffror medan de bolag som är familjeägda och publikt ägda 

redovisar sina resultat med siffror. Kommunalt och statligt ägda fastighetsbolag informerar 

om stora investeringar och belopp, små avvikelser i budgetantaganden samt förbättrat resultat 

i NKI (Nöjd Kund Index), vilket är svårt att relatera till då de inte anges i specifika siffror. De 

familjeägda respektive publikt ägda bolagen informerar om aktiekursens utveckling under det 

gånga året. 

 

Även i lågkonjunktur framför statliga och kommunalt ägda fastighetsbolag sina resultatdelar 

med uteblivna siffror, dock är bolagen öppna med att beskriva sina negativa resultat i ord och 

tar upp finanskrisen i korthet samtidigt som de i en liten utsträckning förklarar sitt negativa 

resultat som en effekt av lågkonjunkturen. 

 

De familjeägda och publikt ägda bolagen stödjer även under lågkonjunkturen sina resultat 

med siffror men i mindre omfattning. Bolagen har valt att lägga stort fokus på att beskriva 

finanskrisen samt de effekter som den ger på marknaden i form av t.ex. ränteförändringar. 

Effekterna av finanskrisen ges som en förklaring till dess försämrade resultat. Vi ser detta 

som ett sätt för bolagen att skylla på externa faktorer istället för interna. Detta kan relateras 

till attributionsteorin där man förklarar orsaker till negativa händelser med externa faktorer 

hellre än interna (Brennan et al., 2009). De familjeägda och publikt ägda bolagen vill vara 

tydliga med att årets försämrade resultat beror på externa faktorer och beskriver i princip 

ingenting som de själva kunde påverka för att motverka detta. 
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Tre av fyra av de analyserade familjeägda och publikt ägda bolagen kommenterar sin 

aktiekursutveckling under det gångna året. Vissa bolag jämför kursen med olika index för att 

få den negativa utvecklingen att se bättre ut, samtidigt som de andra bolagen inte ens 

kommenterar en betydligt mer drastisk nedgång (-55%). Detta kan förklaras av teorin om 

impression management där VD använder sig av prestationsjämförelser och riktmärken för att 

ge ett bra intryck trots den negativa utvecklingen (Brennan et el. 2009). Ledningen vill 

försköna bolagets resultat för intressenter och vrida uppfattningen om bolagets prestation 

under det gångna året.  

 

Vi kan se att de bolag som är börsnoterade, alltså de familjeägda och publikt ägda 

fastighetsbolagen, är mer benägna att skylla de försämrade resultaten på externa 

omständigheter än på interna. Vi tänker att detta sker därför att de börsnoterade bolagen är 

känsligare för dålig publicitet än de statliga respektive kommunala fastighetsbolagen. Detta 

därför att försämrade resultat kan påverka aktiekursen. Ledningen vill avleda 

uppmärksamheten från detta i största möjliga mån genom att använda externa faktorer som 

förklaringar istället för interna. Statliga och kommunala fastighetsbolag kan vara mer öppna 

med sitt försämrade resultat då det inte påverkar dem på samma direkta sätt som det påverkar 

de börsnoterade. En möjlig förklaring till att statliga och kommunala fastighetsbolag inte har 

siffror i samma utsträckning kan vara att de inte har lika många intressenter och potentiella 

investerare. 

 

Enligt tidigare forskning av Kuduk, Sjögren & Svernell (2013) visas att större fokus läggs vid 

temat resultat innan än efter en finanskris. Detta innebär att i en högkonjunktur visas positivt 

resultat upp i stor omfattning och efter en finanskris minskar fokus i detta tema. I vår studie 

har vi kommit fram till att de börsnoterade bolagen, de familjeägda och publikt ägda 

fastighetsbolagen, agerar på liknande sätt men skillnaden ligger i att bolagens resultat stöds 

upp med siffror i större omfattning i en högkonjunktur än en lågkonjunktur. Det som skiljer 

tidigare forskning och denna studie åt är att vi i denna studie har ännu en parameter att ta 

hänsyn till vilken är skillnaden mellan olika ägarstrukturer. Vi kan konstatera att de ej 

börsnoterade bolagen så som kommunala och statligt ägda fastighetsbolagen inte är lika 

benägna att ange sitt resultat i siffror och att de i en lågkonjunktur är mer öppna i sitt 

redovisande av risker. 
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5.2 Tema framtid 

Likt tema resultat finner vi även likheter och skillnader mellan ägandeformerna där statliga 

och kommunala fastighetsbolag tenderar att uttrycka sig snarlikt med liknande innehåll 

samtidigt som de familjeägda och publikt ägda fastighetsbolagen liknar varandra. Vi kan se 

att de statliga och kommunala bolagen uttrycker sig ungefär lika oberoende av 

konjunkturläge, de nämner ganska lite i ämnet överlag. Målen de har för framtiden är 

realistiska och ganska låga. Under lågkonjunkturen förmedlar de kommunala 

fastighetsbolagen en osäker och nästintill negativ bild av framtiden, samtidigt som de statliga 

förmedlar en lite ljusare men fortfarande osäker bild.   

 

De familjeägda och publikt ägda bolagen har en mycket ljusare bild av framtiden med höga 

mål och höga satsningar samt beskriver hur de skall gå tillväga för hur de skall nå dessa 

visioner och mål. Dock kan vi se att dessa bolag är mer generella och inte lika konkreta i hur 

de skall nå dessa höga mål och visioner i en lågkonjunktur. Vi kan se att lågkonjunkturen inte 

påverkar deras positiva inställning till framtida utveckling men att utformningen skiljer sig. 

De börsnoterade bolagen beskriver möjligheter och utmaningar, men de anger inte riktigt 

vilka dessa är samtidigt som de lägger vikt vid att de står rustade inför framtiden. Vi ser att 

anledningen till avsaknaden av konkreta förslag om hur de ska nå sina mål samt att de inte 

anger vilka möjligheter och utmaningar som de går till mötes i framtiden, beror på en 

osäkerhet hos bolagen.  

 

En av anledningarna till att de kommunala och statliga bolagen tenderar till att ha en mer 

negativ bild av framtiden är att de är öppnare med de potentiella risker som ligger i en fortsatt 

lågkonjunktur. De publika och familjeägda bolagen förmedlar istället ljusare syn på framtiden 

med positiva utmaningar istället för negativa risker. 

 

Enligt legitimitetsteorin har samhället olika sorters förväntningar på bolagen beroende av 

bland annat konjunkturläge. I en högkonjunktur förväntar sig samhället tillväxt och 

utveckling. I en lågkonjunktur har samhället inte lika höga förväntningar om tillväxt och 

utveckling utan vill helst se minskade kostnader och rustning inför den osäkra framtiden 

(Deegan, 2002). Vi kan se att de börsnoterade bolagen tar större hänsyn till samhällets 

förväntningar än de kommunala och statliga. Det är möjligt att de fokuserar mer på dessa 

förväntningar än vad de faktiskt borde göra. I de börsnoterade bolagens VD-ord kan vi 
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urskilja att de vill förstärka legitimiteten i större utsträckning än de kommunala och statliga 

fastighetsbolagen. Detta kan bero på det större antalet intressenter ett börsnoterat bolag har än 

statliga och kommunala bolag samt att legitimitet är viktigare hos börsnoterade bolag 

eftersom de har en aktiekurs som är känslig och kan få direkta effekter av ett sviktande 

anseende i det omgivande samhället. 

 

Enligt tidigare forskning av Kuduk, Sjögren & Svernell (2013) visas att mål och visioner samt 

framtidsutsikter informeras om i lika stor omfattning såväl före som efter en finanskris. 

Informationen var dock utformad på olika sätt beroende på konjunkturläge. I denna rapport 

ser vi att de börsnoterade bolagen inte skiljer sig i utformningen gentemot tidigare forskning 

utan fastlår att i fastighetsbolag uttrycks tema framtid på liknande sätt oavsett konjunkturläge. 

När det gäller kommunala och statligt ägda fastighetsbolag, vilket skiljer sig från tidigare 

forskning, konstaterar vi att dessa har lägre och mer realistiska mål och visioner. Dess 

framtidsutsikter är inte lika överdrivna. 

 

5.3 Tema förtroende 

De kommunala fastighetsbolagen skriver i högkonjunktur mer i temat förtroende än de 

statliga fastighetsbolagen. De kommunala bolagen pratar om miljö- och energibesparingar 

samt sin image. Däremot tar både de statliga och kommunala bolagen upp risker inför 

framtiden och vikten av goda kundrelationer. Även de familjeägda och publikt ägda 

fastighetsbolagen nämner vikten av bra kundrelationer och pratar mycket kort om risker. De 

skriver om långsiktighet i fastighetsägandet och påpekar vid flertalet tillfällen bolagens 

kompetenta personal. Samt att ibland förekommer det att bolagens verkställande direktörer 

pratar i förstapersonsperspektiv.  

 

De publikt ägda fastighetsbolagen skiljer sig från varandra i detta tema under högkonjunktur. 

Fabege lägger stor vikt på sin förtroendedel där de även tar upp sitt starka varumärke och sin 

starka marknadsposition.  

 

Vi kan se en tydlig skillnad i tema förtroende mellan hög- och lågkonjunktur. Detta då 

bolagen i en lågkonjunktur har lagt betydligt större vikt vid tema förtroende. De statliga och 

kommunala fastighetsbolagen lägger återigen vikt vid långa och stabila kundrelationer. 
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Bolagen nämner att trots lågkonjunktur kommer de fortsätta att investera och vara verksamma 

då behovet av bostäder alltid kommer finnas. De familjeägda och publikt ägda 

fastighetsbolagen liknar varandra då de tar upp betydligt mer i detta tema i sina VD-ord än 

resterande ägarstrukturer. Vi kan se återkommande upprepningar av förtroendeskapande ord 

som till exempel trygghet, stabilitet, attraktivitet och kompetens. Dessa bolag nämner vissa 

risker inför framtiden samt att de vid flertalet tillfällen skriver i förstapersonsperspektiv även i 

lågkonjunktur. 

 

Förtroende mellan bolag och intressenter är gynnsamt, det skapar generellt mindre risker och 

lägre kostnader i samhället (Larsson, 2001). Vi vet att förtroende är mycket viktigt för 

bolagens långsiktiga relationer med olika intressenter. Goda relationer är ett sätt för dem att 

vara stabila även i tider av oro. Efter finanskrisen kan vi se en tydlig ökning i temat förtroende 

vilket kan bero på att intressenter lägger större vikt vid detta tema i en lågkonjunktur än i en 

högkonjunktur (Guiso, 2012). 

 

Genom att bolagen vid olika tillfällen presenterar risker visar de sårbarhet inför intressenter 

vilket är en bidragande faktor till skapandet av förtroende (Stout, 2009).  

 

Vi kan se att flera av bolagen har en ny VD efter finanskrisen vilket vi anser vara en 

bidragande faktor till att förtroendedelen i de berörda bolagen utökats under året. Detta beror 

med stor sannolikhet på att en ny VD har ett större behov av att skapa förtroende hos 

intressenterna än en redan etablerad VD. Eventuellt kan även ett byte av VD skapa förtroende 

för bolaget hos intressenter då det underförstått kan tolkas som att föregående VD används 

som syndabock för årets försämrade resultat. 

 

Vi har sett att några av de börsnoterade bolagen har använt sig av förstapersonsperspektiv 

vilket innebär att de uttrycker sig i jag-form. Vi menar att bolagen gör detta för att läsaren 

skall få en personlig känsla av den verkställande direktören och att detta i sin tur kan skapa 

förtroende hos intressenten. 

 

De familjeägda och publika fastighetsbolagen pratar mycket om trygghet i olika form i sina 

VD-ord. Vi kan se detta i de återkommande förtroendeskapande orden som tidigare nämnts. 

Trygghet skapar förtroende hos intressenten och enligt Guiso, Sapienza & Zingales, (2008) 

skapar ett stort förtroende benägenhet att ta högre risk vid investering i bolagen vilket är ett 
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mål för de börsnoterade bolagen. Detta ser vi som en förklaring till att temat förtroende 

förekommer i större utsträckning hos de börsnoterade fastighetsbolagen än hos de kommunala 

och statliga fastighetsbolagen. 

 

Eftersom informationsövertag alltid existerar så är det viktigt att ett VD-ord ger en så rättvis 

bild som möjligt av företaget. I längden skapar en riktig bild av ett företag förtroende vilket 

krävs då en potentiell investerare ska göra ett så rättvist investeringsbeslut som möjligt 

(Akerlof, 1970). Vi vet att frivilliga upplysningar inte har regler för utformning, därför räknar 

vi med att bolagen vi analyserat till viss del utnyttjat sitt informationsövertag och att VD-

orden kan vara förskönade. Dock att de inte är alltför missvisande då detta skulle kunna leda 

till minskat förtroende för bolagen i framtiden vilket skulle innebära en försämrad relation 

mellan bolag och intressent. 

 

Likt tidigare forskning av Kuduk, Sjögren & Svernell (2013) visas att det sker en drastisk 

ökning av temat förtroende i en lågkonjunktur i jämförelse med en högkonjunktur. I temat 

förtroende liknar tidigare forskning denna rapport och detta gäller för alla de fyra 

ägarstrukturerna som analyserats i denna rapport. Dock kan nämnas att mängden 

förtroendegivande ord är betydligt större hos de familjeägda och publikt ägda 

fastighetsbolagen i relation till de kommunalt och statligt ägda fastighetsbolagen. Vi ser att 

temat förtroende är av stor vikt i tider av oro oavsett ägandeform.  
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6 Slutsats & förslag till fortsatt forskning 
 

 

 

 

6.1 Slutsats 

Denna studie har visat hur de frivilliga upplysningarna, i form av VD-ord, har förändrats 

beroende av konjunkturläge och ägarstruktur. Genom diskursanalys har vi analyserat åtta 

olika fastighetsbolags VD-ord under två olika konjunkturlägen. Vi kan efter denna analys 

konstatera att skillnader i VD-orden existerar beroende av både konjunkturläge samt 

ägarstruktur. 

 

Vi kan konstatera att statliga och kommunalt ägda fastighetsbolag har likheter i sin 

utformning av VD-ord, samtidigt som familjeägda och publikt ägda fastighetsbolag har 

likheter i sin utformning.  

 

Statliga och kommunala fastighetsbolag är inte speciellt benägna att redovisa resultat i 

siffervärden, samtidigt som de är öppna med potentiella risker i en lågkonjunktur. De har mål 

och visioner men inte i samma skala som börsnoterade fastighetsbolag. Anpassning till det 

omgivande samhällets förväntningar är långsam därav är legitimitet inte i fokus hos dessa 

bolag. 

 

Familjeägda och publikt ägda fastighetsbolag fokuserar på siffervärden oavsett 

konjunkturläge. I en lågkonjunktur är de dock benägna att ge externa faktorer skulden för 

försämrat resultat. Såväl i hög- respektive lågkonjunktur har de börsnoterade bolagen höga 

mål och visioner samt en ljus bild av framtiden. Bolagen bemöter framtida osäkerheter och 

risker som möjligheter och utmaningar. Legitimitet i form av omgivande samhällets 

förväntningar har betydelse. 

 

Förtroendeskapande ökar drastiskt i lågkonjunktur oavsett ägarstruktur. Detta är dock 

betydligt viktigare i börsnoterade fastighetsbolag då genomslagskraften i sviktande förtroende 
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är väsentligt större. I lågkonjunktur flyttar de börsnoterade bolagen medvetet fokus från 

försämrade resultat till byggandet av förtroende efter vetskapen om att större tillit leder till 

investeringsvilja hos intressenter. 

 

Genom den gjorda studien kan vi konstatera att relationsutveckling är prioriterat hos alla 

bolagsformer, dock kan vi fastställa att utvecklingen är högre prioriterad hos bolag som är 

börsnoterade. Bolagen väljer att bygga relationer på olika sätt beroende på konjunkturläge och 

ägarstruktur. Fastighetsbolagen verkar i samma bransch och konjunktur, trots detta förmedlar 

de olika bilder av resultat och framtid vilket vi anser vara oroväckande och ifrågasätter därför 

om VD-ord verkligen kan vara en tillförlitlig källa till investeringsbeslut.  

 

Alla de åtta bolagen existerar i samma bransch men väljer att se, agera och uttrycka sig på vitt 

skilda sätt. 

 

Vår slutsats är att VD-ord kan användas som stöd för investerare vid investeringsbeslut i 

fastighetsbolag så länge den potentiella investeraren är medveten om de skillnader som råder i 

utformningen av VD-ordet beroende av bolagets ägarstruktur och rådande konjunkturläge. 

 

6.2 Kritik av eget arbete 

Diskursanalys innebär en analys av vad som kan utläsas mellan raderna i texter. Denna studie 

blir därför subjektiv och andra forskare kan komma till andra slutsatser. Resultatet skulle 

kunna varit annorlunda vid byte eller tillägg av teman alternativt en studie av hela den 

frivilliga informationen i en årsredovisning. 

 

Antalet fastighetsbolag kan vara avgörande för studiens utfall. Denna studie analyserar två 

fastighetsbolag inom varje ägandeform samtidigt som fler bolag och ägandeformer kunnat ge 

en mer komplett bild. 

 

En potentiell felkälla är att fyra av åtta bolag i studien har valt att byta VD under de 

analyserade årtalen vilket kan ha påverkat resultatet. En diskussion kan föras om val av årtal 

var de mest relevanta att analysera. 

 



 

 33 

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet är att bolagen har olika ägare och 

kommunicerar därför med olika primära intressenter genom sin årsredovisning. Bolagen 

formar därför troligtvis informationen efter intressenternas preferenser. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning kan göras där studien riktas mot annan bransch eller andra 

ägandestrukturer. Fortsatta studier kan inriktas mot andra delar i årsredovisningens frivilliga 

information samt analysera andra teman och under andra tidsperioder. Fortsatta studier skulle 

kunna göras genom jämförelse med internationella företag. Fortsatta forskningen skulle även 

kunna utföras på fler bolag för att nå ett mer generellt utslag.   
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För Akademiska Hus har det gångna året kännetecknats av 
 nöjdare kunder, stabila hyresintäkter, förbättrat driftöverskott, 
samt en positiv utveckling av marknadsvärdet på våra fastig-
heter. Fastighetsmarknaden har stått stark samtidigt som 
hyresmarknaden endast sakta återhämtar sig. 

Låt oss bara komma ihåg att vad gäller marknadsvärdet på våra fas-
tigheter handlar det om orealiserade värdeökningar. För Akademiska 
Hus beror värdeökningarna på allmänt sänkta avkastningskrav i fas-
tighetsbranschen, och inte på en ökad uthyrningsgrad eller höjda 
hyror. Värdeökningen uppgick under 2006 till 1,8 miljarder kronor, 
därtill kommer nettoinvesteringar om 1,8 miljarder kronor. Fastighe-
ternas värde uppgick vid årsskiftet till totalt 48 454 Mkr. 

I en uppåtgående fastighetsmarknad ligger det nära till hands 
att underskatta framtida risker. Det kan gälla avkastningskrav, drift-
kostnader och åtgärder för att underhålla och anpassa lokaler till nya 
kundbehov. Akademiska Hus är en långsiktig fastighetsägare med 
förhållandevis stor andel lokaler för specifika utbildnings- och forsk-
ningsbehov. I marknadsvärderingen av fastigheterna har vi beaktat 
dessa långsiktiga risker genom en generell riskpremie i restvärdes-
bedömningarna.

Förvaltningsfrågor är centrala
Vakansläget på hyresmarknaden innebär hög konkurrens och att 
hyresnivåerna pressas där utbudet är stort. Till detta kan man lägga 
stigande räntenivåer och kostnadsutvecklingen för fastighetsförvalt-
ningen, som inte med dagens låga inflation fullt ut kompenseras med 
indexeringen av hyrorna. Sålunda finns all anledning att med kraft 
ägna uppmärksamhet åt förvaltningsfrågorna. 

För att minska kostnader har vi under året arbetat intensivt med 
att tillvarata volymfördelar och samordningsmöjligheter inom koncer-
nen. Vi ger hög prioritet åt energibesparingar och översyn av leve-
ransavtal, liksom vidare satsningar på miljövänlig egenproduktion av 
värme och kyla där detta är möjligt.

Driftöverskottet av fastighetsrörelsen under 2006 uppgick till 
2 843 Mkr (2 727) och är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Uthyrnings-
graden har varit fortsatt mycket hög på 96,5 procent. De byggnader 
som tagits i drift under året har volymmässigt i stort sett ersatt de 
objekt som sålts. Resultatet efter finansnetto, men exklusive värde-
förändringar i fastighetsbeståndet, uppgick till 2 356 Mkr (2 056).

Utveckling hos största kundgruppen
Akademiska Hus fokus är kreativa och ändamålsenliga miljöer för 
högre utbildning och forskning. Verksamheten är därmed nära för-
bunden med utvecklingen inom universitet och högskolor, vår största 
kundgrupp. Vi följer uppmärksamt de förändringar som pågår inom 
sektorn; i stora drag handlar det om en översyn av kvalitet och profil 
på utbildningsutbudet för att bättre stämma överens med efterfrågan 
och arbetsmarknad. Antalet orter med högskoleverksamhet minskar 
något. Samtidigt ökar distansutbildningen. Studentutbytet mellan 
Sverige och andra länder ökar. Grundutbildningens forskningsan-
knytning betonas tydligare, och lärarutbildningarna knyts närmare till 
forskning och övrig utbildning på universitetsorterna. Inom forsk-
ningen koncentreras resurserna till större enheter. För att öppna nya 
forskningsområden stimuleras tillämpningar av forskningen. Olika 
allianser och samverkan mellan utbildnings- och forskningsenheter, 
nationellt och internationellt, utvecklas hela tiden.

 4 Akademiska Hus Årsredovisning 2006 | Vd har ordet

Vd har ordet

Ökat driftöverskott och nöjdare kunder

 
 
 
Bilaga 1 – Akademiska Hus, 2006 
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Hög investeringstakt för tätare campusområden
För Akademiska Hus innebär de pågående förändringarna i universi-
tets- och högskolesektorn många utmaningar: det gäller att hitta bra 
lösningar till förändrade behov. Investeringsverksamheten är därför 
fortsatt hög – men inriktningen har svängt från utbyggnad till reinves-
teringar och förändringar som skapar högre kvalitet för nya behov. 
Ledord är koncentration, täthet, samverkan och utökad service på 
våra campusområden. 

Under 2006 har vi genomfört byggnadsinvesteringar för 2,4 mil-
jarder kronor. Under de kommande åren räknar vi med en byggnads-
volym i ungefär samma omfattning. Eftersom det råder kapacitets-
brist på byggmarknaden krävs framförhållning och särskilda insatser 
vid upphandlingen av entreprenader.

Genom strukturanpassningar och nybyggnader friställs objekt i 
viss omfattning. Under 2006 har vi träffat avtal om tre stora försälj-
ningar: ”lärarhögskolorna” i Mölndal och Uppsala samt den nuva-
rande musikhögskolefastigheten i Stockholm. Försäljningarna upp-
går till cirka 600 Mkr. Köparna av de sålda fastigheterna planerar i 
första hand för bostäder.

Ett flertal nya projekt
Vi har avtalat om att uppföra nya lokaler i Uppsala för lärarutbildning, 
pedagogik och psykologi i anslutning till andra universitetsbyggna-
der. Vi bygger också nytt för musikhögskolan i Stockholm. 

I dagarna påbörjar Akademiska Hus dessutom ett stort 
nybygge för Karolinska Institutet Science Park i Solna. Satsningen 
ska tillgodose ett gemensamt intresse hos universitet och näringsliv 
för en mötesplats med moderna och flexibla forskningslokaler vid ett 
så kallat centre of excellence.

Om ytterligare några år planerar vi att i samverkan med Sveriges 
lantbruksuniversitet genomföra stora förändringar på campusom-

rådena i Ultuna och Alnarp. Vi planerar även att bygga nytt för Kung-
liga Tekniska högskolan och Stockholms universitet på bland annat 
Albanoområdet.

Att förnya för att skapa attraktiva utbildnings- och forsknings-
lokaler är ett stimulerande arbete. Samtidigt är det, med dagens 
ansträngda byggmarknad, en stor utmaning.

En central framgångsfaktor för Akademiska Hus är hur väl vi 
lyckas i samarbetet med våra kunder, så att verksamhetsplanering, 
fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling går hand i hand. 2006 
har vi lyckats förbättra nöjdkundindex. Arbetet med att förbättra sam-
verkan med våra kunder går vidare – särskilt gäller det campusplane-
ring och arbetsfördelning i planeringsfasen för nya projekt. 

En av Sveriges bästa arbetsplatser
Vi kan också glädja oss åt att Akademiska Hus för andra året i rad gått 
till final i Alectas tävling ”Sveriges bästa arbetsplats”. Det kan vi i stor 
utsträckning tacka våra kunder för – få fastighetsbolag kan erbjuda så 
avancerade och spännande projekt och arbetsmiljöer som Akade-
miska Hus. 

För 2007 räknar vi med ett resultat efter finansnetto i nivå med 
årets resultat, exklusive värdeförändringar i fastighetsbeståndet. Det 
innebär drygt 2 miljarder kronor och det bygger på att det inte sker 
någon väsentlig förändring av Akademiska Hus kapitalstruktur.

Göteborg den 7 mars 2007

Thomas Norell
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4    FASTIGHETS AB BALDER 2006

När vi summerar Fastighets AB Balders 2006 är det glädjande att vi genomförde 
det vi hade föresatt oss. Vi åternoterades på börsen, vi har byggt en mycket 
kompetent organisation och vårt bestånd av fastigheter har växt och utvecklats.

Vi arbetar efter affärsidén att skapa värden genom att förvärva, utveckla 
och förvalta kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Vår uppgift är att vara en långsiktig ägare med fokus 

på stabila kassafl öden och nöjda hyresgäster.
   Balders verksamhet är inriktad på tillväxt, och vi växte kraftigt under 2006. Det är 
dock av stor vikt att tillväxten sker under fortsatt lönsamhet och positiva kassafl öden.
   Vid ingången av 2006 ägde vi 53 fastigheter med en uthyrbar yta på 301 000 
kvad ratmeter och med ett värde på cirka 2,7 miljarder kronor. Vår höga förvärvstakt, 
75 fastigheter för 4 miljarder kronor, gjorde att vi vid utgången av året ägde 128 
fastigheter med en yta på 790 000 kvadratmeter och med ett värde på cirka 7 
miljarder kronor. Det är en snabb utveckling för ett bolag som funnits i nuvarande 
skepnad i knappt 2 år.
   Från årets första affär, tio fastigheter i Stockholm, till den sista, köpet av Marabou-
huset i Sundbyberg, så har våra affärer uteslutande varit just förvärv. Den första 
försäljningen kom i början av 2007, då vi sålde en fastighet i Malmö till den största 
hyresgästen.
   

Bestånd för effektiv förvaltning
Balders organisation är indelad i regionerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Riks 
med tydligt ansvar för respektive geografi skt område. Vår strävan är att vi på 
respektive delmarknad eller region skall uppnå en sådan position att Balder är en 
naturlig partner för kunder som behöver nya lokaler.
   Under året skapade vi en ny region, Riks, som ansvarar för de fastigheter som ligger 
utanför storstadsregionerna. Även här är målsättningen att skapa bestånd som 
medger effektiv förvaltning. Regionen Riks är bra även från en annan synpunkt – den 
ökar våra möjligheter att göra kombinationsaffärer med fastigheter på olika orter.
   Vi är pragmatiska i vår inställning och utesluter inte förvärv av bostadsfastigheter 

Kraftig tillväxt

”Vår syn på ägande 
är långsiktig ”

 
 
 
Bilaga 2 – Balder, 2006 
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Kraftig tillväxt om förutsättningarna är de rätta, även om huvudinriktningen är kommersiella 
fastigheter. Vi har i dag ett bestånd som är väl diversifi erat med avseende på såväl 
städer som fastighetstyper och hyresgäster. Oavsett fastighet ska vi fortsätta att 
utveckla dem i nära samverkan med våra kunder.

Medarbetare med erfarenhet
Vi som arbetar på Balder har lång erfarenhet från branschen även om företaget är 
ungt. Det är glädjande att så många duktiga medarbetare valt att söka sig till Balder 
för att de vill vara med och utveckla bolaget. Vi har fått på plats en organisation 
som klarar av att hantera en fortsatt expansion, och många medarbetare gör ett 
fantastiskt jobb för att Balder ska fl ytta fram sin position ytterligare. 
   Det kan ta tid att bygga upp ett företag och skapa trovärdig het kring verksam-
heten, men vi märker att Balder redan har etablerat sig på ett positivt sätt. Det 
återspeglas också av att vi får allt fl er propåer från andra intressenter i fastighets-
branschen om att göra affärer tillsammans.

Bra utveckling 2006
Jag är glad över det vi lyckades åstadkomma tillsammans under 2006. Hyresintäkterna 
uppgick till 523,5 miljoner kronor och förvaltningsresultatet före skatt till 160,3 
miljoner kronor. 
   Vi kommer att fortsätta att arbeta mycket hårt för att upprätthålla Balders 
positiva utveckling. I vardagen handlar det om att vara lyhörda för våra kunders 
behov och hela tiden se till att vår förvaltning är så effektiv som möjligt.

Positiva utsikter
När vi nu kommit en bit in i 2007, så oroas vissa av de räntehöjningar som redan 
genomförts och de som marknaden bedömer kommer framöver. Enligt mitt sätt att 
se på saken, så är räntehöjningarna ett tecken på något positivt. Ekonomin är stark 
och det går bra för de svenska företagen, vilket måste vara bra för Balder eftersom 
utvecklingen i fastighetsbranschen inte är frikopplad från den i samhället i stort. 
Det motsatta förhållandet, med räntesänkningar till följd av svag utveckling i 
 ekonomin, hade enligt min mening varit mycket sämre.

Mot bakgrund av vårt fastighetsbestånd, den organisation vi byggt upp och den 
fortsatt goda utvecklingen i svensk ekonomi ser jag ljust på Balders möjligheter att 
fortsätta växa och utvecklas.

Göteborg den 19 mars 2007

Erik Selin
Verkställande direktör
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VD har ordet
När jag ser tillbaka på det gångna året är det framför allt två saker jag är 
mycket nöjd med.

Det första är Castellums uthyrningskapacitet. Föregående år underteck-
nades 737 nya hyresavtal och nettouthyrningen blev den bästa någonsin, 
120 Mkr. Det mest imponerande är arbetet som ligger bakom siffrorna 
– alla medarbetares sätt att arbeta med att långsiktigt utveckla såväl 
kundrelationerna som själva produkten, d v s lokalen och kringservicen. 
En mycket stor andel av nyuthyrningen kommer från egna nätverk. Jag 
är övertygad om att nära och långsiktiga kundrelationer kommer att ha 
en allt större betydelse på den framtida hyresmarknaden.

Det andra är investeringstakten. Under 2006 investerade Castellum för 
2,3 miljarder kronor. Det svåra är inte att investera stora belopp utan 
utmaningen ligger i till vilken avkastning och risk investeringen görs. 
Fastighetspriserna sätter hela tiden nya rekord, vilket innebär lägre av-
kastning som i många fall är för låg för att vara intressant för Castellum. 
Med Castellums organisation   nns andra investeringsmöjligheter. En 
möjlighet är att växa tillsammans med våra 3 900 be  ntliga kunder. I 
organisationen har ett stort antal medarbetare frekvent kundkontakt, vilket 
medför god kännedom om, samt möjlighet att tillgodose be  ntliga och 
nya kundens förändrade behov. Drygt 40% av årets investeringar avsåg 
allt från mindre ombyggnationer till större nyproduktioner. En annan 
möjlighet är förvärv av fastigheter med vakanta ytor. Vår organisation 
med stor uthyrningskapacitet kan göra en annan riskbedömning av 
vakanser än andra aktörer. Det   nns många exempel där Castellum relativt 
snart efter förvärv av en vakant fastighet skrivit hyresavtal och därmed 
erhållit en avkastning som med god marginal överstiger marknadens 
avkastningskrav på likvärdig fastighet.

2006 blev även resultatmässigt ett bra år. Förvaltningsresultatet uppgick 
till 883 Mkr – en ökning med 8% mot föregående år, vilket är strax under 
målet om 10%. Med i stort sett oförändrade hyresnivåer och vakanser är 
det främst låga räntenivåer och effekter av genomförda investeringar som 
bidragit till resultatökningen. Det kan noteras att det skett två trendskiften 
från och med tredje kvartalet – sjunkande vakanser och stigande ränte-
nivåer. Även om resultatpåverkan var begränsad, är det en tydlig effekt av 
den förbättrade svenska ekonomin och arbetsmarknaden.

Efterfrågan på fastigheter är fortsatt mycket stor från såväl svenska som 
utländska investerare. Sjunkande avkastningskrav har inneburit stigande 
fastighetspriser för tredje året i rad. Årets värdeuppgång i Castellums 
fastighetsbestånd uppgick till 1 145 Mkr, vilket motsvarar ca 5%. 
Resultatet efter skatt förbättrades med 29% till 1 674 Mkr – det bästa 
resultatet någonsin.

Resultattillväxten har medfört ett förslag om höjd utdelning till 2,85 kr 
per aktie, en ökning med 9% jämfört med föregående år. Den föreslagna 
utdelningen ligger i linje med såväl tillväxten i förvaltningsresultatet som 
tidigare utdelningsandelar.

 
 
 
Bilaga 3 – Castellum, 2006 



 

 43 
  

C A S T E L L U M  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 0 6 5

I och med de senaste årens värdeuppgång på fastigheter har balans-
räkningen blivit allt starkare. Trots att investeringstakten under 2006 var 
hög med 10% ökning av balansräkningen, förblev soliditeten oförändrad 
42%. 
 
Totalavkastningen på Castellumaktien uppgick till 3,7 miljarder, vilket 
motsvarar +31%. Avkastningen är något högre än Stockholmsbörsen men 
något lägre än Fastighetsindex Sverige. Andelen utländskt ägande har 
under 2006 fortsatt att öka och uppgår nu till 53%. Det ökade utländska 
intresset för såväl aktier som fastigheter visar med all tydlighet på en 
fortsatt globalisering av investerarmarknaden och att Sverige är en del 
i denna.

Årsredovisningen för 2006 är den tionde för Castellum som börsnoterat 
bolag. Även om man inte kan vila på gamla segrar kan ändå konstateras 
att det har varit tio bra år. Förvaltningsresultatet har i genomsnitt förbätt-
rats med 15% per år och har i samtliga kvartalsbokslut varit bättre än 
motsvarande period föregående år. Fastighetsportföljen har under tioårs-
perioden nästan tredubblats. Det är en effekt av investeringar om 14 milj-
arder, försäljningar om 5 miljarder och att fastighetsvärdena ökat med i 
genomsnitt 4,5% per år, motsvarande 7 miljarder. För Castellums aktie-
ägare har perioden resulterat i ökad börskurs och utdelningar om knappt 
16 miljarder, motsvarande en totalavkastning om i genomsnitt 25% per år.

Efter ett antal år med relativt begränsad tillväxt i svensk ekonomi och 
sysselsättning har nu vakanssituationen förbättras. Efterfrågan på lokaler 
tog fart under 2006 och nettouthyrningen är på historiskt höga nivåer. 
Detta var tydligast under andra halvåret och det kan inte noteras någon 
avmattning under början av innevarande år. I nuvarande marknadsläge är 
be  ntliga vakanser om drygt 300 Mkr den största potentialen i Castellum. 
Även om förbättrad efterfrågan och sjunkande vakanser skulle påverka 
hyresnivåerna redan innevarande år, kommer resultatpåverkan vara be-
gränsad då kontraktsförfallostrukturen fördröjer effekten.

Den positiva utvecklingen på intäktssidan motverkas av stigande mark-
nadsräntor med högre räntekostnader som följd. Castellum har för när-
varande en låneportfölj om ca 11 miljarder med en räntenivå om 4,0%, 
vilket är 0,3%-enheter högre än genomsnittsräntan föregående år. Med all 
sannolikhet kommer ökningen att bli än högre, då Riksbanken förväntas 
höja styrräntan ytterligare under året.

För att nå målet om resultattillväxt är det viktigt att investeringstakten är 
fortsatt hög, utan att för den skull sätta volym framför avkastning. Den 
starka balansräkningen ger möjlighet till att, inom ramen för en soliditet 
om lägst 35%, investera för ca 5 miljarder. Året har börjat bra, redan 
under första månaden har förvärvats för ca 600 Mkr, där förvärven i två 
nya tillväxtregioner – Linköping och Halmstad – känns extra spännande.

Göteborg den 6 februari 2007

Håkan Hellström
Verkställande direktör

”Jag är övertygad om att nära och lång-
siktiga kundrelationer kommer att ha 
en allt större betydelse på den framtida 
hyresmarknaden.”
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Starkt fokus skapar nya möjligheter

Som nytillträdd VD för Fabege är det glädjande att konstatera att 2006 blev ännu ett affärs-
intensivt och framgångsrikt år för bolaget. Min företrädare Erik Paulsson avslutade sitt
mångåriga arbete som operativt ansvarig för Fabege med att återigen leverera ett starkt
resultat till aktieägarna.

För andra året i rad översteg Fabeges resultat efter skatt två miljarder kronor. Avkast-
ning på eget kapital uppgick under året till nästan 20 procent. Soliditeten var vid årsskiftet
över 40 procent. Efter ännu ett bra år har Fabege en mycket stark finansiell ställning.

Börskursen för Fabege-aktien fortsatte upp för åttonde året i rad. Under 2006 uppgick-
totalavkastningen till drygt 28 procent. 

Till följd av den positiva resultatutvecklingen under 2006 föreslår styrelsen en kontant-
utdelning om 8,00 kronor per aktie (7,50) samt överföring av bolagets samtliga aktier i Klö-
vern AB till aktieägarna genom ett inlösenerbjudande. Styrelsens förslag innebär att sam-
manlagt cirka 2,2 miljarder kronor*, cirka 22 kronor per aktie, överförs till aktieägarna.

Starkt koncentrerad verksamhet
Fabege är idag en av de främsta aktörerna på fastighets- och hyresmarknaden i Stockholm. Vi
tillhör sedan länge de mer transaktionsintensiva fastighetsbolagen och har en väl utvecklad
projekt- och förädlingsverksamhet. Med 1,6 miljoner väl samlade och attraktiva uthyrnings-
bara kvadratmeter, mest kontor, i Stockholmsregionen har vi en stark marknadsposition.

Vi har valt att koncentrera vår verksamhet till några dynamiska marknader i och kring
Stockholm. Innerstaden, Solna och Hammarby Sjöstad utgör våra huvudmarknader, där har
vi byggt upp bestånd som tillsammans svarar för mer än 80 procent av värdet på Fabeges tota-
la fastighetsportfölj. Inom våra huvudmarknader har vi strävat efter att samla fastigheterna i
förvaltningseffektiva enheter. Sammanfattningsvis har vi efter några affärsintensiva år ett väl-
positionerat fastighetsbestånd i huvudstadsregionen.

Utvecklingen av Fabege kommer att fortsätta enligt vår etablerade affärsmodell. Fabege ska
även framöver skapa värde genom såväl effektiv, kundnära förvaltning som väl genomförd för-
ädling av fastigheter. Därtill ska vi fortsätta att utveckla fastighetsportföljen och ha hög bered-
skap för att ta vara på möjligheter till nya lönsamma fastighetsaffärer.

Allt starkare varumärke
Det är viktigt att Fabege värnar om de kärnvärden som präglar vår företagskultur: Snabb-
het – Prestigelöshet – Entreprenörskap – Affärsmässighet – Kundnärhet. Fabege ska även
fortsättningsvis vara ett bolag som präglas av det lilla företagets närhet och personliga rela-
tion till kunderna. Samtidigt ska vi erbjuda det stora företagets resurser. Vi är företaget som
snabbt, lyhört och kreativt tillmötesgår våra kunders önskemål. 

Vårt varumärke har sedan lanseringen i maj 2005 blivit allt starkare och vi har nu en bra
position på våra huvudmarknader. Vi ska fortsätta att bygga och stärka varumärket och
bland våra målgrupper förankra en profil som överensstämmer med våra kärnvärden.

2 | VD-kommentaren

*Vid full anslutning till inlösenerbjudandet och en aktiekurs i Klövern om 29 kronor.
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Mycket väl fungerande organisation
Fabeges operativa verksamhet består av Förvaltning och Projekt & Utveckling. Vi har en
mycket  väl fungerande och anpassad organisation. Dock har vi alltid en hög beredskap för
att anpassa verksamheten efter marknadens och fastighetsbeståndets utveckling. Organi-
sationen kommer under 2007 att förstärkas ytterligare för att effektivt kunna utveckla och
ta tillvara potentialen i hyresmarknaden och vår projektportfölj.

En väl fungerande förvaltning skapar förutsättningar för framgångsrik fastighetsföräd-
ling och fastighetshandel. Detta kommer vi att betona ännu mer nu när vi efter omstruktu-
reringen de senaste åren har ett starkt koncentrerat bestånd av kommersiella fastigheter i
Stockholm. Möjligheterna till verkligt effektiv fastighetsförvaltning har aldrig varit större
i Fabege.

Fortsatt värdeskapande utveckling
I början av 2007 ser fastighetsmarknaden fortsatt stark ut och intresset för att investera i
svenska fastigheter, inte minst i Stockholm, är stort bland såväl inhemska som internatio-
nella aktörer. Med nuvarande ränteutveckling kommer detta intresse knappast att mattas
och transaktionsvolymen bedöms därför bli hög även i år. Hyresmarknaden fortsätter att
stärkas generellt sett men främst på Fabeges viktigaste marknad, Stockholms innerstad. En
stark ekonomisk utveckling gör att efterfrågan på kontorsyta successivt ökar.

Fabege har ett välpositionerat fastighetsbestånd och en intressant projekt- och föräd-
lingsportfölj på den största och mest dynamiska hyres- och fastighetsmarknaden i Sveri-
ge, Stockholmsregionen. Efter ett flertal år med goda resultat har bolaget en stark finansi-
ell ställning. Fabege har inte minst en effektiv organisation med mycket kompetenta och
engagerade medarbetare. Sammantaget innebär detta att det finns goda förutsättningar till
en fortsatt värdeskapande utveckling för Fabege under 2007.

Solna i mars 2007

VD-kommentaren | 3

”Utvecklingen av
Fabege kommer 
att fortsätta enligt
vår etablerade
affärsmodell.

Christian Hermelin
Verkställande direktör
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Det går bra för Stockholm. Inflyttningen har tagit 
fart, nyföretagandet är högre än på många år och 
det senaste året har antalet lediga jobb nästan 
fördubblats. Att det finns ett utbud av lediga 
hyreslägen heter är viktigt för Stockholms tillväxt. 
Det gör det  lättare för arbetsgivarna att rekrytera 
personal, och stadens attraktivitet som utbild-
nings- och forskningsort ökar.

 Den nya borgerliga majoriteten i Stadshuset har 
som mål att bygga 15  000 bostäder under man-
datperioden. Av dessa kommer Svenska Bostäder 
att bygga 3  000–4  000. Det är en stor utmaning 
för oss. En annan stor utmaning för Svenska 
Bostäder är att bygga en modern kundnära och 
service inriktad organisation, och under 2006 har 
vi  kommit en bra bit på väg.

Det var i april som vi gjorde omorganisationen; 
det har varit en tuff tid för Svenska Bostäders 
personal. Många har bytt arbetsuppgifter, arbets-
plats och arbetskamrater. Många har också lämnat 
företaget. Medarbetarna har slitit hårt för att få 
allt att fungera och gjort ett fantastiskt jobb.

Nu finns alla förutsättningar för att vi ska kunna 
utveckla hyresrätten. Våra kunder ska uppleva det 
som fördelaktigt att bo i hyresrätt. De ska känna 
att de får mycket för pengarna – välskötta hus, bra 
service och ett tryggt område. Det är så vi skapar 

ett tydligt och attraktivt alternativ till bostadsrät-
ter och egna hem.

 När det gäller servicen återstår en hel del att 
göra. Många har upplevt Svenska Bostäder mer 
som en myndighet än ett serviceföretag. Därför är 
det viktigt att vi nu bygger en företagskultur där 
varje enskild medarbetare tar ett tydligt ansvar. 
Hyresgästerna ska få klara, snabba och raka 
besked.

Vi behöver också utveckla vår syn på kunden. 
För kunden är bemötande och miljön runtomkring 
minst lika viktigt som ventilationen och fastighe-
ternas klimatskydd. Alla medarbetare på Svenska 
Bostäder måste förstå hur viktig relationen med 
våra kunder är.

Ett omfattande mål- och strategiarbete som 
vi döpt till Värdens lyft påbörjades under hösten. 
Syftet är att skapa en gemensam värdegrund och 
formulera mål för företagets utveckling. Tillsam-
mans ska vi utveckla en gemensam syn på hur vi 
levererar bra boendeupplevelser till våra hyres-
gäster.

Vi ska lyfta Järvafältet
Under året inledde vi vår storsatsning på Järva-
fältet, Järvalyftet. Problemen på Järvafältet är 
långt ifrån unika. Detta är snarare nationella  frågor 

”Vår primära uppgift 
är att sköta våra kunder 
och förbättra servicen 
i våra områden.”

Svebo års del 1h.indd   4Svebo års del 1h.indd   4 07-02-28   10.34.0507-02-28   10.34.05
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som berör många av storstädernas förorter. Det 
handlar bland annat om tekniskt nedgångna fastig-
heter, en ensidig sammansättning av hyresgäster, 
otrygghet, utanförskap och arbetslöshet som 
föder passivitet. 

Under lång tid framöver kommer vi att kraft-
samla för att vända den negativa utvecklingen 
på Järvafältet. Vi ska jobba brett och uthålligt på 
alla fronter: med stadsbyggnad, infrastruktur, bra 
hus, fina bostadsmiljöer och nya upplåtelseformer. 
Under en tioårsperiod kommer vi att satsa 100 
miljoner kronor årligen på upprustning av våra 
fastigheter och gårdar.

 En särskild projektorganisation ska driva om-
byggnaden av fastigheterna, få människor i ar-
bete, öka inflytandet och genomföra åtgärder för 
att öka tryggheten. För att bli trovärdiga måste vi 
också vässa den dagliga förvaltningen. Järva ska 
bli rent, snyggt och grönskande. Vi behöver vara 
närvarande i området med mer egen personal. 
Därför har vi också stärkt vår ordinarie förvalt-
ningsorganisation på Järvafältet.

För skapa en positiv utveckling krävs att alla 
aktörer i stadsdelen bidrar. Det gläder mig därför 
att både majoriteten och oppositionen i Stadshu-
set sluter upp kring vår satsning på Järvafältet. 
Det gör att vi kan jobba långsiktigt. Erfarenheterna 
och metoderna som vi utvecklar i Järvalyftet kom-
mer vi att ta med oss och använda i andra utsatta 
områden. 

Boinflytandet i fokus
Att fånga upp hyresgästernas engagemang för 
sitt boende är en viktig strategisk fråga för oss. 
Under hösten 2006 tecknade vi ett ramavtal med 
Hyresgästföreningen om boinflytande, och nu har 
vi inlett ett systematiskt arbete där förvaltare, 
bovärdar och miljövärdar bjuder in hyresgästerna 
till möten. 

Gårdarna och utemiljön är ett naturligt område 
att samverka med våra kunder kring. En vacker 
grönskande gård visar på omsorg och omtanke. 
Den motverkar anonymitet då många hyresgäster 
kommer att lockas att medverka i trädgårdssköt-
seln.

Under flera år framöver kommer vi att göra 
målmedvetna och konsekventa satsningar på 
att rusta upp våra gårdar i samarbete med våra 
kunder. Våra miljövärdar ska stärkas i sin träd-
gårdskunskap och vi har rekryterat en av Sveriges 
ledande trädgårdsmästare, Stefan Mattsson, som 
bland annat står bakom den blommande parksta-
den Enköping. 

Som ett första, symboliskt steg i vår trädgårds-
satsning planterade vi en miljon lökar i våra om-
råden i höstas.

Bredband ökar valfrihet för kunden
I och med avtalen med Stokab och Hyresgäst-
föreningen är de sista pusselbitarna på plats inför 
utbyggnaden av SB:s bredbandsnät till företagets 
alla 43  000 lägenheter och 5  400 lokaler. 

Vi bygger en infrastruktur i Stockholm som mö-
ter kraven på framtida bredbandstjänster och våra 
kunder får tillgång till ett brett utbud av prisvärda 
internet-, TV och teletjänster. 

Bredbandsnätet utgör också en förutsättning 
för vår stora satsning på fastighetsautomation. 
Successivt går vi över till fjärrstyrning av värme 
och ventilation i våra fastigheter.

Som Sveriges största bostadsföretag ska vi ta 
ett stort ansvar för att minska koldioxid utsläppen. 
Det har blivit extra tydligt när klimat frågan mer än 
någonsin hamnat i fokus. Vi har satt tuffa mål och 
jobbar nu strukturerat över hela vårt fastighets-
bestånd för att minska energiförbrukningen. 

Slopade byggbidrag ändrar förutsättningar
2006 har varit en intensiv byggperiod för Svenska 
Bostäder. Aldrig tidigare har vi investerat så stora 
belopp i nyproduktion. Även under kommande år 
kommer byggtakten att vara hög.  

Samtidigt förändrades förutsättningarna för att 
bygga hyresrätter då investeringsbidragen för-
svann från årsskiftet. Än mer än tidigare måste vi 
nu anstränga oss att ta fram prisvärda produkter 
och sänka byggkostnaderna. Trots det kommer 
det bli svårt att få kalkylerna att gå ihop för bygg-
projekt i ytterområdena, där vi av erfarenhet vet 
att köpkraften är låg. 

Blandad stad är bra för Stockholm
Ett av våra uppdrag från vår ägare är att våra 
kunder ska erbjudas möjlighet att ombilda till 
 bostadsrätt. I flera av de områden där vi domine-
rar är det bra att det kommer in nya upplåtelse-
former. En mix av hyresrätter, bostadsrätter 
och egna hem är bra i många områden och för 
integrationen i samhället. I innerstan är situationen 
en annan. Där finns idag en bra balans mellan olika 
boendeformer. Även i framtiden är det viktigt att 
möjligheten finns att hyra en lägenhet innanför 
tullarna.  

Vällingby i februari 2007

Göran Wendel

Svebo års del 1h.indd   5Svebo års del 1h.indd   5 07-02-28   10.34.0607-02-28   10.34.06
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■ VD har ordet

6

Under 2006 har alla medarbetare på
Wallenstam återigen presterat ett fantas-
tiskt resultat. Det gläder mig mycket att
samtliga verksamhetsgrenar utvecklats
fantastiskt bra. Vårt redovisade resultat är
det bästa någonsin och jag är mycket glad
över att kunna redovisa ett resultat på över
två miljarder kronor. Det goda resultatet
får nu utgöra basen för våra framtida ut-
maningar. Vi bygger vidare på det arbete
som grundlades av min far, Lennart Wal-
lenstam, som gick bort i augusti.

2006 har varit ett intensivt år inom
alla verksamhetsområden. Bolaget har
fortsatt att växa och vi har välkomnat
många nya medarbetare, främst till Wal-
lenstam Energi och Fastighetsutveckling.
Jag vill rikta ett tack till före detta vice
VD Anders Berntsson för hans insatser
för Wallenstam. Anders lämnade sin ope-
rativa tjänst i bolaget vid halvårsskiftet
men arbetar vidare i styrelsen.

Wallenstamaktien
Även i år har vår aktie haft en mycket
god utveckling. Vi har under en lång rad
år tillhört de fastighetsaktier som utveck-
lats bäst, vilket är glädjande eftersom det
är ett kvitto på att marknaden uppskattar
det vi gör.

Ett utvecklande fastighetsbolag
Wallenstam är ett utvecklande bolag som
präglas av entreprenörskap inom alla våra
verksamheter. De senaste åren har vi åter-
upptagit traditionen som bostadsbyggare.
Vi har arbetat fram en projektstyrnings-
modell som gör att vi kan bygga kostnads-
effektivt till hög kvalitet. Våra nyproduk-
tionsprojekt ger en god avkastning även
om bidragssystemet till bostadsbyggan-
de förändras. Vi har byggt upp en pro-
duktionsprocess som oberoende av stöd
ska hålla över tid. Under 2006 har en bo-
stadsfastighet färdigställts och vi har
startat tre nya attraktiva bostadsprojekt
som kommer att ge ett par hundra famil-
jer fina lägenheter.

Vi kan konstatera att vi har en stor ef-
terfrågan på våra färdigställda lägenhe-
ter. Våra visningar har varit mycket väl-
besökta både av befintliga och nya kun-
der. Under 2007 kommer vi att fortsätta
att bygga bostäder. Vi har ett flertal nya
markanvisningar i attraktiva lägen i Stock-
holm, Göteborg och Helsingborg.

Extra roligt är det att kunna förverkliga
några så kallade ”omöjliga projekt”. Vårt
projekt Brovakten, vid Essingebron i cen-
trala Stockholm, går framåt enligt plan.

Under 2007 kommer vi även att börja
producera bostadsrätter. Vår första mark-
anvisning för bostadsrätter har vi i Hen-
riksdalshamnen i Stockholm. Det är ett
attraktivt läge inom Hammarby Sjöstad
i närheten av våra två tidigare nybyggda
bostadshus.

Vi bedömer att kontorsvakanserna
successivt kommer att sjunka under
2007. Vi märker av ett ökat tryck bland
hyresgästerna att utöka sina ytor. Under
2006 har vår kommersiella uthyrnings-
grad ökat till 94 procent, vilket är vä-
sentligt bättre än marknaden i genom-
snitt.

Förnyelsebar energi
Under 2006 har satsningen på förnyel-
sebar energi fortsatt. Vi invigde vårt för-
sta vindkraftverk, Rålanda, i november.
Så här långt visar det på en produktion
över förväntan. Vi har tittat på ett flertal
större och mindre projekt. Vi räknar med
att kunna uppföra ytterligare ett par vind-
kraftverk under 2007. Resultatet av detta
kommer sedan att ligga till grund för en
större satsning i området. Det pågår ett
intensivt arbete med att undersöka möj-
ligheterna för ytterligare projekt inom
vindkraft, bland annat på Andøya i Nord-
norge och Öijared i Lerums kommun.
Satsningen på vindkraft gör att vi tryg-
gar vår egen kostnadsbild i och med att
vi planerar en elproduktion som mot-
svarar vår egen förbrukning. I nästa steg
planerar vi att bygga ut produktionska-
paciteten för att även kunna täcka våra
hyresgästers behov. Förutom att det med-
för goda affärsmöjligheter kommer vi
också att kunna erbjuda våra hyresgäster
miljövänlig el till ett bra pris.

Fastighetsaffärer
Vi har lyckats förvärva ett stort antal fina
fastigheter under året. Många är belägna
på toppadresser i både Stockholm och
Göteborg. Under året har arbetet med
försäljningar till bostadsrättsföreningar
varit omfattande. Ett stort antal före-
ningar som representerar både nya fas-
tigheter och nya områden har kontaktat
oss. Vi har även blivit uppvaktade av ut-

ländska intressenter som är intresserade
av förvärv av både bostadsfastigheter och
kommersiella fastigheter.

Fastighetsbeståndet
Även under 2006 har vi haft en god värde-
tillväxt på fastighetsbeståndet. Vår över-
gripande koncentrationsstrategi är i allra
högsta grad giltig i dagsläget.

Vår stora förmåga att förvärva fas-
tigheter vid rätt tidpunkt, vår skicklighet
inom uthyrning, vår lönsamma förvalt-
ning och vår kompetens att bygga hög-
kvalitativa bostäder kostnadseffektivt –
ger sammantaget en god värdetillväxt.

Mål
För ett par år sedan arbetade vi fram en
plan för 2007. Mycket har hänt under
denna tid. Vi har utvecklat bolaget från
att vara ett renodlat förvaltningsbolag till
att bli ett mer projektrelaterat bolag. Nu
befinner vi oss på upploppet i treårspla-
nen och min uppfattning är att vi även
denna gång kommer att kunna leverera
det resultat som vi utlovat.

Under 2007 kommer vi att arbeta
fram nya mål för verksamheten som
bättre stämmer med det fastighets- och
projektutvecklande bolag som Wallen-
stam är idag.

VD Hans Wallenstam

VD har ordet

VD Hans Wallenstam

 
 
 
Bilaga 8 – Wallenstam, 2006 
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Akademiska Hus  Årsredovisning 2008
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» Värdeförändringen i 
fastighetsbeståndet har 
uppgått till -4,5 procent.«

 
 
 
Bilaga 9 – Akademiska Hus, 2008 
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» Efterfrågan på 
utbildning och forskning 
är kontracyklisk och vi 
noterar på många håll 
en ökad efterfrågan...«

3

Akademiska HusÅrsredovisning 2008
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4    FASTIGHETS AB BALDER 2008

Under 2008 har Balder blivit ett effektivare fastighetsbolag. Via ett tidigare 
påbörjat konsolideringsarbete står vi på stabil grund och är väl rustade för fram-
tiden. Vår kompetenta organisation och en bibehållen entreprenörsanda borgar 
också för fortsatta framgångar.

fter ett par år av kraftig tillväxt påbörjade vi på Balder 2007 ett konsolide-

ringsarbete. Fokus låg främst på ökad soliditet, renodlat ägande och en mer 

slimmad organisation. Detta arbete har vi fortsatt med under 2008 och idag, 

med facit i hand och under rådande finanskris, visade det sig vara ett klokt beslut. 

Förvaltningsresultatet före skatt ökade med 9 procent till 195,0 Mkr (179,2), mot-

svarande 12,20 kr per aktie (11,05). Uthyrningsgraden har förbättrats ytterligare till 

94 procent (93), kontraktsportföljen bedöms per 31 december 2008 ha ett hyres-

värde på helårsbasis om 707 Mkr (642) och vi har idag en bra mix av kunder inom 

flertalet olika branscher. Belåningsgraden för fastighetsbeståndet har ökat, från 70 

procent 2007 till nuvarande 72 procent, vilket även på dagens marknad känns kom-

fortabelt.

Kompetenta medarbetare

Framgångarna hade dock aldrig varit möjliga utan Balders medarbetare som samt-

liga arbetat hårt och med råge levt upp till de nu högre ställda kraven. Korta besluts-

vägar, hög medarbetarkompetens och en bibehållen entreprenörsanda är viktiga 

faktorer som bidragit till att Balder blivit ett ännu bättre och effektivare fastighets-

bolag.

Vårt effektiviseringsarbete kommer att pågå även under 2009 som jag bedömer 

blir ett forsatt tufft år. Det är svårt att idag överblicka de kort- och långsiktiga  

effekterna av lågkonjunkturen samt de strukturella problem som finns på kredit-

marknaden. En förutsättning för investeringar är att det finansiella systemet åter 

börjar fungera, med banker som förmår låna ut pengar till vettiga villkor. 

Jag vågar ändå påstå att Balder nu står väl rustat för framtiden och att vi i vårt 

målinriktade arbete anpassat oss till den rådande marknadssituationen.

VD har ordet

E

 
 
 
Bilaga 10 – Balder, 2008 
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”Vi på Balder ser 2009 
som ett år fullt med 
möjligheter och 
utmaningar och 
tycker oss trots allt 
känna svaga men 
positiva vindar”

Nedskrivningar påverkade resultatet

Vi har under 2008 realt skrivit ned värdet på fastighetsbeståndet med sju procent, 

vilket påverkat årsresultatet negativt. Dessa värdeförändringar påverkar inte kassa-

flödet, men får i enlighet med IFRS ändå direkt genomslag i resultaträkningen. Huru-

vida dessa nedskrivningar är realistiska eller inte är svårt att avgöra, då det sedan 

hösten 2008 endast genomförts ett fåtal fastighetsaffärer i Sverige. Min erfarenhet 

och historien visar ändå på att fastigheter är en god investering över tiden.

Regeringen och Riksbanken har hittills gjort ett mycket gott arbete i den rådande 

situationen och vidtagit kraftfulla åtgärder. Det är min övertygelse att dessa åtgär-

der också tillslut kommer att få god effekt – inte minst i fastighetsbranschen, efter-

som låga räntor är gynnsamt för fastighetsvärdena och överlag för Balders kunder.

Positiva vindar

Vårt framtida mål är att fortsätta växa inom regionerna Stockholm, Göteborg och 

Malmö där våra fastigheter finns på attraktiva lägen, men vi har inget specificerat 

tillväxtmål. På Balder värderar vi varje möjlighet till en god affär och om den 

kommer idag eller imorgon får framtiden utvisa. Det är just denna affärsstrategi 

som gjort oss framgångsrika och vårt fastighetsbestånd attraktivt, oberoende av 

hög- eller lågkonjunktur.

2009 blir med all säkerhet ett fortsatt tufft år, men möjligheten att göra goda 

fastighetsaffärer finns. Vi på Balder ser 2009 som ett år fullt av möjligheter och 

utmaningar och tycker oss trots allt känna svaga men positiva vindar. 

Göteborg 20 april 2009

Erik Selin, VD



 

 56 
  

C A S T E L L U M  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 0 84

Bästa resultatet någonsin men också det sämsta.
 
2008 var ett turbulent år – började så bra att Riksbanken försökte 
dämpa in  ationen och kyla ner ekonomin genom   era höjning-
ar av styrräntan. Efter att   nanskrisen briserat under sista kvart-
alet kom en kraftig inbromsning i ekonomin. De sänkta ränte-
nivåerna därefter känns som en klen tröst för de omfattande 
varslen på arbetsmarknaden.
 Hyresmarknaden kännetecknades av bra efterfrågan på 
lokaler, försiktigt stigande hyresnivåer och en fortsatt nyproduk-
tion. Trots kraftig inbromsning i ekonomin under hösten har 
det varit fortsatt bra efterfrågan på lokaler och stabila hyres-
nivåer. Nyproduktionen har dock avstannat.

För Castellums del ökade hyresintäkterna 2008 med ca 240 milj-
oner kronor, en effekt av såväl stigande hyresnivåer som lägre 
vakanser och genomförda investeringar. Fastighetskostnaderna 
har ökat med ca 60 miljoner kronor främst utifrån ett större 
bestånd. Räntekostnaderna ökade med ca 130 miljoner kronor, 
varav ca 60 miljoner kronor på grund av högre räntenivåer. 
Sammantaget blev förvaltningsresultatet 973 miljoner kronor 
- det bästa någonsin! 
 Den 5%-iga tillväxten nådde inte upp till målet om 10%, 
men får ändå betraktas som tillfredsställande för ett turbulent 
år som 2008. Tillväxten möjliggör ett förslag om ökad utdel-
ning till 3,15 kronor.

Fastighetsvärden går upp och ner. Efter att ha gått upp med 
3,7 miljarder kronor sedan 2004 gick de ner med 1,3 miljarder 
kronor under 2008. Det är uppenbart att svängningarna för-
stärkts av att det tidigare varit relativt lätt att få   nansiering, 
medan det för tillfället i   nanskrisens spår är betydligt svårare.

Även marknadsräntor går upp och ner. De under sista kvartalet 
kraftigt sjunkande långräntorna innebar att avtalad ränta var 
högre än marknadsräntan per årsskiftet, med en värdenedgång i 
räntederivaten om drygt 1 miljard kronor som följd.
 Med vald strategi avseende fastighetsbestånd och   nans-
policy är Castellums möjlighet att påverka dessa icke kassa-
  ödespåverkande värderingsposter ytterst begränsad. Prissätt-
ningen på tillgångar och räntor blir allt mer internationell. 
Sedan några år tillbaka påverkar dock dessa poster resultat-
räkningen, vilket medför att Castellum redovisar ett resultat 
efter värdeförändringar och skatt på – 663 miljoner kronor 
- det sämsta någonsin!

Castellums balansräkning är fortsatt stark, vilket är än viktigare 
i en   nanskris och inför en lågkonjunktur. Trots under året 
gjorda investeringar om 2,7 miljarder kronor och nedskriv-
ningar om 1,3 miljarder kronor uppgår belåningsgraden till 
låga 50%. Castellums tillgång till långfristiga krediter är god.

Totalavkastningen på aktien blev –5%. Det är inte tillfreds-
ställande, men ändå betydligt bättre än Stockholmsbörsens 
–39% och Europeiskt fastighetsindex –49%. 

Vad skall man då tro om 2009?

Castellum har engagerade och kunniga medarbetare som alltid 
försöker leva upp till kundernas förväntningar, men i en 
begynnande lågkonjunktur kan ändå inte uteslutas att det blir 
mer uppsägningar än nyuthyrningar. En sådan utveckling 
kommer dock att få begränsad påverkan på 2009 då hyres-
avtalen i normalfallet måste sägas upp nio månader före för-
ändring. 

VD har ordet

 
 
 
Bilaga 11 – Castellum, 2008 
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Hyresnivåerna kommer i och med indexuppräkningar initialt 
att stiga under 2009. Jag ser liten risk för väsentligt försämrade 
intäkter under 2009, förutsatt att det inte blir omfattande 
konkurser i näringslivet.

Räntekostnaderna kommer sannolikt sjunka under 2009. Den 
allmänna uppfattningen är att Riksbanken kommer att sänka 
styrräntan ytterligare, men hur detta tillsammans med statens 
ökande lånebehov och   nanskrisens utveckling kommer att 
påverka priset på pengar är inte lika lättbedömt. Det absolut 
viktigaste för näringslivet generellt och fastighetsbranschen 
speci  kt är att kreditmarknaden börjar fungera igen.
 I tider av osäkerhet kring   nansieringsmöjligheter kommer 
det även att råda osäkerhet om underliggande tillgångspriser.  
På lite längre sikt känner jag dock ingen oro för Castellums 
nuvarande värdering om ca 9 000 kronor per kvadratmeter. Det 
är med god marginal under nyproduktionspris och kräver inga 
höga hyror för att försvara värderingen.

Med en stark balansräkning och fortsatt fokus på kunden 
och kassa  ödet ser jag många intressanta möjligheter och 
utmaningar inför de närmsta åren.

Göteborg den 4 februari 2009

Håkan Hellström
Verkställande direktör
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2 VD HAR ORDET

2008 VAR ETT år med stora svängning-
ar och tvära kast i de ekonomiska och
finansiella förutsättningarna för såväl
näringslivet som samhället i övrigt. Den i
början av året fortsatta högkonjunkturen
förbyttes framåt höstkanten i en allvarlig
finanskris och en begynnande lågkon-
junktur som snabbt slog mot våra stora
exportföretag. Det var stora rörelser –
först upp och sedan ner – på den för oss
så viktiga räntemarknaden. På börsen var
det generellt sett rejält nedåt och Fabeges
aktie backade 55 procent under det turbu-
lenta börsåret 2008.

UPPNÅDDE VÅRA OPERATIVA MÅL
För vår operativa verksamhet var 2008 ett
bra år med en fortsatt stabil hyresmark-
nad som gav ökade hyresintäkter om ca
150 Mkr och ett nästan tio procent högre
driftsöverskott. Vi uppnådde våra opera-
tiva mål: överskottsgraden förbättrades,
vakansen minskade, vi ökade projektvoly-
men och koncentrerade verksamheten
ytterligare till våra huvudmarknader.

Vi fortsatte att effektivisera verksamhe-
ten och utvecklade samtidigt våra förvalt-
ningsenheter och medarbetare. Ett exem-
pel på framgångsrikt effektiviseringsarbete
är att vi minskade energiförbrukningen
med 8 procent, vilket är glädjande ur både
kostnads- och miljöperspektiv.

NEGATIVA VÄRDEFÖRÄNDRINGAR
SLOG MOT RESULTATET
Fabeges resultat utvecklades dock totalt
sett negativt till följd av negativa värde-
förändringar på fastigheter och räntederi-
vat. Dessa värdeförändringar påverkar
inte kassaflödet men får i enlighet med
IFRS ändå direkt genomslag i resultaträk-
ningen.

I spåren av oron på kreditmarknaden
och dess konsekvenser för transaktions-
marknaden ökade avkastningskraven

under 2008 vilket pressade fastighetsvär-
dena nedåt. För Fabeges del minskade
fastighetsportföljens värde med 1,5 Mdr,
vilket motsvarar en värdenedgång om cir-
ka 5 procent. Vi fick se värdejusteringar
nedåt främst i C-lägen medan A-lägen,
där Fabege har flertalet av sina fastigheter,
klarade sig bättre. Det är en bild som jag,
liksom flera ledande fastighetsanalytiker,
bedömer kommer att stå sig.

RÄNTEKOSTNADERNA SJUNKER
BETYDLIGT
Det var turbulent på räntemarknaden
och Fabeges genomsnittliga ränta gick
från 4,3 procent i början av året till 5,1
procent innan finanskrisen kulminerade
och åtgärderna för att stävja denna fick
räntan att sjunka igen. Vid årets slut var
Fabeges snittränta nere på 3,3 procent.

I början av 2009 fortsätter den korta
räntan att sjunka och vi kommer under
året sannolikt att ha betydligt lägre ränte-
kostnader än föregående år vilket stärker
vårt kassaflöde. Vi har under hösten sett
över vår finansiering och har idag god
tillgång till långsiktigt kapital.

NYTT LIV I TRANSAKTIONSMARKNADEN
Fabege var nettosäljare av fastigheter
under 2008 – vi sålde 13 fastigheter för 2,1
Mdr medan vi köpte 2 för 0,2 Mdr. Akti-
viteten var dock allmänt sett låg på fastig-

hetsmarknaden, med undantag för ett
par mycket stora transaktioner. De
successivt sjunkande marknadsräntorna
bidrar nu till en alltmer attraktiv avkast-
ning på fastigheter och vi kommer sanno-
likt att få se en ökad aktivitet och högre
transaktionstakt.

STARK NYUTHYRNING
I BÖRJAN AV ÅRET
I början av 2009 är hyresmarknaden fort-
satt stabil på våra huvudmarknader och
vi har börjat året med ett bra tempo i
nyuthyrningen, bland annat flera större
uthyrningar i projektfastigheter. Vatten-
fall kommer att hyra cirka 43 000 kvm i
en ny kontorsbyggnad som ska uppföras i
Arenastaden i Solna. Detta är en mycket
stark bekräftelse på områdets allt större
attraktivitet. Visionen för Arenastaden
konkretiseras alltmer och vi har spännan-
de år framför oss när den nya stadsdelen i
Solna växer fram. I projektet Lindhagen/
Paradiset 29 på Västra Kungsholmen har
vi hyrt ut 2 300 kvm till affärssystemleve-
rantören IFS som därmed blir den första
kontorshyresgästen i denna nya och
attraktiva kontors- och handelsfastighet i
bästa skylt- och kommunikationsläge all-
deles intill Essingeleden.

VÄL RUSTAT FÖR SVAGARE
KONJUNKTUR
Alla tecken tyder dock på att vi är på väg
in i en betydligt svagare konjunktur och
Fabege är väl rustat, såväl organisatoriskt
som beståndsmässigt, för att möta denna.
Våra mål för 2009 är att

• Öka kvarsittningsgraden
• Förbättra överskottsgraden
• Bibehålla en stark balansräkning

Vårt fokus kommer att ligga på att vårda
och utveckla relationerna med kunderna.

VÅRT FOKUS KOMMER
ATT LIGGA PÅ ATT
VÅRDA OCH UTVECKLA
RELATIONERNA MED
KUNDERNA

ETT ÅR MED BÅDE OPERATIVA FRAMGÅNGAR
OCH FINANSIELL TURBULENS

FABEGE ÅRSREDOVISNING 2008

 
 
 
Bilaga 12 – Fabege, 2008 
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Genom att ta väl hand om våra hyresgäs-
ter och erbjuda dem möjligheter att
utvecklas inom vårt bestånd skapar vi en
bra plattform för förvaltningen när det
blir sämre tider och oro på marknaden.
Vi ska fortsätta att effektivisera verksam-
heten och förbättra driftnetto och över-
skottsgrad. Vi kommer också att ta vara
på möjligheter till bra affärer, liksom vi
gjorde under föregående år. Försäljning
av lågavkastande fastigheter med begrän-
sad utvecklingspotential, för att i stället
investera i våra högavkastande projekt är
helt i linje med vår affärsmodell.

UTSIKTER 2009
Fabege har kompetenta och engagerade
medarbetare och en organisation som
snabbt kan anpassas till nya förhållanden.
Med sjunkande räntor och säkrad tillgång
till kapital, ett starkt kassaflöde, en hög
uthyrningsgrad samt fastigheter och
lokaler som är attraktiva oavsett konjunk-
tur, har Fabege en bra position inför 2009
som kommer att bli ett år med stora utma-
ningar men även intressanta möjligheter.

Christian Hermelin,
Verkställande direktör

VD HAR ORDET 3
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VD HAR ORDET

Snabb utveckling av järnvägen 
skapar affärsmöjligheter
2008 blev ett lönsamt år för Jernhusen, trots finansiell oro och ett hastigt försämrat  
konjunkturläge. Vi har en unik position och står väl rustade att möta en avreglerad  
marknad. Den positiva utvecklingen inom järnvägssektorn ger oss stora möjligheter. 

Den vikande konjunkturen ledde till 
minskad efterfrågan i de flesta branscher 
under andra halvåret 2008, inte minst 
fastighetsbranschen fick känna av ned-
gången. I det ljuset känns det bra att 
kunna konstatera att Jernhusens position, 
med fokus på transportmarkna-
den, gör att vi inte påverkats lika 
kraftigt som många andra fastig-
hetsbolag. Vårt resultat är fort-
satt stabilt och vi visar en stark 
finansiell ställning. Att svackan 
förväntas bli både djupare och 
längre än normalt påverkar 
självklart Jernhusens agerande i 
enskilda affärer, medan vår 
långsiktiga strategiska inrikt-
ning ligger fast. För att anpassa 
oss till det förändrade mark-

nadsläget ser vi kontinuerligt över vår 
kostnadsbild och anpassar också intensi-
teten i vissa satsningar och utvecklings-
projekt.

AVREGLERING 2010 ÖPPNAR 
NYA MÖJLIGHETER
Framtiden för järnvägstransporter ser 

mycket ljus ut. Hela sektorn 
genomgår stora förändringar 
och avregleringen av den 
svenska järnvägen 2010 är ett 

faktum. Jernhusen ser att de nya förut-
sättningarna kommer öppna ett flertal 
intressanta affärsmöjligheter. En öppen 
marknad betyder nya operatörer, nya tåg-
typer och nya upplägg för trafik och 
underhåll. Detta i sin tur skapar ökade 
volymer och efterfrågan på ny infrastruk-

tur och nya tjänster, vilket vi nu förbere-
der oss för. Jernhusen ska ta en ännu tydli-
gare roll i utvecklingen av transport sektorn. 
Bland annat ska vår verksamhet bidra till 
målet att nå ett fördubblat kollektivt 
resande till 2020. För att lyckas är det 
avgörande att vi sätter både resenärer och 
kunder i ännu större fokus. Det vi erbjuder 
ska vara efterfrågat och utformat efter 
marknadens önskemål.

ETT ÅR MED MÅNGA NYA 
 SATSNINGAR
Under det gångna året har vi lagt stor 
kraft på såväl vår befintliga verksamhet 
som på större affärssatsningar på både 
stations- och verkstadssidan.  Under året 
har vi också ökat vår dialog med olika 
aktörer inom transportsektorn. Vi ser att 
samverkan blir en allt viktigare faktor för 
att driva en så effektiv utveckling som 
möjligt.

Inför 2008 definierade vi tre viktiga 
utvecklingsområden för Jernhusen. 
Det första området var godsterminalerna, 
där vi identifierat möjligheter att ta fram 
nya affärslösningar. Terminalerna måste 
bli konkurrensneutrala så att fler aktörer 
kan komma in. Vårt arbete har redan nu 
mött positiv respons på marknaden och 
vi bedömer att utvecklingen kommer 
intensifieras under detta år.

Det andra området vi fortsatt att 
utveckla är väntsalar och andra icke-
kommersiella ytor. Frågorna kring hur 
ytorna ska finansieras är en del i detta. 
Dessutom har vi tittat på hur en samord-
nande roll, en Station Manager, ska 
kunna inrättas för hela stationsområdet, 
där ansvaret idag är delat på flera aktörer. 
Jernhusen är redo att ta denna roll. Vår 
bedömning är att ett  samlat grepp skulle 
höja kvaliteten på förvaltning, reseinfor-
mation, service till funktionshindrade etc, 
till nytta för resenärerna. Samordnings-
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frågan är högaktuell med anledning av 
stundande avreglering. Nya aktörer bety-
der att fler vill sälja biljetter, hyra utrym-
men för personal och resenärer med 
mera. Stationerna kommer därmed 
behöva erbjuda fler funktioner och vi har 
flera utvecklingsprojekt igång för detta.

Det tredje fokusområdet är verkstäder 
och underhållsdepåer, som vi vet står 
inför en spännande framtid. Nya aktörer, 
fler resenärer, ny teknik och nya tåg kom-
mer kräva innovativa och långsiktiga lös-
ningar för service och underhåll av tåg. 
Här är vi i full färd med att utveckla nya, 
konkurrensneutrala lösningar och förstär-
ker också organisationen för att bättre 
kunna marknadsföra dessa mot kunder 
och omvärld.

MILJÖARBETE I FRAMKANT
Nytt för i år är att vi tagit fram en håll-
barhetsredovisning där vi bland annat 
beskriver våra utmaningar inom mark-, 
byggnads- och omvärldsmiljö. Ett håll-
bart företagande är högt prioriterat för 
Jernhusen. Vi ska ligga i framkant av 
utvecklingen och ha ett minst lika solitt 
miljöarbete som våra kunder. En viktig 
del av Jernhusens bidrag till en bättre 
miljö ligger i själva grunden till verksam-
heten: att erbjuda kommunikationsnära 
lägen och bidra till ett ökat resande med 
kollektivtrafik. Förutom detta arbetar vi 
självklart med konkreta förbättringsåt-
gärder, som till exempel minskad energi-
förbrukning i våra fastigheter.

Under 2008 fick vi mycket positiv upp-
märksamhet både i Sverige och interna-
tionellt för det miljösmarta Kungsbrohu-
set som är under uppförande i Stockholm. 
Vi är mycket stolta över att vårt hus kom-
mer slå alla rekord när det gäller normer 
för miljövänligt byggande och som först 
ut bli trippelt miljöklassat. I huset kom-
mer vi också kunna erbjuda hyresgäs-
terna lägre driftkostnader och många lös-
ningar för en miljösmart vardag.

GODA UTSIKTER FÖR 2009 
För Jernhusens del är siktet inställt på  
att flytta fram positionerna inom flera 
områden under 2009. 

Det framgångsrika miljöarbetet vill  
vi bredda och göra ännu bättre för att 
kunna fortsätta minska vår egen och våra 
kunders miljöpåverkan.

Vi ska utveckla fler tjänster vad gäl-
ler underhållsdepåer, stationsområden 
och godsterminaler. Det kommer 
hända mycket inom alla tre delar.  
Men sam tidigt som vi befinner oss i en 
intensiv utvecklingsfas ska vi självklart 
säkra en effektiv drift av befintlig verk-
samhet.

Mot bakgrund av avregleringen 
2010 och den infrastrukturproposi-
tion som antogs hösten 2008, har vi 
ändrat bolagsordningen för Jernhu-
sen i januari 2009. Det är viktigt att 
tydliggöra vårt uppdrag att med-
verka till utvecklingen av trans-
portsektorn.

Under året kommer vi även att 
se över vision och affärsidé samt 
starta implementeringen av en 
ny varumärkesplattform i linje 
med affärsstrategin från i höstas. 
Målet är att sätta resenärer och 
kunder än mer i centrum och bli 
tydligare mot mark naden med vad 
vi kan erbjuda och står för.

En viktig del av Jernhusens bidrag till 
en bättre miljö ligger i själva grunden 
till verksamheten: att erbjuda kom-
munikationsnära lägen och bidra till 
ett ökat resande med kollektivtrafik.

För Jernhusens del handlar det nu om att 
hinna utvecklas tillräckligt snabbt för att 
kunna ta vara på alla de möjligheter som 
ligger framför oss.  Det känns som en 
angenäm utmaning i dessa tider, och jag 
vet att vi med våra starka finanser och 
unika fastigheter har mycket goda förut-
sättningar att lyckas.

Stockholm
16 mars 2009
Per Berggren, vd
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Ett år av rekordaktivitet  
och nya möjligheter

Försäljning i ytterstaden  
och köp av bostadsrättsprojekt

För Stockholmshems del  
öppnar lågkonjunkturen  
möjligheter till fler  
fastighetsköp och ökad  
nyproduktion.

Bostadsrättsombildningarna  
startade på allvar

Fortsatt hög takt i nyproduktion  
och upprustningar
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2    V D  H A R  O R D E T

Tf VD Mikael de Faire i en nybyggd lägenhet på Kungssätravägen, i Stockholmshems nya område i Sätra.
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Nya grepp i nystartad organisation

Ännu ovisst om EU, allmännyttan  
och hyrorna

Stora reavinster och tvåårsavtal  
om hyrorna

Utblick 2009 
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Finanskris och lågkonjunktur

Under våren 2008 spekulerades det mycket om USA:s vikande 
fastighetsmarknad skulle smitta av sig till Europa och om vi 
skulle få en mjuk uppbromsning av högkonjunkturen. Föga 
anade någon bedömare att en massiv finanskris och en havere-
rande världsekonomi stod för dörren, i en aldrig tidigare skådad 
omfattning och snabbhet. Det globala finansiella systemet stod 
mycket nära en kollaps och räddades i sista stund av massiva in-
satser från en rad centralbanker och regeringar världen över.

Även Svenska Bostäders beslut och ställningstaganden måste 
grunda sig på dessa nya förutsättningar. Vad det innebär för 
2009 är fortfarande högst osäkert. Om efterfrågan på hyres-
rätter bibehålls på en hög nivå, om Stockholmsregion behåller 
sin attraktionskraft och om vi nått botten på konjunkturen är 
frågor som söker sin lösning och som har strategisk betydelse 
för ett fastighetsbolag som Svenska Bostäder. 

Bostadsmarknad

För närvarande kan det konstateras att bostadsrättsbyggandet 
bromsats upp drastiskt, likaså kontorsbyggandet. Däremot är 
efterfrågan på hyresrätter fortsatt hög. Förklaringen ligger när-
mast i den åtstramade kreditmarknaden, ökad arbetslöshet och 
allmän osäkerhet inför framtiden. Nya investeringar på kontors-
sidan bromsas då naturligt upp. Att köpa sin bostad framstår 
just nu som osäkert, varför hyresrätten som upplåtelseform, i 
vart fall på kort sikt, blir mer fördelaktig och attraktiv. 

Flera undersökningar visar att det bland stockholmarna finns 
stor acceptans för en hyressättning som mer tar hänsyn till var 
en lägenhet är belägen och mindre till dess ålder. Bland parterna 
på Stockholms bostadsmarknad finns en gemensam ambition 
om att hitta en modell för hyressättning som bättre motsvarar 
hyresgästernas värderingar. Ett framgångsrikt sådant arbete 
kan och bör leda till ett brett, gemensamt ansvar för den fram-
tida hyresrätten och bostadsmarknaden i Stockholm. 

En förutsättning för att hyresrätten skall bibehålla sin att-
raktivitet, är en fortsatt utveckling av service och valfrihet. 
Svenska Bostäder är ett välrenommerat företag med många 
nöjda och trogna hyresgäster. Konkurrensen från andra bolag 
och bostadsformer samt de boendes ökande förväntningar på 
Svenska Bostäder gör att en ständig utveckling och förbättring 
krävs. Ett aktivt sådant arbete pågår och gav positiva utslag i 
föregående års kundbarometer. 

Ombyggnad och upprustning

Under 2008 genomfördes en genomgripande översyn och kart-
läggning av underhållsbehovet i Svenska Bostäders fastig-
hetsbestånd. Det konstaterades att underhållet i många fall 
var eftersatt. Det gällde företrädesvis fastigheter byggda på 
1960talet och i stadens förorter. 

Reavinster från fastighetsförsäljningen och stadens stimu-
lanspaket möjliggör omfattande underhållsinsatser framöver. 
Totalt 800 miljoner extra per år har avsatts för underhåll och 
ombyggnad de närmaste fem åren. Sammantaget innebär det 
att Svenska Bostäder de närmaste åren kommer att göra en 
satsning på underhåll och upprustning som saknar motsvarighet 
i bolagets historia.

Järvalyftet

Ett av våra primära mål är att arbeta mot segregation och 
att socioekonomiskt lyfta utsatta områden. Bolagets största 
satsning, det så kallade Järvalyftet, sker inom Stockholms 
nordvästra förorter. Arbetet bedrivs långsiktigt och på bred 
front. Förutom de fysiska åtgärder som planeras i form av upp-
rustning av befintliga bostäder och centrumanläggningar, görs 
stora satsningar på ökad trygghet och sysselsättning samt på 
att involvera de boende i förändringsarbetet. Detta görs med 
vårt nya informationskontor ”Järvadialogen” som bas.

Den analys som utgör grund för arbetet på Järva, äger också 
till stor del giltighet i många söderförorter. Ett likartat arbete 
med att lyfta områden har inletts även där. Exempelvis har 
en fastighetsägarförening bildats i Skärholmen på initiativ av 
Svenska Bostäder och stadsdelsförvaltningen. Emellertid måste 
alla åtgärder grundas på en ordentlig analys av varje områdes 
särskilda och speciella förutsättningar. 

Stadsholmen

Inom dotterbolaget AB Stadsholmen förvaltar Svenska Bostäder 
en stor del av Stockholms kulturhistoria. Stadsholmen äger 
cirka 750 byggnader som i princip samtliga klassas som bygg-
nadsminne. Det är ett stort ansvar att få medverka till att föra 
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ett stockholmskt kulturarv vidare till kommande generationer. 
I detta sammanhang får begreppet långsiktig fastighetsförvalt-
ning en betydligt djupare och mer genomgripande innebörd än 
vad som eljest brukar vara fallet i ett bostadsbolag. 

Aktiv fastighetsförvaltning

Ett av Svenska Bostäders uppdrag är att bedriva en aktiv fastig
hetsförvaltning vilket innebär att strategiskt arbeta med såväl 
köp och försäljningar som nyproduktion och upprustning. Som 
exempel kan nämnas ombildningen av fastigheter till bostads-
rättsföreningar. Under året har 41 fastigheter köpts av de bo-
ende för ombildning till bostadsrätt. Dessa köp har nu brom-
sats upp som en följd av finanskrisen. Staden har också fattat 
beslut om delvis nya direktiv som ger pågående ombildningar 
extra betänketid och stoppar nya ombildningar i innerstad och 
närförort.

Möjligheter öppnas nu till köp av pågående eller planera-
de bostadsrättsprojekt, vilket skulle underlätta en önskvärd 
ökning av takten för bolagets nyproduktion. Planerna är att 
producera 800 lägenheter per år vilket varit svårt att uppnå, i 
första hand på grund av faktorer som ligger utanför bolagets 
kontroll. Kostnadsläget antas också utvecklas i positiv riktning 
vilket skulle innebära produktion av nya bostäder till acceptabla 
kostnadsnivåer.

Prognos

Vi står just nu i en historisk lågkonjunktur. Om vi under 2009 
kommer att få se en stabilisering eller till och med tecken på 
återhämtning vet ingen idag. Storstadsregioner tenderar att 
vara relativt starka jämfört med övriga delar av landet även i 
svåra tider. Förutsatt att mönstret från 90-talets lågkonjunktur 
upprepas, kommer stockholmsregionen sannolikt att behålla sin 
attraktionskraft som bostads och arbetsregion och få fortsatt 
inflyttning av nya medborgare, trots lågkonjunktur. Behovet av 
bostäder kommer därmed att kvarstå. En fortsatt bostadspro-
duktion inom Svenska Bostäder är både önskvärd ur regionalt 
perspektiv och välmotiverad ur företagsekonomisk synvinkel. 
Det mesta talar också för att hyresrättens konkurrenskraft 
förstärks under lågkonjunkturen. Denna möjlighet ska Svenska 
Bostäder möta genom omfattande och strategiska satsningar 
på nyproduktion och upprustning men också genom att stärka 
våra befintliga områden så att attraktiviteten bibehålls och ökar 
i hela bolagets bestånd.

Tack

Som ny VD på Svenska Bostäder kan jag konstatera att bolaget 
genomför ett beundransvärt arbete när det gäller att förnya 
och effektivisera verksamheten. Medarbetarnas och min före-
trädares konsekventa fokus på kundernas och hyresgästernas  
bästa är föredömligt och gör det så mycket lättare för mig när 
jag nu tar över.

Pelle Björklund 
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Trots ett turbulent 2008 fortsatte Wallen-
stam att bygga bostäder och vindkraftverk 
till 7  avkastning. Med en lönsam förvalt-
ning kombinerad med attraktiva produkter 
finns stora möjligheter till att göra bra affä-
rer även i tider av nedgång. Wallenstams 
VD Hans Wallenstam ser positivt på fram-
tiden. 

Hur vill du sammanfatta året som gått? 
2008 har varit ett annorlunda år. Våren 
präglades av optimism och Sveriges största 
fastighetsaffär genom tiderna genomför-
des till ett mycket bra pris i och med att 
Vasakronan såldes. Detta förbyttes under 
hösten till den mest turbulenta finansiella 
situationen i modern tid. Jämförelser har 
gjorts med börskraschen på 30-talet. Wal-
lenstam har en styrka i att vara snabba och 
flexibla och vi har nu anpassat oss efter 
de nya förutsättningarna. Vi har lärt oss 
mycket på de erfarenheter som vi fick un-
der fastighetskrisen på 90-talet och står väl 
rustade inför framtiden.

2008 har inte bara handlat om kriser. 
Några av våra höjdpunkter under året var 
att vi startade nybyggnation av 196 energi-
effektiva lägenheter. Att bygga nya hem 
känns fantastiskt stort och viktigt i en 
marknad med så stor bostadsbrist som vi 
har i våra storstadsregioner i Sverige.

Vi har gått vidare med vår vindkraft-
satsning och har under året tagit ytterligare 
fyra verk i drift. För att säkra leveranser av 
vindkraftverk till våra projekt har vi träffat 
ett avtal med Enercon om 29 verk. Det ger 
oss möjlighet att fullfölja vår målsättning 
att bli självförsörjande på el på månads-
basis.

Är du nöjd med 2008 års resultat?
Jag är nöjd med resultatet även om det är 
sämre än föregående år. Förändringen be-
ror i första hand på att 2007 års positiva 
värdeförändringar avseende fastigheter er-
sattes med värdeminskning 2008. Fas-
tigheter är en typ av investering vars värde 
kan öka och minska. Fastigheter har dock 
alltid ökat i värde över tid.

Wallenstams hyresintäkter är stabila. Vi 
fortsätter att arbeta med en kostnadseffek-
tiv förvaltning och vårt driftnetto ligger på 
samma nivå som förra året. Wallenstams 
löpande verksamhet, d v s uthyrning av 
bostäder och lokaler, går bra och utvecklas 
positivt. 

Vi har, som de flesta andra fastighets-
bolag, påverkats av högre räntekostnader 
vilket fått genomslag i resultatet. För att 
motverka resultatbortfallet har vi under 
hösten analyserat samtliga kostnader och 
vidtagit omfattande åtgärder, vilka kom-
mer att få full effekt under 2009.

Nuvarande ränteläge har fått effekter 
på våra finansiella instrument som har 
tappat i värde. Det är dock bara teoretiska 
förluster och påverkar inte kassaflödet. 
Fluktuationer i resultatet är något som vi 
får vänja oss vid, det är en effekt av de re-
dovisningsregler vi har att följa.

För 2008 redovisar vi en stor skatte-
intäkt, vilket främst är en effekt av att vi 
under året fastställt nya underskottsavdrag 
och att nettoskatteskulden omräknats en-
ligt den nya bolagsskattesatsen 26,3 .

Hur resonerar Wallenstam när det 
gäller värdeförändringar i fastigheter?
Detta har varit huvudfrågan i boksluts-
arbetet. Läget är svårbedömt då antalet 
transaktioner varit lågt. Våra fastigheter 
ligger i Sveriges tre starkaste regioner och 
dessutom i attraktiva lägen som behåller 
sin dragkraft även i lågkonjunktur både ur 
investerar- och kundperspektiv.

Wallenstam justerade upp avkastnings-
kravet redan sista kvartalet 2007 och har 
därefter gjort fler justeringar. Vår upp-
fattning är att avkastningskraven generellt 
har höjts ytterligare under fjärde kvartalet 
främst i det kommersiella beståndet. Wal-
lenstams fastighetsvärden ligger på unge-
fär samma nivå som föregående år främst 
tack vare ökade hyresintäkter och en fort-
satt hög uthyrningsgrad. I slutet av året såg 
vi räntorna sjunka drastiskt. Historiskt sett 
har räntesänkningar aldrig påverkat fastig-
hetsvärdena negativt.

Jag känner mig mycket trygg med den 
värdering som vi gjort. Vi har tagit höjd 
för marknadsläget och kan motivera de 
värden fastigheterna har. Dessutom sitter 
vi nära marknaden och räknar på många 
fastigheter som är aktuella både för förvärv 
och försäljningar. Vårt fastighetsbestånd 
är värderat väsentligt lägre än nyproduk-
tionskostnaden vilket också känns betryg-
gande.

Vilka fastighetsaffärer 
har genomförts under året?
Wallenstams stabila situation gör att vi har 
möjlighet att ta tillvara affärsmöjligheter 
även i tider av nedgång. Under året har vi 
genomfört ett stort antal affärer och räknat 
på ännu fler. Jag ser det som en styrka att 
kunna genomföra både förvärv och för-
säljningar även under perioder när mark-
naden försvagats kraftigt. Vi har förvärvat 
flera fina bostadsfastigheter i Mölnlycke 
centrum och en kommersiell fas tighet i 
Mölndal. Båda förvärven innebär att de 
fullt utvecklade kommer att tillföra både 
nya lägenheter och lokaler.

Vi har även under 2008 sålt ett fler-
tal fastigheter till bostadsrättsföre ningar 
bildade av hyresgästerna. Bo stads rätts-
om bild ningar fortsätter, intresset finns 
i första hand i de mest centrala lägena. 
Möjligheten för hyresgästerna att för värva 
sina fastigheter och därmed få del av den 
rabatt som finns i priset i förhållande till 
andrahandsmarknaden är mycket attrak-
tivt. 

Vårt bostadsrättsprojekt vid Slussen som 
omfattade 14 nyrenoverade stora, vackra lä-
genheter såldes slut under året till genom-
snittspriser som är de högsta för Wallen-
stam någonsin.

I slutet av året skrev vi avtal med JM 
om förvärv av 550 lägenheter i Älta samt 
ett stort utvecklingsområde där vi kan till-
föra nya bostäder i Nacka kommun. Vi 
tillträdde fastigheterna i januari 2009.

VD HANS WALLENSTAM HAR ORDET

 V D Hans Wallenstam har ordet
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Vad innebär hållbar 
byggnation för Wallenstam? 
Med den extrema bostadsbrist som fortfa-
rande råder på våra orter känns det själv-
klart för oss att fortsätta vår satsning på 
nyproduktion av hyresrätter. Vårt mål är 
att bygga 2 500 nya bostäder fram till och 
med 2012. 

Hållbarhet är en nyckelfråga för oss. Vi 
bygger kostnads- och energieffektivt där 
fler människor kan bo bekvämt på färre 
kvadrat till rimlig hyra. Vi bygger väl-
byggda hus som i ett grundutförande har 
en energiåtgång på 74 kWh/kvm, vilket 
är mindre än för så kallade lågenergihus. 
För oss på Wallenstam handlar hållbar 
nybyggnation om allt från materialval till 
vattensparprodukter och värmeåtervin-
ning. Individuell energimätning har varit 
standard sedan 2006 i all vår nyproduk-
tion. 

Hur arbetar Wallenstam 
för ett tryggt boende?
Våra hyresgästers behov är styrande för 
vår verksamhet och därför har trygghet 
och kvalitet länge varit prioriterade frågor 
i och runt våra fastigheter. Ett lugnt och 
tryggt boende skapar en positiv spiral av 
stabilitet. I det genomgripande kvalitets- 
och trygghetsprogram som sjösattes 2008 
inventerades och kartlades hela fastighets-
beståndet inklusive närmiljöer utifrån ett 
hyresgästperspektiv. Arbetet kommer att 
resultera i åtgärder utifrån varje områdes 
behov. 

Aktiekursen för 2008, hur ser du på den?
Hela aktiemarknaden gick ner kraftigt un-
der 2008 och så även Wallenstams aktie. 
Men under de senaste fem åren har värdet 
på Wallenstams aktie fördubblats. Aktie-
kurser går upp och ner och påverkas av 
många olika faktorer. Wallenstams aktie 
har nu en mycket hög substansrabatt. Vår 
underliggande mycket stabila verksamhet 
kombinerat med attraktiva produkter och 
stora möjligheter till att göra bra affärer 

gör att vi har mycket goda förutsättningar 
till framtida värdetillväxt.

Hur ser du på framtiden?
Jag anser att vi har ett mycket gott utgångs-
läge inför de närmaste åren. Huvud delen 
av Wallenstams fastigheter är bostadsfas-
tigheter i attraktiva lägen vilket ger oss en 
stabil grund. Vi har en lönsam förvaltning 
som genererar en grundläggande trygg in-
komst för verksamheten.

Uthyrningsgraden i våra kommer siella 
fastigheter är bibehållet hög. Våra lokaler 
finns i attraktiva lägen och vi har bra och 
stabila kunder som arbetar inom flera olika 
branscher. Sammantaget ger det trygg het 
och en bra grund för framtida tillväxt. 

Vi är mycket nöjda med avkastnings-
kravet på 7  för nyproduktion. Det gör 
att vi kan fortsätta bygga bostäder till 
rimlig hyra även i dessa tider. Den ökade 
konkurrens som nu råder mellan byggbo-
lag förbättrar våra möjligheter till kost-
nadseffektiv upphandling och därmed 
värdetillväxt i projekten. Det känns också 
bra att vi genom våra projekt kan bidra till 
sysselsättning i dessa tider av varsel och 
uppsägningar. Varje satsad miljon i ny-
produktion ger en årsanställd arbete.

Vi värnar om hyresrätten, den är en en-
kel och riskfri boendeform. Det är därför 
glädjande att se att den fått en renässans. 
Stockholms Stad vidtar konkreta åtgär-
der för att styra om nybyggnationen mot 
hyresrätter. Vi tror att detta kommer att 
öppna möjligheter för oss i flera kommu-
ner eftersom vi är ganska ensamma om att 
vilja och kunna bygga hyresrätter. 

Räntekostnaderna kommer att minska 
under 2009 och våra projektkalkyler blir 
än mer positiva. Det kommer också att 
underlätta för våra hyresgäster som vill 
köpa sina bostäder.

Vi kommer att fortsätta vår offensiva 
vindkraftsatsning med målet att vid ut-
gången av 2012 vara självförsörjande på 
förnyelsebar energi på månadsbasis. 

Jag kan konstatera att 2009 kommer att 
bli ett tufft år men jag vill poängtera att 
Wallenstam står stabilt. Vi kommer att 
fullfölja vår plan och ser fram emot nya 
utmaningar och möjligheter!

 V D Hans Wallenstam har ordet


