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 Kommersiella fastigheter är idag allt oftare privat ägda än tidigare och således betraktas fastigheter i 

större omfattning som ett investeringsobjekt. I och med detta ökade finansiella synsätt betraktas 

fastigheter av en del på samma sätt som exempelvis aktier och obligationer. Med detta ökar vikten 

av att analysera och följa risker och avkastningar. Ett sätt att för en fastighetsägare öka avkastningen 

på en fastighet är till exempel genom investeringar och underhåll för att minska driftkostnaderna. En 

investeringskalkyl används således vid en fastighetsinvestering för att bedöma om en viss investering 

är lönsam eller ej, dvs. om en ny-, om- eller tillbyggnad har en kostnadsmässig effekt på fastigheten.  

Detta kandidatarbete är en case study av en pågående ombyggnation av tre kontorsfastigheter som 

ägs av hälso- och sjukvårdsföretaget Praktikertjänst AB. Fastigheterna är centralt belägna i 

Stockholms innerstad och innehåller bolagets huvudkontor. Studien syftar till att analysera och 

utvärdera osäkerheten i investeringskalkyler vid ombyggnationer. Genom dokumentation av olika 

problem som har dykt upp under ombyggnationen samt genom intervjuer och litteraturstudier inom 

området förväntas denna rapport ge svar på varför investeringskalkyler i ombyggnationer ofta har en 

tendens att inte hålla. Studien undersöker också de olika faktorerna som kan leda till en investering i 

form av en ombyggnation av en fastighet. Rapporten tar även upp de osäkerheter och risker som 

finns i investeringskalkylen samt i ombyggnationsprojekt. För att på ett djupgående sätt undersöka 

och analysera problemet har en case study utförts genom litteraturstudier samt intervjuer med 

Praktikertjänst projektansvarig och VD på Praktikertjänst AB.  

Analysen i denna case study påvisar att ombyggnationen av Praktikertjänst huvudkontor har varit 

betydligt större och mer komplex än vad man förutsåg vid projektstart. Processen bestod av en 

omfattande rivning och ombyggnad av bland annat stommar och grund. Några generella slutsatser 

som dragits ur denna case study är främst att management och projektledning är en oerhörd viktig 

del i ett ombyggnadsprojekt. Det är även relevant att projektet drivs av personer med rätt 

kompetens samt rätt entreprenörsform . Vidare kan det anses vara prioriterat och önskvärt att olika 

parter i ett dylikt projekt (fastighetsägaren, Stadsbyggnadskontoret samt staden) agerar mer 

samspelt vid en ombyggnation då en sådan investering erhåller ett stort antal riskfaktorer som kan 

bidra till höga kostnader.  
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Commercial real estate is today more privately owned than before and thus are properties 

considered to a greater extent as an investment. With this increased financial focus considering 

properties as an element in the same way as shares and bonds, with a larger account for measurable 

risks and returns. One way for a property owner to increase the return on a property, is for example 

through investment and maintenance in order to reduce operating costs. A discounted cash flow is 

used in a real estate investment to assess whether a particular investment is profitable or not, i.e. if a 

new construction, renovation or extension is economically profitable for the property. 

This paper is a case study of a ongoing refurbishment of three office buildings owned by the health 

care company Praktikertjänst. The properties are centrally located in Stockholm and include the 

company's headquarters. The study aims to analyze and evaluate the uncertainty in the investment 

calculations at redevelopment. By documentation of various problems that have cropped up during 

the conversion and through interviews and literature studies in the field is this report expected to 

investigate why investment calculations in reconstructions often tends to be exceeded. The study 

also examines the various factors that can lead to an investment in the form of a redevelopment of a 

property. The report also discusses the uncertainties and risks involved in the investment calculation 

and in reconstructions. To analyze the problems a case study conducted by literature studies and 

interviews with the project manager and the CEO of Praktikertjänst. 

The analysis demonstrates that redevelopment of the headquarters have been much more complex 

than what one putative at project start. The process consisted of an extensive demolition and 

reconstruction of particular structures and foundation. Some general conclusions drawn from this 

case study is primarily that project management is an important part of a reconstruction project. It is 

also relevant that the project consists of qualified people and of the right contractor form. 

Furthermore, it is considered primarily to the different parties, the property owner, City Planning and 

the city, should act better together at a conversion when such investment receives a large number of 

risk factors that may contribute to high costs. 



 

 

- 4 - 
 

Förord 

 
Kandidatarbete har utförts under våren 2013 vid avdelningen Bygg- och Fastighetsekonomi på 

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.  

Jag vill rikta ett stort tack till Henry Gonza Muyingo som genom sin handledning under projektets 

gång har gett värdefulla synpunkter och konstruktiv kritik. Jag vill även tacka Praktikertjänst AB, 

främst Mats Viker och Carola Lemne, för ett bra samarbete och god hjälpsamhet, där de har bistått 

med värdefull data och analyser i form av intervjuer och mailkontakt.  

 

 

Stockholm 2013-05-21 

 

Ulrika Lindh 

  



 

 

- 5 - 
 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning .................................................................................................................................. - 2 - 

Abstract ............................................................................................................................................... - 3 - 

Förord .................................................................................................................................................. - 4 - 

1. Inledning ...................................................................................................................................... - 7 - 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................. - 7 - 

1.2 Problematisering ....................................................................................................................... - 7 - 

1.3 Syfte ........................................................................................................................................... - 8 - 

1.4 Metodval ................................................................................................................................... - 8 - 

1.5 Disponering ............................................................................................................................... - 9 - 

2. Faktorer som påverkar förvaltningen av kontorsfastigheter .................................................... - 10 - 

Begreppet fastigheter................................................................................................................ - 10 - 

Fastighetsägare ......................................................................................................................... - 10 - 

PBL och Byggprocessen ............................................................................................................. - 10 - 

Kontorsmarknaden .................................................................................................................... - 11 - 

Entreprenadformer ................................................................................................................... - 11 - 

Lokalbehov – äga eller hyra ....................................................................................................... - 12 - 

Underhåll och förnyelsebehov .................................................................................................. - 12 - 

Investeringsbehov ..................................................................................................................... - 13 - 

3. Faktorer som kan leda till ombyggnation .................................................................................. - 14 - 

Öka avkastningen för att minska driftkostnaderna ................................................................... - 14 - 

Öka driftnettot........................................................................................................................... - 14 - 

Anpassa fastigheten efter samhällets och hyresgästernas krav ............................................... - 14 - 

Kunna läggas på anskaffningsvärdet för att skrivas av enligt plan ............................................ - 15 - 

Öka intäkterna i och med en ökad hyresnivå ............................................................................ - 15 - 

4. Investeringsanalys ..................................................................................................................... - 16 - 

5. Osäkerhet och risker i ombyggnadsprojekt............................................................................... - 19 - 

Plan- och Genomföranderisker ................................................................................................. - 19 - 

Juridiska och byggtekniska risker .............................................................................................. - 19 - 

Finansiella risker ........................................................................................................................ - 20 - 

Marknadsrisker .......................................................................................................................... - 20 - 

6. Case Study om Praktikertjänst ombyggnation .......................................................................... - 21 - 

Ombyggnation av Tranhalsen 2, 6 och 11 ..................................................................................... - 21 - 



 

 

- 6 - 
 

Intervjufrågor och sammanställning av intervjusvaren ................................................................ - 23 - 

Mats Viker, vd Praktikertjänst Fastigheter AB .......................................................................... - 23 - 

Carola Lemne, vd Praktikertjänst AB ......................................................................................... - 25 - 

7. Analys och diskussion ................................................................................................................ - 26 - 

Hur investeringskalkylen påverkades ............................................................................................ - 27 - 

Diskussion ...................................................................................................................................... - 28 - 

Slutsats .......................................................................................................................................... - 29 - 

Referenser/Källförteckning ............................................................................................................... - 30 - 

Böcker, tidskrifter och artiklar ....................................................................................................... - 30 - 

Internetkällor ................................................................................................................................. - 30 - 

Personlig kommunikation.............................................................................................................. - 31 - 

Bilder och tabeller ......................................................................................................................... - 31 - 

Bilaga 1 – ritning över fastigheterna ................................................................................................. - 32 - 

 ........................................................................................................................................................... - 32 - 

 

  



 

 

- 7 - 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Fastighetsmarknaden består av bostäder, kommersiella fastigheter, industrifastigheter och så kallade 

speciella fastigheter som till exempel skolor och fastigheter för vård och omsorg etc. Kommersiella 

fastigheter utgörs bland annat av kontor, hotell, butiker och köpcentrum. Denna fastighetstyp ägs 

antingen av företag i den offentliga eller privata sektorn. Idag är de mer privat ägda än tidigare vilket 

har bidragit till att de allt mer ofta ses som investeringsobjekt (Lind och Lundstöm, 2009). Det mer 

finansiella synsättet på fastigheter började redan under 1970-talet då de av vissa beaktades på 

samma vis som aktier och obligationer med ett större beaktande till mätbara risker och avkastningar 

(Lind och Lundström, 2009). Ett sätt för att öka avkastningen på en fastighet är att till exempel 

genom investeringar och underhåll minska driftkostnaderna (Kjörling, 2010). Investeringar för en 

ökad avkastning kan antingen ske utifrån ett kostnadsminskande perspektiv respektive ett 

intäktshöjande perspektiv. En investeringskalkyl används ofta i fastighetsbranschen för att genom 

spekulationer om framtida in- och utbetalningar bedöma om en viss investering är lönsam eller ej, 

dvs. om en ny-, om- eller tillbyggnad är ekonomiskt vinstgivande för fastigheten (Lind och Lundström, 

2009).  

En fastighetsägares beslut bör leda till den mest optimala användningen av en fastighet och dess 

resurser, vilket ofta sammanfaller med den aktör som är villig att investera mest för fastigheten. 

Fastighetsförvaltning syftar till att fortlöpande underhålla och driva fasigheten med fokus att öka 

fastighetens värde. Fastigheters behov av underhåll och ombyggnation är dock olika. En del kräver 

endast underhåll för att upprätthålla fastighetens egenskaper vid nyskick medan andra kräver en 

större investering i form av ombyggnation för att möta de behov och krav som samhället eller ägaren 

ställer. Dessa investeringar skall vara hållbara och lönsamma rent ekonomisk och teknist, även ur ett 

längre tidsperspektiv för att stabilisera en fastighets förändrade värdeutveckling och dess 

betalningsflöden under den ekonomiska livslängden (Kjörling, 2010; Staffas och Svensson, 2005).  

Detta medför följaktligen att fastighetens nytta och avkastning kan beräknas över en lång 

tidshorisont.  

1.2 Problematisering 
Då ett beslut om renovering av en fastighet har tagits kan det ibland visa sig att arbetet inte blir som 

man har förväntat sig på grund av olika faktorer. Detta kandidatarbete är en case study av en 

pågående ombyggnation av tre kontorsfastigheter som ägs av ett bolag som inte är ett 

fastighetsbolag. De tre fastigheterna i case studien, Tranhalsen 2, 6 och 11, är centralt belägna på 

Adolf Fredriks kyrkogata 9 i Stockholm och ägs av Praktikertjänst AB och består av bolagets 

huvudkontor. 

Praktikertjänst AB är Sveriges största privata och entreprenörsdrivna tandvård- samt hälso- och 

sjukvårdsföretag som driver ett stort antal mottagningar runt om i landet. De 2120 aktieägarna styr 

tillsammans företaget och utgör själva verksamhetsansvariga på samtliga mottagningar. Koncernen 

utgörs även av ett antal dotterbolag varav ett är Praktikertjänst Fastigheter AB (Praktikertjänst AB, 

2013).  
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1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att genom en case study av Praktikertjänst pågående ombyggnation av 

huvudkontoret, analysera och utvärdera osäkerheten vid ombyggnationer samt dess 

investeringskalkyler.  

1.4 Metodval 
Fastigheter som ett investeringsobjekt med privata ägare har hamnat i fokus allt mer den senaste 

tiden. Ett sätt att investera och öka fastighetens värde är att bygga om. Då denna rapport tar upp 

osäkerheten i investeringskalkyler kring ombyggnationer av fastigheter, har metodvalet begränsats 

till en case study samt litteraturstudier. Genom att använda sig av metodiken case study kan man på 

ett djupgående sätt fokusera och analysera ett specifikt fall eller objekt (Höst et al., 2006). För att 

samla in data till en case study används främst observationer, arkivanalyser och intervjuer, men en 

kombination av andra metodiker förekommer också. Observationer syftar till att man under ett 

specifikt skeende inom frågeområdet studerar och noterar vad som sker för att förstå ett socialt 

sammanhang (Berggren och Söderberg, 2013). Genom att man analyserar tidigare dokumentation 

inom frågeområdet kan man erhålla både kvalitativ och kvantitativ data. Intervjuer inom ett specifikt 

frågeområde kan anta olika struktur beroende hur man vill styra intervjufrågorna och syftar främst 

till att beskriva erfarenheter och historia inom det specifika frågeområdet (Berggren och Söderberg, 

2013; Höst et al., 2006). 

En case study kan, till skillnad mot andra metodiker, ge kunskaper på djupet om ett specifikt 

fenomen eller objekt (Höst et al., 2006). De kvalitativa data som samlas in till en case study fokuserar 

också på den djupa förståelsen för orsakssambandet och betonar det unika inom området som 

studeras. De kvantitativa data är istället mer fokuserat på mätningar och mängder (Berggren och 

Söderberg, 2013). Då man utför intervjuer inom en kvalitativ studie bör man välja intervjupersoner 

som är så olika varandra som möjligt för att erhålla flest tänkbara variationer inom det studerade 

området (Höst et al., 2006).  

Denna rapport är en case study som analyserar ombyggnationen av Praktikertjänst AB:s huvudkontor 

på ett djupgående sätt genom intervjuer och arkivanalyser. Då ombyggnationer av fastigheter ofta 

har tendens till att avvika från den utförda investeringskalkylen och då tidsramen för byggnationen 

ofta bryts väcktes intresset för varför så är fallet och hur det kommer sig att man inte utför en mer 

noggrann investeringskalkyl med tillräcklig felmarginal innan byggprojektet startat.  

Som ovan nämnts kan en studie bestå av kvantitativ eller kvalitativ data, men studien kan även vara 

av fix eller flexibel design. En case study har ett utforskande syfte och består främst av en flexibel 

utformning med kvalitativ data, medan till exempel en kartläggande metod är av en mer fix design 

och med ett beskrivande syfte. Dock är ofta en kombination av flera metoder att föredra för att få ett 

vidare perspektiv på problemet. En case study i kombination med litteraturstudier är en ofta 

förekommande kombination. Litteraturstudier är en viktig del i en vetenskaplig rapport då det bland 

annat krävs för att genomföra en ämnesfördjupning av det specifika området (Höst et al., 2006).  

 



 

 

- 9 - 
 

1.5 Disponering  
Kapitel två i rapporten består av en beskrivning av kontorsfastigheters lokal- och förvaltningsbehov. 

Initialt beskrivs även begrepp som bland andra fastighet, fastighetsägare och kontorsmarknad. 

Vidare redogörs olika faktorer som kan leda till ombyggnation av en fastighet i kapitel tre. I och med 

detta beskrivs, i kapitel fyra, en investeringsanalys och behovet av denna för att bedöma en 

investerings lönsamhet. Vidare i kapitlet ges ett exempel på en fiktiv kassaflödesanalys och dess 

osäkerhetsfaktorer. I kapitel fem förklaras vidare olika osäkerheter och risker i ett 

ombyggnadsprojekt, exempelvis plan- och genomföranderisker, juridiska och tekniska risker samt 

finansiella risker. Kapitel sex beskriver initialt projekts syfte och metodval för att sedan övergå i en 

närmare beskrivning av de utvalda företaget och dess fastigheter. De intervjuer som har genomförts 

presenteras även i detta kapitel. Fortsättningsvis analyseras intervjusvaren initialt i kapitel sju där 

Praktikertjänst ombyggnadsprojekt kopplas samman med teorin som beskrivits i kapitel tre. 

Avslutningsvis i kapitlet redogörs en diskussion av analysen och därpå redovisas generella slutsatser 

av case studien. Därefter följer referenser och källförteckning samt en bilaga med en ritning över 

fastigheterna. 
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2. Faktorer som påverkar förvaltningen av kontorsfastigheter 
 

Fastighetsförvaltning syftar till att fortlöpande driva och underhålla fastigheten med fokus på att öka 

fastighetens värde. Ett antal faktorer påverkar förvaltningen av en kontorsfastighet, till exempel valet 

mellan att äga eller hyra sina lokaler eller fastighetsägarens intressen samt valet av 

entreprenörsform vid en investering.  

Ett antal studier och rapporter har skrivits om förvaltning av kontorsfastigheter.  Dessa inkluderar 

bland annat Institutet för värdering och ASPECT (2011); Lind och Brunes (2008); Hager och Victorin 

(2011); Kjörling (2010); Ödmark (2012); Fritz (2007); Rydberg och Sjöbäck (2010); Hörlin (2011); Bill 

och Rosén (2010); Karlsson (2009) samt Staffas och Svensson (2005) och Lind och Lundström (2009). 

Begreppet fastigheter 

I Jordabalken (JB) 1 kap. 1§ fastställs att ”fast egendom är jord” och denna jord är i sin tur indelad i 

ett antal ”fastigheter”. I detta sammanhang menas ”jord” markområden, men även vattendrag och 

sjöar med undantag från allmänt vatten som ej utgör någon fastighet. Jordabalken definierar inte 

begreppet ”fastighet” dock framgår det av förarbetena att en fastighet utgörs av en egendom som 

skall finnas redovisad i fastighetsregistret. Där framgår även att en fastighet skall vara ett geografiskt 

avgränsat område, där även ett tredimensionellt utrymme numer ingår. Till en fastighet hör förutom 

markområdet även vissa tillbehör som kan utgöras av fysiska tillbehör respektive rättsliga tillbehör. 

Fastigheter har en del speciella egenskaper som gör att de skiljer sig från andra typer av 

investeringsobjekt som aktier och obligationer. Fastigheter är unika och har ett specifikt givet läge. 

De har även låg omsättningshastighet och en lång varaktighet, vilket således kräver stora 

transaktionskostnader. 

Fastighetsägare 

Genom inskrivningssystemet, som styrs av Jordabalken, klargörs vem som är ägare till en fastighet 

och vilka sakliga rättigheter och belastningar som finns i fastigheten (Hager och Victorin, 2011). 

Inskrivningsmyndigheten fattar beslut angående ärenden om lagfart, inteckning eller annan 

inskrivning i fastighetsregistret, vilket utgörs t.ex. av äganderättsförhållanden, panträtt etc. Vid 

fastighetsförvärv finns en skyldighet för ägaren att söka lagfart på förvärvet, vilket har en 

legitimerande funktion på så vis att lagfart krävs för att söka andra inskrivningsåtgärder i fastigheten. 

I och med det utökade synsättet av en fastighet som ett investeringsobjekt kan det antas att 

fastighetsägarens intresse bestämmer hur förvaltningen av fastigheten kommer att bli. 

PBL och Byggprocessen 

Användning av mark och fastigheter regleras i stort av Plan- och bygglagen (PBL). PBL innefattar en 

betydande lagstiftning för bland annat planering, tillståndsgivning samt utnyttjande och bevarande 

av byggnader och naturresurser. PBL reglerar planläggningen av kommunen samt att marken 

används för det ändamål den anses mest lämpad för. I lagtexten regleras även placering, utformning 

och ändringar av byggnader. Vissa byggnader som har ett särskilt värde, t.ex. ett kulturhistoriskt eller 

miljömässigt värde, får enligt PBL ej förvanskas och måste behandlas varsamt. Slutligen regleras även 

vård och underhåll av fastigheter och byggnader i PBL. 
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Genom fyra olika planer, regionplan, översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser, reglerar 

Plan- och bygglagen kommunernas fastigheter och markområden. Utöver dessa planer kan fyra 

tillstånds ges enligt PBL; förhandsbesked om bygglov, bygglov, rivningslov och marklov, vilket krävs 

för att få uppföra, ändra eller använda marken och byggnader. 

En byggnad som står inför en tillbyggnad eller ombyggnation står under byggherrens ansvar som 

ansöker om bygglov samt andra eventuellt nödvändiga bestämmelser. Inför byggnationen är de olika 

upphandlingsprocesserna av själva byggarbetet av central betydelse. Anbud och offerter inkommer 

från flera entreprenörer vilket skapar en konkurrensupphandling där det anbudet med lägst pris 

oftast erhåller uppdraget (Institutet för värdering av fastigheter och ASPECT, 2011).  

Kontorsmarknaden 

Informationsflöden mellan aktörer på marknaden är en central del i fastighetsmarknaden för att 

kunna värdera om besluten är jämställda med den övriga marknaden (Rydberg och Sjöbäck, 2010). 

För att på bästa sätt få information om fastighetsmarknadens hyres-, vakans-, och transaktionsnivåer 

delas fastighetsmarknaden upp i flera delmarknader. En oenighet om vilka delmarknader som 

förekommer på kontorsmarknaden i Stockholm existerar bland aktörer som är verksamma på 

marknaden. Kontorsmarknaden i Sverige är dock relativt transparent och informationstillgången är 

mycket stor för aktörerna, vilket underlättar för hyresgästen att få tillgång till information om bland 

annat hyres- och vakansnivåer (Hörlin, 2011). Fri hyressättning gäller för kontorsmarknaden i Sverige 

enligt Jordabalken 12 kapitlet, vilket medför att hyresnivån kan regleras efter det ekonomiska och 

geografiska läget (Bill och Rosén, 2010). Detta medför i sin tur att hyresvärden kan sätta en högre 

hyra på fastigheten för kontorsverksamhet än för bostäder.  

Entreprenadformer 

Vid olika byggnationer förekommer olika entreprenadformer. Valet av entreprenadform beror 

primärt på beställarens önskan att påverka och utforma byggnationen under projektets gång. Valet 

av entreprenadform styrs även av den önskade riskfördelningen mellan projektets beställare och 

dess entreprenör.  Även faktorer som bland andra projekttid, konkurrenssituation och projektets 

komplexitet är faktorer som påverkar valet av entreprenadform.  

Ursprungligen förekommer två former av entreprenörskap; totalentreprenad respektive general-

/utförandeentreprenad. Dess två former har vidare utvecklats till ett flertal undergrupper av 

entreprenörskap. Vid en totalentreprenad bär byggherren det primära ansvaret, men handlar upp en 

entreprenör som utför allt från projektering till produktion. Byggherren bär även det primära 

ansvaret vid en generalentreprenad, men ansvarar också för projekteringen och färdigställandet av 

handlingar i samarbete med olika teknikkonsulter. Grundat på de färdiga handlingarna handlar 

beställaren upp en generalentreprenör upp som sedan handlar upp eventuella underentreprenörer. 

Det förekommer även en delad entreprenadform där beställaren sluter avtal med både projektörer 

och olika nödvändiga entreprenörer, s.k. Sidoentreprenörer. Dessa sidoentreprenörer ansvar själva 

för sin del av projektet och anställer efter hand eventuella underentreprenörer. 
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Lokalbehov – äga eller hyra 

I uppslagsböcker fokuserar ägande och äganderätten på förfoganderätten över objektet, i detta fall 

fastigheten. Nationalencyklopedin menar att äganderätt är en ”fullständig sakrätt” som föreligger ett 

visst objekt. Äganderätten kan dock begränsas genom vissa bestämmelser om rättigheter och 

skyldigheter genom bland annat lagtext. Med detta menas att vad ägaren har rätt att göra och till 

exempel förändra med sin fastighet inskränks av lagar. Lagtexten och andra bestämmelser innebär 

även en rad olika skyldigheter för fastighetsägaren.  

När äganderätten av fastigheter sätts i samband med äganderätten av ett investeringsobjekt får 

ägandet ofta en annan aspekt. Ägaren är den som tar vinsten, men även den som drabbas av den 

eventuella förlusten i och med de risker som en investering medför (Lind och Lundström, 2009). 

Detta betyder att den som är ägare till fastigheten är själv av ekonomiskt intresse att fatta gynnande 

beslut angående fastigheten och dess investeringar.  

En metod som kallas ”sale-leaseback” betyder att företag kan sälja sina fastigheter för att sedan hyra 

tillbaka dem av den nya fastighetsägaren. ”Sale-leaseback”-metoden var attraktiv för ett antal år 

sedan. Denna metod medförde att företagen i sin tur kunde frigöra ett stort kapital som kunde 

användas på annat sätt, exempelvis utveckling av verksamheten (Brunes och Lind, 2008). Denna 

trend gjorde det mer möjligt för privata aktörer att äga verksamhetsfastigheter. Ägaren kan därefter 

överföra särskilda rättigheter och skyldigheter på hyresgästen genom olika kontrakt och avtal. Denna 

möjlighet medför att det formella ägandet av fastigheten inte är lika entydig. 

Ur ekonomiskt perspektiv bör en fastighetsägares beslut leda till den mest optimala användningen av 

fastighetens och företagets resurser, ofta sammanfaller det med aktören som är villig att investera 

mest för fastigheten. Det mest rationella valet av ägare för en fastighet påverkas av ett antal 

skillnader i kostnads- och riskbedömning som finns mellan privata och offentliga aktörer (Lind och 

Lundmark, 2009). Det innebär dock alltid en osäkerhet att äga en fastighet och faktorer som 

flexibilitet samt ideologi och stuktur spelar roll. Aspekter som köparens egenskaper, 

marknadsmässiga villkor, framtida ägare, risker angående ombyggnadskostnader samt 

kontraktsvillkor etc. har stor betydelse vid val av ägare.  

Underhåll och förnyelsebehov 

Fastigheters behov av underhåll och ombyggnation är olika. En del kräver endast underhåll för att 

upprätthålla fastighetens egenskaper vid nyskick medan andra kräver en större investering i form av 

t.ex. ombyggnation för att möta de behov och krav som samhället ställer. Generellt sett kräver 

fastigheter underhållsöversikt var 20-30e år, men varierar naturligtvis stort beroende på fastigheters 

olika egenskaper (Ödmark, 2012). Hyresgästen har ett stort inflytande vid en ombyggnation, både 

när det gäller standardhöjande åtgärder som ökar lägenhetens bruksvärde, men även när en 

lägenhets planlösning förändras väsentligt. Hyresgästen har också ett inflytande över 

ombyggnationer av fastighetens gemensamma delar, så som trapphus och allmänna utrymmen 

(Kjörling, 2010). 

Ombyggnationer och renoveringar kan delas upp i olika undergrupper; genomgripande renoveringar 

och ombyggnationer, renovering av kök och badrum, samt enstaka underhållsåtgärder. Vid en 

genomgående ombyggnation eller renovering erhåller fastigheten i princip nybyggnadsskick, vilket 
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ofta kräver evakuering av hyresgästerna. De två resterande åtgärderna kräver inte lika stor 

uppoffring från hyresgästen under ombyggnadstiden .   

Investeringsbehov 

I och med en fastighets förändrade livscykel förändras även både dess värdeutveckling och dess 

betalningsflöden. Detta kan dock stabiliseras genom en investering i fastigheten i form av renovering 

och ombyggnad för att på så vis förlänga den ekonomiska livslängden. Den ekonomiska livslängden 

hos en fastighet påvisar den tid då en fastighet anses vara ändamålsenlig, normalt 60-100 år 

(Ödmark, 2012). En förlängning av en fastighets ekonomiska livslängd kopplas ofta samman med 

upprätthållanden av den tekniska standarden i fastigheten, vilka bör vara hållbara och lönsamma 

även på ett längre tidsperspektiv, (Kjörling, 2010; Staffas och Svensson, 2005). Detta medför 

följaktligen att investeringens nytta och avkastning kan beräknas över en lång tidshorisont. 
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3. Faktorer som kan leda till ombyggnation 
 

Olika faktorer som kan leda till en ombyggnation av en fastighet är väldokumenterat. Lind och 

Lundström (2009) beskiver fastigheter som ett investeringsobjekt och således fastighetsägarens 

strävan efter en ekonomiskt vinstgivande investering, vilket även Kjörling (2010) samt Mossfelt 

(2006) nämner i sina rapporter. Kjörling och Mossfelt skriver även om vikten att attrahera 

hyresgäster och erhålla låga vakanser samt strävan hos en fastighetsägare efter att minska 

driftkostnaderna. 

I och med dagens syn på fastigheter som investeringsobjekt, det vill säga de betraktas av vissa på 

samma vis som aktier och obligationer, förekommer ett behov av beaktande till mätbara risker och 

avkastningar. En investeringskalkyl används ofta i fastighetsbranschen för att genom spekulationer 

om framtida in- och utbetalningar bedöma om en viss investering är lönsam eller ej, dvs. om en ny-, 

om- eller tillbyggnad är ekonomiskt vinstgivande för fastigheten.  

Vid valet av en eventuell fastighetsinvestering påverkas fastighetsägaren av ett antal möjligheter och 

faktorer som på olika sätt påverkar fasighetens egenskaper och värde. Dessa faktorer påverkar valet 

att investera för att: 

 Öka fastighetens avkastning genom sänka driftkostnaderna, 

 Öka fastighetens driftnetto, 

 Anpassa fastigheten efter samhällets och hyresgästers krav, 

 Kunna läggas på anskaffningsvärdet och således skrivas av enligt plan. 

Nedan ges en närmare förklaring av samtliga faktorer.  

Öka avkastningen för att minska driftkostnaderna 

Ett sätt för att öka avkastningen på en fastighet är att till exempel genom investeringar och underhåll 

minska driftkostnaderna.  Investeringar för en ökad avkastning kan antingen ske utifrån ett 

kostnadsminskande perspektiv respektive ett intäktshöjande perspektiv. Fastighetsägare försöker 

även erhålla en jämnare avkastning över en längre tidsperiod genom att styra så att inte många av 

hyreskontrakten löper ut samtidigt. Detta då en fastighetsägares primära mål är generellt att inte ha 

några vakanser i fastigheten samt att erhålla en hög hyresnivå.  

Öka driftnettot 

En faktor som kan leda till renovering och ombyggnation i syfte att höja standarden på fastigheten är 

att man på så vis vill öka driftnettot hos fastigheten. Om driftkostnaderna i sin tur även minskar ger 

detta en ökad avkastning för fastigheten. Många fastighetsägare anser det vara mer primärt att öka 

intäkterna än att minska kostnaderna, samtidigt analyseras även alla påverkbara faktorer i en 

fastighet för att så låga utgifter som möjligt ska erhållas.  

Anpassa fastigheten efter samhällets och hyresgästernas krav 

Det är prioriterat från fastighetsägarna att kontinuerligt underhålla och anpassa fastigheterna efter 

den aktuella fastighetsmarknaden, för att på så vis bland annat ha goda förutsättningar att bibehålla 

sina hyresgäster. Det är också eftersträvansvärt för en fastighetsägare att renovera sina fastigheter 

med flexibla lokallösningar för att på så vis attrahera hyresgäster. En del fastigheter kräver endast 
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underhåll för att uppnå fastighetens egenskaper vid nyskick medan andra kräver en investering i 

form av ombyggnad för att höja standarden och uppfylla de krav som samhället och hyresgästerna 

ställer. 

Kunna läggas på anskaffningsvärdet för att skrivas av enligt plan 

En annan faktor som kan leda till en investering i form av en ombyggnad som höjer standarden av 

fastigheten är att en investering kan läggas på anskaffningsvärdet av byggnaden, vilket i sin tur kan 

skrivas av enligt plan. Ett annat sätt för att få lägga investeringskostnaden på anskaffningsvärdet för 

att därmed skrivas av enligt plan, är genom att förlänga fastighetens nyttjandeperiod. 

Öka intäkterna i och med en ökad hyresnivå 

Då hyresnivån i Stockholms innerstad är relativt hög jämfört med andra områden i Sverige, menar 

många fastighetsägare att en fastighetsinvesterings som kan öka hyran med exempelvis 10 procent 

medför en markant intäktsökning, vilket i sin tur kan täcka stora delar av driftkostnaderna. Detta är 

således en given faktor till en investering i form av en ombyggnation då dessa leder till ett högre 

driftnetto. 
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4.  Investeringsanalys 

 
Fastigheter utvärderas idag ofta med samma kalkyler som aktier och obligationer. Inför en stor 

investering i form av exempelvis en ny- eller ombyggnation krävs en investeringskalkyl över framtida 

potentiella kassaflöden samt investeringens alternativkostnader, (Kjörling, 2010; Lind och Lundström, 

2009). Ett investeringsbeslut grundas till stor del på kalkylens resultat, vilket ställer stora krav på 

underlaget och beräkningarna av denna. Det som främst ligger till grund för om investeringen antas 

vara lönsam eller ej, är värderingen av de olika kassaflödena som uppkommer i och med den 

planerade investeringen. Denna värdering baseras främst på grundinvesteringarna, driftnettot samt 

restvärdet hos fastigheten. Då en investering av denna typ medför ett stort antal risker, bör en 

noggrann investeringskalkyl utföras innan beslut fattas (Staffas och Svensson, 2005). 

Istället för att utgå från kostnader och intäkter vid en fastighetsekonomisk analys kan man beakta in- 

och utbetalningarna för att minska periodiseringsproblem. Dessa flöden delas initialt upp i tre 

underkategorier; hyra och övriga inbetalningar, driftutbetalning, underhållsbetalning. Driftnettot är 

således hyra och övriga inbetalningar minus drift- och underhållsbetalningar.  De finansiella flödena i 

form av räntor och amorteringar läggs till driftnettot som i sin tur ger ett betalningsnetto vilket 

påvisar investeringens lönsamhet (Kjörling 2010).  

I en diskonterad kassaflödesmodell (DCF) beräknas värdet enligt följande; 

och där, 

 

  

 

 

 

 

 

Det är således primärt i en kassaflödesanalys att få en så korrekt bedömning som möjligt av 

kalkylräntan (r), Davkn, marknadshyresnivåer och årlig utveckling av hyrorna (H), marknadsnivåer på 

driften av jämförbara fastigheter samt årlig utveckling (D), underhållsplanering av hyrorna (U), 

inflationen (i) för att räkna upp summorna samt kalkylens period (t). 

 

 

(H – D - U)t = Driftnetto år t 

r = kalkylränta = (rf + i + rp)      RV = Restvärde 

rf = riskfri realränta      Dnt = Driftnetto år t 

rp =riskpremier       Davkn = Direktavkastning år n = (r – g). 

i = inflation 
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Nedan visas ett fiktivt exempel på en kassaflödesanalys. Tabell 1 visar grunddata för att kunna utföra 

kalkylen i tabell 2.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tid 1 2 3 4 5 6 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hyror 3 550 000 3 615 250 3 681 719 3 917 747 3 949 757 4 043 948 

Vakans 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 

Netto Hyra (H) 3 370 000 3 435 250 3 501 719 3 737 747 3 769 757 3 863 948 
 

       

D&U 2 700 000 2 743 200 2 787 091 2 831 685 2 876 992 2 923 023 

Driftnetto (Dn) 670 000 692 050 714 628 906 062 892 765 940 925 

Netto restvärde     13 736 131   

Total netto 670 000 692 050 714 628 906 062 14 628 896   

Nuvärde (NV) 615 526 584 091 554 108 645 423 9 573 470   

Summa NV 11 972 618      

 

 

Nuvärdet i tabellen ovan är det beräknade värdet av investeringens potentiella framtida kassaflöde, 

diskonterat med avseende till en given kalkylränta, r. Det beräknade nuvärdet jämförs således med 

investeringens kostnader för att bedöma investeringens lönsamhet. Det vill säga, en investering är 

lönsam om kassaflödets nuvärde är större än investeringskostnaderna. De inringade faktorerna i 

tabellerna, kalkylräntan (r), utvecklingen av driftnettot (g) samt drift och underhåll (D&U), är de 

primära osäkerheterna i kalkylen.  

r 8,85% 

i 1,60% 

g 2,00% 

Davk(r-g)              6,85% 

Utveckling hyror 2,00% 

Total yta (kvm) 1 500 

D&U / kvm 1 800 

utveckling D&U 1,60% 

Marknadshyra / kvm 2 000 

Vakans (ekonomisk) 6% 

Tabell 1 

Tabell 2 
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Ett samband mellan en fastighets driftnetto och det värderade marknadsvärdet anses vara 

fastighetens direktavkastningskrav (Lind och Lundström, 2009), vilket skall motsvara den totala 

avkastningen på en potentiell alternativ kapitalplacering (Kjörling, 2010). Avkastningskravet är 

generellt lägre i centrala och expansiva delar av städer då den förväntade driftnettoutvecklingen 

anses vara bättre. Då kalkylräntan anses vara en avgörande faktor om en investering är lönsam eller 

ej är det således primärt med en noggrann analys av direktavkastningskravet. Kalkylräntan är den 

alternativa kapitalkostnaden, det vill säga den räntabilitet som kan erhållas genom att placera 

kapitalet i andra typer av fastigheter eller investeringsformer. Detta medför att en lönsam 

fastighetsinvestering således måste generera en avkastning som är lika med eller högre än den 

alternativa avkastningen (Ödmark, 2012). 

Utvecklingen av kalkylkylens driftnetto, g, kan anses som en osäkerhetsfaktor då det har en stor 

påverkan på kalkylens restvärde, vilket visas nedan i tabell 3.  

g RV 

0% 10 631 921 

1% 11 986 306 

1,5% 12 801 701 

2% 13 736 131 

2,5% 14 817 717 

3% 16 084 188 

5% 24 439 610 

 

Det är givetvis även svårt att ge korrekta bedömningar på värden som ligger framåt i tiden, 

exempelvis inflation, drift och underhåll samt räntor. En känslighetsanalys kan utföras för att få en 

uppfattning hur riskapel en specifik investering är. I en sådan analys varieras ett värde och 

förutsättning i åt gången för att se en investerings känslighet för förändring. Kalkylens tidsperiod, t, 

kan dock också bli en osäkerhetsfaktor då det är oklart när de första hyresintäkterna inkommer vilket 

kan leda till att kalkylen skjuts fram och skapar således än mer osäkra prognoser. 

 

  

Tabell 3 
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5. Osäkerhet och risker i ombyggnadsprojekt 
 

Generellt sett anses fastigheter ha en låg risk jämfört med andra investeringsobjekt, men denna risk 

varierar avsevärt beroende på fastighet, investeringstyp och marknad (Ödmark, 2012). En investering 

i form av en ombyggnation av en fastighet är ett viktigt beslut för en fastighetsägare och medför 

därmed ett stort antal risker då investeringen ofta kostar många miljoner kronor (Staffas och 

Svensson, 2005). Trots de många riskerna, bygger ändå den rationella fastighetsägaren om då en 

ombyggnation anses som ett bättre alternativ än att sälja fasigheten, och ger dessutom en högre 

förväntad avkastning än en inte lika riskfylld investering.  

Då alla fastigheter och ombyggnadsprojekt är unika ger de också olika upphov till olika risker, och 

påverkar därmed en investerings lönsamhet olika mycket.  En riskfylld investering anses ha hög 

volatilitet på kort tid jämfört med ett beräknat medelvärde. En hög volatilitet innebär stora och 

snabba svängningar i placeringen, och beräknas genom mätning av investeringens värdeökning eller 

direktavkastning (Ödmark, 2012).  

För att kunna minska riskerna i ett ombyggnadsprojekt är det första steget att identifiera dem . Ett 

antal av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag menar att största riskerna under 

projektutvecklingsprocessen bland annat består av planrisker, genomföranderisker, juridiska och 

byggtekniska risker, finansiella risker samt marknadsrisker. Då de aktuella riskerna är identifierade 

för projektet krävs det att den potentiella frekvensen av riskerna utvärderas. Värdering av riskerna 

sker genom intern eller extern data. För att sedan kunna minska kostnaderna för de identifierade och 

utvärderade riskerna krävs olika metoder, till exempel genom att minimera den förväntade förlusten 

för att på så vis öka kassaflödet och minska dess rörlighet, (Lundquist, 2003).  

Plan- och Genomföranderisker 

Planriskerna består främst av planeringsprocessen av projektet, det vill säga tidsplan och 

omfattningen av ombyggnationen. Genomföranderisker innebär den risk det medför att genomföra 

en ombyggnad till prognostiserade kostnader. Denna typ av risk innefattar även risken kring val av 

entreprenadform vid ombyggnationens start (Lundquist, 2003).  Då tid är pengar och förseningar 

påverkar budgeten destruktivt är det av stor vikt för fastighetsägaren att den planerade tidsplanen 

hålls och genomförs på rätt sätt (Ödmark, 2012). Dock kan marknadsrelaterade faktorer som är svåra 

att påverka vara orsaken till att tidsplanen ej går att hålla.  

Juridiska och byggtekniska risker 

En oundkomlig risk vid en ombyggnation är de juridiska och byggtekniska riskerna. Det vill säga, vid 

en rivning och total ombyggnation är det omöjlighet att förutse vilka byggtekniska problem man kan 

komma att stöta på under byggprocessen. Dessa risker bedöms i den initiala investeringskalkylen, 

men vid komplexa projekt är det en större risk att dessa riskbedömningar kan komma att avvika 

(Lundquist, 2003). Byggtekniska risker förekommer även bland de egenskaper och installationskrav 

som krävs för att fastigheten skall kunna nyttjas till sitt tänkta ändamål. Fördelarna med att installera 

nyare och mer utvecklad teknik vid en ombyggnation är att fastigheten blir mer anpassad för 

hyresgästen och driftkostnaderna i och med miljöanpassade installationer kan minska betydligt. 

Medan nackdelarna med nyare tekniker och installationer är att den tekniska livslängden ofta 

tenderar att vara kortare än byggnadens livslängd (Ödmark, 2012).  
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En juridisk och således också politisk risk ligger i att en fastighetsinvestering i form av exempelvis en 

ombyggnation regleras till stora drag av lagar och förordningar, där förändringar av sådan kan skapa 

omfattande merkostnader för investeraren (Ödmark, 2012). För att dessa eventuella lagförändringar 

skall ha en betydelsefull påverkan av fastighetsvärdet behöver merkostnaderna vara relativt höga.  

Finansiella risker 

En fastighetsinvestering i form av en ombyggnation medför en självklar ekonomisk risk för 

fastighetsägaren, då ombyggnationer ofta kostar flera miljoner kronor. Från start till färdigställande 

av ett ombyggnadsprojekt kan ta flera år, vilket också betyder att det förekommer en ekonomisk risk 

att de, vid investeringsbeslutet, värderade kassaflöden förändras med tiden (Staffas och Svensson, 

2005). Risken mäts på totalavkastningen på fastigheten då den risk som fastighetens 

förmögenhetsvärde utsätts för är det intressanta utifrån en investerare eller fastighetsägares 

perspektiv (Institutet för värdering av fastigheter och ASPECT, 2011). 

Det uppstår även finansiella risker i samband vid valet av finansieringssätt i projektet. Har ett företag 

hög soliditet innebär det att de i stor uträckning finansierar investeringen med eget kapital, vilket 

medför att de i mindre uträckning är beroende av externa finansiärer (Ödmark, 2012). Då den 

finansiella risken är definierad som skillnaden mellan total risk och ränterisk och har på så vis 

samband till företagets skuldsättning, spelar företagets soliditet en viktig roll. Andra finansiella risker 

som t.ex. valutarisker, ränterisker, likviditetsrisk och konjunkturrisker har ett direkt samband till den 

pågående marknadsekonomin.  

Marknadsrisker 

Marknaden styrs av såväl utbud och efterfrågan som makro- och mikroekonomiska faktorer, vilket 

skapar en risk i form av läge, utformning och kostnad. Eftersom ombyggnadsprojekt tenderar att 

pågå under flera år skapar detta en marknadsrisk då det är en omöjlighet att vid projektets start 

förutse hur fastighetsmarknaden kommer att se ut efter byggnationen. Det förekommer även 

marknadsrisker under byggprocessen då kostnadsutvecklingen på avtalen med entreprenörerna är 

en risk för beställaren (Lundquist, 2003).  

De makroekonomiska faktorerna berör inte endast en enskild fastighet eller en specifik investering 

utan kan kopplas samman med bland annat räntor, inflation och konjunktursvägningar. De 

mikroekonomiska faktorerna påverkas istället av ortgeografiska och marknadsmässiga egenskaper, 

varför det är viktigt att utföra en ortsanalys vid en fastighetsinvestering (Ödmark, 2012). 
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6. Case Study om Praktikertjänst ombyggnation 
Ett aktuellt exempel av en fastighetsinvestering i form av en ombyggnation är den pågående 

ombyggnationen av hälso- och sjukvårdsföretaget Praktikertjänst AB:s huvudkontor. Huvudkontoret 

är centralt beläget på Adolf Fredriks kyrkogata 9 i Stockholm och består av de tre fastigheterna 

Tranhalsen 2, 6 samt 11 som ägs av Praktikertjänst AB och genomgår i dagsläget en total 

ombyggnation. 

För att på ett djupgående sätt analysera osäkerheten i investeringskalkyler vid ombyggnationer av 

fastigheter utförs en case study av ombyggnationen av Praktikertjänst AB:s huvudkontor. För att 

samla in data till följande case study har främst litteraturstudier, arkivanalyser och intervjuer med 

projektansvarig Mats Viker samt Praktikertjänsts VD Carola Lemne använts. 

Praktikertjänst AB är Sveriges största privata och entreprenörsdrivna tandvård- samt hälso- och 

sjukvårdsföretag som driver ett antal mottagningar runt om i landet. De 2120 aktieägarna styr 

tillsammans företaget och utgör själva verksamhetsansvariga på samtliga mottagningar. Koncernen 

utgörs även av ett antal dotterbolag varav ett är Praktikertjänst Fastigheter AB (Praktikertjänst AB, 

2013).  

Ombyggnation av Tranhalsen 2, 6 och 11 
Tabellen nedan visar relevant basfakta om fastigheterna i case studien.  

Objekt Tranhalsarna 2, 6 och 11   

Adress Adolf Fredriks kyrkogata 9,  Stockholm 

Storlek (BTA) 13 400 kvm     

Byggår 1830-1880     

  

Fastigheternas byggår är 1830-1880, dock är stora delar av interiören av 70-tals standard med 

cellkontor och smala korridorer samt tjocka brandväggar som skiljer av fastigheterna. De tre 

fastigheterna består av 10 bostäder varav en används som lokal medan resterande yta är 

kontorslokaler (Viker).  

Nedan visas en karta, bild 1, över Stockholm där fastigheternas placering är markerad med 1.         

 
Karta 1 

Tabell 4 
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Praktikertjänst beslutade om en total ombyggnation av huvudkontoret 2011 och är i dagsläget i sitt 

slutskede av byggprocessen med ett planerat slutdatum på 5 juli 2013 (Viker). Entreprenadföretaget 

JM Entreprenad AB är generalentreprenör i projektet och Praktikertjänst har bland annat också varit i 

kontakt med en arkitektbyrå samt ett konsultföretaget för att erhålla ritningar och projektledning. Se 

bilaga 1 för ritning över fastigheterna.  

Nedan visas bilder på fastigheten innan ombyggnationen samt en datoriserad version av hur 

fastigheten är planerad att se ut efter ombyggnationen.               

            Fasad innan ombyggnad             Fasad efter ombyggnad 

                               

      

           Innergård innan ombyggnad  Innergård efter ombyggnad 

Bild 2 Bild 3 

Bild 4 Bild 5 
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Intervjufrågor och sammanställning av intervjusvaren 
En intervju med Mats Viker, som är vd för Praktikertjänst Fastigheter AB, har utförts för att på ett 

mer djupgående sätt analysera ombyggnadsprojektet. Praktikertjänst Fastigheter AB förvaltar 

huvudkontoret där Mats Viker är projektansvarig för ombyggnationen. Viker anställdes på 

Praktikertjänst Fastigheter AB när projektstarten redan hade skett.  

Nedan presenteras kortfattat de frågor som diskuterades under intervjun.  

 Hur ser fastigheternas egenskaper ut? 

 Varför äga istället för hyra fastighet?  

 Varför bygga om? Vilket behov fanns?  

 Hur noggrann investeringskalkyl utfördes innan projektet? Hur valdes entreprenör? 

 Vilka tänkbara problem/svårigheter ansågs innan projektet? 

 Har man ändrat förhållanden/krav under processen? 

 Vilka utmaningar/problem har man stött på under projektets gång? 

 Hur blir resultatet?  

 Vad kunde ha blivit bättre/annorlunda? 

Kompletterande frågor har via mail ställts till Praktikertjänst AB:s vd Carola Lemne för att få ett 

bredare perspektiv av projektet och hur den initiala processen såg ut.  

 Vilket behov av en ny-/ombyggnation hade man? 

 Varför äger man istället för hyr huvudkontor? 

 Undersökte man olika möjligheter att hyra? 

 Vad kunde ha blivit bättre/annorlunda?  

Det har varit önskvärt att jämföra dessa parters syn på projektet med exempelvis entreprenaden och 

konsultföretaget. Dessa har dessvärre varit svåra att få tag på då ett intensivt slutskede i 

ombyggnadsprocessen pågår under kandidatarbetes gång och de har varit upptagna med detta.  

Mats Viker, vd Praktikertjänst Fastigheter AB 

Ursprungstanken var, 2009, att man skulle riva ca. 50% av fastigheterna för att sedan bygga ett helt 

nytt, modernt och effektivt huvudkontor. Den resterande delen skulle säljas och göras om till 

bostäder, vilket troligtvis hade finansierat stor del av byggnationen. En arkitektbyrå togs in för den 

nya byggnaden och Stadsbyggnadskontoret var muntligen positiva till rivningen då det var av stort 

intresse att få möjlighet att skapa bostäder på den centrala och attraktiva marken. Detta trots att det 

är sällsynt att man river byggnader i Stockholms innerstad.  

I april 2010 beslutades projektet vara möjligt då Praktikertjänst fick möjlighet att hyra 

grannfastigheten under ombyggnationen. Man var i detta läge i tron om att projektet var 

genomförbart. Dock meddelas, i samråd mellan Stockholms stadsmuseum och 

Stadsbyggnadskontoret, i augusti/september 2010 i att man inte får riva hela fastigheten som 

planerat utan att fasaden måste bevaras. Även detta beslut kom att ändras i årsskiftet 2010/2011, 

där Stadsbyggnadskontoret meddelar att ingen rivning alls får ske. Då Praktikertjänst hade ett 3-årigt 

hyreskontrakt hos grannfastigheten fanns det ingen möjlighet att i detta läge avbryta projektet, utan 
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planerna och handlingarna fick göras om och beslutet om en total ombyggnation av alla fastigheter 

erhölls.  

I den totala ombyggnationen tas i princip allt förutom stommar bort, dvs. flera bärande väggar tas 

bort, källarplanen öppnas upp och innergårdarna är helt nya. Fastigheterna får nya installationer, nya 

hisspaket och en del av taket byts ut.  

Då Praktikertjänst, enligt Mats Viker, inte har ett behov i dagsläget att ”få loss” kapital, utan snarare 

har ett behov av att placera pengar för en bra och långsiktig avkastning, anser de att det är en 

ekonomisk fördel att investera i en fastighet i centrala Stockholm där det är en lägre risk jämfört med 

till exempel andra delar av Storstockholm.  

Under sommaren 2011 tog Praktikertjänst emot anbudsförfrågningar från ett 10-tal olika 

entreprenörer varav några direkt ansåg att projektet var för stort och komplext. Fyra fullvärdiga 

anbud från välkända entreprenörer analyserades där slutligen ett kontrakt med JM Entreprenad 

skrevs i december 2011. Samtliga entreprenörer gav en relativt jämn prisuppfattning.  

Då projektet stod inför omfattande och komplexa rivningsarbeten utfördes den initiala 

investeringskalkylen på bristfälliga ritningar och dokument tidigt i processen. Detta för att 

Praktikertjänst önskade att ta in en entreprenör i tidigt byggnadsskeende för att få en möjlighet att 

utgöra bättre ritningar och dokument efter rivningen och få till en noggrannare kalkyl med en 

osäkerhet på +/- 20%. Det fanns, enligt Mats Viker, inga förutsättningar för att projektera klart och 

utföra en noggrannare investeringskalkyl innan rivningsarbetet påbörjats. Viker menar att den initiala 

investeringskalkylen enbart kan grundas på uppskattningar och bedöms i kronor per kvadratmeter, 

vilket kan fela med ca 25%. 

Innan byggprocessens start ansågs de primära tänkbara problemen under projektets gång vara 

grundförstärkningen och grundläggningen. De stora tungrivningarna av bärande delar och ny 

konstruktion ansågs även vara tänkbara problem och risker under processen. Trots att man tagit 

detta i beaktning i kalkylen, kostade dessa moment mer än vad man beräknat. Detta beror, enligt 

Viker, till stor del på att ingen har kunnat förutsäga hur stort och komplext detta projekt har visat sig 

bli. Under processens gång har man inte utfört några större ändringar i planen, däremot har man 

genomfört två besparingsrundor där man har dragit ner på egna krav och överstandarder. Mats Viker 

nämner här skillnaden mellan ”Need to have” och ”Must have”.  

De utmaningar man, vid projektets start, ansåg skulle utgöra problem var främst de tekniska 

utmaningarna. Även logistiken sågs som en utmaning, då fastigheten är belägen på en trång 

innerstadsgata och mycket byggmaterial skulle fraktas till och från platsen. En primär utmaning 

ansågs även vara att få projektet att fungera och bli klart enligt tidsplan.  I efter hand, menar Mats 

Viker, att de huvudsakliga utmaningarna har bestått av management, det vill säga ledning och 

styrning i projektet.  

Då Mats Viker blev projektansvarig för projektet hade redan ett kontrakt med ett välkänt 

konsultföretaget skrivits, där de hade som uppgift att projektera ombyggnationen. Viker förstod 

tidigt att konsultföretaget inte hade erfarenhet av denna typ av projekt och började leta efter andra 

projektledare. I februari 2012 byttes projektledare inom konsultföretaget, men även detta 
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samarbete var Praktikertjänst missnöjda med. Detta ledde till att konsultföretagets 

projektledningsroll avsattes efter sommaren 2012 och Mats Viker tog ansvaret även som 

projektledare. Efter uppsägningen med konsultföretaget har de insett att både ritningar och 

dokument var i betydligt sämre skick än vad de hade trott och att de i princip är obrukbara. Hösten 

2012 och fram till i dagsläget har därför till stor del gått ut på att komplettera de dåliga handlingarna 

för att göra det möjligt att kunna flytta in i fastigheten den 5 juli 2013. 

I efterhand är det alltid lättare att se vad man hade kunnat göra bättre eller annorlunda menar Viker. 

Han menar bland annat att man skulle ha kunnat utföra projektet som en totalentreprenad istället 

för en genrealentreprenad, men menar samtidigt att man då ofta blir mer besviken på kvaliteten. 

Mats Viker menar även att det hade varit ett alternativ att ta längre tid på sig under processen, men 

frågar sig samtidigt om det skulle ha varit värt det. Han ställer sig själv frågor som ”Vad hade hänt om 

man hade förlängt hyresavtalet ett kvarttal till?” och ”Hade handlingarna då sett bättre ut?”. Han 

säger slutligen att han inte är helt säker på att så är fallet. Däremot är han övertygad om att om bytet 

med konsultföretaget ej hade skett hade inte flytten skett nu till sommaren. Viket är också lika 

övertygad om att det kommer bli ”ett fantastiskt fint hus, men inte med överstandarder” när 

projektet står klart. Trots att komplexiteten i projektet har varit större än i deras riskbedömning 

skapar de en yta med ett högt fastighetsvärde och kommer gå med plus, om än inte lika mycket som 

först beräknat. Viker menar att de bedömer öka fastighetens värde med ca 20 Mkr med denna 

investering, det vill säga att marknadsvärdet ökar med 20 Mkr mer än vad de investerar.  

Praktikertjänst kommer att nyttja i stort sett hela fastigheten som kontorslokal. Dock kommer tre 

våningsplan i en del av fastigheten, à 900-950kvm, att hyras ut som kontorslokaler. Källarplanen 

kommer även innefatta en extern konferensavdelning med hörsal samt kök och matsal kommer 

hyras ut till en restauratör som tillhandahåller tjänster åt Praktikertjänst. 

Carola Lemne, vd Praktikertjänst AB 

Carola Lemne skriver att den tekniska livslängden på framförallt två av byggnaderna, som är byggda 

under slutat av 1800-talet, börjar närma sig sitt slut. Fastigheterna har endast kontoriserats under 

70-talet och bestod av cellkontor med små enskilda rum och många korridorer. Byggnaderna ansågs 

således yt-ineffektiva och i behov av en ombyggnation. Stammarna, ventilationen, elledningarna, IT-

kablar etc. behövde även rustas upp.  

Vid processens start undersöktes i stort sett inga hyresalternativ, däremot ett flertal 

kontorsfastigheter att förvärva. Då inga fastigheter fanns som motsvarande deras krav och till en 

kostnad som var lägre än ombyggnadskostanden av den befintliga fastigheten beslutades det att 

Praktikertjänst huvudkontor skulle ligga kvar. Valet att äga huvudkontoret istället för att hyra en 

kontorsfastighet gjordes redan på 70-talet menar Lemne. Hon fortsätter att förklara orsaken till att 

Praktikertjänst har fortsatt att äga sitt huvudkontor som en del av deras investeringsstrategi. Lemne 

förklarar vidare att de förvaltar ett stort kapital där riskerna är spridda över obligationer, aktier, 

fonder och fastigheter. Den aktuella fastigheten har även varit en pant för Praktikertjänst 

pensionsåtaganden för deras anställda.  

Vid frågan om man kunde ha hanterat vissa situationer bättre eller annorlunda och vilka lärdomar 

man kan dra av processen svarar Carola Lemne främst att de skulle ha varit betydligt vassare i deras 

val av projektledare utifrån det de vet idag. Hon nämner även att de under projektets gång bytte chef 
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i fastighetsbolaget och fick en mycket erfaren och duktig fastighetsperson, Mats Viker. Carola Lemne 

menar att det hade varit en fördel att ha med Viker från början i projektet.  

Andra situationer som man kunde ha hanterat annorlunda är, enligt Lemne, situationen med JM:s 

sätt att hantera ekonomiprognoser. Hon menar att de borde ha varit mer kritiska mot JM och att de 

förväntade sig en mer stigens från en så välkänd entreprenör som JM. Hon fortsätter förklara att JM 

har hanterat själva byggandet utmärkt och att de faktiskt blir klara ett kvartal före utsatt tid, som 

efter upphandlingarna sattes till september.  

7. Analys och diskussion 
Ur intervjusvaren ovan kan man tydligt konstatera att det berörda ombyggnadsprojektet är, ur 

samtliga parters synvinkel, större och mer komplext än man initialt förutsåg. Projektet har stött på 

fler och andra sorters problem än vad man vid den första investeringskalkylen uppskattade.  

Andra faktorer som har kommit fram genom intervjusvaren är bland annat att: 

 Ett förnyelse- och investeringsbehov och mer yt-effektivisering samt värdeökning av 

fastigheterna utgjorde faktorer som påverkade beslutsfattandet vid investeringens 

begynnelse,  

 Olika svar och tillstånd från Stadsbyggnadskontoret förlängde starten av projektet och 

förändrade slutresultatet avsevärt, 

 En snabbt framtagen investeringskalkyl kan bidra till mer effektiv tidsutnyttjande vid 

projektets start, men riskerar att leda till problem och ändringar under projektets gång med 

ökade kostnader som följd om den forceras till den grad att den baseras på bristfälliga 

ritningar och dokument, 

 Projektledningen hade kunnat hanteras bättre redan från processens start. 

Det faktum att fastigheter i allt större omfattning än tidigare anses som ett investeringsobjekt, råder 

det ingen tvivel om då man analyserar Praktikertjänst ombyggnad av huvudkontoret. Viket och 

Lemne nämner att fastigheterna ses som en finansiell investering och att företagets kapital är 

placerade i bland annat aktier, fonder, obligationer och fastigheter för att sprida riskerna. Då 

fastighetsägare och investerare generellt är intresserade av en värdeökning av objektet ligger det 

nära till hands att i fastighetsbranschen utföra en investering i form av en ombyggnation. För att en 

sådan investering skall vara lönsam krävs det att driftkostnaderna hos fastigheten minskar i sådan 

utsträckning att investeringen är försvarbar med given kalkylränta. För att bedöma en investerings 

lönsamhet utförs initialt en investeringskalkyl där framtida potentiella kassaflöden värderas genom 

att analysera grundinvesteringar, driftnetton och restvärden. Vid en investeringsanalys uppskattas 

även investeringens alternativa kostnad för att på så vis påvisa projektets lönsamhet.  

Praktikertjänst stod initialt i en situation där tid kostade mycket pengar då de fick en möjlighet att 

hyra grannfastigheten att nyttja som tillfällig kontorslokal medan deras eget huvudkontor stod under 

ombyggnad. Vid denna tidpunkt var de i tron att det var möjligt att riva stora delar av fastigheterna 

och bygga en ny, modern och effektiv kontorsbyggnad. Detta kom senare att ändras till att endast få 

utföra en ombyggnation av de inre delarna av fastigheterna utan att förändra de yttre delarna, 

pågrund av ändrade besked från Stadsbyggnadskontoret. Vid detta besked hade projektet redan 
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börjat kosta pengar i och med det pågående hyreskontraktet och flytten till grannfastigheten och 

bedömdes i detta skede inte möjligt att avbryta processen och tänka nytt.  

I och med Praktikertjänst huvudkontors centrala och attraktiva läge kan det antas att fastighetens 

marknadsvärde och således hyresnivå är relativt högt. Då en investering som genererar en 

hyresökning, även en minimal hyresökning, följaktligen ger en markant intäktsökning i centrala och 

attraktiva områden kan det vara en faktor till varför Praktikertjänst valde att behålla sin fastighet och 

investera i en total ombyggnation. En annan faktor som påverkade valet till en investering i form av 

en ombyggnation av fastigheterna var det faktum att stora delar av fastigheternas tekniska livslängd 

började närma sig sitt slut. Det är primärt från en fastighetsägares synvinkel att underhålla och bygga 

om fastigheter efter hyresgästernas krav och önskemål för att attrahera och behålla hyresgästen. Då 

Praktikertjänst både äger, förvaltar och är verksam i fastigheterna är det högt prioriterat att 

kontorslokalerna är yt-effektiva och utformat efter deras behov, vilket sålunda krävde en total 

ombyggnation.  

Då Praktikertjänst stod inför en total ombyggnation med omfattande rivningar av grund och stommar 

grundades deras initiala investeringsanalys på knapphandiga ritningar och handlingar för att i ett så 

tidigt skede som möjligt få en entreprenörs utlåtande och en efterföljande mer noggrann kalkyl. För 

att en sådan kalkyl skall påvisa lönsamhet krävs det att den avkastning som investeringen genererar 

är lika med eller bättre än den alternativa avkastningen. Då de värderade kostnaderna i en 

investeringskalkyl till stor del grundar sig på potentiella och kostsamma risker och problem som kan 

stötas på under projektet, läggs det ner mycket tid på att försöka identifiera dessa risker vid 

byggprojektets start. Initialt i Praktikertjänst byggprojekt trodde man att de huvudsakliga riskerna 

bestod av tekniska risker i form av rivning, grundläggning och grundförstärkning. Man beaktade 

också planrisker och genomföranderisker i form av bland annat logistiska faktorer och att genomföra 

projektet enligt tidplan. Flera av dessa risker kom att te sig annorlunda under byggprocessen och 

andra problem som de inte bedömde vara lika riskfyllda kom att bli större än väntat. 

Intervjupersonerna menar bland annat att de huvudsakliga utmaningarna i projektet har bestått av 

management i form av ledning och styrning. Trots att många risker togs i beaktande i 

investeringskalkylen blev de större eller annorlunda än förväntat, vilket enligt intervjuerna till stor del 

tros beror på projektets komplexitet. Då alla fastigheter är unika och investeringens risker således 

påverkar lönsamheten olika mycket är identifieringen och utvärderingen av riskerna betydligt mer 

invecklat i en komplex ombyggnation än i exempelvis en planerad nybyggnation.  

Båda intervjupersonerna, Mats Viker och Carola Lemne, nämner att projektledningen i 

ombyggnationen hade kunnat hanteras bättre för att på så vis förmodligen få till bättre och 

noggrannare analyser initialt i processen. De båda ställer sig även frågande till hur processen hade 

sett ut med en annan entreprenör eller entreprenörsform. Dock förvändas de båda bli mycket nöjda 

med det snart kommande slutresultatet och är övertygande om att de skapar en attraktiv fastighet 

med högt marknadsvärde.  

Hur investeringskalkylen påverkades 
Under tiden ombyggnationen har pågått har det ekonomiska läget i landet förändrats med bland 

annat fallande räntor. Då lägre räntor bidrar till att även kalkylräntan borde falla något har det 
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således lett till att kalkylräntan, r, behövt ändras under projektets gång. Eftersom kalkylräntan består 

av fallande realränta, fallande inflation samt stigande riskpremier än den mycket svår att bedöma.  

I och med den totala ombyggnationen väntas hyrorna hos fastigheten att öka, vilket ökar 

utvecklingen av driftnettot, dvs. g. Detta påvekar följaktligen resultatet positivt. 

Då färdigställandet av ombyggnationen tros ske tidigare än man initialt beräknade påverkar detta 

självfallet investeringskostnaden positivt. Däremot har projektet varit mer komplext och stött på fler 

och andra problem än man först bedömde, vilket i sin tur påverkar investeringskostnaden negativt.  

 

Diskussion 
Genom att utföra denna case study av ombyggnationen av Praktikertjänst huvudkontor har man 

insett att processen har varit minst sagt komplex och betydligt större än vad någon hade kunnat 

ponera vid projektets start. I och med att projektet bestod av en omfattande rivning och ombyggnad 

av såväl stommar som grund var Praktikertjänst av intresse av så tidigt som möjligt i processen ta in 

entreprenörer för att grundligare undersöka bland annat de tekniska riskerna. Detta bidrog till att 

den initiala investeringskalkylen utfördes snabbt och på knapphandiga ritningar och dokument. Man 

kan tänka sig att detta steg i processen borde ha fått ta längre tid för att på så vis ha möjliggjort till 

en eventuellt noggrannare kalkyl, men då det är allmänt känt att tid är pengar är detta en svår 

avvägning.  

En investering av denna typ står inför en hel del osäkerheter och risker, allt från tekniska och 

juridiska risker till planenliga risker samt finansiella sådana. Då det är av varje investerares intresse 

att öka avkastning och möjliggöra vinst är det också av vikt att minimera osäkerheterna. Detta görs 

främst genom en identifiering och utvärdering av riskerna i investeringen, vilket bör ske redan i den 

initiala investeringskalkylen. Det är givetvis svårt, närapå omöjligt, att undvika samtliga risker vid en 

investering i form av en ombyggnation av en fastighet, dock bör en strävan efter en förbättrad 

riskhantering för att minska osäkerheterna i investeringen föreligga.  

I det studerade fallet är det tänkbart att en del risker, främst tekniska risker, hade kunnat minskas 

om en noggrannare teknisk undersökning av exempelvis stommar, grund och tak, och i sin tur en mer 

noggrann investeringsanalys hade utförts. Det är också mycket tänkbart att ytterligare risker hade 

kunnat undvikas om det slutgiltiga beslutet från Stadsbyggnadskontoret hade fattats innan flytten till 

grannfastigheten hade påbörjats. Stadsbyggnadskontorets tvetydiga och oklara besked bidrog 

givetvis till en osäkerhet och höga kostnader för Praktikertjänst då beslutsprocessen pågick under 

lång tid med betydande förändringar i beviljandet som följd. Dessa merkostnader i form av 

exempelvis hyreskostnad av grannfastigheten samt förändringar i rivnings- och 

ombyggnadsomfattning hade tänkbart kunnat undvikas om beslutet om flytt till grannfastigheten 

kommit efter det slutgiltiga beslutet från Stadsbyggnadskontoret.  Stadsbyggnadskontorets beslut 

var från början ett muntligt ja till rivning av delar av fastigheten samt nybyggnation men slutade i ett 

beslut där Praktikertjänst endast beviljades att invändigt utföra en total ombyggnation utan att 

förändra fasader och fönster. I och med detta är ett resonemang kring hur projektet hade sett ut om 

Stadsbyggnadskontorets slutgiltiga besked hade tagits i början självfallet. En naturlig följdfråga är om 
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det hade varit en ekonomisk fördel, och en mindre riskfylld investering, att vid det skedet investera i 

en annan fastighet istället för att inte få riva och bygga nytt.  

I och med det ovan förda resonemanget blir funderingarna till den juridiska delen i projektet aktuella. 

Något som skulle vara intressant att undersöka närmare är Stadsbyggnadskontorets besked och 

omfattande förändringar med tanke på avtalslagen, plan- och bygglagen och andra juridiska 

bundenheter. Hur ser lagtexten kring detta område ut? Ett annat intressant ämne att juridiskt 

undersöka grundligare är ”Hur mycket tid och pengar får en investeringskalkyl avvika och vems blir 

felet?”. 

 

Slutsats 
De allmänna slutsatser man generellt kan dra ur analysen av denna case study är främst att 

management och projektledning är en oerhört viktig del i ett ombyggnadsprojekt. Det är primärt att 

projektet består av kvalificerade och, för projektet, rätt entreprenörsform samt rätt personer. En 

viktig lärdom ur det undersökta projektet är också att det är viktigt att få klart alla tillstånd och 

besked från Stadsbyggnadskontoret och andra beslutsfattare innan en komplex och riskfylld 

investering påbörjas. Då en investering i form av en ombyggnation av en fastighet är en osäker 

investering med många riskfaktorer som kan bidra till höga kostnader bör i min mening de olika 

parterna, fastighetsägaren, Stadsbyggnadskontoret och staden, agera mer samspelt. I Praktikertjänst 

fall var den ursprungliga planen att riva delar av fastigheterna för att sedan bygga en mer effektiv och 

modern kontorsbyggnad och sedan sälja de övriga delarna av fastigheterna för bostadsbyggnation. 

Då Staden och Stadsbyggnadskontoret bör ha intresse av att skapa bostäder i ett centralt och 

attraktivt läge i Stockholms innerstad anser jag att det är tämligen anmärkningsvärt att de inte antog 

Praktikertjänst ursprungliga projektplan. Då denna case study endast består av litteraturstudier samt 

intervjuer från en part i projektet skulle det vara intressant att vidga perspektivet och även höra de 

andra parterna åsikter, som exempelvis entreprenörer, projektledning samt Stadsbyggnadskontoret.  
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Bilaga 1 – ritning över fastigheterna 

 


