
Idag är det mer eller mindre meningslöst att göra några förutsä-
gelser om framtiden. Den ekonomiska osäkerheten i omvärlden är 
helt enkelt för stor. Men när det gäller fastighetsmarknaden kan 
vi åtminstone studera förutsättningarna för marknaden och hur 
investerare och övriga aktörer resonerar. Med ledning av detta kan 
vi skissa på olika scenarios och troliga utfall.  Då är beredskapen 
större för svängningar, både uppåt nedåt. Det är alltid lättare att 

ta sig fram om man har en karta. I detta landskap är en sak säker  
– det kommer återigen att ske stora värdeförändringar och kapi-
talöverföringar  mellan de insiktsfulla och de aningslösa.  
 
Välkommen till ett seminarium som kommer att ge DIG ökade 
möjligheter till bättre beslut samt minska osäkerhet och risk.

9.00 Moderator Dag Klerfelt hälsar välkomna

9.01 Deleverage, or more of the same?
Dag Klerfelt med erfarenheter från flera stora ekonomiska kriser, 
bland annat från Bankstödsnämnden på 1990-talet, utvärdering på 
styrelsenivå kring Norrvidden, och nu senast verksam med rekon-
struktioner i London, reflekterar över dagens situation. Bland annat 
redogör han för sin åsikt om behov av deleverage och varför avkast-
ningen för svenska fastigheter blir begränsad.

Dag Klerfelt, fristående rådgivare

9.15 Investerarmarknaden
Aldrig tidigare har den kommersiella fastighetsmarknaden kartlagts 
så grundligt som i rapporten ”Den svenska Investerarmarknaden 
2010/2011”. Här finns förutsättningarna för den framtida utveck-
lingen; vilka är investerarna, hur mycket, vad och var äger de,  vilka 
är starka och vilka är svaga, vilka är de starka trenderna? Känslig-
hetsanalys: Hur reagerar marknaden på förändringar av vakanser, 
räntor och yielder?

Anders Zingmark, Byggstatistik

9.50 Belåning & refinansiering
Trots den ekonomiska oron sker fastighetsinvesteringar och lån skall 
tas upp eller läggas om. Hur ser villkoren ut för fastighetsinvesterare? 
Vilka belåningsgrader och övriga villkor är acceptabla? Hur påverkar 
den pågående refinansieringspuckeln, då lån för hundratals miljarder 
skall läggas om? 

Linus Ericsson, AGL Treasury Support

10.15 Kaffe 

10.45 Banker: Rapport från fronten 
Fortsättningen på Finanskrisen - den statliga Skuldkrisen - får börser 
att falla och skapar oreda på de finansiella marknaderna. Hur påver-
kas de svenska bankerna? Vilka scenarios är troliga? Hur ser man på 
fastighetsfinansiering i dagsläget?

Per Dahlstedt, chef företagskrediter SBAB

11.10 Finansiering i skuldkrisens skugga 
Dag Klerfelt frågar ut och diskuterar med Linus Ericsson och Per 
Dahlstedt för att räta ut det kanske viktigaste frågetecknet för mark-
naden; vilka risker och möjligheter medför finansiering den närmaste 
framtiden?

11.30 Marknaden: Vad kan vi lära oss av Norrvidden och Kefren?
Under hösten har fastighetsmarknaden fått utstå två verkliga styrke-
prov; försäljningen av Norrvidden och den exekutiva utförsäljningen 
av Kefren -affärer på närmare 10 miljarder. Vad visar transaktionerna 
och vilka konsekvenser får det för hela marknaden?

Bo Nordlund, Brec, teknologie doktor fastighetsekonomi 

12.00 Lunch

13.00 Börsbolag (225 mdr i fastighetsvärde i Sverige):  
Klarat sig bra
Börsbolagen klarade, tvärtemot vad många fruktade, nedgången vid 
Finanskrisen 2008 väl med bland annat mycket positiv kursutveck-
ling. Hur ser de på marknaden idag och hur tänker de agera?  
Representanter för olika strategier samtalar med Dag Klerfelt.

Erik Selin, VD Balder. Sven Olof Johansson, VD Fastpartner 

 
13.30 Privata investerare (176 mdr): Starka balansräkningar
De privata investerarna sitter med de kanske starkaste balansräk-
ningarna bland investerarna. Hur ser dessa vanligen försiktiga aktö-
rer på marknaden idag?

Per Johan Behrn, VD Behrn Fastigheter. Stefan Ränk, VD Einar Mattson

14.00 Institutionella investerare (281 mdr): Tar för sig
De senaste åren har de institutionella investerarna ökat sitt fastig-
hetsinnehav kraftigt.  Institutionerna har stått bakom jätteaffärer 
som  förvärvet av Vasakronan men även separata satsningar som 
Hemsö och Dombron.

Jens Engwall, VD Hemfosa. Marita Loft, Fastighetschef SEB Trygg Liv

14.30 Kaffe

15.00 Fastighetsfonder (160 mdr) eller ”investerarklubbar” 
Fastighetsfonder har sedan 1990-talet firat triumfer och rest enorma 
mängder kapital. Den finansiella turbulensen har gjort det sistnämn-
da svårare och flera investerare prioriterar ett mer direkt ägande 
och kontroll; typ investerarklubbar. Hur upplever fondförvaltarna 
situationen och hur ser man på fastighetsmarknaden?

Simon De Chateau, VD Sveafastigheter. Göran Bengtsson, VD Aberdeen  
Asset Management. Leif Andersson, Partner AREIM 

15.30 Internationella investerare (350 mdr): Lämnar skeppet?
De internationella investerarna ligger bakom den svenska fastighets-
boomen under 2000-talet och är idag den största ägargruppen på 
marknaden. Sedan 2009 har dock, de ofta högbelånade investerarna 
nettosålt kraftigt. Vilka förutsättningar finns för ett nytt inflöde av 
internationellt kapital? Kan Sverige upplevas som en ”säker hamn” 
precis som London idag? 

Thomas Lindeborg, Partner Nordic and Baltic Property Group.  
Urban Edenström, VD Stronghold

16.00 Och nu då?
Dag Klerfelt leder sammanfattande diskussion med framtids- 
visioner.

Per Dahlstedt, Jens Engwall, Sven Olof Johansson, Erik Selin, 
Leif Andersson, Simon de Chateau   

16.30 Seminariet avslutas

Investerarmarknaden och skuldkrisen 
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