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I årets första nummer av Ackordscentralen Nyheter smygstartar vi med  
vår nya grafiska profil med en moderniserad logotyp. Lagom till Stiftelsen  
Ackordscentralens dag är tanken att en ny och modernare hemsida  
skall lanseras. 
 
Under senhösten så identifierades en ny krisbransch, nämligen bostads- 
utvecklare. En bransch som kanske varit en av de mest lukrativa under senare 
år med anledning av den byggboom som pågått i landets storstäder under en 
längre tid. Tidningsrubrikerna har under flera månaders tid kantats av rubriker 
om sjunkande bostadspriser, amorteringskrav och osålda lägenheter.  
Nedgången verkar ha drabbat nybyggnationen hårdast där också  
spekulationen från köpare varit som störst. 
 
I detta nummer uppmärksammar vi hur den tidigare och kanske fortfarande  
så överhettade byggindustrin klarat nedgången på bostadsmarknaden.  
Vidare finns en intervju med professor Hans Lind på KTH som välkomnar en 
bostadskrasch! Fredrik Kolterjahn på JLL intervjuas och hävdar att  
”köpcentrumdöden” är en myt. 
 
Världskonjunkturen tuffar på och årets inledande börsnedgång verkar nu ha 
återhämtat sig. Sällan har så många experter pekat åt olika håll om den starka 
konjunkturen skall fortsätta eller om vi börjar närma oss den oundvikliga  
nedgången. 
 
Obeståndsmarknaden har även i år börjat ganska lugnt med få större bolag 
som försatts i konkurs eller inlett företagsrekonstruktion. Vi som jobbar  
med krisbolag noterar att tillgången på pengar i så kallade turnarounds är 
fortsatt god. Lite större bolag som får problem finner ofta i sista sekund  
nya investerare, vilket gör att ett formellt förfarande kan undvikas. I takt  
med att hjulen snurrar allt fortare blir riskaptiten dock större, möjligheten  
att rekrytera rätt personal svårare och risken för en kraftig nedgång ökar  
sannolikt.
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VD HAR ORDET

Vi ser fram emot 
ett spännande 
2018

Trevlig läsning!

Mikael Kubu
Vd och koncernchef Ackordscentralen

Ackordscentralen har sedan 1857 återskapat 
värden i företag med ekonomiska problem och  
är en av Sveriges äldsta näringslivsorganisationer. 
Idag intar vi en ledande position inom vårt  
verksamhetsområde. 

Verksamheten bedrivs från våra kontor i Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Borås, Umeå och Kristianstad.

Vår ägare är den oberoende Stiftelsen  
Ackordscentralen. 

ackordscentralen.se
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Diskussionerna kring bostadsfor-
merna i Sverige, jämfört med andra 
länder, handlar om politik. Men 
Stellan Lundström tycker att åsik-
terna i det politiska spektrumet 
borde vara de omvända. 

– Det politiska lägret som vurmar 
för hyresrätter borde vurma för  
äganderätten som på sikt ger låga 
boendekostnader och möjligheter 
att bygga upp ett eget kapital, säger 
Stellan Lundström.

Svensk Mäklarstatistik redo-
visar prisutvecklingen på villor och 
bostadsrätter i Sverige sedan 10 år 
tillbaka. Och det har varit en remar-
kabel uppgång för de som äger sin 
bostad. 

Hyresgästerna  
de stora förlorarna

”De stora förlorarna under de senaste  
40 åren är hyresgästerna, de som ägt sin 
bostad är vinnarna”, säger Stellan Lundström,  
professor i fastighetsekonomi på KTH.  
Att hyra eller äga är ett känsligt ämne.

– Under de sista tio åren har det på 
de flesta storstadsmarknader varit 
mer lönsamt att bo än att jobba, säger 
Stellan Lundström.

Räntedopad ekonomi bakom  
prisstegringar
Men i augusti 2017 vände det. Då  
nåddes toppen, både för bostads- 
rätter och villor i Sverige. Sen dess 
har genomsnittspriset på en lägenhet 
fallit från 41 000 per kvadrat till 
38 000 per kvadrat.

– Den svenska ekonomin har varit 
räntedopad. Och det har varit förut-
sättningen för de senaste årens kraf-
tiga prisstegringar. Det som oroar är 
om inflationen stiger. Det driver upp 

räntorna. Folk har vant sig vid låga 
räntor och ett stort konsumtions- 
utrymme, säger Stellan Lundström.

Hur varaktigt och omfattande det 
nuvarande prisfallet på bostads-
marknaden blir, avgörs nu under 
våren, enligt Stellan Lundström.

Lönsamhet för bostadsrätter 
kontra hyresrätter
De senaste 20 åren har det varit  
mycket lönsammare för byggher-
rarna att bygga bostadsrätter än 
hyresrätter. En stor grupp medel- 
och höginkomsttagare har med låga 
räntor i kalkylerna gynnat bostadsut-
vecklarna som fokuserat på villor och 
bostadsrätter för köpstarka hushåll.
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– Den marknaden är för tillfället 
fylld, säger Stellan Lundström, 
som också betonar att det är delvis 
olika kundgrupper som efterfrågar 
bostadsrätter respektive hyres-
rätter. De bostadsutvecklare som nu 
byter fot och skapar hyresrätter av 
tilltänkta bostadsrätter har i regel en 
stark balansräkning som tål en ned-
skrivning.

– Ända sedan 1970-talets stora 
inflationsvinster på bostadsmark-
naden har ägandet av villa och 
bostadsrätt varit en mycket bra affär 
medan de stora förlorarna är hyres-
gästerna, säger Stellan Lundström.

Och det är inte så konstigt. 
Bostadshyrorna har stigit, bland  
annat på grund av skattereformen 
1991. Samtidigt har omfattande  
värdestegringsvinster tillfallit de som 
äger. Dessutom har markpriserna 
rusat iväg. Stockholms stad har de 
senaste två åren sålt mark för 8,2 mil-
jarder kronor, en vinst som till över- 
vägande del kommer från försäljning 
av mark till villor och bostadsrätter. 

Det är emellertid inte bara stigande 
markpriser som drivit upp kostnaden 
för att bygga bostäder.

– Konkurrensen i tidiga skeden av 
byggprocessen har varit svag och 

kommunerna har i förekommande fall 
presenterat särkrav som ökar pro-
duktionskostnaderna vilket främst 
drabbar nyproduktion av hyres-
rätter som har en kundgrupp med 
relativt svag ekonomi, säger Stellan  
Lundström.

Hyresgästföreningen upprörs över 
orättvisa villkor
Hyresgästföreningen har tillsammans 
med SABO och Fastighetsägarna 
påpekat de orättvisa villkoren mellan 
upplåtelseformerna som leder till 
att en nyproducerad trea i hyresrätt  
kostar 3 000 kr mer i månaden än mot-
svarande ägda lägenhet. 

– Det beror bland annat på ränte- 
och ROT-avdraget, som inte har någon 
motsvarighet för hyresgästen, säger 
Hyresgästföreningens chefsekonom 
Martin Hofverberg.

– En annan stor förklaring är finan-
sieringsmodellerna för respektive 
upplåtelseform. Hyresrätten kräver i 
regel 30 % eget kapital och 70 % lånat. 
Det egna kapitalet kommer med ett 
avkastningskrav på mellan 4–8 %. 
Bostadsrätten har lägre krav på eget 
kapital, som minst 15 %, som ägaren i 
regel inte ställer något avkastnings-
krav på. Övriga 85 % lånas till vad som 

idag är en förmånlig ränta, säger 
Martin Hofverberg. 

– Men ur ett investerarperspektiv 
är det olika produkter, säger Martin 
Hofverberg. Ett byggbolag som 
bygger bostadsrätt säljer till för-
eningen och är sen inte inblandad i  
förvaltningen. Det är en kortsiktig 
affär. Hyresrätter byggs för lång-
siktig förvaltning och ska ge avkast-
ning över tid.

Fastighetsägarna nämner avkast-
ningskravet som en anledning till 
att det varit mer lönsamt att bygga 
bostadsrätter än hyresrätter.

– Det viktigaste skälet är att 
köparen av en bostadsrätt normalt 
inte har något uttalat avkastnings-
krav, vilket den som ska förvalta 
fastigheten som hyresrätt har, säger 
Thomas Ernhagen, chefsekonom på 
Fastighetsägarna.

Enligt en undersökning som Hyres-
gästföreningen har gjort vill en tydlig 
majoritet bland svenskarna bo med 
äganderätt istället för hyresrätt.

– Ägt boende har gynnats allt 
mer av staten under de senaste 25 
åren, genom exempelvis ränte- och 
ROT-avdrag. Låga räntor och stora 
värdestegringar har förmodligen 
gjort sitt till för att öka bostads- och 

Martin Hofverberg,  
chefsekonom Hyresgästföreningen
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äganderättens popularitet. Under 
samma period har hyresrätten blivit 
mer missgynnad. Skattefria under-
hållsfonder har avskaffats, ränte- 
bidrag fasats ut och höga upprust-
ningshyror har gjort upplåtelse-
formen mer osäker, säger Martin  
Hofverberg.

”En bostad för alla”
En viktig fråga inför valet hösten 2018 
är att utveckla ett bostadspolitiskt 
regelverk som möjliggör en bostads-
karriär för alla hushåll.

– Den senaste tidens åtgärder med 
bolånetak, amorteringskrav och 
skuldkvotstak måste bland annat 
balanseras av på ett sätt som möj-
liggör unga hushålls entré på bostads-
marknaden och deras reella möjlighet 
att över tid byta bostad och upplåtel-
seform, säger Stellan Lundström. 

Som det är nu krävs det stora kon-
tantinsatser som gynnar unga med 
eget kapital eller stöd från till exempel 
föräldrar. De som är unga utan kapital 
är missgynnade. Enligt Stellan Lund-
ström behövs det nytänkande för att 
komma tillrätta med dessa orättvisor.

– Det handlar om modeller för 
bosparande, hyrköp, startlån, kredit- 
garantier etc. Dessa frågor kan kom- 

ma upp i det fyraåriga forsknings- 
projektet med namnet, ”En bostad för 
alla”, som nu dras igång på KTH, säger 
Stellan Lundström. 

Institutionen för Fastigheter och 
byggande på KTH har fått in 16 mil-
joner kronor till projektet från ett  
tjugotal bostadsföretag och intresse-
organisationer. 

– Det finns ett antal huvudfrågor i 
projektet. Förutom stadsbyggande 
och hållbarhet är fokus på rörlighet, 
transparens, finansiering och våra 
upplåtelseformer. Alla frågor blir på 
något sätt berörda av det omvälvande 
som nu händer med digitaliseringen 
och delningsekonomin, säger Stellan 
Lundström. 

Rörlighetsproblematiken
Många av frågeställningarna är  
politiskt laddade. 

– Till exempel rörligheten. Alla i 
branschen tittar på rörligheten. Det 
måste till incitament till rörlighet för 
att folk inte ska sitta fast i ett för stort 
boende på grund av underprissatta 
hyror, låg årlig fastighetsskatt och 
hög skatt på reavinst, säger Stellan 
Lundström.

Enligt Fastighetsägarna gäller  
rörlighetsproblemet i hyresrätten 

främst den stora skillnaden mellan  
de låga hyrorna i äldre lägenheter 
(ofta på attraktiva adresser) och 
nyare lägenheter.

– Det är en direkt följd av hur hyres- 
sättningssystemet fungerar. På 
bostadsrättssidan handlar det 
främst om den reavinstskatt som 
betalas i samband med försäljning, 
säger Thomas Ernhagen.

Någon hyrköpslösning som 
finns i Finland vill dock Hyresgäst- 
föreningen inte ha. Hyrköpslös-
ningen går ut på att hyresgästen får 
en option på att köpa sin lägenhet.

– Vi ser inte att det behövs. Om 
staten ska gå in med förmånliga lån, 
vilket jag anser att den bör, så ska det 
ske till byggande av hyresrätter, säger 
Martin Hofverberg.

På Fastighetsägarna är man däre- 
mot inte oäven till idén.

– Men då måste det finnas tyd-
liga regelverk avseende allt från hur 
ombildningen till äganderätt ska 
gå till, till hur fastighetsägaren ska 
kompenseras för den finansiella risk 
denne tar när hyresgästen ges en 
option att köpa lägenheten, säger 
Thomas Ernhagen som är chefs-
ekonom på Fastighetsägarna. 

Produktionskostnad

Byggkostnader,  
t ex maskiner och material, 

samt lönekostnader

17 %

61 %

22 %Markförvärv och  
kommunala avgifter

Moms

Källa: SCB & BI

Thomas Ernhagen,  
chefsekonom på Fastighetsägarna

>
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Vid slutet av 2016 hade konkurserna i 
byggbranschen ökat med 10 %. Under 
2017 ökade konkurserna med precis 
lika mycket. Enligt UC visade sex 
månader under 2017 ett ökat antal 
företagskonkurser. Ser man till 2016 
visade bara en av tolv månader ökade 
konkurser. Tittar man däremot på 
årets två första månader sjunker antal 
företagskonkurser med 16 %.

– 2016 sjönk konkurserna i nästan 
alla branscher. 2017 är det helt 

Byggindustrin ännu inte 
påverkad av bomarknad 
på nedgång

tvärtom. De tänkbara anledningarna 
är många. Förutom bedrägerifaktorn 
tror vi att övergången av arbetskraft 
från ROT-sektorn till större anlägg-
ningsarbeten inom byggbranschen 
spelar in. Men tittar vi på utvecklingen 
under årets två första månader indi-
kerar den en positiv riktning, säger 
Richard Damberg.

ROT-avdraget en anledning
På Sveriges Byggindustrier tror man 

också att ROT-avdraget kan vara en 
anledning till fjolårets ökade kon-
kurser i byggbranschen.

– Förändringen i ROT-avdraget 
kan ha lett till att många mindre 
företag har slagits ut. För övrigt är 
ju konkurserna en del av en funge-
rande marknad, vissa företag slås helt 
enkelt ut eftersom de inte är tillräck-
ligt effektiva, säger Björn Wellhagen, 
näringspolitisk chef på Sveriges  
Byggindustrier.

Byggindustrin är en av de branscher där konkurserna ökade  
mest under 2017. Dessutom ökade skulderna hos Kronofogden. 
Under februari var antalet konkurser i branschen däremot  
oförändrade jämfört med förra året. – Konjunkturen är stark,  
vilket ger hopp om en fortsatt positiv trend, säger Richard  
Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

ANETTE NORLING

>
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Han tror däremot inte att normali-
seringen av bostadsmarknaden har 
hunnit påverka konkursstatistiken. 

– Det som redan är påbörjat 
kommer att slutföras även om vissa 
projekt förändras eller skjuts upp lite 
grann. Större tendenser kopplat till 
bostadsmarknaden kan vi börja se vid 
halvårsskiftet, säger Björn Wellhagen.

Enligt statistik från Sveriges  
Byggindustrier och SCB ökade kon-
kurserna i branschen kontinuerligt 

mellan 2007 och 2013. ROT-avdraget 
dämpade antagligen uppgången 2009 
och 2010, men under 2012 försvann 
effekten. Den försvagade konjunktur- 
utvecklingen under 2012 och 2013 
tillsammans med den hårdnade kon-
kurrensen speglades i konkurssta-
tistiken. Trots en stark investerings- 
utveckling för bygginvesteringarna 
2014 minskade inte konkurserna 
nämnvärt. Först år 2015 kunde en 
ordentlig nedgång på 17 % noteras. 
Dessvärre ökade konkurserna igen 
under 2016, och även under 2017.  
Konkurrensen inom byggindu-
strin är hård enligt Sveriges Bygg- 
industrier. Rörelsemarginalen ligger 
på några enstaka procent och få 
företag har stora reserver. Föränd-
rade marknadsförutsättningar får 
därför snabbt genomslag. 

– I genomsnitt går cirka 1 000 bygg-
företag i konkurs varje år och drygt  
90 % av dessa är byggbolag med 
färre än 10 anställda, säger Björn  
Wellhagen.

Skulderna hos Kronofogden eskalerar
Men det är inte bara konkurserna som 
ökade förra året. Även skuldsaldot 
hos Kronofogden växte. På bara ett år, 
från 2016 till 2017, ökade skulderna för 
SNI 41–43 med ungefär 48 %. Vid års-
skiftet var de sammanlagda skulderna 
i branschen drygt 1,7 miljarder kronor.

En del av skulderna tror Krono-
fogden beror på okunskap och slarv.

– Vi har upplevt en byggboom på 
senare år. När hjulen snurrar fort är 
det lätt att bli slarvig. Fåmansbolag 
inom bygg är ofta enmansbolag där 
man måste ha en bra struktur kring 
pappershantering, räkna rätt på jobb 
och inte bli lurad av andra. Ofta finns 
inte heller någon stor kapitalbas så 
det är lätt att åka på ekonomiska 
bakslag som blir kännbara, säger  
Max Wallenberg, pressansvarig på 
Kronofogden.

Kronofogden har under 2017 haft 
ett samarbete med Ekobrottsmyndig-
heten och Skatteverket. Det handlar 
om att få skuldsatta bolag som 
används för bedrägerier i konkurs så 
fort som möjligt.

– Projektet omfattade 330 bolag 
varav många var inom bygg. Detta har 
sannolikt påverkat statistiken med en 
del konkurser, säger Max Wallenberg.

Kompetensbrist en stor utmaning
På frågan hur Sveriges Byggindustrier 
ser på den närmaste framtiden tror 
Björn Wellhagen att nyproduktionen 
av bostäder kommer att gå ner från 
en extremt hög nivå till en fortsatt hög 
nivå.

– Högkonjunkturen har pågått 
under många år och nu går den in i en 
lite mer neutraliserande fas. Ombygg-
nation av flerbostadshus kommer 
sannolikt att öka, och kommunerna 
kommer att rusta upp sina befintliga 
lokaler eller bygga nytt. Vi ser också 
att offentliga anläggningsinveste-
ringar kommer att öka. Investerings-
mässigt kommer det att öka något 
under 2018 men inom andra områden 
än vad som skett tidigare.

Den största utmaningen för bygg-
branschen är i dagsläget den rådande 
kompetensbristen. Ur ett längre per-
spektiv kan Björn Wellhagen se att 
behovet av robotisering och digita-
lisering ökar om bristen på arbets-
kraft är fortsatt stor. Efterfrågan på 
personal kan komma att riktas mer 
mot utlandet. Om företag får svårt 
att rekrytera personal kan de också få 
svårare att lämna anbud. 

– Teoretiskt sett kan företag som 
inte har kompetensförsörjningen 
ordnad på sikt få problem med lön-
samheten, avslutar Björn Wellhagen.

>
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STIFTELSEN ACKORDSCENTRALENS DAG DEN 8 MAJ ANMÄL DIG SNARAST. FÅ PLATSER KVAR!

Är dagen här för att stanna?
– Vår ambition är att detta är ett åter-
kommande event. Nu har dagen börjat 
etablera sig, och många som besökt 
dagen tidigare kommer gärna igen. 
Det gäller att hitta intresseväckande 
teman, det är ju en förutsättning för 
att locka hit besökare, och det tycker 
vi att vi har lyckats med. Besökarna 
har tyckt att det har varit en bra träff-
punkt, och att det har varit intres-
santa ämnen och föreläsare. Vi väljer 
teman med en tydlig koppling till  
Ackordscentralens verksamhet men 
som också kan locka en bred publik. 

Hur gick resonemanget när ni  
anordnade eventet första gången?
– Vi saknade en träffpunkt som inte 
var av akademisk karaktär. Ett sådant 
här event är ett bra sätt att befästa 
Ackordscentralens position som 
en ledande aktör inom obestånds-
området, och det ligger i linje med  
Stiftelsen Ackordscentralens stadgar. 
Vi ska bland annat främja forskning 
och utbildning i frågor med anknyt-
ning till vår verksamhet.

Trevlig träffpunkt 
med spännande 
innehåll

– Jag är övertygad att det kommer att hända mycket inom  
området nya finansieringsformer, men det är också en utmaning 
för regelverken att hänga med, säger Peter Lindblad, ordförande 
för Stiftelsen Ackordscentralen. I år anordnas eventet för  
tredje gången.

Vad tänker du om årets tema?
– Det är ett högaktuellt ämne som  
fortfarande är i sin linda. Det handlar 
om nya sätt att sammanföra kredit-
givare och kredittagare utan mel-
lanhänder. Temat stimulerar också 
tankar kring vad det finns för tänk-
bara utvecklingslinjer framöver. Idag 
finns det ju tekniska möjligheter på 
ett helt annat sätt än tidigare.

Hur ser du på utvecklingen av  
de nya finansieringsformerna?
– Jag tycker att det är spännande och 
intressant. Kombinationen av möjlig-
heter att hantera stora datamängder 
mycket snabbt och möjligheten att 
bygga avancerade analysmodeller, är 
det som jag tror har drivit på utveck-
lingen. Jag är övertygad om att det 
kommer att hända ännu mer på det 
här området.

Dagens tekniska möjligheter spelar 
självklart in, man får inte underskatta 
kraften i den tekniska utvecklingen. 
Det finns också fördelar som snabbhet 
och lägre kostnader. De som lyckas 
få till sina modeller kan erbjuda sina 

kunder bättre avkastning än andra. 
Idag är den låga avkastningen på  
konventionellt sparande en drivkraft 
att söka nya avkastningsmöjligheter. 
Det kan naturligtvis också leda till 
problem när mellanhänderna för-
svinner. Det är en utmaning för regel-
verken, att se till så att folk inte blir 
lurade.

Vad tror du om de traditionella  
storbankernas roll i framtiden?
– Jag tror att de kommer att finnas 
kvar men att de tvingas anpassa sig 
till nya förhållanden, precis som de 
har gjort under hela sin livstid. De 
kommer säkert att anamma en del 
av de nya teknikerna själva. Kanske 
kommer antalet bankkontor att bli 
ännu färre och kanske kommer bank-
kontoren att syssla med andra saker 
än tidigare. Men det är en utveckling 
som man sett sedan många år tillbaka. 
Det nya är att uppgifter som hittills 
ansetts kräva specialistkompetens  
nu kan automatiseras med framgång.

Vad ser du själv mest fram  
emot med dagen?
– Jag ser fram emot alla intressanta 
föredrag och föreläsare. Att lyssna 
till ett spännande innehåll som man 
i efterhand kommer ihåg som stimu-
lerande och tankeväckande. Något 
som kanske är lite utanför det man 
dagligen sysslar med. Jag hoppas 
också att det blir en trevlig träff-
punkt som leder till bra utbyte mellan  
deltagarna.

ANETTE NORLING

•
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ANMÄL DIG SNARAST. FÅ PLATSER KVAR!

RÄT TSNYT T

Högsta domstolen (HD) har i en dom den 21 november 2017 (T 5435-
16) prövat den principiella frågan huruvida en betalningsmottagare (B) 
har någon undersökningsplikt beträffande gäldenärens solvens. I målet 
var det ostridigt att gäldenären var insolvent, när han, kortare tid än 
två månader före konkursdagen, betalade 15 olika fakturor till B till ett 
sammanlagt belopp om knappt 1 miljon kr. Frågan var huruvida B känt 
till detta eller bort ha känt insolvensen, vilket är en förutsättning för att 
återvinning ska kunna ske enligt 4 kap 5 § konkurslagen.

I domen anger HD att undersökningsplikt föreligger i de fall där 
omständigheterna är ägnade att hos B väcka misstankar om att gäl-
denären är insolvent, till exempel om gäldenären föreslår betalning 
med osedvanliga betalningsmedel eller om B sedan tidigare känner till 
att gäldenären har betalningsproblem. HD:s slutsats är att omständig- 
heterna i det enskilda fallet får avgöra om det föreligger en undersök-
ningsplikt.

I rättsfallet ansåg HD att B borde ha känt till att gäldenären inte kunde 
betala sina skulder allteftersom de förföll till betalning. Detta är dock 
inte detsamma som att B borde ha känt till att gäldenären var insolvent, 
det vill säga att betalningsoförmågan inte endast var tillfällig. Om den 

HD-dom om betalningsmottagares  
undersökningsplikt gällande gäldenärs solvens

endast är tillfällig föreligger nämligen inte insolvens. Något förvånande 
fäste HD stor vikt vid uppgifter från gäldenären om att bolaget hade 
en stark ägare som var villig att tillskjuta kapital om det skulle uppstå  
problem. HD fann att denna uppgift bekräftades av att det av inhämtade 
kreditupplysningar framgick att gäldenären hade fått aktieägartillskott 
de senaste två åren. Denna omständighet, jämte det förhållandet att 
den bransch som gäldenären var verksam inom generellt visade dålig 
lönsamhet samt att han inte hade något skuldsaldo hos Kronofogden, 
medförde att HD - något förvånande - ansåg att B inte borde ha känt 
till att gäldenären var insolvent. HD ansåg således att det i detta fall 
inte förelåg någon undersökningsplikt för B trots att domstolen i skälen 
angivit exempel som borde ha föranlett sådan skyldighet.

Min uppfattning är att domen från prejudikatsynpunkt har en mycket 
begränsad betydelse. Egentligen var det bara en bevisfråga; insåg eller 
borde B ha insett gäldenärens insolvens mot bakgrund av vissa angivna 
omständigheter. Möjligen har frågan om undersökningsplikt ett prejudi-
katintresse, men den belyser HD bara i allmänna ordalag och ger ingen 
ledning om vilka undersökningsåtgärder en borgenär ska och kan göra 
om en sådan plikt skulle anses föreligga.  

HANS ÖDÉN

Finansieringsformer  
nu och i framtiden.  
Vilka risker och  
möjligheter finns?

Lyssna på 
Anders Borg  
styrelseproffs och f d finansminister

Cecilia Hermansson  
seniorekonom Swedbank 

Claire Ingram Bogusz  
PhD Handelshögskolan  

Günther Mårder  
vd Företagarna  

Stig Johansson  
specialist fintech Finansinspektionen 
med flera

Stiftelsen
Ackordscentralens 
Dag 2018
Tisdag 8 maj

Klockan 12.45
Mingel & buffé 17.00 
Konserthuset, Stockholm

Anmäl dig snarast,  
senast den 19 april, 
och se programmet på  
stiftelsenackordscentralen.se

Dagen är kostnadsfri.
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– Det är som att jämföra äpplen och 
päron, säger Fredrik Kolterjahn.

Något som många tror påverkar 
köpcentrum och fysiska butiker är 
e-handeln som har vuxit kraftigt i  
Sverige. Tillväxten har legat på mellan 
15 och 20 procent per år de senaste 
åren. 2017 skedde också ett skifte i 
e-handeln. Första halvåret ifjol stod 
e-handeln för hela tillväxten i sällan-
köpshandeln. Men det finns stora 
risker.

 – Det finns klara paralleller mellan 
det som föregick IT-kraschen och 
det som nu händer bland renodlade 
e-handelsföretag, säger Fredrik Kol-
terjahn.

– Renodlade e-handelsföretag är 
ofta finansierade av riskkapital och 
många går med förlust.

Tillväxten i detaljhandeln påverkas 
också av de nya amorteringskraven. 
När konsumenterna tvingas amortera 
så finns det mindre över till handeln.

– Amorteringskraven kommer tvek-
löst att få effekter i detaljhandeln, 
säger Fredrik Kolterjahn. 

Rena e-handlare har det tufft
Det är mest prylar som säljs över 
nätet. 50 procent av alla böcker säljs 
på nätet, nästan alla skivor liksom 
20 procent av all hemelektronik och 
kläder. Men enligt Fredrik Kolterjahn 
gör inte e-handelskonsumenten som 

de flesta tror. När konsumenten hittar 
vad den söker på nätet, så handlar de 
flesta inte där.

– Det omvända är mycket vanligare. 
Man letar upp sina varor på nätet, 
men sen köper man varan i en fysisk 
butik, säger Fredrik Kolterjahn.

De etablerade fysiska butikerna 
är framgångsrika inom i e-handeln 
om de har en affärsstruktur där de 
kan centralisera e-handeln. De rena 
e-handelslösningarna, utan fysiska 
butiker, har det betydligt svårare.

 – De har inget skyltfönster som 
vanliga butiker. Det kräver stora 
investeringar i reklam. Detta plus 
lagerkostnader, plockkostnader samt 
transport och hantering av returer 
gör att kostnaderna inte blir lägre än 
för fysiska butiker. Det krävs väldigt 
stora volymer för att renodlade e- 
handelsföretag ska gå runt, säger 
Fredrik Kolterjahn.

Han pekar ut ett stort hot mot de 
svenskbaserade e-handelsföretagen. 
Att det går rykten om att Amazon är 
på väg in i Sverige i samarbete med 
IKEA.

Köpcentrumdöd stämmer inte
Det finns många faktafel i det som 
sägs och det som det skrivs om köp-
centrum i Sverige. Det visar sig i  
analysen som Fredrik Kolterjahn 
gjort. Tvärtemot i USA så utvecklas 

köpcentrum i Sverige. Och det 
kommer fler kunder när service i form 
av vård, bibliotek, bank, post och  
restauranger etablerar sig.

– Det existerar ingen köpcen-
trumdöd i Sverige. Under de 15 år jag 
jobbat med detta kan jag räkna upp 
antalet köpcentrum som lagts ner på 
ena handens fingrar. Köpcentrumdöd 
i Sverige är åsikter, inte fakta, säger 
Fredrik.

Köpcentrumdöden i USA baseras 
på att cirka 500 större varuhuskedjor 
kommer lämna köpcentrum 2017 och 
2018. Det visar rapporten från JLL.

– I USA upptar varuhus cirka  
50 procent av den totala ytan i ett 
köpcentrum. I Sverige ligger den 
siffran på 1 procent, säger Fredrik 
Kolterjahn. När ankaret lämnar så 
sjunker skeppet. I USA ligger dess-
utom kvadratmeterytan per capita i 
köpcentrum på en fyra gånger så hög 
nivå som i Sverige.

I Sverige har vi alltså inte samma 
problem. Enligt Fredrik Kolterjahn 
har ytan i befintliga svenska köpcen-
trum ökat och det byggs 2 till 3 nya 
köpcentrum per år. Och cityhandeln 
är på väg tillbaka.

– De senaste fem åren har vi sett en 
återkomst av små butiker som skapar 
liv i stadskärnorna.

Fredrik Kolterjahn är konsult på JLL Sweden med ansvar för  
detaljhandelsfrågor. Ett område han varit verksam i under 15 år. 
Tidigare jobbade han på HUI Research. Nyligen presenterade  
han en analys där han jämförde detaljhandel och köpcentrum  
i Sverige och USA.

Köpcentrumdöden  
en myt

•
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– Folk måste kunna förverkliga sina 
drömmar och när det gäller bostäder 
är detta inte längre möjligt, säger 
professor Hans Lind, som anser att 
bostadspriserna borde gå ned med 
ungefär hälften. Just den nivån kom 
han fram till genom jämförelser mellan 
huspriser och produktionskostnader 
i sitt eget närområde, stockholms- 
förorten Farsta. Familjen Lind köpte 
sitt hem för en miljon kronor 1997 
och nu, 21 år senare, är huset värt fem 
gånger så mycket. 

– Det är ju en värdering som är helt 
vansinnig. Eftersom priser styrs av 
utbud och efterfrågan, kan man med 
ett kortsiktigt perspektiv säga att vi 
har en rationell bostadsmarknad. Men 
med hög efterfrågan borde nybygg-
nationen öka och priserna pressas, 
vilket inte sker. Detta trots att det, 
med undantag av Stockholms inner-
stad, finns gott om tillgänglig mark. 

Men varför en så drastisk åtgärd  
som en bostadskrasch?
– Ibland behövs en kris för att röja upp 
i träsket och en bostadskrasch skulle 
vara ett effektivt sätt att ge fler till-
gång till billiga bostäder. Historien lär 
oss att vi alltid klarar oss.

Vi behöver en  
bostadskrasch och 
vi behöver den nu
Det är fel att par i 30-årsåldern med fasta inkomster inte kan skaffa 
sig en bostad i Stockholmsområdet, tycker Hans Lind, pensionerad 
professor i fastighetsekonomi från KTH. Tillgång till billiga bostäder 
är en välfärdsfaktor och staten har ett ansvar att driva utvecklingen 
åt rätt håll, säger Lind. Lösningen? En omedelbar krasch på bostads-
marknaden så att priserna sjunker med 50 procent. 

Hans Lind tror att de flesta skulle 
klara en rejäl krasch. Det fåtal som blir 
hårt drabbade skulle kunna hjälpas 
med rätt utformad finanspolitik och 
skuldavskrivningsregler, medan den 
genomsnittliga svenska familjen har 
en bra nivå av sparande.

För att inte snabbt hamna i samma 
situation igen efter kraschen anser 
Hans att staten måste ta en betydligt 
större roll och inte låta kommunerna 
styra byggandet. Mer mark bör plan-
läggas i alla svenska städers periferi. 
Det ökade utbudet skulle rulla igång 
prissänkningar.  

Alla gynnas av billiga bostäder
– Ingen pratar om hur vi alla kan vinna 
på byggandet av billiga bostäder. 
Staten har övergripande ansvar för 
exempelvis vägar och transporter och 
detsamma borde gälla för bostads-
marknaden. Det kommunala mark-
ägandet och strukturen med många 
små självständiga kommuner skapar 
hinder och gör att ingen vill planera 
för billigt boende, säger Lind.

– Kommunerna ska inte kunna tjäna 
pengar på markaffärer och höga mark-
priser genom att begränsa utbudet 
av byggbar mark. Staten måste helt 

enkelt ställa större krav på kommu-
nerna. Nu måste vi bygga i kapp.

Alla delar förstås inte Hans Linds 
perspektiv. Många ser den nuvarande 
prisnivån som ett resultat av hög eko-
nomisk tillväxt och därmed grundad 
i verkligheten. Rapporten ”Bostad 
2030” som just nu produceras av obe-
roende forskare, pekar på ett aktu-
ellt underskott i Sverige på mellan  
100 - 200 000 bostäder. Flera av  
forskarna anser att amorteringskrav 
och ökade räntenivåer får hushållen 
att dra i nödbromsen. I kombination 
med ett prisfall blir följden bromsad, 
och inte ökad, nyproduktion.

Hans Lind vidhåller dock att utma-
ningen är att öka byggandet och 
samtidigt pressa bostadspriserna, 
något som varken Riksbanken, Finan-
sinspektionen, kommunerna eller de 
stora företagen verkar vara intresse-
rade av. Den enda aktör som kan ta 
ett långsiktigt ansvar och se vad som 
behöver göras är staten, säger han. 

– Rimliga bostadspriser gynnar oss 
alla och har ett stort socialt värde. 
Det borde vara en självklarhet i ett  
välfärdsland som Sverige. 

 
 

EVA REFTMARK
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En ställföreträdare i ett aktiebolag undgår personligt ansvar för bola-
gets skatteskulder om bolaget ansöker om företagsrekonstruktion eller 
konkurs senast den dag skatten förfaller till betalning. Rättsregeln har 
tillämpats så strängt att om ansökan kom in till tingsrätten dagen efter 
skattens förfallodag har ställföreträdaren blivit personligt ansvarig för 
skulden.

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom den 15 januari 2018 
äntligen modifierat den tidigare rigida praxisen och befriat en ställföre-
trädare från personligt ansvar i ett mål där ansökan om företagsre- 

HANS ÖDÉN

RETURADRESS: 
LundbergStockholm
Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm 

ACKORDSCENTRALEN STOCKHOLM AB
Strandvägen 35, 114 56 Stockholm
08-670 44 00
info@ackordscentralen.se

ACKORDSCENTRALEN NORRLAND AB
Besöksadress: Västra Esplanaden 2 
Box 4066, 904 03 Umeå
090-70 62 00
acnorrland@ackordscentralen.se  

Berätta om din erfarenhet av  
styrelsearbete.
Jag har haft skiftande uppdrag i olika typer 
av bolag med olika typer av ägarförhållanden.  
Jag har erfarenhet från såväl stabila bolag 
som bolag i utvecklingsfas.

Kan du beskriva en typisk arbetsdag  
som styrelseledamot?
Arbetsdagarna varierar kraftigt så det finns 
ingen typisk arbetsdag. Det handlar mycket 
om förberedelser inför olika möten och 
uppföljning av möten. I ordföranderollen är 
man mer direkt involverad i verksamheten.  
Beroende på i vilken fas bolaget befinner sig 
i kan det även handla om operativa beslut.  
Det är väldigt varierande över tid och mellan 
olika bolag.

Du är ledamot i Stiftelsen Ackordscent- 
ralen och AC-Gruppen AB sedan 1998, 
och ordförande sedan 2006. Vilka är dina 
styrkor i rollen som styrelseordförande? 
Det ska du egentligen fråga någon annan.  
Men jag tror mig ha en analytisk förmåga. Jag 
kan se om resonemang och idéer är hållbara, och 
om finansiella beräkningar är rimliga. Min breda 
erfarenhet från företagsledande verksamhet 
är något jag har med mig. På Ackordscent- 
ralen är jag engagerad i förvaltning av deras 
tillgångar, så där har min bakgrund från finans-
verksamhet varit positiv.

Peter Lindblad, Styrelseordförande i Stiftelsen Ackordscentralen och AC-Gruppen AB.

Övriga nuvarande uppdrag: Ordförande i Nordic Guarantee Försäkrings-
aktiebolag, ledamot i Ericssons pensionsstiftelse, ledamot i Valueguard 
AB, ledamot i Bråviken Logistik AB.

Urval tidigare uppdrag: Vd för Pensionsgaranti och Nordic Guarantee.

Familj: gift med Maria, två vuxna barn samt tre barnbarn.

Fritid: Peter reser gärna, helst till nya platser och gärna långt bort.  
Han tycker dessutom om att röra på sig genom att springa, vandra, 
åka skidor och skridskor. Peter har även ett stort vinintresse.

ACKORDSCENTRALEN VÄST AB 
GÖTEBORG
Västra Hamngatan 14 
Box 2525, 403 17 Göteborg
031-10 54 50
acgbg@ackordscentralen.se

BORÅS 
Yxhammarsgatan 27, 503 31 Borås
033-22 28 50
acboras@ackordscentralen.se 

ACKORDSCENTRALEN SYD AB 
MALMÖ 
Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö
040-741 85
acmalmo@ackordscentralen.se

KRISTIANSTAD
Östra Storgatan 44, 291 31 Kristianstad
044-10 25 00
acksd@ackordscentralen.se 

Vad får dig att tacka ja eller nej vid en  
förfrågan om att bli styrelseledamot?
Jag ställer alltid tre frågor till mig själv. Fråga 
nr ett: kan jag tillföra något till verksam-
heten? Det betyder dock inte att jag måste ha 
detaljkunskap om verksamheten. Fråga nr två: 
känner jag förtroende för ägarna och kommer 
jag kunna arbeta bra tillsammans med dem? 
Fråga nr tre: tycker jag att företagets verk-
samhet är intressant? Faktum är att väldigt 
många verksamheter är intressanta. Har man 
möjlighet att följa de problem och de möjlig-
heter som finns i ett bolag så är i allmänhet det 
mesta spännande.

Hur tycker du att styrelseledamotens roll 
har förändrats sedan ditt första uppdrag?
Generellt sett är det tydligare att man som 
styrelseledamot har ett personligt ansvar. 
Uppdraget kräver också mer tid än vad det 
gjorde tidigare. Det har tillkommit många 
nya regelverk, framförallt i finansbranschen.  
Med det följer ökade krav på dokumentation 

och regelefterlevnad vilket innebär en byrå-
kratisering av styrelsearbetet. Därför är det 
viktigt att man verkligen organiserar arbetet i 
styrelsen så att man fortfarande får tid till att 
utveckla affärsverksamheten.

Stiftelsen Ackordscentralens Dag  
arrangeras för tredje gången den 8 maj. 
Vilken funktion tycker du att den  
dagen fyller?
Det är en mötesplats för personer som sysslar 
med obeståndsfrågor, och dagen syftar främst 
till att öka och stimulera intresset för dessa 
frågor. Ackordscentralen är en av de ledande 
aktörerna, och är en etablerad auktoritet inom 
området. Det finns självklart ett egenintresse 
från Ackordscentralens sida att befästa sin 
position, men också ett vidare intresse att 
bidra till diskussioner och kontakter mellan folk 
i branschen.

konstruktion kom in till tingsrätten dagen efter skattens förfallodag. 
HFD skriver i domen att det i varje enskilt fall måste göras en bedöm-
ning av bland annat vilka handlingsalternativ som företrädaren hade 
att tillgå liksom av hans eller hennes skäl för att vidta eller avstå från 
vissa åtgärder. I det aktuella rättsfallet hade banken spärrat bolagets 
bankkonto några dagar före skattens förfallodag. Styrelsen vidtog då  
omedelbara åtgärder för att försöka skaffa extern finansiering. När 
detta misslyckades gav bolaget in ansökan om företagsrekonstruktion, 
som kom in dagen efter skattens förfallodag.

PROFILEN

HFD-dom befriar ställföreträdare från personligt ansvar


