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När de konjunkturella vindarna nu börjar blåsa snålare än på väldigt länge så hamnar
bostadsmarknaden återigen i fokus. Dels som en potentiell krishärd för finansiell stabilitet,
dels då behovet för hyreshöjningar är stort samtidigt som hyresgästerna behöver hantera en
rad andra kostnadshöjningar i vardagen. Samtidigt fortsätter behovet av bostäder att öka
men när kalkylerna är svåra att få ihop hänger inte nyproduktionen med. Tillsammans
behöver vi således alltjämt driva frågan om marknadens utveckling. 

Därför vill vi, tillsammans med våra partner, bjuda in dig till Real Meetings Bostad där vi i en
kreativ och avslappnad miljö varvar fördjupande föreläsningar med samtal i mindre grupp
samt inspirerande nätverksaktiviteter. Vi ser gärna att du deltar och bidrar till att utveckla
bostadsmarknaden. Medverkan är kostnadsfri och deltagarna är beslutsfattare på högre nivå
med koppling till bostadsmarknaden, endast personligt inbjudna. Antalet platser är
begränsat till 100 personer.

R E A L  M E E T I N G S
T E M A :  B O S T A D

Real Meetings är ett fräscht och
annorlunda koncept vilket jag

uppskattar efter många år med
traditionella seminarium.

Per Ekelund, vd, Victoriahem

Real Meetings tillför en ny form
av mötesplats där kunskap och
möten mellan människor tillåts

gå på djupet.
Gustav Källén, koncernchef,

Archus

Att vara med på Real Meeting har gett mig
en fördjupad bild av världsläget och min

organisations roll i ett större sammanhang.
Jag har tagit med mig utökad kunskap om

hur viktigt det är att prata över
branschgränser och hitta samsyn i

gemensamma utmaningar.
Ulrika K Jansson, kommundirektör,

Karlstads kommun

Sagt om REAL Meetings
Formatet uppmuntrar till att man får

kontakt med övriga deltagare och
utbyter erfarenhet och det är litet

unikt jämfört med de mer traditionella
seminarier jag har varit på.

Anonym deltagare i utvärdering av
Real Meetings Samhällsfastigheter 



10.00     Presentation:  Hur långdragen blir lågkonjunkturen?
Efter en historiskt lång period med gynnsamma vindar hopar sig nu ovädersmolnen på den
ekonomiska horisonten. Lågkonjunkturen lurar runt hörnet och det finns tecken på att den blir
djupare än ofta tidigare, vi kan till och med få en recession. Tiotusenkronorsfrågan är dock hur
djup den blir och framförallt hur långvarig?

Roger Josefsson, Head of Research, Nordkinn AM

10.30     Presentation: Hur attraktiv är hyresrätten i oroliga tider?  
Efter en lång period där hyresrätter varit i topp på investerares önskelista, framförallt
internationella institutioners, råder det nu stiltje på marknaden. Även om många av
grundläggande fundamenta fortsatt är de samma och bostadsbristen fortfarande ett faktum är
osäkerheten på marknaden betydligt större än tidigare. Här är kreditmarknadens tilltro till såväl
tillgångsslaget som fastighetsbolagen, som i sin tur översätts till tillgång till och pris på kapital, en
nyckelfaktor och där har givetvis kreditbetygen en viktig roll att spela. Vilka är de största riskerna
på marknaden enligt kreditgivare och vad krävs för att de respektive bolagens kreditbetyg ska
hållas intakt? När kommer kreditmarknadens aptit för bostäder tillbaka?

Maria Gillholm, Vice President, Senior Credit Officer, Moody’s

11.30    Ordet är fritt I Rundabordssamtal (ämnen att välja mellan nedan)   

12.30     Lunch

13.30     Inspirationsaktivitet

14.30     Eftermiddagsfika 

15.00     Presentation: Att ta sig ur ett liv i kriminalitet
Nästan dagligen nås vi av hjärtskärande nyheter om skjutningar och gängrelaterat våld i svenska
städer, såväl stora som små, där framförallt unga män både mister livet och tar andras liv.
Samhällskostnaderna ökar men bleknar givetvis samtidigt i jämförelse med alla de familjer som
lider oerhörda förluster. Ofta ligger narkotika till grund för problemen, på ett eller annat sätt, och
även om läget kan verka desperat finns det dock alltid hopp, det går nämligen att ta sig ur ett liv i
kriminalitet och missbruk. Vad är det som krävs och vilka förutsättningar kan samhället, både såväl
det offentliga som privata aktörer, bidra med?

Daniel Sundvall, Steg för steg

15.45    Ordet är fritt I Rundabordssamtal (ämnen att välja mellan nedan) 

16.30     Mingel

P R O G R A M



2. Rundabordssamtal: 
Investeringsstödet - nyckeln till en fungerande nyproduktion? 
När framtidens historiker bläddrar i bostadsmarknadens annaler kommer man utan tvekan
stöta på investeringsstödet. Det som måhända inte var helt politiskt okontroversiellt men
onekligen uppskattades av stora delar av branschen och bidrog till att många bostadsprojekt
blev till verklighet, framförallt utanför Stockholm och de övriga storstäderna. Nu när
konjunkturen har vänt och bostadsbyggandet bromsats in anser många att ett återinfört
investeringsbidrag skulle vara en önskvärd stimuleringsåtgärd men frågan är om
investeringsstödet är ett måste på en dysfunktionell bostadsmarknad?

Samtalsledare: Gustav Källén, koncernchef, Archus AB
 

1. Ordet är fritt: 
Hur påverkas hållbarhetsarbetet när marginalerna pressas nedåt? 
Huruvida vi har en pågående kris i fastighetsbranschen eller ej lär de lärde tvista om men klart
är att de allra flesta fastighetsbolag ser sina marginaler pressas rejält när diverse
kostnadsposter stiger. Då intäkterna i mångt och mycket är svårare att påverka, i synnerhet
när det gäller hyresrätter, innebär pressade marginaler att man bokstavligt talat behöver se
om sina hus för att sänka vissa kostnader och kapa andra. En kostnadspost som många
fruktar får stryka på foten är hållbarhetsarbetet, framförallt de delar som inte ger
kostnadsbesparing omgående (läs: energieffektivisering). Detta vore förstås ytterst olyckligt i
en tid då klimatkrisen blir allt svårare. Hållbarhet har de senaste åren seglat upp som ett
viktigt fokusområde och i det närmaste en profilfråga för branschen men hur stor är
egentligen risken att det i mer cynisk tider betraktas som en onödig lyxkostnad och vilka
hållbarhetsåtgärder är viktigast att behålla när branschen vänder på varje sten?

Samtalsledare: Hanna Bodbacka, hållbarhetschef, Aros Bostad 

3. Rundabordssamtal: 
Tvärstopp i bostadsbyggandet, hur uppnår vi bostadsmålen?
I takt med stigande räntor och mer osäkra konjunkturutsikter har bostadsbyggandet i Sverige
stannat av snabbt, till den grad att många pratar om ett tvärstopp. Detta är givetvis vanskligt
då bostadsbyggande generellt sett är en av ekonomins tillväxtmotorer men framförallt
eftersom Sverige sedan många år lidit av en bostadsbrist, som inte lär lindras av
inbromsningen. Det väcker också frågan om hur svenska kommuner når sina bostadsmål,
samt hur viktiga de är på kort sikt. Kan kommunerna på något sätt stimulera
bostadsbyggandet, exempelvis genom sina allmännyttiga bostadsbolag, eller behöver man
hjälp från statligt håll. Är det kanske helt sonika så att man sitter i marknadens knä, på gott
och ont? 

Samtalsledare: Stefan Timan, affärsområdeschef transaktion, Svefa 

S A M T A L S Ä M N E N 1 1 . 3 0 - 1 2 . 3 0



5. Rundabordssamtal: 
En perfekt storm - hur stora kostnadsökningar tål hyresgästerna?
Nyckeln till att undvika att inflationen biter sig fast på höga nivåer är återhållsamhet hos
löntagarna i den stundande avtalsrörelsen då växelverkan mellan pris- och lönehöjningar
sällan är ett recept för en hanterbar inflation. Härom tycks det råda konsensus mellan fack
och arbetsgivare och så långt är allt väl. Samtidigt har hushållen i vårt avl ånga land en stor
utmaning i att mat, kläder, el och drivmedel, ja allt blir dyrare. Så även boendekostnaden,
oavsett upplåtelseform. Att fastighetsägare behöver höja hyrorna ter sig rimligt men å andra
sidan behöver man motivera rimligheten i att hushållen ska, och kan, absorbera inflationen.
Hur stora kostnadsökningar tål hyresgästerna och på vilken nivå ska ansvaret för
inflationsbekämpningen delas mellan marknadens aktörer? Hur påverkas egentligen
bostadsbehoven när konjunkturen viker?
 
Samtalsledare: Rolf Dickson Könberg, Senior Partner, WAK Infra Partners AB

4. Rundabordssamtal: 
Är bostadsfastigheter fortsatt attraktiva på kapitalmarknaden?
Under 2010-talet har svenska fastighetsbolag anammat kapitalmarknaden som en ett
alternativ att föredra framför bankerna och inte helt utan fog, här har det trots allt funnits en i
stort sett outnyttjad källa till kapital som både är billigare och mindre krånglig än bankerna. På
samma vis har kapitalmarknaden som varit på ständig jakt efter avkastning hittat en ytterst
kapitalglupsk bransch med relativt låg risk. I synnerhet svenska bostadsbolag med sina
förutsägbara kassaflöden och i det närmaste obefintlig risk för vakanser varit en attraktiv
tillgång att exponera sig mot. Inget vara dock för evigt och nu tycks kärleksaffären mellan
fastigheter och kapitalmarknad ha fått ett abrupt slut. Eller är det måhända bara en fnurra på
tråden, som kommer att vecklas ut allteftersom tiden går? Hur ser kapitalmarknaden på
exponering mot bostäder och andra fastigheter framgent och hur stor är risken för långvarig
kapitaltorka?

Samtalsledare: Gabriel Bergin

S A M T A L S Ä M N E N 1 1 . 3 0 - 1 2 . 3 0

6. Rundabordssamtal: 
Markanvisningar: hur välfungerande är processen?  
Utöver skatt är byggbar mark kommunernas viktigaste intäktskälla men även ett viktigt
styrmedel för kommunens framtida utveckling. Eller snarare är markanvisningar styrmedlet
genom vilket man kan knyta till sig långsiktiga, seriösa fastighetsinvesterare som kan bidra till
en godartad kommunal utveckling. Det är med andra ord viktigt att det blir rätt men tyvärr går
det ibland väldigt fel, av olika skäl. Hur kan kommunerna förbättra sina
markanvisningsprocesser, modernisera dem, så att de är långsiktigt hållbara? Hur kan man
belöna långisktiga investerare, ska man belöna dem, och hur följer man bäst upp resultaten så
att de vision och de mål som utlovats verkligen infrias?

Samtalsledare: Li Cederwall Frizzo, affärsutvecklingschef, Einar Mattsson Projekt AB



7. Rundabordssamtal: 
Hur flexibelt är hyressättningssystemet i en höginflationsmiljö?
När svenska hyresrätter under det senaste årtiondet har blivit en investeringsvara för
institutionella investerare, såväl inhemska som utländska, har det svenska
hyressättningssystemet lovordats som en garant för förutsägbarhet. Nu står vi dock inför en
ny ekonomisk verklighet, där det mesta ställs på ända och etablerade sanningar ifrågasätts,
och då kan man undra hur högre inflation ska tas med i beräkningen när hyrorna förhandlas?

Samtalsledare: Peter Malmén, CFO, Willhem 

8. Rundabordssamtal: 
Hur hanteras föreningens ekonomi när tiderna blir tuffare? 
Redan för några år sedan, när de ekonomiska utsikterna var betydligt ljusare än vad de är
anno 2023 var det många som lyfte fram ekonomin som orosmoment i ett stort antal
bostadsrättsföreningar i Sverige. Det gällde framförallt nybildade föreningar som av naturliga
skäl inte hade hunnit bygga upp en buffert men även en hel del äldre dito. Stora lån som för
all del kompenserades av stora värden men nu när bostadspristrenden tydligt har vänt
söderut och räntorna i motsatt riktning tycks det som att varningarna inte var helt utan fog.
Den stora frågan nu är hur utsatta bostadsrättsföreningar bör bära sig åt för att hantera ett
tuffare ekonomiskt klimat och mer specifikt sina lån, utan att riskera medlemmarnas
ekonomiska välmående?

Samtalsledare: Cecilia Aldén, vd Archus Syd

S A M T A L S Ä M N E N 1 1 . 3 0 - 1 2 . 3 0



10. Ordet är Fritt: 
Otrygghet och utanförskap: Hur kan vi alla hjälpas åt? 
Det är enkelt att tycka att ungdomar som gett sig in på en kriminell bana, eller står vid ett
vägskäl som kan leda dit, ska veta hut. Det är även enkelt att tycka att det enkom åligger deras
föräldrar att ansvara för att unga män och kvinnor inte väljer fel väg i livet. Förvisso är det
personliga ansvaret stort men samtidigt har samhället som kollektiv en stor uppgift att lösa
och frågan är hur vi bär oss åt. Hur kan Sveriges större ägare av bostadsfastigheter bidra till
att skapa ett bättre samhälle?

Samtalsledare: Daniel Sundvall, Steg för Steg

11. Rundabordssamtal: 
Vilken bostadspolitik efterfrågar branschen?
Sverige har fått en ny regering och även om bostadspolitiken sällan är en fråga som vinner val,
men sannerligen en som kan stjälpa regeringar, så kan vi vara säkra på att bostadspolitiken
kommer att bli en viktig fråga även under denna regering. Investeringsstöd och
marknadshyror är frågor som präglade debatten under förra mandatperioden men där de
politiska besluten kanske inte förankrades i branschen. Vilka blir de stora frågorna nu och hur
ser marknadens aktörer på dem och vad är det egentligen för politik och eventuella reformer
som branschen efterfrågar? Vilka medskick vill man ge till riksdag och regering?

Samtalsledare: Stefan Ränk, vd, Einar Mattsson AB

S A M T A L S Ä M N E N  1 5 . 4 5 - 1 6 . 3 0

9. Ordet är Fritt: 
Tål trepartsöverenskommelsen ett inflationsstålbad?
I maj 2022 presenterade bostadsmarknaden treenighet; Fastighetsägarna, Sveriges
Allmännytta och Hyresgästföreningen den så kallade Trepartsöverenskommelsen, ett ramverk
bland annat för vilka faktorer som skulle ligga till grund för hyresförhandlingar. Framförallt ska
man utgå ifrån samma ekonomiska faktorer, inklusive inflation och räntor. Spolar vi sedan
fram ett halvår tycks skyttegravarna vara grävda. Inflationen skenar och räntorna skenar vilket
i förlängningen leder till stora kostnadsökningar för hyresvärdar som i sin tur har yrkat på
stora hyreshöjningar. “Oacceptabelt”, menar Hyresgästföreningen och en vän av ordning
undrar huruvida Trepartsöverenskommelsen överlever ett stålbad av inflation och
lågkonjunktur? Särskilt när enstaka hyresvärdar kan förhandla vid sidan av? 

Samtalsledare: Ted Lindqvist, vd, Evidens



14. Rundabordssamtal: 
Kan storskalig bostadsproduktion kväva lågkonjunkturen i sin linda? 
Nu när Sverige går mot lågkonjunktur, den första på väldigt länge, hopar sig orosmolnen i
ekonomin. Vilken effekt kommer inflationen att ha på den samlade efterfrågan i ekonomin och
hur påverkar det i sin tur arbetsmarknaden. Kommer vi att se en våg av varsel och i spåren av
det en snabbt stigande arbetslöshet? En sådan utveckling kan ha allvarliga långsiktiga effekter
på ekonomin men skulle eventuellt kunna motverkas genom snabbt ökade investeringar i
ekonomin, som då leder till en våg av nya jobb. Kan en hittills underinvesterad
bostadsmarknad vara föremål för investeringar? Vem ska i så fall göra dem? Hur snabbt kan vi
komma igång och hur är marknaden rustad för att hantera sådan expansion?

Samtalsledare: Rikard Eliasson, Vice President, MSCI 

S A M T A L S Ä M N E N  1 5 . 4 5 - 1 6 . 3 0

13. Rundabordssamtal: 
Hur mycket stryk är det rimligt att bostadssegmentet tar?
Bostäder har på väldigt kort tid gått från att vara fastighetsbranschens mest efterfrågade
tillgång till att vara branschens skampåle. Något som kanske ter sig rimligt med tanke på att
det är ett lågavkastande tillgångsslag och att avkastningen är betydligt mer trögrörlig än i
andra segment. Dock vet vi av tidigare erfarenhet att även i sämre tider behöver folk
någonstans att bo. Husen kommer med andra ord att stå kvar även när marknaden vänder
uppåt igen och med största sannolikhet kommer även hyresgästerna att finnas kvar. Samtidigt
ska man givetvis ha respekt för de ekonomiska ovädersmolnen och vad de potentiellt medför
men hur mycket stryk kan segmentet ta emot och hur oroliga behöver vi egentligen vara?

Samtalsledare: Joakim Norström, partner, Nordanö

12. Rundabordssamtal: 
Blandade upplåtelseformer - hur svårt kan det vara?
Blandade upplåtelseformer har under de senaste åren seglat upp som något av det sociala
hållbarhetsarbetets heliga gral och visst har det givit bra resultat att i samma områden, och till
och med fastigheter, ha en bra mix av hyresrätter och bostadsrätter. Trots att många pratar
sig varma om blandade upplåtelseformer och det finns några vällyckade exempel så är det
alltjämt fortfarande något av en marginalföreteelse. Hur kan vi säkerställa att blandade
upplåtelseformer blir kutym när framtidens bostadsområden och att vi i befintliga områden
ser mer av den varan? Hur svårt kan det egentligen vara?

Samtalsledare: Ingrid Gyllfors, vd, SKB



15. Rundabordssamtal: 
Moms på bostadshyror - hur blir det verklighet?
Att hyresrätten är en skattemässigt missgynnad upplåtelseform är väl känt och hittills har det
inte funnits några större tendenser till att ändra på det. Nu har dock EU öppnat dörren på
glänt för moms på bostadshyror vilket förstås sätter frågan tapeten även här i Sverige. Detta
välkomnas av marknadens aktörer men vad innebär moms på bostadshyran i praktiken, vilka
möjligheter skapar det för fastighetsägarna och hur bör branschen agera för att det ska bli
verklighet?

Samtalsledare: Sven Renström, vd, Olov Lindgren AB

16. Rundabordssamtal: 
Hur får vi ihop kalkylen när förutsättningarna ändras? 
Grundförutsättningen för all fastighetsutveckling, däribland hyresrätter, är givetvis att få ihop
kalkylen. Där finns många faktorer som påverkar men en av de viktigaste är vilket kassaflöde
en färdigställd fastighet beräknas generera över tid. I fallet bostäder är kassaflödet betydligt
mer förutsägbart än vad gäller exempelvis kontor men samtidigt har ägare av hyresrätter
betydligt svårare att anpassa kassaflödet till ändrade marknadsförhållanden. Här har
lagstiftaren tidigare gått in och försökt skapa incitament för nyproduktion men här är
osäkerheten större och vän av ordning kan undra hur vi som bransch får ekonomi i
bostadsprojekt när förutsättningar kring exempelvis investeringsstöd och presumtionshyror
ändras?

Samtalsleldare: TBA

S A M T A L S Ä M N E N  1 5 . 4 5 - 1 6 . 3 0



Real Meetings är ett nytt och innovativt möteskoncept för beslutsfattare på hög nivå i
den svenska samhällsbyggnadssektorn. Under lediga och kreativa former samlar vi de
tongivande aktörerna i fastighetsbranschen och dess ekosystem och genom
högkvalitativa och fördjupande dialogformat varvat med inspiration och nätverkande
skapar vi grund för branschens fortsatta utveckling i en utmanande tid. 

Varje år anordnar vi tre till fyra endagsevent med fokus på marknadens olika segment
och i slutet av sommaren anordnar vi flaggskeppseventet Real Meetings Summit i
Helsingborg för att i en trevlig miljö utbyta kunskap, inspireras och knyta nya kontakter,
med såväl det offentliga som branschkollegor. 

R E A L  M E E T I N G S
Möt samhällsbyggnadssektorns ledande beslutsfattare
Bygg relationer, lyft blicken och inspireras
Bidra till sektorns utveckling 
Inspirerande talare, fördjupande dialoger och kreativt
nätverkande i en inspirerande miljö

Rundabordssamtal

Det förutsättningslösa, konstruktiva samtalet i
mindre grupp är ett grundfundament i Real
Meetings-konceptet. Du kommer i förväg att få
anmäla intresse till de rundabordssamtal du vill
delta i  och under dagen erbjuds möjlighet att
delta i två olika samtal. 

Inspirerande talare

Även om den största delen av programmet är
dialogbaserat och genomförs i mindre sällskap,
ses vi vid några tillfällen i storgrupp för vassa
anföranden som ger ett utifrånperspektiv på
vår bransch. 

Ordet är fritt

Öppna diskussionsforum där alla får, och
ska, komma till tals är ett utmärkt
komplement till rundabordssamtal för att
diskutera stora, samhällsviktiga frågor. 

R E A L  M E E T I N G S  B Y G G S T E N A R :

Engagemang

En av styrkorna i Real Meetings som koncept är
deltagarlistan. Målgruppen är beslutsfattare på
hög nivå, både inom samhällsbyggnadssektorn
men även viktiga hyresgäster som delar med
sig av sin kunskap och erfarenheter.
Engagemang är nyckeln en djupgående och
berikande dialog.

Relationsbyggande

Genom att förstärka gamla relationer eller
bygga nya skapar vi grund för tillit och bra
affärer som leder till utveckling av branschen.
Våra mötesplatser erbjuder gott om
möjligheter att förutsättningslöst mötas i
inspirerande och trevliga format. 



Fråga Lou AB
Org.nr. 559221-9660


