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Abstract 

Title:  Conversion of commercial properties into dwellings – 
How can conversions be facilitated to contribute to 
more dwellings? 

Author:  Andreas Larsson 

Supervisor:  Anne Landin, Division of Construction Management, 
LTH 

Examiner:  Stefan Olander, Division of Construction 
Management, LTH 

 

Background: One of the major challenges in Sweden today is 
housing shortages. To contribute to more dwellings, 
conversion of commercial properties into dwellings is 
an option. A conversion of a commercial property with 
high vacancy rates can create added value to the 
property owner. The conversion also contributes to 
society by adding more dwellings. Such conversion 
projects are not being performed due to technical and 
legal barriers. These barriers reduce the profitability 
and many conversion projects are therefore not being 
performed. 

 

Purpose:  In the conversion process there are issues which entails 
that relatively few conversion projects are being 
performed. With these issues in mind, the purpose is to 
suggest appropriate solutions and strategies to 
facilitate conversion projects. 

 

Method:  Qualitative methods have been used to study how 
conversions can be facilitated. Initially, a literature 
study was made to identify issues in the conversion 
process. Furthermore, a case study was made with 
companies whom has performed conversions. The 
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purpose of the case study was to study the issues more 
in depth to be able to provide suggestions how 
conversion projects can be facilitated.  

 

Conclusion:  Streamline the local planning process – The overall 
local planning process needs to be more efficient. This 
needs to be done in order to reduce the long lead times 
in the process, which in some cases results that 
conversion projects not are being performed, 
especially smaller conversion projects.  

A separate legal framework for conversions – In 
today´s legal framework new construction rules also 
apply for rebuilding. This legal framework for 
rebuilding is stricter than it needs to be. The motives of 
the rules are good but sometimes results in 
unreasonable consequences. Therefore, a separate and 
less strict legal framework for conversions should be 
implemented. Especially easing in accessibility 
requirements needs to be reviewed. 

Allow more deviations from the current legal 
framework in conversion projects – An alternative to a 
separate legal framework is to allow more deviations 
from the current legal framework in conversion 
projects. The guidelines which describes when 
deviations are allowed specified in BBR (1:223) 
should be reviewed to allow a more selective 
application of the legal framework. The assessment for 
when deviations are allowed also needs to be more 
unified between municipalities. 

An expanded collaboration between actors in the 
industry – At present, there is a lack of knowledge and 
experience about conversions. This shortcoming is 
also one of the reasons why so few conversion projects 
are being performed. By expanding the collaboration 
in the industry about conversions, knowledge can 
increase, thus contributing to more actors daring to 
perform conversions.  

 

Keywords:  Commercial properties, conversion, dwellings, 
building regulations, local planning process 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Titel:  Konvertering av kommersiella lokaler till bostäder – 
Hur kan konverteringar underlättas för att bidra till fler 
bostäder? 

Författare:  Andreas Larsson 

Handledare:  Anne Landin, Avdelningen för Byggproduktion, 
Lunds Tekniska Högskola 

Examinator: Stefan Olander, Avdelningen för Byggproduktion, 
Lunds Tekniska Högskola 

 

Bakgrund:  En av de stora utmaningarna i Sverige idag är 
bostadsbristen. För att få fram fler bostäder är 
konvertering av kommersiella lokaler till bostäder ett 
alternativ. En konvertering av en kommersiell lokal 
med hög vakansgrad kan skapa mervärde för 
fastighetsägaren samtidigt som konverteringen bidrar 
till samhället i form av nya bostäder. Sådana 
konverteringsprojekt genomförs inte i särskilt stor 
utsträckning på grund av att det ofta föreligger tekniska 
och juridiska hinder. Dessa hinder leder till att 
lönsamheten i projekten minskar varpå många 
potentiella projekt aldrig genomförs. 

 

Syfte: I konverteringsprocessen finns det problem som 
medför att relativt få konverteringsprojekt genomförs. 
Syftet är att utifrån dessa problem ge förslag på 
lämpliga förändringar och strategier som kan 
underlätta genomförandet av konverteringsprojekt. 

 

Metod:  I studien användes kvalitativa metoder för att studera 
hur konverteringar kan underlättas. Genom att 
genomföra en inledande litteraturstudie identifierades 
problem i konverteringsprocessen. Vidare utfördes en 
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fallstudie med företag som genomfört konverteringar. 
Syftet med fallstudien var att studera problematiken 
mer på djupet för att på så sätt kunna ta fram förslag på 
hur konverteringsprocessen kan underlättas. 

 

Slutsats:  Effektivisera planprocessen – Planprocessen som 
helhet behöver bli effektivare. Detta för att minska de 
långa ledtiderna som i vissa fall leder till att vissa 
konverteringsprojekt inte genomförs, särskilt mindre 
konverteringsprojekt. 

  Ett separat regelverk för konverteringar – I dagens 
regelverk gäller nybyggnadsregler för ombyggnad. 
Detta regelverk för ombyggnader är striktare än vad 
det behöver vara. Baktanken med reglerna är goda men 
leder ibland till orimliga konsekvenser. Därför bör att 
separat och mindre strikt regelverk utformas för 
konverteringar, det är framförallt lättnader i 
tillgänglighetskrav som bör ses över.  

 Tillåt större avsteg från byggregler för   
konverteringar – Ett alternativ till föregående punkt är 
att tillåta större avsteg från byggreglerna i 
konverteringsprojekt. Riktlinjerna för när avsteg får 
ske som återfinns i BBR (1:223) bör ses över för att 
tillåta en mer selektiv tillämpning av byggreglerna. 
Bedömningen för när avsteg tillåts behöver också bli 
mer enhetlig mellan kommunerna.  

 Ett utökat samarbete mellan aktörer i branschen – I 
dagsläget finns det en bristande kunskap och erfarenhet 
kring konverteringar. Denna brist är också en av 
anledningarna till att så få konverteringsprojekt 
genomförs. Genom att utöka samarbetet i branschen 
kring konverteringsprojekt kan kunskapen öka och på 
så sätt bidra till att fler aktörer vågar genomföra 
konverteringar. 

 

Nyckelord:  Kommersiella lokaler, konvertering, bostäder, 
byggregler, planprocessen 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrund, syfte samt frågeställningar som 
har behandlats i studien. Kapitlet redogör även för de avgränsningar som gjorts i 
studien och avslutas med att presentera studiens disposition.  

1.1 Bakgrund 

Idag står det svenska samhället för en rad olika utmaningar, en av de stora 
utmaningarna är bostadsbristen (Sverigeförhandlingen, 2016). Bostadsbristen 
leder i sin tur till andra samhällsproblem (Ekstam, 2016) då både individen och 
samhället begränsas. Listan på faktorer som har bidragit till bostadsbristen i 
Sverige kan göras lång, hyresregleringen, en ökad befolkning och det låga 
bostadsbyggandet är några exempel (Sjöberg & Söderberg, 2013). Det offentliga 
har ansvar för att trygga den enskildes rätt till bostad enligt Regeringsformen 
(Sveriges Riksdag, u.d.). Enligt en rapport av Boverket från år 2016 så bedöms 
behovet av nya bostäder fram till år 2025 vara 710 000 stycken. En större del av 
dessa bostäder bedöms behövas redan år 2020 (Boverket, 2016). Bostadsbristen är 
en komplex fråga som det inte finns någon enkel lösning eller svar till hur den ska 
lösas. Efterfrågan av bostäder som finns på marknaden möts inte av utbudet 
(Sjöberg & Söderberg, 2013), bostadsbyggandet har inte ökat i tillräcklig 
omfattning för att tillgodose behoven (Boverket, 2016). Det behövs helt enkelt fler 
bostäder till rätt pris och i rätt läge, särskilt hyresrätter i storstäderna (Boverket 
2012; Ekstam 2016). Bostadsbristen är även påtaglig för studenter då de stora 
lärosätena i hög utsträckning finns belägna i tillväxtorter och storstadsområden. 
Boverket konstaterar i en rapport som behandlar just bostadsbristen bland 
studenter att alternativa lösningar för att öka produktionen av bostäder bör utredas 
(Boverket, 2009). 

För att försöka få fram fler bostäder är konvertering av kommersiella lokaler ett 
alternativ. Det är en trend som har ökat på senare år i Sverige, det är framförallt 
äldre och omoderna kontorslokaler som har varit svåra att hyra ut som har 
konverterats till bostäder (Arfwidsson, et al., 2016). För kommersiella lokaler med 
en hög vakansgrad som är svåra att hyra ut kan en konvertering till bostäder skapa 
mervärde för fastighetsägaren (Frid & Wickberg, 2007) samtidigt som 
konverteringen bidrar till samhället i form av nya bostäder. Fastighetsägare kan 
tillämpa ett antal andra olika strategier för att hantera vakanta kontor. Den 
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vanligaste strategin är att behålla byggnaden som den är och leta efter nya 
hyresgäster. Andra strategier är renovering samt riva och bygga nytt (Remøy & 
Van der Voordt, 2014). Ur en hållbarhetssynpunkt kan en konvertering vara ett 
fördelaktigt alternativ istället för att renovera eller riva och bygga nytt då resurs- 
och energianvändning kan minska (Bullen, 2007). Generellt sett har bostäder en 
lägre vakansgrad än vad kommersiella lokaler har vilket även det bör öka 
incitamenten för en konvertering (Arfwidsson, et al., 2016). En konvertering är 
dock en tidskrävande och kostsam process. Tekniska och juridiska hinder kan 
föreligga vilket gör att möjliga objekt för en eventuell konvertering inte kan 
genomföras utan att kostnaderna blir allt för stora (Frid & Wickberg, 2007). Varje 
konverteringsprojekt är unikt, vilket bidrar till en redan komplex process.  

1.2 Syfte & Frågeställning 

Syftet med studien är att utifrån befintliga problem i konverteringsprocessen ge 
förslag på lämpliga förändringar och strategier som kan underlätta konvertering 
av kommersiella lokaler till bostäder. För att uppfylla syftet med studien kommer 
följande frågeställning att besvaras: 

 Hur kan konverteringar underlättas för att skapa fler bostäder?  

1.3 Avgränsningar 

I studien studeras konverteringar av kommersiella lokaler till bostäder. Utförligare 
definitioner av dessa begrepp återfinns i nästföljande avsnitt. I den inledande 
litteraturstudien undersöks generella problem kring konverteringar som 
genomförts i flera olika länder. Den efterföljande fallstudien avgränsas till Sverige 
och de slutsatser som studien resulterar i är därmed främst tillämpbara i Sverige 
då dessa utgår ifrån landets regelverk och förutsättningar.  

1.4 Definitioner och förkortningar 

Kommersiell lokal – En lokal som används till verksamhet som omsätter pengar 
och har ett vinstintresse, exempelvis kontor och butiker. 

Konvertering – Med begreppet konvertering syftas i denna studie på en 
ombyggnad av en kommersiell lokal till bostäder. 

PBL – Plan- och bygglagen. 

PBF – Plan- och byggförordningen. 



 

 

 

BBR – Boverkets byggregler, allmänna råd och föreskrifter till PBL. 

BOA – Boarea, den yta i en byggnad som är användningsbar för boende. 

BTA – Bruttoarea, summan av alla våningsplans totala area i en byggnad. 

BR – Bostadsrätt. 

HR – Hyresrätt. 

1.5 Disposition  

Kapitel 1 – Inledning 

Det inledande kapitlet introducerar läsaren för ämnet. Bakgrund, syfte, 
frågeställningar, definitioner samt avgränsningar för studien presenteras. Kapitlet 
avslutas med en redogörelse för studiens disposition.  

 

Kapitel 2 – Metod 

Kapitlet beskriver inledningsvis teorier bakom val av metoder för 
forskningsstudien. Vidare beskrivs och motiveras val av metod för studien.  

 

Kapitel 3 – Konverteringsprocessen 

Läsaren introduceras för de lagar och regler som gäller för konverteringsprojekt, 
samt för hur konverteringsprocessen ser ut. 

 

Kapitel 4 – Förutsättningar, problem och lösningar 

Förutsättningar, framgångsfaktorer, problem samt risker i konverteringsprojekt 
redogörs för i detta kapitel. Utifrån detta beskrivs sedan förslag på metoder och 
strategier för att underlätta konverteringsprojekt. 

 

Kapitel 5 – Fallstudie 

För att besvara frågeställningen och uppfylla syftet med studien genomfördes en 
fallstudie. I detta kapitel presenteras de projekt som har undersökts samt resultatet 
av de intervjuer som har genomförts. 
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Kapitel 6 – Analys 

Utifrån litteratur- och fallstudien analyseras studiens frågeställning i detta kapitel. 
Syftet är att redogöra för och analysera olika förändringar och strategier som kan 
underlätta konverteringar.  

 

Kapitel 7 – Slutsats och diskussion 

I det avslutande kapitlet presenteras och diskuteras förslag på lämpliga 
förändringar samt strategier som kan underlätta och främja genomförandet av 
konverteringar från kommersiella lokaler till bostäder.  



 

 

 

2. Metod 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis teorin bakom de metoder som tillämpats i 
studien. Kapitlet fortsätter sedan med att beskriva och motivera val av metod för 
studien. 

2.1 Metodteori 

En metod är ett tillvägagångssätt eller ett redskap för att lösa problem och på så 
sätt komma fram till ny kunskap inom problemområdet (Holme & Solvang, 1997). 
Arbetssätt och val av metod beror på syftet och frågeställningarna som studien 
behandlar (Höst, et al., 2006). Metoder behöver anpassas för att nå ett specifikt 
mål, samma metod kan alltså inte appliceras i alla sammanhang. Det finns ett antal 
krav som måste vara uppfyllda för att en metod ska kunna användas i 
forskningssyften enligt Hellevik (Holme & Solvang, 1997): 

 Överensstämmelse med den verklighet som studien undersöker. 
 Urval av information måste göras systematiskt. 
 Information som samlas in ska kunna utnyttjas på bästa sätt. 
 Resultatet av studien ska presenteras på ett sådant sätt att utomstående ska 

kunna granska och kontrollera hållbarheten. 
 Resultatet ska även möjliggöra till att ett fortsatt forsknings- och 

utvecklingsarbetet inom området kan ske. 

Figur 1. Flödesschema för studien. 
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Kriterierna är inte helt självklara eller oproblematiska, särskilt då kriterierna inte 
är uppenbara i vad som sanning. Utmaningen är att med så säker kunskap som 
möjligt närma sig en sanning inom ämnet (Holme & Solvang, 1997). 

Triangulering är en benämning för när flera olika datainsamlingsmetoder används 
(Bell, 2000). Med hjälp av triangulering erhålls en mer heltäckande och balanserad 
undersökning jämfört med endast en datainsamlingsmetod (Höst, et al., 2006). 
Genom att använda triangulering kan olika metoders starka och svaga sidor 
komplettera varandra och på så sätt leda till ökad trovärdighet i undersökningen 
(Lundahl & Skärvad, 2016). 

2.1.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

I en vetenskaplig studie kan den data som används vara antingen kvalitativ eller 
kvantitativ. Dessa två begrepp syftar på vilket sätt informationen som används 
samlas in, bearbetas och analyseras (Davidsson & Patel, 2003). 

Kvalitativa metoder syftar på forskning där datainsamlingen består av ”mjuka” 
data, exempelvis kvalitativa intervjuer och tolkande analyser av text (Davidsson 
& Patel, 2003). Dessa metoder är inte speciellt formaliserade och genomförs ofta 
som fallstudier (Lundahl & Skärvad, 2016) där en stor mängd information samlas 
in om ett fåtal projekt (Holme & Solvang, 1997). I en kvalitativ undersökning sker 
ofta analysen löpande under arbetets gång vilket kan ge nya idéer och 
infallsvinklar på hur arbetet ska gå vidare (Davidsson & Patel, 2003). 

Metoder som går ut på att räkna och mäta är kvantitativa. Kvantifierbara data 
samlas in som bearbetas statistiskt och matematiskt vilket ger kvantifierbara 
resultat (Lundahl & Skärvad, 2016). Kvantitativa metoder är mer formaliserade 
och strukturerade än kvalitativa metoder (Holme & Solvang, 1997). Till skillnad 
från kvalitativa metoder sker analysen inte löpande under arbetets gång utan denna 
sker när allt datamaterial är insamlat (Davidsson & Patel, 2003).  

2.1.2 Deduktiv och induktiv metod 

Induktiv och deduktiv metod handlar om hur teori och empiri relateras, dvs. hur 
dessa knyts samman och processen för att nå dit (Davidsson & Patel, 2003). En 
annan benämning på dessa två begrepp är bevisandets (deduktiv) respektive 
upptäcktens (induktiv) väg (Holme & Solvang, 1997). En deduktiv metod 
kännetecknas av att slutsatser om enskilda företeelser dras utifrån allmänna 
principer och befintliga teorier. Induktiv metod skiljer sig från deduktiv metod då 
undersökningen inte sker utifrån tidigare teori. Istället observeras och undersöks 
ett fenomen som leder till att nya teorier kan tas fram (Davidsson & Patel, 2003). 

 



 

 

 

2.1.3 Validitet och reliabilitet 

Vid kvalitetsbedömning av kvalitativa undersökningar är validitet och reliabilitet 
två grundläggande begrepp (Lundahl & Skärvad, 2016). Validitet är ett begrepp 
som beskriver giltigheten och är ett mått på om en viss fråga beskriver eller mäter 
det som ämnas beskrivas eller mätas. (Bell, 2000), dvs. om resultaten som erhållits 
är relevanta och reflekterar syftet med studien. Validiteten beskriver även 
generaliserbarheten. En hög validitet innebär att studiens metodik ger goda 
förutsättningar för att ge korrekt svar på en forskningsfråga (Depoy & Gitlin, 
1999). Validiteten kan delas in i inre och yttre validitet. Den inre validiteten 
beskriver i vilken grad mätinstrumentet mäter vad det avser att mäta. Den yttre 
validiteten beskriver överensstämmelsen mellan mätvärde och verkligheten 
(Lundahl & Skärvad, 2016).  

Mätning av validiteten är ofta mycket komplicerat och det finns flera olika sätt att 
göra detta på. Vid kortare projekt där mätningar inte sker på något strikt sätt är det 
sällan nödvändigt att utföra en djupare analys av validiteten. Däremot bör frågorna 
som undersökts granskas kritiskt för att ge en fingervisning huruvida resultatet är 
tillförlitligt och giltigt (Bell, 2000). 

Reliabilitet beskriver överensstämmelsen mellan olika oberoende mätningar. En 
hög reliabilitet innebär att de olika mätningarna av ett och samma fenomen ger 
likartade resultat (Holme & Solvang, 1997). Då människors beteende ständigt 
ändras så innebär reliabiliteten en viss problematik vid kvalitativa studier, det är 
svårt att upprepa en kvalitativ studie och få samma resultat igen. För att erhålla en 
hög reliabilitet i kvalitativa studier är ett lämpligt tillvägagångssätt att sträva efter 
meningsfulla, beroende och konsistenta resultat (Merriam, 1994).  

I de fall då en fråga inte är reliabel så saknar den också validitet. Samtidigt innebär 
en hög reliabilitet nödvändigtvis inte en hög validitet. En fråga kan ge likartade 
svar vid olika tillfällen men ändå inte mäta vad som den avser att göra (Bell, 2000).  

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie är ett verktyg för att kunna undersöka och sammanställa 
information om vad som tidigare har publicerats inom ett specifikt 
forskningsområde. En litteraturstudie underlättar möjligheten att bidra med ny 
kunskap inom forskningsområdet (Merriam, 1994). Med hjälp av en 
litteraturstudie ges stöd för frågeställningen och läsaren får en ökad förståelse för 
hur studien bidrar till vetenskapen (Depoy & Gitlin, 1999). Det finns fyra olika 
skäl att genomföra en litteraturstudie enligt Depoy & Gitlin (1999): 
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 För att undersöka vilken information och forskning som finns publicerad 
inom forskningsområdet. 

 Undersöka befintlig nivå på kunskaps- och teoriutvecklingen inom 
forskningsområdet. 

 Den befintliga kunskapen används för att bidra till det egna 
forskningsarbetet. 

 Med hjälp av en logisk bas underlättas val av forskningsmetodik. 

I en litteraturstudie är det viktigt att formulera vissa sökparametrar, exempelvis 
hur långt tillbaka i tiden studien ska sträcka sig, vilken typ av material (böcker, 
tidskrifter, forskningsartiklar etc.) som ska samlas in och i vilket geografiskt 
område studien kommer att genomföras i (Bell, 2000).  

2.2.2 Fallstudie 

En fallstudie innebär att en undersökning genomförs på en mindre avgränsad 
grupp, exempelvis grupper av individer, organisationer eller situationer. Ett 
konkret fall undersöks under verkliga förhållanden. Fallstudier har sin 
utgångspunkt i ett helhetsperspektiv för att försöka få så heltäckande information 
som möjligt. För att studera processer och förändringar är en fallstudie ett lämpligt 
verktyg (Davidsson & Patel, 2003), det ger möjlighet att studera en avgränsad 
aspekt av ett problem på djupet under en begränsad tidsrymd (Bell, 2000). De fall 
som väljs ut för studien väljs ut med ett specifikt syfte, urvalet sker inte 
slumpmässigt. Det innebär att resultatet och utfallet av studien inte kan medföra 
statistiskt säkerställda och generaliserbara resultat. Genom att öka antalet fall som 
studeras ökar dock sannolikheten för att generaliserbara resultat kan erhållas 
(Höst, et al., 2006). Syftet med en fallstudie som metod är att djupgående studera 
ett komplext sammanhang. Lundahl & Skärvad (2016) tar upp fyra olika syften 
som en fallstudie kan ha: formulering av hypoteser (explorativa fallstudier), 
utveckling av teorier (teoriutvecklande fallstudier), prövning av teorier 
(teoriprövande fallstudier) samt exemplifiering och illustrering (beskrivande 
fallstudier). Lundahl & Skärvad tar även upp ett antal arbetssteg som ofta återfinns 
i fallstudier: 

1. Problemställningen utgör en utgångspunkt. 
2. Vad ska genomföras, en ögonblicksstudie eller en processtudie? 
3. Hur många fall behövs? 
4. Val av fall för studien. 
5. Databehov och metoder för datainsamling fastställs. 
6. Fältarbetet genomförs. 
7. Utformning och sammanställning av fallbeskrivningen. 
8. Analysera, tolka och dra slutsatser. 
9. Vilken generaliserbarhet finns? 



 

 

 

Forskningsfrågan studeras med utgångspunkt i flera olika perspektiv, med hjälp 
av olika datakällor och i sitt naturliga sammanhang (Lundahl & Skärvad, 2016). 
Genom att studera olika variationer av den bakomliggande problematiken erhålls 
en djupare förståelse. Intervjuer, dokumentanalys och observationer är vanligt 
förekommande verktyg för datainsamling i en fallstudie (Höst, et al., 2006). Vid 
en begränsad tidsram för studien bör försiktighet vidtas vid genomförandet av en 
fallstudie. Desto tydligare problemformulering desto lättare är det att hålla 
tidsgränserna, dvs. undersökningarna måste hållas inom rimliga gränser (Bell, 
2000). 

2.2.3 Intervjuer 

En metod för datainsamling är intervjuer vilket innebär att information samlas in 
genom att en intervjuare för en dialog med och ställer frågor till respondenter 
(Lundahl & Skärvad, 2016). Informationen som samlas in vid en intervju påverkas 
i hög grad av graden av struktur och standardisering (Merriam, 1994). Vid en hög 
grad av standardisering genomförs intervjuerna på ett så likartat sätt som möjligt, 
frågeformulering och ordningsföljd är bestämd på förhand. Ostandardiserade 
intervjuer är mer flexibla och situationsanpassade. Frågeformulering och 
ordningsföljd skiljer sig åt mellan intervjuerna för att täcka informationsbehovet. 
Intervjuer som är ett mellanting av standardiserade och ostandardiserade intervjuer 
benämns för semistandardiserade intervjuer. Intervjufrågorna som ställs till alla 
respondenter och frågor som enbart är riktade till specifika respondenter bestäms 
i förväg. Ordningsföljden på frågorna är inte strikt och uppföljningsfrågor är 
vanligt (Lundahl & Skärvad, 2016). En förutsättning för en kvantitativ bearbetning 
av svaren är att intervjuerna genomförs med en viss grad av standardisering. 
Fördelen med mindre standardiserade intervjuer är att svaren blir mer nyanserade 
och uttömmande (Lundahl & Skärvad, 2016).  

Svarsalternativen i intervjuer kan vara antingen fria eller fasta. Fasta svar är att 
föredra när intervjuns mål i förväg är fastställt, när frågorna har utformats för 
systematisk genomgång samt när intervjun är fokuserad och informationsinriktad. 
En intervju med fria svar är att föredra när inriktningen på intervjun är bredare och 
mindre fokuserad. Då respondentens värdering av situationer, åsikter, attityder och 
föreställningar är av stor vikt för informationsinsamlingen är fria svar att föredra 
(Lundahl & Skärvad, 2016).  

2.2.4 Dokumentanalys 

Dokument är en traditionell beteckning för information som nedtecknats eller 
tryckts. Den tekniska utvecklingen har bidragit till att information idag även kan 
bevaras på andra sätt. Olika kategorier av dokument är exempelvis offentliga 
handlingar, privata handlingar, statistik och register (Davidsson & Patel, 2003). 
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De olika dokumenttyperna är vanligtvis producerade till andra skäl än till 
forskning. Därför är det av stor vikt att materialet kritiskt granskas då det kan 
innehålla felaktigheter och skevheter pga. att materialet inte är avsett att ligga till 
grund för forskning (Merriam, 1994). Vid fallstudier kan dokument bidra till att 
ge undersökningen empirisk grund rörande frågeställningens naturliga 
sammanhang (Merriam, 1994).  

Data i dessa fall kan delas in i primärkällor och sekundärkällor. Primärkällor är 
ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar (Davidsson & Patel, 2003). 
Sekundärkällor bygger vidare på primärkällor och avser data och information om 
ett visst fenomen eller frågeställning som redan finns dokumenterat, dvs. data och 
information som samlats in, sammanställts, analyserats och presenterats av 
exempelvis organisationer, utredare och forskare (Lundahl & Skärvad, 2016).  

2.3 Studiens forskningsmetod 

För att uppfylla syftet och besvara problemformuleringen som beskrivits i det 
inledande kapitlet har flera olika datainsamlingsmetoder tillämpats. Så kallad 
triangulering har alltså använts för att få en heltäckande och trovärdig 
undersökning.  

För att ge stöd åt problemformuleringen och för att få en teoretisk grund bakom 
problematiken som finns angående konvertering av lokaler till bostäder 
genomfördes en litteraturstudie där främst tidigare forskningsartiklar inom ämnet 
studerades. Litteraturstudien utgör en grund till fallstudien och de intervjuer som 
genomförts i studien. Då syftet med studien är att identifiera förändringar och ge 
förslag på strategier för att underlätta konvertering utfördes en explorativ 
fallstudie. Med hjälp av fallstudien kunde problematiken studeras på djupet. För 
att samla in data i fallstudien användes intervjuer och dokumentanalys. 
Intervjuerna genomfördes på ett semistrukturerat sätt för att underlätta den 
kvalitativa bearbetningen samt för att få tillräckligt uttömmande och nyanserande 
svar av respondenterna. I intervjuerna finns kvantitativa inslag för att underlätta 
analysen mellan de olika projekten. För att minska risken för feltolkningar så 
spelades alla intervjuerna in. Dokumentanalysen bidrar till studien genom att ge 
empirisk grund för problemformuleringen. De dokument som har undersökts är 
främst rapporter från Boverket, Regeringskansliet och Sveriges Riksdag som 
handlar om regelverket för byggande och planprocessen. Även lagtexter som finns 
i Plan- och bygglagen samt allmänna råd till dessa (Boverkets byggregler) har 
studerats. 

Vid valet av företag och konverteringsprojekt att undersöka i fallstudien 
eftersträvades olika sorters aktörer, både stora och små företag samt kommunala 
och privatägda bostads-/fastighetsbolag. Även olika sorters projekt eftersträvades 
med olika målgrupper och varierande storlek. Genom att välja aktörer och projekt 



 

 

 

som skiljer sig åt ges en mer nyanserad bild i själva studien. Syftet är att utifrån 
projekten som har genomförts undersöka företagens generella erfarenheter och 
lärdomar från konverteringsprojekt. 

 

Vid valet av lämpliga företag och projekt för fallstudien sattes ett antal kriterier 
upp: 

 Eftersträvar projekt där kontor och butiker har konverterats till bostäder  
 Konverteringen har skett i urban miljö. 
 Konverteringen har genomförts inom de senaste 10 åren eller genomförs i 

dagsläget. 
 

Utifrån de kriterier som sattes upp valdes sex olika organisationer och elva olika 
projekt ut. De företag/organisationer med tillhörande projekt som valdes ut och 
deltog i fallstudien var följande: 

 

 MKB Fastighets AB – Ett av Sveriges största allmännyttiga 
fastighetsbolag, bolaget ägs av Malmö Stad. MKB utvecklar och förvaltar 
bostäder med hyresrätter som upplåtelseform samt kommersiella lokaler. 
MKB genomförde år 2015 ett konverteringsprojekt vid namn Lokal till 
hem. Projektet var relativt stort sett till antal bostäder samt att det utmärkte 
sig genom en kort tidsfrist. Tidspressen gjorde projektet särskilt intressant 
att inkludera i fallstudien för att undersöka hur MKB hanterat detta och 
vilka utmaningar det inneburit. 
 

 Bostadsbolaget – Bolaget är likt MKB ett av Sveriges största allmännyttiga 
fastighetsbolag, bolaget ägs av Göteborgs Stad. Bostadsbolaget förvaltar 
och utvecklar fastigheter. I beståndet finns både lägenheter (hyresrätter) 
och kommersiella lokaler. I fallstudien undersöktes inte något specifikt 
projekt då Bostadsbolaget på senare år enbart konverterat lokaler i 
omfattningen 3–5 lägenheter. Dessa lokaler har inte heller varit 
kommersiella. De flesta kontorsytor som varit lämpliga för konverteringar 
har konverterats sedan lång tid tillbaka. Bostadsbolaget inkluderades ändå 
i fallstudien då de har arbetat med konverteringar under en längre tid och 
har erfarenhet och kunskap inom området.  
 

 Aros Bostad – Ett partnerägt fastighetsutvecklingsföretag med största 
delen av verksamheten i Storstockholm. Aros Bostad är ett relativt nytt 
företag och har sedan år 2006 tillsammans med kapitalpartners investerat i 
ett 20-tal projekt. Totalt fyra konverteringsprojekt har genomförts i Aros 
Bostads regi och dessa undersöktes i fallstudien. Dessa är Tegeludden 17, 
Tegeludden 11, Vargens Vret och Lothar 3. Gemensamt för dessa projekt 
är att bostäderna som byggts är av det mer exklusiva slaget. Det ställer 
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större krav på utformningen vilket särskilt innebär utmaningar för att 
samtidigt uppfylla byggregler. Med bakgrund i detta inkluderades de fyra 
projekten i fallstudien. 
 

 Stena Fastigheter – Företaget är ett av Sveriges största privatägda 
fastighetsbolag, de båda äger och förvaltar bostäder (hyresrätter) och 
lokaler på flertalet orter runt om i Sverige. Särskilt fokus läggs på 
tillväxtregioner. Viss verksamhet bedrivs även utomlands. Nyproduktion 
och upprustning av det befintliga beståndet ligger i fokus. Stena 
Fastigheter har just nu tre projekt som genomförs och är i olika stadier i 
konverteringsprocessen. Dessa är Brahehus, Kilen och Pilåkern. Intressant 
med dessa projekt att undersöka och anledningen till att de valdes ut var 
att de är relativt små sett till antal bostäder som de kommer att resultera i.  
 

 Skanska – Skanska är ett av världens största byggföretag med verksamhet 
i tio länder i Europa och i USA. Kärnverksamheten i Sverige består av att 
utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö som vi människor lever 
i. Verksamheten är uppdelad i fyra olika grenar; bygg- och 
anläggningsverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell 
fastighetsutveckling samt infrastrukturutveckling. Skanska genomför just 
nu två olika konverteringsprojekt i Stockholmregionen, ett i Nacka Strand 
och ett i Kista. De två projekten är de två största i fallstudien sett till antal 
bostäder. Projektet i Nacka Strand kommer att resultera i mer exklusiva 
bostäder och projektet i Kista är i dagsläget planerat att bli student 
boenden. Med bakgrund i storleken på projekten samt de olika 
målgrupperna valdes projekten ut för att inkluderas i fallstudien. 
 

 Malmö Stad (Stadsbyggnadskontoret) – Då kommunen är en viktig aktör i 
konverteringsprocessen, särskilt under planprocessen så genomfördes en 
intervju med en respondent på planavdelningen på Stadsbyggnadskontoret. 
Detta för att få en klarare bild av kommunens synvinkel på 
konverteringsprojekt. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den 
övergripande planeringen av staden, exempelvis översiktsplaner, 
detaljplaner och handläggande av bygglov. 
 

I varje organisation intervjuades en respondent med god insyn i deras projekt. Efter 
önskemål av ett flertal respondenter som intervjuats kommer inte deras namn och 
befattning att nämnas i fallstudien. Respondenterna har haft varierande 
befattningar men gemensamt är att de alla har relevant kunskap och erfarenhet av 
konverteringar. Se bilaga 1 för de intervjufrågor som låg till grund för intervjuerna 
med respondenterna från MKB, Bostadsbolaget, Aros Bostad, Stena Fastigheter 
samt Skanska. I bilaga 2 återfinns de frågor som låg till grund för intervjun med 
respondenten på Malmö kommun. 



 

 

 

Studien har genomförts med en kvalitativ induktiv metod. Som tidigare nämnts så 
är en kvalitativ metod lämplig vid fallstudier där rikligt med information samlas 
in om ett fåtal projekt. Då den kvalitativa metoden även möjliggör löpande analys 
under studiens gång utgör den ett lämpligt verktyg för studien. För att uppfylla 
studiens syfte med att hitta nya förenklade metoder för konvertering av lokaler 
användes en induktiv metod då denna möjliggör att nya hypoteser och teorier kan 
tas fram. 

 

  

Figur 2. Flödesschema för studien. 
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3. Konverteringsprocessen 

Kapitlet introducerar de lagar och regler som gäller för konverteringsprojekt samt 
för hur konverteringsprocessen går till. 

3.1 Lagar och regler 

Vid konverteringar från lokaler till bostäder gäller samma lagar och regler som det 

gör för nybyggnation. De lagar och regler som tillämpas i dessa fall är främst Plan- 

och bygglagen (PBL) och Plan- och byggförordningen (PBF). I Plan- och 

bygglagen finns bestämmelser om planläggning av byggande samt av mark och 

vatten (Sveriges Riksdag, 2010). I PBL:s åttonde kapitel beskrivs kraven på en 

byggnads utformning samt tekniska krav överskådligt. I Plan- och 

byggförordningen finns bestämmelser om tekniska egenskapskrav på 

byggnadsverk (Sveriges Riksdag, 2011). Det tredje kapitlet beskriver utförligare.  

kraven som tas upp i PBL:s åttonde kapitel och det tionde kapitlet i PBF redogör 

för hur dessa krav ska följas. Utöver PBL bygglagen och PBF finns även 

Boverkets byggregler (BBR) som gäller vid både nybyggnation och ändring av en 

byggnad. Boverket är den myndighet som meddelar de föreskrifter som behövs för 

tillämpningen av bestämmelserna (PBF 10 kap.). BBR innehåller allmänna råd 

och föreskrifter till PBL om bostadsutformning, tillgänglighet, driftutrymmen, 

rumshöjd, brandskydd, hälsa och miljö, hygien, bullerskydd, energihushållning 

och säkerhet vid användning. Råden måste inte följas men under förutsättning att 

råden följs uppfylls också de krav som finns (Boverket, u.d.). 

Föreskrifterna som gäller vid ändrad användning av en byggnad, dvs. för 

konverteringar till bostäder är BBR 1:22 (allmänna regler). De mer specifika 

kraven för ändring av en byggnads användning återfinns i följande kapitel i BBR: 

 Kapitel 3 – Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och 

driftutrymmen. 

 Kapitel 5 – Brandskydd. 

 Kapitel 6 – Hygien, hälsa och miljö. 

 Kapitel 7 – Bullerskydd. 

 Kapitel 8 – Säkerhet vid användning. 

 Kapitel 9 – Energihushållning. 
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3.2 Processen 

Konverteringsprocessen kan brytas ner i mindre delprocesser. Generellt sett finns 

fem sådana delprocesser. Den första delprocessen är utvärdering av objekt att 

investera i för konvertering. Lämpliga fakta som ligger till grund för att bedöma 

lönsamheten och lämpligheten sammanställs innan beslut fattas. Nästa steg i 

processen är planprocessen och bygglovsansökan. Bygglov behöver det alltid 

ansökas om, planprocessen behöver enbart gås igenom då den aktuella 

detaljplanen för projektet inte medger bostäder.  Det tredje steget i processen är 

själva projekteringen där hela byggnaden projekteras i detalj och entreprenörer 

upphandlas. Projekteringen kan inledas parallellt med föregående steg men 

innebär ett visst risktagande. Den fjärde delprocessen är ombyggnaden, dvs. 

genomförandet av den fysiska konverteringen. Det sista steget är 

försäljning/uthyrning av bostäderna. Är slutprodukten bostadsrätter kan 

förhandsförsäljning ske redan i projekteringsstadiet (Ullsten & Svensson, 2010). 

 

Figur 3. Konverteringsprocessen. 

En konvertering från lokal till bostad innebär en ändring av användningsområdet 

för en byggnad vilket innebär att byggnaden behöver genomgå en 

förändringsprocess. Ändring av en byggnad definieras enligt PBL (SFS 2015:668) 

som ”en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, 

användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde” (Sveriges Riksdag, 2010). 
Planprocessen är en tidig del i den ändringsprocess som en byggnad kommer att 

genomgå vid en konvertering. Planprocessen innefattar översiktsplanen och 

detaljplanen och regleras i PBL. En förutsättning för att en konvertering ska kunna 

ske är att detaljplanen medger bostäder för den aktuella byggnaden. 

Ombyggnadsfasen kan inte påbörjas om detaljplanen inte medger bostäder. Vi har 

ett så kallat ”kommunalt planmonopol” i Sverige vilket innebär att kommunerna 

bestämmer själva hur mark ska användas och bebyggas inom kommunen 

(Boverket, 2014).  
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3.2.1 Översiktsplan 

En översiktsplan beskriver och anger inriktningen för utvecklingen av den fysiska 
miljön i en kommun på lång sikt. Förändringar i den fysiska miljön ska 
tillsammans bli så bra som möjligt för att bidra till en god miljö och hållbar 
utveckling. Översiktsplanen vägleder beslut om hur mark- och vattenområden får 
användas (Boverket, 2016).  Enligt PBL 3 kap. 1 § måste alla kommuner ha en 
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, översiktsplanen är inte 
bindande (PBL 3 kap. 3 §).  

3.2.2 Detaljplan 

En detaljplan anger hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas samt hur 
mark- och vattenområden får användas. Detaljplanen beskriver vidare vilka 
byggåtgärder som får göras inom planområdet. Syftet är att mark och 
vattenområden ska användas till de ändamål som det specifika området är mest 
lämpat för (Boverket, 2015). I PBL finns bestämmelser för när detaljplaner ska tas 
fram. Tidsåtgången för att ta fram en detaljplan (från uppdrag till antagande) är i 
Sverige ca 2,7 år (DN, 2016). Därefter kan den antagna detaljplanen överklagas 
vilket gör att processen tar ännu längre tid. I PBL:s trettonde kapitel finns 
bestämmelser om vad som får överklagas och vem som har rätten till att göra det. 
Ungefär 27 % av detaljplaner för bostäder överklagas. Tidsåtgången för 
överklagande av detaljplan utslaget över alla bostäder (även de som inte 
överklagades) är i genomsnitt ca 2 månader (DN, 2016). 

Detaljplan behövs bland annat vid en ny sammanhållen bebyggelse, om en 
bebyggelse ska förändras eller bevaras, om ett nytt byggnadsverk kräver bygglov 
och om ett byggnadsverks användning får betydande inverkan på omgivningen 
(PBL 4 kap. 2 §). Konverteringar av lokaler till bostäder faller inom ramen för 
dessa bestämmelser. När någon aktör vill göra större förändringar i bebyggelsen 
krävs det att kommunen tar fram en detaljplan innan bygglov kan ges (Boverket, 
2016). Det är enbart kommuner som kan ta fram och anta en detaljplan och den 
börjar gälla då antagandebeslutet vunnit laga kraft (då överklagandetiden gått ut 
och inga överklaganden har lämnats in). Genomförandetiden är på minst 5 år och 
högst 15 år. Detaljplanen gäller tills den ändras, upphävs eller ersätts av en ny 
detaljplan (Boverket, 2016). 

När beslut om framtagandet av en detaljplan har tagits av kommunen beslutas 
vilket förfarande detaljplaneförslaget ska handläggas med. Val av förfarande tas 
utifrån ett antal kriterier som beskrivs i PBL. Handläggningen kan ske med ett 
standardförfarande eller med ett utökat förfarande (Boverket, 2014). 
Standardförfarandet tillämpas då detaljplaneförslaget är förenligt med 
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande (PBL 5 kap. 7 §) samt när 
förslaget inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor 
betydelse. Detaljplanen får inte heller medföra en betydande miljöpåverkan 
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(Boverket, 2015). I de fall när något av ovan nämnda kriterier inte uppfylls ska ett 
utökat förfarande tillämpas (Boverket, 2014).  

 

Det första steget i processen för ett standardförfarande är samråd. Syftet är att i ett 
tidigt skede samla in information, synpunkter och önskemål angående 
planförslaget. Samråd sker normalt med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, 
kända sakägare samt med boende som berörs. När samråd har skett justeras 
planförslaget utifrån de synpunkter som har kommit in. Länsstyrelsen har i 
uppdrag att ta tillvara på och samordna statens intressen. Lantmäterimyndighetens 
uppgift är att se till att detaljplanen redovisar hur den ska genomföras samt dess 
konsekvenser (Boverket, 2015).  

De nästa stegen i processen är underrättelse och granskning. Inför granskningen 
av detaljplanen underrättas dem som berörs av planförslaget. Underrättelsen 
innehåller bland annat information om områdets för detaljplan, avvikelser från 
översiktsplanen, till vem synpunkter kan lämnas, var detaljplanen finns tillgänglig 
för granskning. Granskningstiden är normalt 2 veckor och berörda parter har under 
denna tid möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att i ett senare skede 
vara säker på att ha rätt att överklaga planförslaget behöver skriftliga synpunkter 
lämnas in innan granskningstiden går ut. Efter granskningen är det inte möjligt för 
kommunen att göra några större ändringar i planförslaget. De skriftliga 
synpunkterna från granskningen sammanställs sedan i ett granskningsutlåtande 
(Boverket, 2015).  

Kommunfullmäktige beslutar normalt om antagande av detaljplanen, beslutet kan 
i vissa fall delegeras till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden i kommunen. 
Under förutsättningen att ingen part har överklagat beslutet samt att länsstyrelsen 
inte valt att ompröva beslutet vinner detaljplanen laga kraft tidigast tre veckor efter 
att beslutet har tillkännagetts (Boverket, 2015). 

 Figur 5. Processen för ett utökat förfarande (Boverket, 2014b) 

Figur 4. Processen för ett standardförfarande (Boverket, 2015c). 



 

 

 

Då ett standardförfarande inte kan användas för ett förslag till detaljplan tillämpas 
ett utökat förfarande. Till skillnad från standardutförandet inleds processen med 
en kungörelse av förslaget till detaljplan där information om detaljplanen och 
samrådet presenteras. Genom kungörelsen annonseras planförslaget för att på så 
sätt nå en bredare allmänhet. Likt standardförfarandet genomförs sedan ett samråd. 
Samrådet ska pågå i minst 3 veckor enligt PBL. För standardförfarandet finns det 
ingen lagstadgad tid angående samråd utan det ska pågå under lämplig tid. När 
samrådet har genomförts sammanställs synpunkterna på planförslaget i en 
samrådsredogörelse. Resten av processen genomförs på liknande sätt som 
standardförfarandet. Granskningen sker under minst 3 veckor istället för 2 veckor 
som i standardförfarandet (Boverket, 2014). 

I de fall där detaljplanen behöver ändras tillämpas motsvarande process som vid 
framtagandet av en ny detaljplan. Genom en ändring av detaljplanen kan denna 
anpassas till nya förhållanden, det omfattar borttagande, införande och justering 
av bestämmelser samt upphävande av en geografisk del av en plan (Boverket, 
2016). Detaljplanen kan ändras på kommunens initiativ eller av någon annan aktör 
som önskar att vidta en åtgärd som förutsätter att den befintliga detaljplanen 
ändras. En förutsättning för att ändra i detaljplanen är att ändringen måste rymmas 
inom syftet med den ursprungliga detaljplanen. En annan förutsättning för att 
ändra en detaljplan under genomförandetiden är att ingen fastighetsägare som 
berörs motsätter sig ändringen. Ändringar som har betydande intresse för 
allmänheten, innebär betydande miljöpåverkan eller inte överensstämmer med 
översiktsplanen innebär sannolikt att en helt ny detaljplan behöver tas fram. I de 
allra flesta fall är standardförfarandet tillräckligt vid ändring av en detaljplan 
(Boverket, 2016).   

3.2.3 Bygglov 

Enligt PBL 9 kap. 2 § krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och för att 

genomföra ändringar i en byggnad. Bestämmelserna gäller när byggnadens 

ändamål ändras, tillbyggnad av nya bostäder och lokaler och då det yttre utseendet 

påverkas avsevärt. Kommunerna beslutar om bygglov och tidsåtgången från 

bygglovsansökan och bygglovsbeslut är i genomsnitt 5 månader (DN, 2016). Det 

är alltså inte i alla fall ett bygglov behövs men ibland måste en anmälan göras till 

kommunen även om inte bygglov krävs (Boverket, 2017). Vid konvertering av 

lokaler till bostäder ändras byggnadens användning, vilket enligt PBL innebär att 

ett bygglov krävs i dessa fall. För att ett bygglov ska kunna ges vid konverteringar 

är det nödvändigt att detaljplanen medger bostäder. Medger inte detaljplanen 

bostäder behöver denna ändras för att en konvertering ska vara möjlig.  
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4. Förutsättningar, problem och 

lösningar 

Kapitlet inleds med att beskriva förutsättningar och de viktigaste 
framgångsfaktorerna för konverteringsprojekt. Även risker och problem i 
processen har identifierats och redogörs för. Avslutningsvis beskrivs metoder och 
strategier som kan reducera och förebygga de problem och risker som har 
identifierats. 

4.1 Förutsättningar och framgångsfaktorer 

Konvertering av kommersiella lokaler till bostäder är en komplex process vilket 
gör att antalet konverteringar begränsas. För att ett objekt ska vara lämpligt för 
konvertering har ett antal förutsättningar identifierats i tidigare studier inom 
ämnet. Även framgångsfaktorer för att kunna genomföra en lyckad konvertering 
av kommersiella lokaler till bostäder har undersökts.  

”Förutsättningar för omvandlingar från lokaler till bostäder” av Frid och Wickberg 

är ett examensarbete på mastersnivå som genomfördes år 2007 på Lunds Tekniska 

Högskola. Syftet med studien var att undersöka vilka förutsättningar som ligger 

till grund för genomförandet av konverteringar från lokaler till bostäder (Frid & 

Wickberg, 2007). En litteraturstudie och en fallstudie över konverteringar 

genomförda i Malmö utfördes i studien. Författarna konstaterar att 

förutsättningarna för en lönsam konvertering är som bäst i tillväxtregioner där 

inflyttningen är hög och efterfrågan på bostäder är stor. Samtidigt kräver det att 

vakansgraden på äldre lokaler i dessa områden är tillräckligt hög. Det konstateras 

även att en konvertering är en kostsam och tidskrävande process och det krävs att 

framtida intäkter är tillräckligt stora för att täcka investeringskostnaden, något som 

inte alltid är en självklarhet i konverteringsprojekt. För att ett konverteringsprojekt 

ska vara genomförbart krävs det att inga större tekniska och juridiska hinder 

föreligger, t.ex. i detaljplaner eller byggregler. Kostnaderna tenderar att öka desto 

större dessa hinder är (Frid & Wickberg, 2007). 

Ett annat examensarbete på mastersnivå som skrivits på Lunds Tekniska Högskola 

är ”Konvertering av kommersiella fastigheter till bostäder – En studie av 
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framgångsfaktorer” av Svensson och Ullsten, studien genomfördes år 2010. Syftet 

med studien var att utreda vilka faktorer som är avgörande för möjligheten att 

konvertera kommersiella fastigheter till bostäder (Ullsten & Svensson, 2010). 

Studien genomfördes genom en litteraturstudie och empirisk undersökning med 

semistrukturerade intervjuer samt en kvalitativ fallstudie av tre genomförda 

konverteringsprojekt. Författarna kommer i sin slutsats fram till ett antal 

förutsättningar och framgångsfaktorer som de bedömer vara avgörande för att en 

kommersiell fastighet ska kunna konverteras till bostäder (Ullsten & Svensson, 

2010).  

 En konvertering behöver skapa mervärde för fastigheten vilket kräver att 

fastigheten har en hög vakansgrad. En konvertering är sällan motiverad i 

en kommersiell lokal med låg vakansgrad. Befintliga hyreskontrakt i 

fastigheten får inte heller vara för långa.  

 

 För att en konvertering ska vara genomförbar behöver det finnas möjlighet 

att ändra detaljplanen på den berörda fastigheten i de fall där detaljplanen 

inte medger bostäder. Byggherren bör ta fram kompletta handlingar till den 

instans i kommunen som har hand om planprocessen för att underlätta 

konvertering.  

 

 Ett bra läge är en av de viktigaste faktorerna för ett konverteringsobjekt. 

För en bostad generaliseras detta som ett A-läge för bostäder och för kontor 

ett B-, C-, eller D-läge. 

 

 Ett bra förhållande mellan BOA och BTA samtidigt som de fysiska 

egenskapskraven ska gå att uppfylla utan större kostsamma åtgärder. Detta 

kan uppnås genom exempelvis öppna planlösningar och undvika 

korridorer i byggnaden. En öppen planlösning gör det enklare att utföra en 

eventuell konvertering då planering av lägenheter, installationer, 

brandceller etc. underlättas.  
 

 Då varje konverteringsprojekt är unikt och därmed kan leda till nya 

utmaningar ses samarbete mellan involverade parter samt erfarenheter från 

tidigare projekt som en stor framgångsfaktor. 
 

 Försäljningen av produkten (bostäder) underlättas av att den är väl 

utformad. 
 

 

 



 

 

 

I Nederländerna har det genomförts ett flertal olika studier inom ämnet. Geradets 

och Van der Voort genomförde år 2004 en fallstudie i Rotterdam med syftet att 

undersöka möjligheterna för konvertering av vakanta kontorsbyggnader till 

bostäder i staden. Även i denna studie diskuteras vakansgraden för kontor. Desto 

längre en kontorsbyggnad har varit vakant, desto större sannolikhet är det att 

ägaren är positivt inställd till en konvertering (Geraedts & Van der Voort, 2004; 

Remøy & Van der Voordt, 2007). Vidare menar författarna att det är viktigt att 

identifiera vad en vakans beror på. Det kan bero på marknaden, läget eller på själva 

byggnaden. Beror vakansen på marknadsfaktorer så är en konvertering ofta inte 

önskvärd ur ägarens synpunkt. I Rotterdam visade sig läget vara en starkt 

bidragande faktor till om en kontorsbyggnad kunde hyras ut eller inte. Således var 

konverteringar i de fall där vakanser berodde på läget fördelaktiga (Geraedts & 

Van der Voort, 2004). Ett bra läge beskrivs i detta fall som lägen med en positiv 

atmosfär, tillgänglighet till parkeringsplatser, god infrastruktur och 

energiförsörjning. Kontor som ligger i lägen där dessa förutsättningar inte är lika 

goda anses vara bättre lämpade för konvertering till bostäder (Geraedts & Van der 

Voort, 2004).  

Remøy och Van der Voordt genomförde år 2014 en studie med titeln ”Adaptive 

reuse of office buildings into housing: Opportunities and risks”. Med hjälp av en 

litteraturstudie och en fallstudie över 15 konverterade kontorsbyggnader i 

Nederländerna identifierades möjligheter och risker med konverteringar. Under år 

2013 uppgick vakansgraden för kontor till hela 15 % i Nederländerna. Ett 

vetokriterium för konverteringar är för höga ljudnivåer samt dålig luftkvalitet. 

Andra viktiga faktorer som nämns är byggnadens tekniska egenskaper, en 

anpassningsbar planlösning och stöd från kommunen. Det är av stor vikt att tidigt 

i processen ta hänsyn till dessa aspekter för att genomföra en lyckad och lönsam 

konvertering (Remøy & Van der Voordt, 2014). 

 

Sammanställning av de viktigaste förutsättningarna och 

framgångsfaktorerna som identifierats för konverteringsprojekt: 

 Marknadsförutsättningar – en konvertering behöver skapa mervärde för 

fastigheten. Förutsättningar är som bäst i tillväxtregioner där 

inflyttningsgraden är hög och efterfrågan på bostäder är stor. 

 

 Läget – en av de viktigaste faktorerna. Utbud och efterfrågan på kontor 

respektive bostäder i olika lägen är avgörande för om ett objekt är lämpligt 

för konvertering eller inte. Ljudnivåerna får inte vara för höga och 

luftkvaliteten får inte vara för dåligt i området. 
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 Tillräckligt hög vakansgrad i en lokal är en förutsättning för att en 

konvertering ska vara motiverad. Vakansgraden har en stark koppling till 

läget och utformningen av byggnaden. Desto längre en kontorsbyggnad 

har varit vakant, desto större sannolikhet är det att ägarna är positivt 

inställda till en konvertering.  
 

 Ekonomisk lönsamhet och genomförbarhet är den viktigaste 

förutsättningen för konverteringsprojekt. Framtida intäkter behöver vara 

tillräckligt stora för att täcka investeringskostnaden. 
 

 Inga större tekniska eller juridiska hinder får föreligga.  
 

 Möjlighet att ändra detaljplanen i de fall där denna inte medger bostäder. 

Ifall berörd kommunen inte godkänner en ändring i detaljplanen är en 

konvertering inte genomförbar.  
 

 Fysiska egenskaper hos byggnaden, de tekniska egenskapskraven bör gå 

att uppfylla utan större kostsamma åtgärder. 
 

 Samarbete mellan aktörer och utbyte av erfarenheter är en stor 

framgångsfaktor. 

4.2 Problem och risker 

Konvertering av kommersiella lokaler till bostäder är sällan en självklarhet pga. 
de risker och problem som finns i dessa projekt. Det finns en tydlig koppling 
mellan framgångsfaktorer och risker i konverteringsprojekt. Problematiken som 
kommer att presenteras i detta avsnitt är en starkt bidragande orsak till att så få 
konverteringsprojekt genomförs.  

Olstedt genomförde år 2003 ett examensarbete med titeln ”Alternativanvändning 

av kommersiella lokaler – En studie om varför så få lokaler byggs om till bostäder 

i Stockholm”. Studien genomfördes i form av en kvalitativ intervjuserie där olika 

parter på fastighetsmarknaden intervjuades, både i privat och offentlig sektor 

(Olstedt, 2003). För att identifiera orsaker till varför så få konverteringar sker 

kategoriserade författaren orsakerna under ett fastighetsföretags intäkts- och 

kostnadssida. På intäktssidan ansågs hyresregleringen vara en betydande orsak till 

att få konverteringar genomförs. På kostnadssidan lyfts byggreglerna och 

byggnaders utformning fram som problem. Även byggnadernas utformning, läge 

samt planprocessen lyfts fram som problem. Varje konverteringsobjekt är unikt 

vilket gör att det skiljer i vilken grad dessa faktorer påverkar varje enskild 



 

 

 

fastighet. Det största skälet till att en konvertering inte genomförs är enligt studien 

pga. att ombyggnadsprocessen är komplicerad och kostsam samtidigt som 

hyresintäkterna inte är tillräckligt höga. En annan slutsats som dras är att statliga 

myndigheter är mer negativt inställda till konverteringar av lokaler till bostäder än 

vad politiker och fastighetsföretag är (Olstedt, 2003). 

”Konvertering av lokaler till studentbostäder i Stockholm – Ett komplement för 

att lösa studentbostadsbristen?” är ett annat examensarbete på kandidatnivå från 

år 2014 av Schultz och Shaw. Studien använde sig av en kvalitativ ansats där först 

en litteraturstudie genomfördes som låg till grund för intervjuer med aktörer inom 

fastighetsbranschen. Författarna identifierade tre problempunkter som utgör de 

största hindren för konverteringsprojekt (Schultz & Shaw, 2014): 

 Planprocessen – detaljplaners detaljerade och precisa utformning i 

kombination med långa ledtider försvårar möjligheten att konvertera 

fastigheter. Det tar helt enkelt för lång tid att ta fram en ny detaljplan eller 

ändra en befintlig detaljplan. Överklaganden av detaljplaner är en starkt 

bidragande faktor till de långa ledtiderna. Detaljplaner i centrala lägen är 

särskilt berörda av detta. En konvertering bekostas oftast av byggherren 

eller fastighetsägaren själv och kapital binds i projektet på osäker basis då 

det finns en osäkerhet rörande om en detaljplaneändring beviljas eller inte. 

Stora summor pengar går förlorade om detaljplanen inte skulle vinna laga 

kraft. För att skydda sig mot detta går det att villkora att ett köp av en 

fastighet för konvertering endast fullbordas om detaljplaneändringen 

beviljas. En viss kostnad går dock alltid förlorad för att driva 

ändringsprocessen.  

 
 Byggregler som måste följas är en stor anledning att många konverteringar 

inte genomförs. Produktionskostnaderna för att uppfylla reglerna blir i 
vissa fall för höga för att konverteringsprojekt ska kunna genomföras. 
Samma byggregler som tillämpas för nyproduktion gäller även vid 
ombyggnad. Vissa avsteg får göras vid ombyggnad men detta sker väldigt 
restriktivt. Bullerregler och krav på tillgänglighet är två av de största 
hindren för konverteringsprojekt i detta sammanhang. Vid tillfället för 
studien låg bullerkravet för lägenheter på högst 55 dB utomhus vid 
fasaden. Den 1 juni 2015 höjdes bullergränsen från 55 till 60 dB för små 
lägenheter (högst 35 m2) med syftet att underlätta bostadsbyggandet 
(Regeringskansliet, 2015b). 
 

 Oförutsedda kostnader är en stor risk vid konverteringsprojekt vilket 

minskar lönsamheten. I många fall är det äldre och omoderna byggnader 

som konverteras. Det kan då exempelvis vara svårt att veta hur alla 

tekniska system fungerar eller hur skicket på stammarna är. Det finns även 



36 

en risk att ritningarna inte stämmer överens med verkligheten. En 

konsekvens av detta är att de kan uppstå problem under 

konverteringsprocessen som man inte hade räknat med. Detta i 

kombination med byggreglerna leder till konverteringsprojektet blir 

mindre kostnadseffektivt och därmed mindre lönsamt. Riskerna för 

oförutsedda kostnader tenderar att minska desto mer erfarenhet aktörerna 

har.  

I studien behandlades även hyresregleringen på den svenska bostadsmarknaden. 

Angående hyresregleringen drogs slutsatsen att det inte var en särskilt återhållande 

faktor (jämfört med de tre ovan nämnda faktorerna) för antalet genomförda 

konverteringar (Schultz & Shaw, 2014).  

”A new life: conversion of vacant office buildings into housing” är en studie av 

Remøy och Van der Voordt (2007) från Delft University i Nederländerna. Syftet 

med studien var att med hjälp av en fallstudie undersöka möjligheterna med att 

konvertera kontorsbyggnader med långsiktig vakansgrad till bostäder. Utifrån 

finansiella, funktionella, strukturella, tekniska och estetiska faktorer identifierades 

framgångsfaktorer och risker. Vakanta kontorsbyggnader leder till finansiella 

problem för ägarna och sociala problem för samhället, exempelvis vandalism, 

övergivna och nedgångna stadsdelar. Ur en hållbarhetssynpunkt är konverteringar 

starkt motiverade, den viktigaste förutsättningen är dock att det är ekonomiskt 

genomförbart (Remøy & Van der Voordt, 2007). Remøy och Van der Voordt 

(2007) pekar ut tre källor till risker i konverteringsprojekt: 

 Byggnaden – ett problem är äldre byggnader där tillgänglig information 

och ritningar inte alltid stämmer. Det kan innebära dolda kostnader som är 

svåra att förutse. Ytterligare ett problem som nämns i studien är att 

kostnaderna för att konvertera en byggnad till bostäder är för höga jämfört 

med inkomsterna som bostäderna genererar. 

 

 Marknaden – författarna fann ett starkt samband mellan målgrupp, läge 

och konverteringskostnader. Desto högre krav som ställs från 

målgrupperna desto högre blir konverteringskostnaderna. Beroende på hur 

marknaden ser ut kan det i vissa fall vara svårt att sälja bostäderna efter en 

konvertering. 
 

 Kommunen – återigen tas planprocessen och dess långa ledtider upp som 

ett problem. Ett gott samarbete med den berörda kommunen är därför 

fördelaktigt. 

Remøy och Van der Voordt har också genomfört studien ”Adaptive reuse of office 

buildings into housing: Opportunities and risks” (2014).  Studien har redan nämnts 

i avsnittet om förutsättningar och framgångsfaktorer men studien behandlar även 



 

 

 

risker i konverteringsprojekt. Tidigt i studien påpekar författarna att den 

ekonomiska osäkerheten är en starkt bidragande faktor till att få konverteringar 

genomförs (Remøy & Van der Voordt, 2014). Andra hinder som nämns i 

litteraturstudien är fysiska aspekter, läge, lagliga aspekter samt ett gap mellan 

utbud och efterfrågan på fastighetsmarknaden. I fallstudien kommer författarna 

fram till ett flertal slutsatser (Remøy & Van der Voordt, 2014):  

 Höga konverteringskostnader orsakades av höga krav på utseendet (både 

internt och externt) samt höga krav på komfort hos målgruppen. Låga 

konverteringskostnader uppnåddes då få åtgärder utfördes på fasaden och 

när planlösningen lätt kunde anpassas.  

 

 En risk med äldre byggnader är att det kan finnas asbest som måste 

avlägsnas vilket innebär stora kostnader. 
 

 Utformningen av slutprodukten är viktig. Det finns en risk att lägenheter 

är svåra att sälja för utgångspriset, exempelvis lägenheter med låg takhöjd 

och fönster enbart åt norr. Även om efterfrågan på bostäder är stor så finns 

det ett samband mellan kvalitet och betalningsviljan. 

 

 Översiktsplaner och detaljplaner som inte medger bostäder och där 

kommunen inte tillåter undantag är ett problem som leder till långa 

processer vilket i sin tur påverkar lönsamheten negativt. Det är i många 

fall svårt att uppfylla de krav som ställs från kommunens håll.  

 

 Det är även svårt och kostsamt att uppfylla byggregler, exempelvis 

bullerregler och brandsäkerhetsregler. Kommunen är inte alltid villig att 

samarbeta i dessa frågor vilket försvårar processen.  

 

Sammanställning av de största problemen och riskerna som har identifierats 

för konverteringsprojekt: 

 Ekonomi 

- Dyr, osäker och komplicerad ombyggnadsprocess. 

- Risken för oförutsedda kostnader är stor, särskilt då varje projekt är unikt. 

Det kan finnas dolda problem som uppdagas under byggnadsprocessen 

som måste åtgärdas och därmed ökar kostnaderna. 

- Desto högre krav som ställs av målgruppen, desto högre blir kostnaderna. 

- Hyresintäkterna är inte tillräckligt stora. På den svenska marknaden ses 

hyresregleringen som en bidragande orsak till att ägarnas intäkter 

begränsas.  

- Det finns ingen garanti att en bostad kan säljas eller hyras ut. 
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 Byggregler 

- Regelverket leder till stora byggkostnader i de fall där större åtgärder 

behöver genomföras för att uppfylla kraven. 

- Samma byggregler som gäller för nybyggnad tillämpas vid konverteringar. 

- Bullerregler och tillgänglighetskrav är särskilt problematiska i detta 

sammanhang. 

 

 Planprocessen 
- Detaljplaner är för detaljerade och precisa. 
- Långa ledtider för detaljplaneprocessen.  
- Risk finns att kommunen inte är villiga att samarbeta eller har andra 

intressen. 

4.3 Strategier och förändringar för att främja 

konverteringar  

För att genomföra ett lyckat konverteringsprojekt och uppnå ekonomisk lönsamhet 
är det viktigt att arbeta för att förebygga de problem och risker som finns. En god 
kännedom av problematiken och hur den ska hanteras är en förutsättning för 
genomförandet av en konvertering. Detta avsnitt kommer att ta upp ett antal 
strategier och förändringar som skulle kunna reducera dessa problem och risker 
som har identifierats tidigare i detta kapitel. 

4.3.1 Flexibilitet 

På lång sikt är anpassningsbara kontorsbyggnader ett sätt att hantera vakanta 

kontorsbyggnader (Remøy & de Jong Wiechert Schenk, 2011). Vid utvecklingen 

av nya kontor bör hänsyn tas till att fastigheten i framtiden kan komma att ändras 

för andra ändamål än vad som är avsett i första hand. En mer flexibel fastighet, 

exempelvis en anpassningsbar planlösning leder till lägre konverteringskostnader 

(Remøy & Van der Voordt, 2014). För investerare i fastigheten och framtida 

användare kan detta vara fördelaktigt. Det finns tre argument för att investera i 

anpassningsbara kontorsbyggnader: efterfrågan på hållbara investeringar, 

riskhantering och ökat framtida värde (Remøy & de Jong Wiechert Schenk, 2011). 

Det framtida värdet är svårt att avgöra då det är svårt att förutspå när och om en 

byggnads användning behöver ändras. 

Remøy & de Jong Wiechert Schenk (2011) beskriver tillvägagångssätt för att öka 

flexibiliteten och anpassningsbarheten vid utveckling av nya kontor. På så sätt kan 



 

 

 

värdet på lång sikt öka. Vidare menar de att konstruktionsmetoder behöver ändras 

för kontorsbyggnader, även medvetenheten tidigt i planeringsfasen behöver 

förbättras för att öka flexibiliteten.  

Kontorsbyggnader som är byggda och utvecklade av aktörer som har för avsikt att 

hyra ut eller sälja byggnaden är mindre anpassningsbara än kontorsbyggnader där 

aktörer som själva äger och bedriver verksamhet har byggt och utvecklat 

byggnaden. På lång sikt gynnas aktörer som själva äger och bedriver verksamhet 

i byggnaden genom att utveckla kontorsbyggnader med hög flexibilitet och 

anpassningsbarhet (Arge, 2005). Generellt sett har investerare lite kunskap om 

byggnadens kvalitet då de mest fokuserar på fastigheten som en tillgång. 

Fastighetsutvecklare däremot besitter kunskapen för att utveckla en mer flexibel 

fastighet (Remøy & de Jong Wiechert Schenk, 2011). Problematiken ligger i att 

kostnaderna blir högre, därmed behöver kunder samt investerare inse värdet av en 

högre flexibilitet i fastigheten för att vara beredda att betala en högre kostnad 

(Arge, 2005). För att främja utvecklingen av flexibla fastigheter behöver 

fastighetsutvecklare promota de positiva fördelana med flexibla fastigheter för 

investerare och kunder för att på så sätt öka kunskapen och möjligheterna hos 

dessa grupper. Aktörer som utvecklar fastigheter med avsikt att sälja vidare till 

investerare har däremot ofta på kort sikt små incitament angående flexibiliteten då 

de inte gynnas av det på lång sikt (Arge, 2005). En nyckelfaktor i detta fall är 

enligt Remøy & de Jong Wiechert Schenk (2011) fastighetsutvecklares sociala 

ansvar.   

 

”You cannot predict or control adaptability. All you can do is make room for it.” 

(Brand, 1994) 

4.3.2 Planprocessen 

En förutsättning för att genomföra en konvertering är att detaljplanen medger 
bostäder. I de fall då detaljplanen måste ändras kommer konverteringen att ta 
avsevärt längre tid än om detaljplanen redan medger bostäder. De långa ledtiderna 
för planprocessen i kombination med allt för detaljerade detaljplaner utgör ett 
problem. Ett gott samarbete med kommunen underlättar processen. Innan 
konverteringsprojektet börjar bör överenskommelser göras med kommunen för att 
få till ett så bra samarbete som möjligt (Remøy & Van der Voordt, 2007).  

Gällande detaljplaners utformning så skulle en mer öppen och förenklad detaljplan 
underlätta konverteringar. De långa ledtiderna skulle kunna förkortas genom fler 
handläggare. För att minska riskerna och kostnaderna i planprocessen krävs det att 
resurser läggs på att undersöka ifall ett konverteringsprojekt är lämpligt eller ej. 
Det är viktigt att byggherren säkerställer att de har lösningar på alla tänkbara 
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punkter där man kan tänkas få anmärkningar i planprocessen (Schultz & Shaw, 
2014).  

Från entreprenörers sida är det svårt att påverka planprocessen i någon större 
utsträckning. Förändringar i processen behöver initieras av staten. År 2013 
genomfördes en utredning (SOU 2013:34) där möjligheterna för en effektivare 
plan- och bygglovsprocess undersöktes. Regler gällande genomförandet av 
detaljplaner sågs över. Utredningen undersökte även möjligheterna att förenkla 
och förkorta plan- och bygglovsprocessen genom att se över krav på detaljplan, 
bygglov och möjligheterna att använda att använda enkelt planförfarande 
(Regeringskansliet, 2015a). Bland annat föreslås det att kungörelsen och 
granskningsskedet i planprocessen ska tas bort. Granskningsskedet föreslås 
ersättas av en enklare procedur (Statens offentliga utredningar, 2013). I januari 
2015 trädde en ny lag i kraft där ett normalt förfarande ersattes av utökat 
förfarande och enkelt förfarande ersattes av standardförfarandet (Boverket, 2015). 
Standardförfarandet och utökat förfarande förklaras i avsnitt 3.2.2. 
Lagändringarna syftade till en enklare planprocess. Andra relevanta förslag som 
tas upp i SOU 2013:34 är att det ska bli enklare att upphäva detaljplaner där 
genomförandetiden har löpt ut, gällande grannehörande (berörda sakägare 
informeras och får möjlighet att yttra sig) så föreslås att endast den som har 
framfört invändningar som inte har tillgodosetts inför beslut om bygglov ska få 
överklaga. Det föreslås även att det ska framgå i PBL att bostadsbyggande och 
utveckling av bostadsbeståndet är ett allmänt intresse. I översiktsplanen bör det 
framgå hur kommunen avser att tillgodose behovet av bostäder under en 10-
årsperiod (Statens offentliga utredningar, 2013). Schultz & Shaw (2014) tar upp 
möjligheten att det vid konverteringar borde kunna räcka att söka bygglov för att 
få ändra användningen. Enligt dagens reglering måste detaljplanen ändras om den 
inte medger bostäder, sedan kan bygglov sökas.  

4.3.3 Bygglov 

Vid konvertering av lokaler till bostäder krävs ett bygglov enligt PBL. I andra 
länder finns liknande regler. Ett exempel är England men i maj år 2013 skedde 
kontroversiella ändringar angående planprocessen i landet. Under en 3-årsperiod 
beslutades det av regeringen att det inte behövs något bygglov för att konvertera 
kontorslokaler till bostäder. Syftet var att öka antalet konverteringar från kontor 
till bostäder. En del kritik riktades mot beslut, kritiker menade att det finns en risk 
att de nya reglerna ökar trenden att konvertera lokaler till bostäder så mycket att 
verksamheter blir lidande och att arbetsmöjligheter försvinner (BBC, 2013). Den 
13 oktober 2015 beslutades det att ändringen angående slopat bygglov skulle bli 
permanent (Gov.uk, 2015). Det finns ett antal områden som undantas från de nya 
reglerna fram till år 2019 (TLT, 2016). 

London Councils, en partiöverskridande organisation som representerar London 
och dess 32 stadsdelar har genomfört en rapport om vilka effekter slopandet av 



 

 

 

bygglovet för konverteringar har fått i London. London är en av de städer som har 
påverkats mest av slopandet av bygglovet. Det är särskilt den höga efterfrågan på 
bostäder samt brist på mark att bygga på som har bidragit till detta. Ändringarna 
resulterade i att fler konverteringar kunde genomföras och mellan maj år 2013 och 
april år 2015 togs 16 600 nya bostäder fram i London genom konverteringar från 
kontor till bostäder. Samtidigt minskade beståndet av kontorslokaler med hela 
840 000 m2. Antalet bostäder ökade i London men det medförde också en del 
negativa effekter. Rapporten från London Councils tar upp ett antal olika effekter 
som slopandet av bygglov för konverteringar har resulterat i (London Councils, 
2015): 

 Ökade kontorshyror – Vissa stadsdelar rapporterade att markvärden 
påverkades vilket i sin tur hotar lönsamheten vid utveckling/renovering av 
dessa kontor, även i områden där efterfrågan på kontor är stor. 
 

 Minskad lönsamhet för lokala kontorsmarknader – Detta skede särskilt i 
områden i utkanterna av London. Minskningen av kontorslokaler 
resulterade i en minskad lönsamhet för verksamheter samt en minskad 
tillgänglighet på service i områdena. Liknande fenomen konstateras i en 
rapport som berör konverteringar i New York där mest kontor i B och C-
lägen har konverterats till bostäder och hotell. Minskningen av 
kontorslokaler riskerar enligt rapporten att leda till ett underskott på 
kontor vilket i sin tur leder till att företag med hög tillväxt söker sig till 
andra kontorsmarknader (A&M Real Estate Advisory & JRT Realty 
Group Inc, 2013). 
 

 Bristfälliga bostäder – Flertalet bostäder som har byggts är av dålig 
kvalitet och är inte hållbara. Slopandet av bygglovet har gjort att lokala 
myndigheter inte kan säkerställa att kontor som konverteras till bostäder 
uppfyller alla de krav som ställs, exempelvis gällande yta, ventilation och 
belysning. London Council påpekar att behovet av bostäder inte bör 
uppnås på bekostnad av kvaliteten. 
 

 Minskat antal prisvärda bostäder – Förändringen resulterade i att fler 
bostäder kunde tas fram men på bekostnad av prisvärdheten för 
bostäderna. 
 

4.3.4 Byggregler 

Uppfyllande av byggregler kan innebära stora kostnader i konverteringsprojekt, 
enligt dagens regler så gäller nybyggnadsregler även för ombyggnationer 
(Regeringskansliet, 2016a). Hur stora dessa kostnader är skiljer sig från projekt till 
projekt, byggnadens förutsättningar och dess egenskaper innan en konvertering 
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sker spelar en stor roll. För att främja antalet konverteringar och underlätta dessa 
är avsteg från byggregler ett alternativ. Problematiken är att för stora och för 
många avsteg inte kan göras utan alldeles för stor negativ påverkan på bostadens 
kvalitet (Schultz & Shaw, 2014). Det som i sin tur kan påverka de boende negativt, 
t.ex. hälsan till följd av för mycket buller eller otillräcklig ventilation. För 
exempelvis studentboenden finns det önskemål från aktörer inom branschen att 
kunna göra större avsteg från byggregler. Huvudargumentet är att det rör sig om 
boende över en kortare period samt att det finns en stor brist på denna typ av 
bostäder (Schultz & Shaw, 2014).   

Frågan är alltså i vilken utsträckning avsteg från byggregler ska få göras. Det finns 
dock en osäkerhet i vilka avsteg som får göras och det måste prövas från fall till 
fall. Enligt BBR 1:223 är förutsättningarna för att avsteg ska få göras att 
byggnaden antas uppnå godtagbara egenskaper. Avsteg får göras om det med 
hänsyn till tekniska eller ekonomiska skäl, eller om ändringens omfattning, är 
oförsvarligt att genomföra en viss åtgärd. Avsteg får även göras om man 
därigenom kan bibehålla byggnadens kulturvärden eller andra väsentliga boende- 
eller brukarkvaliteter (BBR 1:223). Avsteg från byggreglerna får dock aldrig 
medföra en oacceptabel risk för människors säkerhet eller hälsa enligt samma 
stycke. 

Schultz och Shaw (2014) konstaterar att marknaden inte efterfrågar de krav som 
ställs och att en lättnad på reglerna skulle underlätta konverteringar. 
Tillämpningen av byggregler skulle kunna ske på ett mer selektivt sätt för att 
främja konverteringar. Särskilt med tanke på att förutsättningarna skiljer sig 
mycket åt i konverteringsprojekt. (Schultz & Shaw, 2014).   

För närvarande finns det ett lagförslag som ska möjliggöra så kallad 
återbostadisering. Näringsdepartementet föreslår en ny bestämmelse i PBF som 
innebär att ”utformnings- och egenskapskraven på bostäder som tillkommer 
genom ändrad användning av utrymmen i flerbostadshus ska ställas med 
utgångspunkt i utformningen och egenskaperna hos befintliga bostäder i huset” 
(Regeringskansliet, 2016b). Vid prövning av dessa ärenden ska därmed inte 
nybyggnadsreglerna tillämpas. Förslaget har tidigare i år varit ute på remiss. Syftet 
är att tillgängliggöra fler bostäder i befintliga flerbostadshus, det ska bli enklare 
att återbostadisera utrymmen som tidigare fungerat som bostäder men som 
exempelvis byggts om till kontor. Bestämmelserna är dock bara tillämpliga vid 
ändrad användning och gäller inte vid ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad 
(Regeringskansliet, 2016b). 

År 2016 genomfördes ett antal regelförenklingar i BBR med syftet att underlätta 
byggande. Bland annat har nya föreskrifter och allmänna råd tagits fram för att 
tydliggöra kravnivåerna vid ombyggnad. Centrala begrepp, exempelvis 
”byggnadens förutsättningar” och ”ändringens omfattning” förtydligades för att 
klargöra innebörden. Avsikten med förändringarna som genomfördes var en ökad 
tydlighet kring råden och därmed en enhetligare rättstillämpning i samband med 
ändring av byggnader (Boverket, 2017).  



 

 

 

4.3.5 Minskade kostnader 

Många av de problem och risker som finns med konverteringsprojekt påverkar 
kostnaderna. För att minska kostnaderna är det viktigt att försöka förebygga och 
undvika de problem och minimera de risker som finns. Då varje 
konverteringsobjekt är unikt så är det i många fall svårt att förutse problem som 
kan uppstå under processens gång (Remøy & Van der Voordt, 2007). För att 
minska oförutsedda kostnader under projektets gång är det viktigt att tidigt i 
processen försöka identifiera eventuella problem i byggnaden som senare kan 
behöva åtgärdas (Remøy & Van der Voordt, 2007; Schultz & Shaw, 2014). För att 
lättare kunna identifiera problem tidigt i processen är samarbete och utbyte av 
erfarenheter mellan aktörer en stor framgångsfaktor (Ullsten & Svensson, 2010). 
Det är dock ingen självklarhet med tanke på att aktörerna (fastighetsägarna) 
konkurrerar med varandra inom branschen. Risken tenderar att minska desto mer 
erfarenhet aktörerna har vilket bör ge ökade incitament för aktörer att samarbeta 
med varandra. Företag som ägnar sig åt förädling ser ofta oförutsedda kostnader 
som ett mindre problem än vad övriga aktörer gör. Det motiveras med att de har 
en plan över hur man ska agera vid avvikelser från det som har planerats i 
projekteringsstadiet (Schultz & Shaw, 2014).  

Ekonomiska styrmedel skulle kunna vara ett alternativ för att underlätta 
konverteringar. Det ses dock inte som ett tillräckligt slagkraftigt alternativ utan det 
finns andra faktorer som är mer avgörande, särskilt planprocessen och byggregler. 
Nackdelen med styrmedel (subventioner) är i detta fall att de påverkar marknaden 
på ett negativt sätt. På lång sikt resulterar det i en snedvriden marknad som inte 
följer sin naturliga utveckling. Då subventionen tas bort blir det problematiskt att 
få ihop den ekonomiska kalkylen (Schultz & Shaw, 2014). Ur ett kortsiktigt 
perspektiv skulle subventioner kunna vara en lösning. På lång sikt är däremot 
subventioner inte ett lika bra alternativ i detta fall.  

Genom att minska risken i konverteringsprojekt kan också 
finansieringskostnaderna minska då det blir billigare att ta lån. Det finns alltså 
ytterligare incitament för byggherrar än de som redan nämnts för att minska risker 
i konverteringsprojekt. Den ekonomiska lönsamheten gynnas exempelvis av att 
sälja lägenheterna innan byggstart då detta leder till lägre risk och därmed lägre 
finansieringskostnad (Remøy & Van der Voordt, 2014). Visningslägenheter som 
illustrerar den färdiga produkten underlättar försäljning och kan därmed leda till 
lägre risk.  
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5. Fallstudie 

I detta kapitel presenteras inledningsvis en sammanställning av resultatet från 
fallstudien. Därefter redogörs för de olika intervjuer som genomförts och de 
projekt som har studerats.   

5.1 Sammanställning av resultat 

I tabellen följande tabeller presenteras datum och längd för de intervjuer som 
genomförts samt en sammanställning av resultatet från fallstudien. 

 

Tabell 1. Datum och längd av genomförda intervjuer. 

Organisation Tidpunkt Längd 

MKB 2017-04-03 1 h 10 min 

Bostadsbolaget 2017-04-04 30 min 

Aros Bostad 2017-04-05 40 min 

Stena 
Fastigheter 

2017-04-06 45 min 

Skanska 2017-04-11 54 min 

Stadsbyggnads-
kontoret, Malmö 

kommun 

2017-04-12 30 min 
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Tabell 2. Sammanställning av undersökta projekt i fallstudien. 

Företag / 

Projekt 

Typ av 

lokal 

BR/

HR 

Antal nya 

lägenheter  

Behövde 

detaljplan 

ändras? 

Största 

utmaning 

MKB / Lokal 

till hem 

Blandat HR 220 Nej Osäkerheten 

Bostadsbolaget Blandat HR - Ja, endast i 

större 

projekt 

Oförutsedda 

kostnader 

Aros Bostad / 

Tegeludden 17 

Kontor BR 102 Ja Byggregler / 

Befintligt skick 

Aros Bostad / 

Tegeludden 11 

Kontor BR 119 + 18 

radhus 

Ja Byggregler / 

Befintligt skick 

Aros Bostad / 

Vargens Vret 

Högskola BR 50 + 13 

radhus 

Ja Byggregler / 

Befintligt skick 

Aros Bostad / 

Lothar 3 

Kontor BR 23 Nej Byggregler / 

Befintligt skick 

Stena 

Fastigheter / 

Brahehus 

Kontor HR 15 Nej Byggregler / 

Oförutsedda 

kostnader 

Stena 

Fastigheter / 

Kilen 

Vind HR 29 Nej Byggregler / 

Oförutsedda 

kostnader 

Stena 

Fastigheter / 

Pilåkern 

Butik HR 8 Ja Byggregler / 

Oförutsedda 

kostnader 

Skanska / 

Nacka Strand 

Kontor BR 268 Ja Byggregler 

Skanska /  

Kista 

Kontor HR 420 Ja Byggregler 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabell 3. Sammanställning av undersökta projekt i fallstudien. 

Företag / Projekt Stad Äger 

byggnad?  

Byggt flexibla 

bostäder? 

MKB / Lokal till hem Malmö Ja Nej 

Bostadsbolaget Göteborg Ja Nej 

Aros Bostad / Tegeludden 17 Stockholm Nej Nej 

Aros Bostad / Tegeludden 11 Stockholm Nej Nej 

Aros Bostad / Vargens Vret Västerås Nej Nej 

Aros Bostad / Lothar 3 Västerås Nej Nej 

Stena Fastigheter / Brahehus Malmö Ja Nej 

Stena Fastigheter / Kilen Lund Ja Nej 

Stena Fastigheter / Pilåkern Malmö Ja Nej 

Skanska / Nacka Strand Stockholm Nej Nej 

Skanska / Kista Stockholm Nej Nej 

 

Tabell 4. Sammanställning från fallstudien. 

Företag Subvention en 

lösning? 

Slopat bygglov en 

lösning? 

MKB Nej Nej, lättnader bör ges 

Bostadsbolaget Nej Nej, lättnader bör ges 

Aros Bostad - Nej 

Stena Fastigheter - Nej, lättnader bör ges 

Skanska - Nej 
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Tabell 5. Sammanställning från fallstudien. 

Företag Borde fler 

avsteg från 

byggregler få 

göras? 

Hur upplevs 

samarbetet med 

kommunen i 

planprocessen? 

Samarbete med 

andra företag med 

erfarenhet från 

konverteringar? 

MKB Både ja och nej Bra Nej 

Bostadsbolaget - Varierar, generellt bra Nej 

Aros Bostad Ja Byråkratiskt och 

”stelbent” 

Nej 

Stena Fastigheter Ja En aning osmidigt och 

tar för lång tid 

Nej 

Skanska Ja Bra, tillmötesgående Nej 

 

5.2 MKB Fastighets AB 

MKB Fastighets AB är ett fastighetsbolag som är helägt av Malmö Stad och är ett 
av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. MKB är verksamma i Malmö, de 
utvecklar och förvaltar boende med hyresrätter som upplåtelseform (MKB, 2017). 
Till skillnad från många andra fastighetsbolag är MKB:s styrelse politiskt tillsatt. 
Styrelsen utser VD som i sin tur utser bolagets ledningsgrupp (MKB, 2017). I 
beståndet finns cirka 22 500 lägenheter och 1 100 kommersiella lokaler vilket gör 
MKB till Malmös största fastighetsbolag. Ungefär en sjättedel av Malmöborna bor 
i en fastighet som ägs av MKB och av det totala bostadsbeståndet i Malmö är 
marknadsandelen 15 % (MKB, 2014).  

År 2015 initierade MKB ett projekt vid namn ”Lokal till hem”, syftet var att 
komplettera bolagets nyproduktion av bostäder med ombyggnation av lokaler i det 
befintliga beståndet till bostäder. Lokalerna som omvandlades var bland annat 
kontor, butikslokaler, gruppboenden och förskolor. Även svårare objekt såsom 
källare och vindar i det befintliga beståndet byggdes om. Många av lokalerna hade 
tidigare varit lägenheter som omvandlats till lokaler. Projektet genomfördes för att 
möta det stora behovet av nya bostäder i Malmö. Totalt bidrog projektet med 220 
nya lägenheter i Malmö. MKB själva beskriver det som ett tids- och 
kostnadseffektivt sätt att förtäta staden. Trots stora insatser blev projektet 
kostnadseffektivt i förhållande till nyproduktion. En starkt bidragande orsak till 
detta var att infrastruktur (ex. belysning och sophämtning) redan fanns etablerat i 
många av de områden där de nya bostäderna togs fram (MKB, 2016).  



 

 

 

Projektet ”Lokal till hem” krävde en tydlig organisation för att genomföras på 
bästa sätt. Med hjälp av en styrgrupp förankrades projektet i ledningsgruppen. 
Styrgruppen bestod av VD, projektledare, fastighetschef samt en representant från 
MKB:s fastighetsförvaltare. För att förankra projektet i organisationen tillsattes en 
projektgrupp. Projektgruppen ansvarade för de praktiska frågorna och bestod av 
medarbetare från förvaltningen. Under projektets gång fick projektgruppen en 
expert- och rådgivarroll då medarbetarna i gruppen bidrog med lång erfarenhet 
från exempelvis upphandlingar, bygglovsansökningar och underhåll. MKB 
påpekar att projektet krävde engagemang och hårt arbete från hela organisationen. 
Flexibilitet och förmåga att ompröva inarbetade mönster vara andra viktiga 
aspekter (MKB, 2016). 

Processen i ”Lokal till hem” kan sammanfattas i sju steg (MKB, 2016): 

1. Inventering av beståndet 
Medarbetare fick i uppdrag att inventera olika områden i Malmö och 
skicka in förslag på lokaler eller utrymmen med potential att konverteras 
till bostäder. Totalt resulterade detta i en lista på 700 potentiella objekt. 
 

2. Sålla bland potentialen 
Nästa steg i processen var att sålla bland förslagen. Detta gjordes för att 
hitta de inom budget och tidsram genomförbara objekten. Objekten som 
tagits fram i det första steget delades in i fyra olika kategorier. Omöjliga 
objekt rensades bort för att spara tid och resurser. Dessa objekt valdes bort 
pga. exempelvis för dålig ventilation, för lite fönsteryta. Enkla objekt var 
lokaler där processen för konvertering kunde sättas igång utan en större 
insats, t.ex. lokaler som tidigare varit lägenheter. Vanliga objekt är den 
tredje kategorin, dessa objekt krävde i vanlig ordning bygglov för att ändra 
användningen av lokalen. Den sista kategorin var källare, dessa objekt sågs 
som svåra men inte omöjliga. 
 

3. Fördela arbete och ta ansvar 
Förvaltare i organisationen fick ansvar för lokaler som skulle omvandlas i 
deras respektive område. Detta gjordes för att öka graden av engagemang 
och ansvarskänsla. För en mer effektiv hantering hade projektgruppen 
ansvaret över större och svårare objekt (ex. källare eller större lokaler).  
 

4. Förankring i organisationen 
Detta steg visade sig ta längre tid än väntat då projektet utmanade rutiner 
och invanda arbetsmetoder. Kreativitet lyfts fram som en viktig faktor, 
särskilt med tanke på den korta tidsramen. På ett år skulle MKB genomföra 
ett projekt som egentligen skulle ta minst två år. För att lyckas med detta 
och skapa prisvärda bostäder behövde funktion gå före estetik, ett ovant 
tankesätt i en bransch där totalrenovering är vanligast. 
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5. Ansöka om bygglov – Upphandla entreprenörer 

För att genomföra projektet goda samarbeten med partners och 
entreprenörer viktigt. De flesta av konverteringarna i projektet krävde 
bygglov och ansökningarna hanterades centralt av projektgruppen. Totalt 
skickades 275 bygglovsansökningar in under året (2015). 
Upphandlingarna av entreprenörer sköttes främst av förvaltarna, i vissa fall 
hanterades det centralt av projektgruppen. Den korta tidsramen uppfattades 
av vissa entreprenörer som avskräckande, därför var det viktigt för dessa 
att få förståelse för det stora behovet av nya bostäder i Malmö.  
 

6. Jobba hårt 
Under denna fas skedde själva ombyggnaderna. För att bli klara i tid fick 
entreprenörer och installatörer samsas om tid och utrymme. Det krävde 
hårt arbete, god projektledning, goda relationer och dialog mellan 
förvaltare och entreprenörer. Inom loppet av några månader färdigställdes 
220 lägenheter. 
 

7. Inspektion och besiktning av lägenheterna 
För att säkerställa att lägenheterna mötte alla krav och standarder 
genomfördes slutligen en inspektion och slutbesiktning av dessa. 
 

Antal omvandlade hem per typ, totalt 220 st. (MKB, 2016): 

 Tvättstugor: 54  

 Kontor (kommersiella lokaler): 33  

 Butiks- och affärslokaler (kommersiella): 20  

 Grupp- och LSS-boenden: 14  

 Förskolor: 13  

 Källare: 11  

 Vindar: 22  

 Övrigt: 53  

 

Respondenten på MKB ingick i den styrgrupp som tillsattes för projektet. Under 
år 2015 hade MKB som mål att få fram 500 nya bostäder i Malmö. För att nå detta 
målet var MKB tvungna att se över sitt bestånd och utvärdera olika möjligheter att 
få fram nya bostäder. Detta mynnade ut i projektet ”Lokal till hem”. Initialt lades 
det stora resurser på att identifiera lämpliga lokaler att konvertera till bostäder. 
Projektet utmärker sig genom sin korta tidsfrist och stora volym, inom loppet av 
ett år skulle de nya bostäderna tas fram och stå färdiga för inflyttning. Det ställde 
i sin tur stora krav på organisationen. Det viktigaste var att få fram lägenheter, 
estetiken hamnade i andra hand. I projektet skedde ett visst chanstagande för att 
klara den utsatta deadlinen, exempelvis inleddes i vissa fall projekteringen och 



 

 

 

upphandling av entreprenörer innan bygglov hade beviljats. En grundregel för 
ombyggnaderna var att kalkylen måste gå ihop, annars är konverteringen inte 
genomförbar. De flesta av byggnaderna ägs och förvaltas fortfarande av MKB. 
Bara enstaka av byggnaderna och lokalerna som konverterades i projektet har 
sålts, bland annat en del av byggnaderna i Rosengård.  

I projektet ”Lokal till hem” behövde inga detaljplaner ändras utan dessa medgav 
redan bostäder. De lokaler med en detaljplan som inte medgav bostäder valdes 
bort i projektet pga. den korta tidsfristen. Många av de lokaler som har 
konverterats i projektet har tidigare varit lägenheter. I planprocessen i andra 
projekt upplevs samarbetet med kommunen som bra, de är tillmötesgående och 
förstående.  

På frågan om ett slopat bygglov för konverteringsprojekt så finns det både för- och 
nackdelar. Ett nytt lagförslag är på gång i Sverige som handlar om 
återbostadisering. Det innebär i korta drag att om en lokal har varit en bostad 
tidigare och lokalen ska göras om till bostad igen, så ska lättnader på reglerna ges. 
Förslaget gäller dock endast för en ändrad användning och inte ombyggnation.  
Nybyggnadsregler ska inte gälla utan resten av byggnadens standard utgör en 
riktlinje för vilka lättnader som ska ges. Ett exempel som nämns är en fastighet 
med 100 lägenheter som inte är tillgängliga, vid ändring av en lokals användning 
i fastigheten måste de nya lägenheterna göras tillgängliga. Lagförslaget innebär då 
att undantag ges när lokalen görs om till lägenheter. Det är bra och nödvändigt att 
befintliga regler finns för att skydda individen, men ibland blir det orimliga 
konsekvenser till följd av dessa. Byggregler upplevdes inte som särskilt 
problematiskt i projektet ”Lokal till hem”, i detta finns en viss osäkerhet som man 
får räkna med. Angående avsteg från byggreglerna så bör dessa motiveras väl. Det 
bör finnas ett visst utrymme att göra avsteg så att inte allt är svart på vitt. I vissa 
fall upplevs det som att det finns en viss osäkerhet i vilka avsteg som får göras, i 
andra fall inte.  

MKB har inte samarbetat med andra aktörer som har erfarenhet från 
konverteringar i sitt projekt ”Lokal till hem”. Samtidigt nämns det som en 
möjlighet. I projektet lärde sig MKB den hårda vägen och problem under 
projektets gång var något som man hade räknat med. Lägenheterna som projektet 
resulterade blev bra trots utmaningen med den korta tidsfristen. Det är endast en 
lägenhet som kommer att göras om i ett senare skede, en källarlokal där 
planlösningen blev mindre bra. 

Den svåraste utmaningen i projektet ansågs vara att kunna leva med en viss 
osäkerhet och ge anställda i organisationen ansvar. Under hela projektets gång 
fanns det en viss osäkerhet. En förutsättning för projektet var att delegera ansvar 
till flertalet olika medarbetare inom organisationen vilket bidrog till den här 
osäkerheten då en del av kontrollen över projektet gick förlorad. Samtidigt hade 
projektet blivit svårare att genomföra om detta inte hade skett. Under intervjun 
påpekas det vid flertalet tillfällen att det är viktigt att ha modet och att våga. Med 
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tanke på att MKB är ett allmännyttigt bolag har de också bra förutsättningar för 
att våga mer. I denna process påpekas vikten av att framhäva nyttan med projektet 
i organisationen. Personalen och teamkänslan var avgörande för att lyckas med 
projektet. De viktigaste lärdomarna från projektet är att vara tydlig samt att kräva 
tydlighet tillbaka, exempelvis genom att sätta deadlines samt att följa upp. Ibland 
blir det stressat och pressat, därför är det viktigt att få människor att vilja göra 
saker och att de inser värdet av det. MKB som ett kommunalt bostadsbolag vill 
visa vägen för andra bostadsbolag vilket gör att det finns en viss prestige i det hela. 
Förhoppningen är att bidra till förändringar i branschen på sikt, som bland annat 
resulterar i att fler konverteringsprojekt genomförs. Det finns en tro om att många 
bostadsbolag hade kunnat göra bra affärer på just konverteringsprojekt.  

En ekonomisk subvention ses inte som ett särskilt bra alternativ för att främja 
konverteringsprojekt. Behövs en subvention så är det troligen något annat fel på 
marknaden som istället behöver åtgärdas.  

De nya lägenheterna som uppförts har inte byggts flexibelt för att lättare kunna 
anpassa användningsområdet i framtiden. Det motiveras bland annat med att 
Malmö som ligger i Öresundsregionen kommer att ha ett stort behov av bostäder 
under en lång tid framöver. Fokus har legat på att få fram bra lägenheter med god 
kvalitet. I andra projekt är det främst lokaler som byggs på ett flexibelt sätt, olika 
verksamheter ställer krav på att lättare kunna anpassa lokalen efter behov. Levande 
stadsdelar och gårdar lyfts fram som en viktig faktor, det är nödvändigt att ha en 
balans mellan verksamhet/aktiviteter och bostäder för att skapa attraktiva 
bostadsområden. 

5.3 Bostadsbolaget 

Bostadsbolaget är Göteborgs äldsta allmännyttiga bostadsföretag och ägs av 
Göteborgs Stadshus AB som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. Bostadsbolaget är 
verksamma i Göteborg och erbjuder hyresrätter och lokaler i ett attraktivt 
fastighetsbestånd med konkurrenskraftig och marknadsmässig hyressättning. De 
både förvaltar och utvecklar fastigheter. Målet är att vara Göteborgs ledande 
hyresvärd som utvecklar framtidens boende (Bostadsbolaget, 2017). 
Bostadsbolagets styrelse tillsätts politiskt och är helt självfinansierat. I beståndet 
finns cirka 24 000 lägenheter och 440 kommersiella lokaler (Bostadsbolaget, 
2017).  

Bostadsbolaget har under lång tid arbetat med att konvertera lämpliga ytor till 
bostäder. De flesta kontorsytor som inte har använts och som har varit lämpliga 
för konvertering har konverterats till bostäder sedan en lång tid tillbaka. På senare 
år har mindre lokaler i omfattningen ca. 3–5 lägenheter konverterats, dessa 
lokalytor har inte varit kommersiella. Ett exempel på ett projekt som genomförs 
just nu är en barnavårdscentral som byggs om till bostäder med särskild service. 



 

 

 

Bostäder med särskild service är lägenheter avsedda för personer med behov av 
stöd, exempelvis personer med funktionsnedsättningar. Lokalen har tidigare varit 
bostäder. Andra projekt som har genomförts är exempelvis butiker som 
konverterats till bostäder, en förutsättning var att dessa lokaler låg i lämpligt läge. 
Dessa är alltså olika typer av lokaler som har konverterats i Bostadsbolagets regi. 
Bostadsbolaget äger de byggnaderna och lokalerna som har konverterats. De har 
för avsikt att fortsätta att äga och förvalta dessa bostäder. 

I ett flertal av de konverteringsprojekt som har genomförts så har detaljplanerna 
inte medgivit bostäder, vilket har inneburit att dessa behövde ändras. Detta har 
endast skett i större projekt som resulterat i flertalet bostäder. Potentiella projekt 
som hade resulterat i ett fåtal bostäder anses inte lämpliga att genomföra då 
detaljplanen inte medger bostäder, kostnaderna hade helt enkelt blivit för stora och 
projekten hade med största sannolikhet inte blivit ekonomiskt lönsamma. 
Projekten som genomfördes där detaljplanen behövde ändras påverkades 
framförallt tidsmässigt, planprocessen anses ibland ta oproportionerligt lång tid 
och borde kunna gå fortare. Samtidigt finns det en förståelse varför planprocessen 
tar relativt lång tid. Det är mycket som är på gång i Göteborg och det är ofta större 
projekt som prioriteras vilket inte är överraskande. Det tar lika lång tid att ändra 
detaljplanen för ett projekt som resulterar i exempelvis 3 lägenheter som för ett 
projekt som resulterar i 200 lägenheter varpå det större projektet prioriteras vilket 
är ytterligare en anledning till att mindre konverteringsprojekt undviks där 
detaljplanen inte medger bostäder. För att underlätta planprocessen och för att den 
ska gå så smidigt och snabbt som möjligt försöker Bostadsbolaget förse 
kommunen med ett så komplett material och underlag som möjligt, detta för att 
minimera frågetecken från kommunens sida. Samtidigt kan inte allt för stora 
resurser läggas på att ta fram underlag till kommunen. Detta tar tid och resurser, 
vilket gör att det blir en form av balansgång mellan att ta fram tillräckligt underlag 
och material till kommunen samtidigt som allt för stora resurser inte kan läggas på 
detta. Samarbetet med kommunen under planprocessen upplevs väldigt olika och 
varierar också från fall till fall. Ofta beror det på vilken tjänsteman som behandlar 
ärendet och hur arbetsbelastade kommunen är vid tillfället. Generellt upplevs dock 
samarbetet med kommunen som väldigt bra. Det är svårt att förenkla 
planprocessen från kommunens sida, istället är det från politikers håll som dessa 
åtgärder i så fall behöver ske, exempelvis genom att införa lättnader i processen. 
Angående möjligheten att slopa bygglovet för konverteringar av kontor till 
bostäder så anses detta vara ett tveksamt alternativ. Bygglov finns där för en god 
anledning. Istället för att slopa bygglov bör möjligheter för lättnader innan 
bygglovet ses över. 

Angående byggreglerna upplevs kraven i vissa fall som för höga, exempelvis 
angående buller och tillgänglighet. Kraven kan i vissa fall vara direkt avgörande 
för om ett projekt går att genomföra eller ej. Kraven för tillgänglighet nämns som 
problematisk där tillgänglighetskrav ställs fullt ut för alla lägenheter i en fastighet, 
även om det inte nödvändigtvis behövs i alla lägenheter. Det är bra att kraven finns 
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men det kan i vissa fall försvåra och komplicera vilket resulterar i att det faller 
ifrån en del lägenheter samt att kostnaderna ökar. 

Det tycks finnas en viss osäkerhet i vilka avsteg från byggreglerna som får göras. 
Beskrivningen i BBR upplevs som luddig och om ett avsteg får göras kan skilja 
sig från fall till fall. Det kan exempelvis bero på vilken tjänsteman som handlägger 
ärendet, beslut kan skilja sig beroende på vem som är handläggare. Det påpekas 
att en viss osäkerhet får man alltid leva med när det gäller byggreglerna och vilka 
avsteg som får göras.  

Bostadsbolaget är en stor koncern med dotter- och systerbolag. De jobbar 
tillsammans med sina dotter- och systerbolag i dessa frågor och i dialog med 
staden. Respondenten påpekar att det ofta är liknande frågor som många har när 
det kommer till konverteringar, även hos privata aktörer. För att diskutera dessa 
frågorna har Bostadsbolaget underhållsträffar. Det personliga mötet är viktigt för 
att få flyt i projektet. På så sätt kan frågor luftas och diskuteras så att alla jobbar åt 
samma håll. 

Varje projekt innebär olika svårigheter. Exempelvis, i projekten där bostäder med 
särskild service byggs är det många olika aktörer som är inblandade. Ibland finns 
det en viss okunskap hos vissa aktörer som kan slå på ekonomin när problem 
uppstår och ändringar behöver ske. Det största problemet anses vara oförutsedda 
kostnader då det kan dyka upp överraskningar i ombyggnadsfasen vilket gör det 
svårt att bedöma de totala kostnaderna. Detta är särskilt vanlig då lokalen tidigare 
har varit en rålokal där hyresgästen genomfört egna ändringar i lokaler. Det finns 
då en risk att det inte finns ritningar på de ändringar som har genomförts eller att 
de tidigare ritningarna inte stämmer överens med den befintliga lokalen längre. 
Dessa överraskningsmoment får man räkna med i dessa fall och är svåra att göra 
något åt. För att minska och förebygga problemen med oförutsedda kostnader görs 
så grundliga undersökningar som är möjligt, kostnaderna för dessa undersökningar 
får dock inte bli för höga. Vid undersökning om ett konverteringsprojekt är 
lämpligt eller inte har Bostadsbolaget kompetensen att bedöma detta relativt 
snabbt. I organisationen finns projektansvariga och kvartersvärdar som har bra 
koll på om konvertering av en lokal eller utrymme är lämpligt eller inte. Frågan är 
sedan till vilken kostnad detta kan ske. I vissa fall kan det bli dyrt men 
konverteringen kan ändå genomföras om lokalen anses lämplig. Det viktigt att 
lägga ner rätt resurser, hur stora resurser som krävs kan vara svårt att bedöma. Vid 
bedömning av de ekonomiska förutsättningarna är uppskattade hyresintäkter 
viktiga att ta med. Lönsamhetskalkyler tas fram som underlag vid beslut, ett krav 
är att ett projekt ska vara ekonomiskt lönsamt. En ekonomisk subvention för 
konverteringsprojekt ses inte som en bra lösning utan de pengarna borde användas 
till andra ändamål. En subvention kan vara bra på kort sikt men är ingen bra 
lösning på lång sikt, det är bättre att låta marknaden sköta sitt. 

I de konverteringsprojekt som har genomförts i Bostadsbolagets regi har man inte 
byggt lägenheterna på ett flexibelt sätt i särskilt stor utsträckning. Mycket av det 
som byggs blir väldigt permanent. I Göteborg eftersträvas i många fall aktiva 



 

 

 

bottenvåningar. Vid nybyggnation tas det hänsyn till flexibiliteten i dessa 
bottenvåningar då man bedömer att behovet kommer att ändras efter tid.  

5.4 Aros Bostad 

Aros Bostad är ett relativt nytt fastighetsutvecklingsföretag som är verksamma i 
Mälardalen med särskilt fokus på Storstockholm. Sedan år 2006 har företaget 
tillsammans med olika kapitalpartners investerat i ett 20-tal projekt. Den totala 
arean för dessa projekt är ca 280 000 m2 med en total investeringsvolym om ca 6 
miljarder kronor. Aros Bostad är partnerägt vilket innebär att företaget ägs av 
medarbetare i bolaget. Samarbete sker med både utländska och svenska 
kapitalpartners för att finansiera projekt. Exempel på genomförda projekt är 
konvertering av skolbyggnader, kontorshus, kontoriserade sekelskifteshus, 
industrilokaler samt parkeringshus. Även projekt med nyproduktion förekommer 
(Aros Bostad, 2017a). 

Byggnaderna som har konverterats i Aros Bostads regi har sålts vidare till andra 
aktörer, Aros Bostad äger alltså inte byggnaderna som har konverterats. Projekten 
som har genomförts följs under garantitiden för att hjälpa till vid eventuella 
problem som kan uppstå. Gemensamt för alla projekten är att lägenheterna har 
bostadsrätten som upplåtelseform. Aros Bostad har drygt tjugo olika projekt i sin 
portfölj.  Ombyggnation ingår i bolagets affärsidé och totalt har Aros Bostad 
konverterat fyra olika fastigheter: 

 

 Tegeludden 17 

Fastigheten ligger på Gärdet i Stockholm och projektet slutfördes under sommaren 
år 2014. I fastigheten fanns tidigare kontor, dessa byggdes om till 102 moderna 
och efterfrågade lägenheter och penthouse. I byggnaden finns också tillgång till 
förskola och restaurang. 
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Figur 6. Tegeludden 17 (Aros Bostad, 2017d). 

Figur 7. Tegeludden 17 (Aros Bostad, 2017d). 



 

 

 

 Tegeludden 11 

Även denna fastighet ligger på Gärdet i Stockholm. Projektet var klart hösten år 
2011. Fastigheten var tidigare en kontorsfastighet och byggdes om till 119 
lägenheter. På taket byggdes även 18 radhus. 

 

Figur 9. Tegeludden 11 (Aros Bostad, 2017c). 

Figur 8. Tegeludden 11 (Aros Bostad, 2017c). 
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 Vargens Vret 

I Västerås färdigställdes år 2008 projektet Vargens Vret. En gammal tegelfastighet 
från år 1978 konverterades till 50 lägenheter med 13 stadsradhus på taket. 
Byggnaden har tidigare varit en högskola och innan dess bedrev Televerket/Telia 
verksamhet i byggnaden. Bostäderna byggdes med hög standard och designprägel. 

 Lothar 3 

Även detta projektet genomfördes i Västerås och var klart år 2009. Byggnaden vid 
namn Officershuset hade sedan 1950-talet varit kontoriserat och byggdes om till 
23 exklusiva sekelskifteslägenheter. Västerås Stad satte vissa restriktioner vid 
ombyggnaden då byggnaden har ett kulturhistoriskt värde.  I samband med 
ombyggnaden ställdes exempelvis krav på antikvarisk medverkan.  

Figur 10. Vargens Vret (Aros Bostad, 2017e). 

Figur 11. Officershuset, Lothar 3 (Aros Bostad, 2017b). 



 

 

 

I tre av de fyra aktuella projekten behövde detaljplaner ändras för att medge 
bostäder. Det var endast för Lothar 3 som detaljplanen inte behövde ändras 
Processen för att ändra en detaljplan tar ungefär 4–6 kvartal, sedan tillkommer en 
överklagandeperiod som kan variera från ett halvår till 3 år. Tidsmässigt kan 
processen ta ca. 3–4 år, i bästa fall 1,5 år. Tidsfaktorn är man medveten om när 
man går in i ett projekt och något som man tar med i beräkningarna. Ett av de stora 
problemen gällande detaljplaner som nämns är att kommunerna idag kräver 
mycket mer än vad de har gjort historiskt sett. Tidigare har detaljplaner varit mer 
översiktliga, idag har kravbilden på detaljplaner blivit betydligt högre och 
detaljplaner upplevs ibland som allt för detaljerade. Ett annat problem som nämns 
är avsaknaden av erfarna tjänstemän hos kommunerna. Mindre erfarna tjänstemän 
har generellt mindre kunskap om hur de ska hantera flexibilitet i detaljplanerna 
vilket påverkar exempelvis konverteringsprojekt. Processen upplevs bli mer 
byråkratiskt samtidigt som den tar längre tid. Generellt sett upplevs samarbetet 
med kommunen under planprocessen som en aning ”stelbent”, detta till följd av 
bl.a. juridiska hinder som är svåra att påverka. Eftersom tjänstemännen på 
kommunerna har ett regelverk att följa är det svårt för dessa att påverka 
planprocessen i någon större utsträckning, istället behöver åtgärder i så fall ske 
från politiskt håll. Tyskland nämns som ett exempel där vissa steg i planprocessen 
går att hoppa över. I detaljplanelagda områden med många bostäder behöver inte 
en enskild detaljplan för en fastighet ändras för att medge bostäder, förutsatt att 
vissa övergripande parametrar (volym, kulör, estetik etc.) uppfylls, utan endast 
bygglov krävs. Ett slopat bygglov för konvertering av kommersiella lokaler till 
bostäder ses som ett mindre bra alternativ. 

Vid överklaganden i processen nämns att personer som inte har någon anknytning 
till projekt ibland överklagar. Det finns en respekt för demokratin och rättigheten 
att överklaga men samtidigt påverkar dessa överklaganden projekten negativt 
genom att det drar ut på tiden och kostnaderna ökar. 

Byggregler upplevdes som en utmaning i konverteringsprojekten. Det handlar 
exempelvis om krav på tillgänglighet, buller, U-värden, energiförbrukning och 
ljusinsläpp. Idag gäller samma regler vid ombyggnation som vid nyproduktion. 
Det är enklare att uppfylla kraven vid nyproduktion. Vid ombyggnation behöver 
hänsyn tas till byggnadens befintliga skick vilket gör det svårare att uppfylla 
kraven. Det är viktigt att veta vad man ger sig in på i dessa projekt. Tidigare har 
reglerna för ombyggnation och nyproduktion sett lite annorlunda ut. Ett exempel 
som nämns är en äldre byggnad där Länsstyrelsen ställde krav på att behålla 
befintliga fönster. Dessa fönster uppfyllde inte ljudkraven men Aros Bostad tilläts 
göra ett undantag från byggreglerna i detta fall. Det har tidigare funnits större 
möjligheter för undantag och avsteg från byggregler vid ombyggnation där olika 
krav har varit svåra att uppfylla. Eftersom reglerna idag är de samma för 
nyproduktion och ombyggnation begränsas möjligheterna att göra avsteg, vilket i 
sin tur ökar kostnaderna och kan försämra slutprodukten. Ett exempel som nämns 
i sammanhanget är att en byggnadsinspektör kan säga att det är bättre att inte 
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bygga några balkonger alls än bygga balkonger som inte är tillgängliga. De kan 
helt enkelt inte godkänna en balkong som inte är tillgänglig, kravet gäller för alla 
eventuella balkonger i byggnaden. En lösning för att göra balkongerna tillgängliga 
är att installera en hiss, detta kostar mycket pengar samtidigt som långt ifrån alla 
har behov av en hiss som tar plats och inte är estetiskt tilltalande. Intentionerna 
med exempelvis tillgänglighets- och energikraven är goda men det kan också 
försvåra och orsaka problem. Det upplevs att det finns en viss osäkerhet i vilka 
avsteg som får göras och hur man ska tolka saker och ting. Samtidigt är det är inte 
enkelt att plocka bort eller förtydliga, det bör det finnas ett visst tolkningsutrymme. 

En av de största svårigheterna med ombyggnation är det befintliga skicket på 
byggnaden, exempelvis läge och bärighet. Konverteringsprojekten skiljer sig 
avsevärt från nyproduktion då man försöker nyttja åtminstone en del av den 
befintliga stommen. Kostnadsmässigt är det inte givet att en konvertering blir 
billigare än nyproduktion. En stomme har ett värde på ungefär 50 % av byggnaden 
och då borde en konvertering bli billigare, men så enkelt är det dock inte generellt 
sett. Problemen med en ombyggnation är exempelvis att byggnaden måste 
förstärkas för att klara nya laster. Konstruktionsförutsättningarna ser annorlunda 
ut idag än vad det har gjort historiskt sett vilket ställer nya krav på byggnader. Ett 
annat problem är husets befintliga yta, denna gör att ”lägenhetseffektiviteten” blir 
mindre, dvs. att BOA och BTA blir mindre. Det går helt enkelt inte att optimera 
lägenheterna på samma sätt som vid nyproduktion.  

För att undvika risker och problem i projekt påpekas vikten av att skynda långsamt. 
Projekteringen får helt enkelt ta lite längre tid, då det är viktigt att det som kommer 
fram i processen är rätt. Det är även viktigt att förstå vad som går att bevara i 
byggnaden samt vad som krävs för att bevara, t.ex. fasaden, bjälklag och stommen. 
Aros Bostad har inte samarbetat med några andra aktörer med erfarenhet från 
konverteringar i sina konverteringsprojekt. Historiskt har typen av konverteringar 
som Aros Bostad genomfört inte varit givet. Intresset för denna typ av projekt har 
tidigare inte varit särskilt stort och det har inte heller funnits så stor erfarenhet. 
Idag har Aros Bostad 10–15 års erfarenhet av konverteringar, en erfarenhetsbank 
har byggts upp internt i bolaget. De kan idag relativt snabbt uppskatta kostnaden 
och lättare se problemen i dessa projekt än när de startade med ombyggnationer 
som affärsidé.  

Aros Bostad lägger ner relativt stora resurser på att undersöka om ett 
konverteringsprojekt är lämpligt eller ej. Huset behöver mätas in för att ta reda på 
hur den bärande stommen sitter då det ofta inte finns tillräckliga handlingar för 
huset. Arkitekten behöver ett underlag som är stämmer med verkligheten. För att 
få fram ett komplett underlag behövs ett 10-tal konsultgrupper, t.ex. en konstruktör 
för att kontrollera om den befintliga stommen kan bära lasterna, en elkonsult, en 
VA-konsult, en brandkonsult. Hur stort undersökande arbete och handlingar som 
behövs styrs av vad som behöver utföras i byggnaden, t.ex. så ställer ett gammalt 
sekelskifteshus som kommunen vill bevara högre krav än vad en nyare 
kontorsbyggnad gör.  Ett problem som nämns i detta sammanhang är att det är 



 

 

 

svårt att göra tillräckliga analyser i byggnader när befintliga hyresgäster samtidigt 
bor eller bedriver verksamhet i fastigheten. När huset sedan är tomt vill man börja 
bygga så fort som möjligt. Utredningsfasen är inte alltid helt enkel, särskilt då det 
i äldre byggnader inte alltid finns tillräckligt och komplett underlag.  

De ekonomiska förutsättningarna för ett konverteringsprojekt styrs till stor del av 
läget och vilket pris som bostäderna går att säljas för. Ett exempel som nämns är 
att försäljningspriserna är betydligt högre i Stockholm än vad de är i Lund, varpå 
det helt enkelt är mer lönsamt att konvertera en byggnad i Stockholm. 

I projekten har Aros Bostad inte byggt på ett flexibelt sätt, det finns inget intresse 
för detta då de enbart bygger bostadsrätter och säljer byggnaderna efter 
färdigställandet. För hyresrätter däremot skulle en ökad flexibilitet vara 
ekonomiskt försvarbart med tanke på att hyresrättsmarknaden förändras med 
tiden.  

5.5 Stena Fastigheter 

Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag. Bolaget 
äger och förvaltar 24 300 bostäder och 3 500 lokaler i Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Lund, Lomma, Landskrona och Uppsala.  Utomlands bedrivs verksamhet 
med fokus på kommersiella fastigheter via Stena Realty, bland annat i USA, 
Frankrike, Storbritannien och Nederländerna. Stena Fastigheter utvecklar 
långsiktigt attraktiva boendemiljöer och arbetsplatser i prioriterade 
tillväxtregioner med hyresrätter som upplåtelseform. Fokus ligger på 
nyproduktion och upprustning av det befintliga beståndet. Genom att upprusta det 
befintliga beståndet erhålls en kostnadseffektiv och hållbar fastighetsförvaltning 
(Stena Fastigheter, 2017b). 

De tre projekten som behandlas i intervjun är tre olika konverteringsprojekt som 
inte är slutförda ännu. Stena Fastigheter äger idag de fastigheterna som kommer 
att konverteras och har för avsikt att fortsätta äga dem efter projektens slut. 
Lokalerna kommer att byggas om till hyresrätter. Kvarteren där 
konverteringsprojekten kommer att ske är följande: 

 

  



62 

 Brahehus 

I kvarteret Brahehus beläget i Fridhem i Malmö planerar Stena Fastigheter att 
bygga om en tom kontorslokal på plan två till 15 lägenheter. I byggnaden finns det 
även kontor på bottenplan, i övrigt består byggnaden av lägenheter. I dagsläget har 
bygglov erhållits och upphandling pågår. 

 Kilen 

I Lund kommer tomma vindar på de två fastigheterna Kilen 18 och Kilen 19 att 
byggas om till 29 studentlägenheter. Lägenheterna kommer att vara ettor och 
tvåor. Fastigheterna ligger i de centrala delarna av Lund, nära centralstationen. I 
dagsläget har bygglov erhållits och projektet är ute för upphandling. 

Figur 12. En del av kvarteret Brahehus. Foto: Stena Fastigheter (Stena 

Fastigheter, 2017a). 

Figur 13. Kvarteret Kilen. Foto: Stena Fastigheter (Stena Fastigheter, 2017c). 



 

 

 

 Pilåkern 

Kvarteret Pilåkern ligger i de västra delarna av Malmö, inte långt ifrån centrum. I 
kvarteret finns en butik som Stena Fastigheter planerar att bygga om till 8 
studentbostäder. För närvarande är projektet i planprocessen då detaljplanen 
behöver ändras då denna inte medger bostäder. 

 

För projekten i kvarteren Brahehus och Kilen behövde inte detaljplanen ändras då 
dessa redan medgav bostäder. För projektet i kvarteret Pilåkern behöver däremot 
detaljplanen ändras. För tillfället ligger ärendet i plankö och respondenten nämner 
att man i detta fall försöker driva på kommunen för att snabba på processen. Enligt 
erfarenhet brukar processen kunna snabbas på om man ligger på kommunen i 
dessa frågor. För att underlätta planprocessen är det viktigt att i ett tidigt skede ta 
kontakt med Stadsbyggnadskontoret i kommunen, bland annat för att kontrollera 
om detaljplaneändringen ens är möjlig. Det är också viktigt att själv kontrollera 
om ett projekt är möjligt genom att undersöka detaljplanen och byggregler. I 
samarbetet med kommunen påpekas det att processen borde kunna gå till på ett 
smidigare sätt och att det hade varit värdefullt att få snabbare svar. Tidsaspekten 
upplevs som särskilt problematisk i planprocessen. Ju längre tid desto högre blir 
kostnaderna. För att underlätta planprocessen skulle hanteringen av ärenden kunna 
effektiviseras. I processen prioriteras olika projekt och det upplevs att det finns en 
viss osäkerhet i vilka projekt som prioriteras. Samtidigt finns det en förståelse för 
att planprocessen tar lång tid då det är många projekt på gång i Malmö. 

Möjligheten att slopa bygglovet för konverteringar ses inte som ett bra alternativ. 
En möjlighet skulle kunna vara att istället förenkla bygglovet för konverteringar, 
exempelvis genom att öppna upp möjligheten att göra fler avvikelser. 

Byggregler upplevs i vissa fall som problematisk och skiljer sig från projekt till 
projekt. Vissa projekt genomförs inte alls till följd av att byggreglerna blir för 
svåra och dyra att uppnå. Det är särskilt regler angående tillgänglighet, buller, 
ventilation, brand och ljusinsläpp som kan skapa problem. Fler avsteg från 
byggreglerna borde få göras vid ombyggnationer om det leder till att fler bostäder 
byggs.  

Stena Fastigheter samarbetar inte direkt med några andra aktörer som har 
erfarenhet från konverteringsprojekt. Respondenten påpekar att företagen i 
branschen ofta ser varandra som kollegor snarare än konkurrenter och en vilja att 
hjälpa varandra. Många av företagen i branschen är medlemmar i 
branschorganisation ”Fastighetsägarna” som bland annat arbetar med 
kompetensutveckling där olika frågor i branschen tas upp. Respondenten är öppen 
för möjligheten till ett ökat samarbete mellan aktörer i branschen. 

Det största problemet i konverteringsprojekten är först och främst ekonomin. Ofta 
är det gamla byggnader som konverteras och det kan dyka upp saker som behöver 
åtgärdas som man inte hade räknat med. Stena Fastigheter strävar efter att bygga 
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med hög standard, vilket också medför att byggkostnaderna ökar och därmed även 
hyrorna för de boende. För att minska de ekonomiska riskerna i projekten 
genomförs en riskprognos. Det är viktigt att utreda så mycket som möjligt i ett 
tidigt skede och att se helheten i projektet, man försöker lägga ner de resurser som 
krävs för detta men inte mer. I det tidiga skedet undersöks om projektet är 
ekonomiskt genomförbart, vilka byggregler som kan ställa till det och hur 
stadsbyggnadskontoret ser på projektet. Stadsbyggnadskontoret strävar efter en 
levande stadskärna, det kräver en balans mellan kontor/butiker och bostäder. De 
centrala delarna av staden är särskilt känsliga och Stadsbyggnadskontoret kommer 
inte all tillåta att vissa lokaler byggs om till bostäder. Vid initieringen av ett projekt 
upprättas en projektplan internt för att få en överblick över projektet, särskilt över 
ekonomin och risker i projektet. Sedan tas externa konsulter in för att se över 
projektet och den befintliga byggnaden. Nästa fas är själva projekteringen.  

Relationsförvaltning genomförs i Stena Fastigheters regi för att få hyresgästerna 
involverade, exempelvis anordnas bomöten där hyresgäster får vara med och 
bestämma i diverse frågor. Relationsförvaltningen upplevs som positivt från både 
hyresgästernas och Stena Fastigheters sida. Nödvändiga åtgärder kan lättare 
identifieras samtidigt som hyresgästerna blir mer involverade.   

5.6 Skanska 

Skanska är ett av världens största byggföretag, de är verksamma i tio länder i 
Europa samt i USA (Skanska, 2017). Kärnverksamheten i Sverige består av att 
utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö som vi människor lever i. 
Skanskas verksamhet är uppdelad i fyra olika grenar (Skanska, 2017): 

 Bygg- och anläggningsverksamhet 
 Bostadsutveckling 

 Kommersiell fastighetsutveckling 

 Infrastrukturutveckling 

Skanskas bygg- och anläggningsverksamheten bygger och renoverar bostäder, 
anläggningar och infrastruktur. Även uppdrag av servicekaraktär (byggservice, 
drift och underhåll) utförs. Bygg- och anläggningsverksamheten genomför 
entreprenaduppdrag för de tre övriga verksamhetsgrenarna. 
Bostadsutvecklingsverksamheten inriktas på utvalda målgrupper och marknader. 
I Sverige sker detta arbete främst i de tre storstadsområdena, dvs. Stockholm, 
Göteborg och Malmö med omnejd. För den kommersiella fastighetsutvecklingen 
är sunda, gröna och effektiva kontor i fokus. Skanska initierar, utvecklar och 
investerar i kommersiella fastigheter, arbetet sker långsiktigt. De tre viktigaste 
produkterna inom den kommersiella fastighetsutvecklingen är kontor, logistik och 
volymhandel. Skanska förvaltar inga fastigheter, oftast säljs de vidare (Skanska, 



 

 

 

2017). I Stockholmsområdet genomför Skanska just nu två större 
konverteringsprojekt, ett projekt i Nacka Strand och ett i Kista.  

 

 Nacka Strand – ”The View” 

Byggnaden var tidigare ett stort kontorskomplex som stått tomt de senaste åren, 
byggnaden är beläget intill vattnet i Nacka Strand. Byggnaden ska byggas om till 
268 exklusiva bostadsrättslägenheter med tillgång till ett 2-våningsgarage och 
lokaler för uthyrning. Byggnationen av garaget var särskilt utmanande. Uppdraget 
omfattar både ombyggnation och påbyggnad på det befintliga huset. Det har aldrig 
varit ett alternativ att riva byggnaden och bygga nytt då byggnaden är ett 
landmärke. Den totala ytan (BTA) är ca. 44 500 m2, det är en av de största 
konverteringsprojekten i Stockholm. Projektet genomförs med fokus på 
hållbarhet, det uppnås genom att bevara byggnadens befintliga kvaliteter såsom 
stomme, fasader och trapphus. I dagsläget är byggnadsarbetet inlett och avsikten 
är att inflyttning ska ske etappvis från sommaren år 2018 till hösten år 2019. 
Försäljning av bostadsrätterna sker kontinuerligt. Skanska har bildat ett joint 
venture (samägt bolag) med investmentbolaget Carlyle för att finansiera projektet. 
Totalt har ca. 1,2 miljarder kronor investerats, parterna står för hälften var av 
investeringen. 

 

 

Figur 14. Konceptbild "The View", bild av BSK Arkitekter (Skanska, 2016). 
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 Kista 

I Kista ligger det ett kontorskomplex som Skanska planerar att bygga om till 420 
studentbostäder. För närvarande är byggnaden IBM:s huvudkontor men de 
planerar att flytta ut under slutet av året. Projektet är för närvarande i ett tidigt 
skede och är ca 1,5 år ifrån en godkänd detaljplan. Även i detta projekt har Skanska 
ingått i ett joint venture. Ett joint venture har bildats tillsammans med företaget 
Areim, parterna äger hälften var av projektet. 

I båda projekten behövde detaljplanerna ändras för att medge bostäder. För 
projektet i Nacka Strand är detaljplanen klar och för projektet i Kista beräknas 
detaljplanen vara klar i oktober år 2018. De aktuella projekten påverkas i stor 
utsträckning av att detaljplanerna behöver ändras. Pengar behöver läggas på själva 
detaljplaneförändringen vilket påverkar projektet ekonomiskt. I Nacka Strand 
hamnade Skanska i en överklagandeprocess vilket nästintill alltid sker i 
Stockholm, detta är något som man får räkna med. I planprocessen som helhet är 
det överklaganden som upplevs som mest problematiskt. Detaljplanen 
överklagades hela vägen till högsta instansen, den överklagande parten förlorade 
emellertid i alla instanser. Detta bidrog till att det drog ut på tiden över 1 år och 
resulterade i stora ökade kostnader för projektet. I planprocessen har kommunen 
varit väldigt tillmötesgående och det upplevs som att processen inte hade kunnat 
gå snabbare från kommunens håll. Planprocessen ser lite annorlunda ut vid 
jämförelse av de två projekten. Skillnaden mellan detaljplanen i Nacka Strand och 
Kista är att i Nacka Strand gäller detaljplanen enbart för den aktuella byggnaden, 
i Kista gäller den för en hel stadsdel där man behöver ta hänsyn till flera faktorer. 
Planprocessen tar längre tid i Kista på grund av detta, det tar även tid att komma 
överens med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret över hur mycket 
som får byggas. 

Figur 15. IBM:s huvudkontor som ska konverteras. Foto: IBM (DN, 2015). 



 

 

 

Ett slopat bygglov för konverteringsprojekt ses inte som ett bra alternativ. Istället 
efterfrågas ett eget regelverk för konverteringsprojekt/ombyggnationer och större 
lättnader samt att fler avsteg får göras. Uppfyllandet av byggregler leder ibland till 
orimliga konsekvenser. Ur ett ekonomiskt perspektiv hade det varit billigare att 
riva hela byggnaden i Nacka Strand och bygga nytt. Detta på grund av att 
nybyggnadsregler gäller även vid ombyggnation. Ur ett miljömässigt perspektiv 
är ombyggnadsalternativet bättre och det bör inte löna sig att riva och bygga nytt. 
Vid ombyggnationer av detta slag behöver i princip allting bytas ut för att uppfylla 
de krav som ställs. Planlösningar blir inte lika bra och ljusinsläpp kan vara svårt 
att få till. Tillgänglighetskrav lyfts fram som ett stort hinder. Ett exempel som 
nämns från Nacka Strand är att golvet på vissa ställen behövde höjas med 35 cm 
för att uppfylla tillgänglighetskraven vid övergång mellan terrass och golv. Kravet 
ligger på högst 2,5 cm och tidigare fanns två trappsteg upp till terrasserna. Det 
resulterar i mindre takhöjd och stora kostnader för att åtgärda detta. Byggnaden i 
Nacka Strand byggdes år 1996 så den är inte nämnvärt gammal jämfört med många 
andra äldre byggnader som konverterats. Ändå behöver mycket i byggnaden bytas 
ut för att uppfylla kraven, t.ex. fönster som inte uppfyller energikrav. Vid avsteg 
från byggreglerna finns en viss osäkerhet vad som får göras, beskrivningen 
upplevs som luddig. I denna frågan finns det skillnad mellan hur kommuner 
bedömer huruvida avsteg beviljas eller inte vilket bidrar till osäkerheten. 
Lagstiftarna borde göra något åt detta och det borde inte finnas dessa skillnader i 
bedömningen mellan kommuner.  

Skanska har i sina två projekt inte samarbetat med andra företag som har erfarenhet 
från konverteringar. Generellt i branschen så upplevs detta som en brist. I Nacka 
Strand är flera olika företag involverade i projektet, bland annat ansvarar Sweco 
för konstruktionssidan och ÅF har hand om ljud och vibration. Ingen av dessa 
stora företag har någon större erfarenhetsbank från konverteringar. I branschen 
finns det generellt liten kunskap om denna typ av projekt. Konkurrensen mellan 
företag gör att den kunskap och erfarenhet som finns från konverteringsprojekt 
inte sprids i någon större utsträckning. 

En av de största svårigheterna i de två konverteringsprojekten är att det är svårt att 
veta vad som döljer sig i byggnaderna och hur relationsritningarnas (visar hur 
byggnaden ser ut i verkligheten) kvalitet är. Relationsritningarna stämmer ofta inte 
helt överens med verkligheten. I byggnaden i Nacka Strand hittades ett dolt 
inbyggt ljudrum som sträckte sig över tre våningsplan. Rummet kostade 7 miljoner 
att bli av med, en kostnad som man inte hade räknat med pga. bristfälligt underlag. 
Ett annat problem som nämns är att inmätningen av byggnaden, denna är svår att 
få helt korrekt. Fel i inmätningen ökar kostnaderna i projekteringen, därav vill man 
minimera dessa fel. Planprocessen upplevs inte som en av de större svårigheterna 
och problemen när det gäller konvertering. I ett tidigt skede kontrolleras eventuella 
problem som kan uppstå, exempelvis då ett garage byggs på samma våningsplan 
som bostäder så kontrolleras att ljud- och vibrationskrav uppfylls. Konsulter tas in 
för att utforma lösningar för diverse problem som kan uppstå. För att bedöma om 
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en byggnad är ett lämpligt konverteringsprojekt läggs inte särskilt stora resurser. 
Vid bedömningen görs inledningsvis en snabb uppskattning för att undersöka om 
man ska gå vidare med projektet eller inte. I Skanska ställs samma avkastning- 
och lönsamhetsmål på nybyggnadsprojekt och ombyggnadsprojekt.  

Skanska har inte byggt eller planerar att bygga lägenheterna i de två projekten på 
ett flexibelt sätt, detta för att lättare kunna anpassa användningsområdet i 
framtiden. När det gäller bostadsrätter finns det få incitament att göra detta utan 
att det blir alltför kostsamt. Förutsättningarna för ett flexibelt boende är bättre för 
hyresrätter. En annan typ av flexibilitet som istället efterfrågas är flexibla 
planbestämmelser där man utökar möjligheterna för en fastighet att användas för 
olika typer av ändamål. Detta upplevs mer värdefullt än byggteknisk flexibilitet. 
För projektet i Kista är det kommunen som vill ha studentbostäder men samtidigt 
är det inte säkert att det finns fastighetsägare som är intresserade av detta vilket är 
en risk. En mer flexibel planlösning skulle kunna minska denna risken. 

Sammanfattningsvis ligger den stora problematiken i att nybyggnadsreglerna 
gäller även för ombyggnationer. Nybyggnadsreglerna leder till ökade kostnader 
och mindre bra lösningar. Vi människor kan generellt acceptera mer än vad BBR 
och byggreglerna accepterar. I slutändan är det konsumenten som får betala för 
detta genom ökade bostadspriser, skatter och hyror. Det borde finnas större 
möjligheter att lätta på byggreglerna vid konverteringar för att på så sätt få fram 
billigare och fler bostäder. 

5.7 Malmö Stad – Stadsbyggnadskontoret 

Stadsbyggnadskontoret på Malmö Stad är en av arton förvaltningar i kommunen 
och arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, bygglov, 
fastighetsbildning, kartläggning och mätning samt service åt bostadsmarknadens 
parter. Stadsbyggnadskontoret planerar alltså staden och svarar för 
myndighetsfrågor enligt bland annat PBL (Malmö Stad, u.d.). 
Stadsbyggnadskontoret består av fem olika avdelningar; en administrativ 
avdelning, en strategiavdelning, en stadsarkitektavdelning, en planavdelning samt 
en stadsmätningsavdelning. Stadsarkitektavdelningen ansvarar för handläggande 
av bygglov. Strategiavdelningen ansvarar för strategiska och översiktliga 
planeringsfrågor. Planavdelningen är uppdelad i tre planenheter och ansvarar för 
upprättande av planprogram samt detaljplaner (Malmö Stad, u.d.). Malmö 
kommun strävar efter att förtäta staden och har satt upp mål om antal nya bostäder 
per år. År 2016 låg målet på 2500 nya lägenheter i kommunen, året innan låg målet 
på 2000 nya lägenheter. 

I Malmö kommun är standardförfarande vanligast i de fall då användningsområdet 
i en detaljplan behöver ändras. Val av förfarande skiljer sig från kommun till 



 

 

 

kommun. Utökat förfarande används i de fall då översiktsplanen inte följs eller i 
fall då man går emot någon av förvaltningarna i kommunen. 

För aktörer som lämnar in en ansökan om ändring av användningsområde i 
detaljplanen så underlättas processen och dessa är väl förberedda och har läst på. 
Ett visst förarbete krävs, exempelvis är bostäder inte lämpligt i alla områden och 
det underlättar om fastighetsägare och entreprenörer själva undersöker detta i ett 
tidigt skede. Översiktsplaner ger en fingervisning om ett område är lämpligt eller 
inte. Ett exempel som nämns är om det finns få kontorslokaler i ett bostadsområde 
så är det inte säkert att kommunen vill bevilja ändrad användning för kontoren då 
man inte vill ha rena bostadsområden. Andra viktiga krav som man har att förhålla 
sig till är bullernivåer, dagsljus, dagvattenhantering, skyfall. När planprocessen tar 
lång tid så tar den lång tid av någon orsak, det kan t.ex. vara problematiska frågor 
i hur man hanterar de krav som ställs där tydliga lösningar behöver arbetas fram.  

Vid utformningen av detaljplaner måste dessa reglera det som lagen ställer krav 
på. Utformningen beror också på var i staden detaljplanen gäller, i innerstaden 
utformas detaljplanerna på ett mer strikt sätt än vad de gör i utkanten av staden. 
Förutsättningar som kan försvåra är exempelvis buller och avsaknad av service i 
närområdet (ex. sophämtning, parkeringsplatser). När en detaljplan ändras för att 
medge bostäder där det tidigare har varit kontor eller annan verksamhet så ändras 
detaljplanen inte enbart till att enbart medge bostäder. Dessa medger fortfarande 
kontor eller annan verksamhet, på så sätt ökar flexibiliteten i detaljplanen.  

Ett alternativ då detaljplanen inte medger bostäder skulle kunna vara att det endast 
krävs bygglov för att konvertera en byggnad till bostäder. Möjligheterna till detta 
beror i så fall på hur detaljplanen ser ut. Det finns planer där det tidigare har varit 
bostäder men nu är butikslokaler/kontor. Det upplevs som onödigt att i dessa fall 
behöva gå in i planerna och ändra tillbaka till bostäder när det redan tidigare har 
funnits bostäder där. Lagstiftare hade i sådana planstridiga fall kunnat underlätta 
processen för kommunerna genom att öka möjligheten att göra avvikelser.  

Kommunen får in många förfrågningar och har ungefär 200 planer som väntar på 
att handläggas. Det höga målet på antalet lägenheter per år i kombination med 
andra mål om antal förskoleplatser och skolplatser leder generellt till att större 
projekt prioriteras i planprocessen. Kommunen har begränsade resurser och för att 
nå dessa mål är det nödvändigt att större projekt prioriteras. I processen sker det 
en avvägning mellan det allmänna intresset och de enskildas intresse. Projekt med 
ett allmänintresse väger tyngre än projekt med enskilda intressen. Malmö kommun 
ligger dock i framkant när det gäller att handlägga även mindre projekt med enskilt 
intresse i kommunen. Vissa andra kommuner säger blankt nej till mindre projekt 
då resurserna och tiden helt enkelt inte räcker till. Processen och resurserna ser 
olika ut i olika kommuner vilket bidrar att det finns en viss osäkerhet hos aktörer 
var i planprocessen man befinner sig och hur lång tid det tar. Aktörer som ringer 
in till kommunen och som klagar och pressar kommunen upplevs som tids- och 
energikrävande. Det går inte snabbare för att man ringer in och pressar på. 
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Tjänstemännen på kommunen har svårt att påverka planprocessen i någon större 
utsträckning när de har regler och riktlinjer att förhålla sig till.  

Samarbetet med aktörer som vill ändra användningsområde till bostäder i 
detaljplaner upplevs som bra. Framförallt när det finns en gemensam bild och 
vision av det aktuella området. Mark ska användas till det som den är bäst lämpad 
till. Finns det en förståelse för detta samtidigt som en bra dialog kan föras mellan 
parterna så brukar samarbetet fungera väldigt bra. 

I Malmö finns det många fastighetsägare som vill konvertera tomma butikslokaler 
till bostäder. Malmö Stad är väldigt restriktiva i dessa fall. Det beror mycket på 
översiktsplanen och målen om att ha en levande stadskärna. För att få en levande 
stad är verksamhet i bottenvåningar viktigt vilket är en starkt bidragande orsak till 
att Malmö Stad är väldigt restriktiva i dessa fall. Vissa av dessa butikslokaler är 
inte heller lämpliga för bostäder, särskilt då många av dessa lokaler ligger på 
bottenvåningen inte uppfyller då många gånger inte bullerkraven. Argumenten 
från fastighetsägarnas håll är att de inte får ihop ekonomin och att områdena där 
dessa butikslokaler finns inte är handelsstråk längre. Det blir en form av 
balansgång mellan att erhålla levande stadsdelar och att få fram fler bostäder 
samtidigt som alla krav som ställs uppfylls. 

 

  



 

 

 

6. Analys 

I detta kapitel analyseras frågeställningen utifrån litteratur- och fallstudien med 
syftet att redogöra för och analysera olika förändringar samt strategier som kan 
underlätta konverteringar. 

 

Analysen kommer att utgå utifrån konverteringsprocessen som definierats i avsnitt 
3.2 där problemområden i varje delprocess analyseras. Viktigt att ha i åtanke är att 
varje konverteringsprojekt är unikt vilket gör det svårt att urskilja specifika 
lösningar för ett enskilt konverteringsprojekt. Vidare är syftet att analysera de 
problemområden som har identifierats i varje delprocess och hur dessa kan 
åtgärdas. 

 

Figur14. Konverteringsprocessen. 

6.1 Utvärdering 

Det första steget i processen är att utvärdera om en byggnad är lämplig för 
konvertering eller inte. I vilken utsträckning detta sker och vilka resurser som 
krävs varierar mellan de undersökta projekten. Utvärderingen i sig är inget större 
problemområde i konverteringsprocessen enligt både teorin och fallstudien. 
Utvärderingen tas ändå med i analysen då en enklare och effektivare utvärdering 
borde kunna bidra till att fler konverteringar genomförs.  

Det finns starka incitament för att genomföra konverteringar, särskilt med tanke 
på den rådande bostadsbristen men det finns ett antal faktorer som gör att alla 
lokaler inte är lämpliga för konvertering. Den viktigaste förutsättningen för att en 
byggnad eller lokal ska vara lämplig för konvertering till bostäder är att 
konverteringen är ekonomiskt genomförbar med hänsyn till ställda avkastnings- 
och lönsamhetskrav som företagen sätter upp internt. Huruvida dessa mål kan nås 
beror på en rad olika faktorer och skiljer sig från fall till fall. I teorin nämns bland 

Utvärdering
Planproccesen och 
bygglovsansökan

Projektering Ombyggnad Försäljning/uthyrning



72 

annat läget och byggnadens befintliga fysiska egenskaper som betydande för en 
konverterings lämplighet. Detta är något som också bekräftas i de intervjuer som 
har genomförts. Läget och den befintliga byggnadens egenskaper är sedan starkt 
bidragande för huruvida byggregler kan uppfyllas, detaljplanen kan ändras samt 
för oförutsedda problem i ombyggnationen. Kostnadsmässigt är det inte givet att 
en konvertering blir billigare än nyproduktion.  

6.1.1 Läget 

Teorin tar upp läget som en viktig förutsättning för ett konverteringsprojekt. Det 
handlar bland annat om utbud och efterfrågan på bostäder respektive kommersiella 
lokaler, ljudnivåer, bullernivåer, infrastruktur samt förutsättningar och tillgång till 
service i området. En starkt bidragande orsak till att MKB:s projekt ”Lokal till 
hem” blev kostnadseffektivt i förhållande till nyproduktion var just att 
infrastruktur redan fanns etablerat i många av de områden där nya bostäder togs 
fram. Respondenten från Aros Bostad tog upp problematiken med att 
hyresnivåerna och försäljningspriserna i många områden är för låga i relation till 
byggkostnaden för att en konvertering i dagsläget ska vara lämplig där. I dagsläget 
är de flesta av konverteringsprojekten som genomförs koncentrerade till 
storstadsområdena på grund av hyresnivåerna/försäljningspriset. Fallstudien tyder 
också på detta då de flesta av konverteringarna som har genomförts är belägna i 
någon av de tre storstäderna (se tabell 3). Från kommunernas sida är målet om en 
levande stadskärna bidragande till att läget för en konvertering inte alltid är 
lämpligt. Angående läget är det svårt att göra något åt detta. Vissa lägen är helt 
enkelt inte lämpliga för konvertering och det är troligtvis svårt att ändra på detta 
då det är många olika faktorer som påverkar. Minskade kostnader och mindre 
osäkerhet i processen som helhet borde dock kunna bidra till att fler områden med 
lägre hyresnivåer/försäljningspriser blir lämpliga för konvertering jämfört med i 
dagsläget.  

6.1.2 Befintlig byggnad 

Den befintliga byggnadens skick är särskilt avgörande för vilka åtgärder som 

behöver genomföras för att uppfylla byggregler och för oförutsedda problem som 

kan uppstå under ombyggnationen. Vid utvärderingen är det därför viktigt att 

uppskatta hur stora åtgärder som kan behöva genomföras, något som inte alltid är 

helt enkelt. Kompetensen att bedöma detta varierar bland respondenterna i 

fallstudien. Erfarenhet från konverteringar kan underlätta bedömningen så att den 

blir mindre resurs- och tidskrävande. Båda de allmännyttiga bolagen MKB och 

Bostadsbolaget nämner att de har kompetensen att relativt snabbt bedöma om en 

konvertering är lämplig eller inte. Förvaltare/kvartersvärdar i organisationen 

underlättar detta arbetet då de har god kännedom av det befintliga beståndet. Aros 



 

 

 

Bostad bedriver inte förvaltning i sin verksamhet men kan med hjälp av sin 

erfarenhet från konverteringar snabbt uppskatta kostnaden och problem som kan 

uppstå. Viktigt att ha i åtanke vid jämförelse av Aros Bostads och MKB:s projekt 

är skillnaden i storlek av projekten. Vid större projekt är det rimligt att anta att det 

krävs större resurser för att undersöka om byggnaden är lämplig för konvertering 

eller inte. Många av MKB:s lokaler hade tidigare varit lägenheter vilket också 

underlättar processen. Sammanfattningsvis underlättar erfarenhet bedömningen 

och hela processen allmänt, bristen på erfarenhet är också en av anledningarna till 

att få konverteringsprojekt genomförs vilket resulterar i ett sorts ”Moment 22”. 

Samarbete mellan aktörer har tagits upp som en lösning i teorin och kommer att 

analyseras i avsnitt 6.4. 

Bristande ritningar och handlingar försvårar utvärderingen av byggnaden. Detta 
har också stor påverkan på de oförutsedda kostnaderna som kommer att analyseras 
vidare i avsnitt 6.4. Hur aktörer dokumenterar underlag och ritningar till projekt 
har inte undersökts i studien men att underlaget i vissa fall är bristande tyder på en 
viss förbättringspotential. I teorin nämns bristande underlag som ett problem i 
äldre byggnader, det bekräftas också i fallstudien av Aros Bostad, Bostadsbolaget 
och Skanska. Skanskas projekt i Nacka Strand där ett dolt ljudrum hittades är ett 
tydligt exempel på hur bristande underlag kan leda till kostsamma åtgärder som 
man inte hade räknat med.  

6.2 Planprocessen och bygglovsansökan 

Teorin tar upp planprocessen som ett av de större problemområdena i 
konverteringsprocessen. Även om det finns förbättringspotential i planprocessen 
så upplevs denna inte som ett särskilt stort problem av respondenterna i fallstudien. 
Ingen av respondenterna nämner planprocessen som den största utmaningen i 
konverteringsprocessen (se tabell 2). I planprocessen finns det olika uppfattningar 
bland respondenterna vilka områden i planprocessen som upplevs som mest 
problematiska. Det handlar särskilt om utformningen av detaljplaner, långa 
ledtider och överklaganden. De flesta konverteringar sker i storstadsområden och 
centrala lägen, det är också här detaljplaner är som mest känsliga. Enligt teorin är 
det svårt för entreprenörer att påverka planprocessen i någon större utsträckning, 
förändringar behöver i så fall genomföras från statens sida. En del förändringar 
har genomförts vilket nämns i teorin, bland annat de nya förenklade förfaranden 
som trädde i kraft år 2015 med syfte att förkorta processen. Genom att förenkla 
planprocessen och minska ledtiderna så kan också konverteringsprocessen 
underlättas. 
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6.2.1 Utformning 

Detaljplanernas utformning är reglerat i PBL och har över tid blivit mer detaljerade 
i Sverige. Samtidigt upplevs det också från många håll att detaljplanerna har blivit 
för detaljerade och precisa samt att ledtiderna är för långa. Det är något som nämns 
av flera respondenter i fallstudien. I fallstudien efterfrågar en av respondenterna 
också mer flexibla planbestämmelser där möjligheten att använda en fastighet för 
olika ändamål utökas. Respondenten på Malmö kommun beskriver att de försöker 
genomföra detta till viss grad. Vid exempelvis ändring av en detaljplan för att 
medge bostäder så ändras denna ofta till att medge både kontor och bostäder. På 
så sätt kan flexibiliteten i detaljplaner öka. Teorin tar upp det faktum att en mer 
öppen och förenklad detaljplan skulle underlätta genomförandet av 
konverteringar. Problematiken ligger i att detta inte enbart kan genomföras för 
detaljplaner där en konvertering eventuellt ska ske utan det behöver ske på ett 
större plan. En förenkling av detaljplaner borde också gynna nybyggnadsprojekt 
varpå ännu fler bostäder kan tas fram för att lösa bostadsbristen. Samtidigt förlorar 
kommunerna i så fall en del av kontrollen över stadsplaneringen när friare tyglar 
ges. Detta är en komplicerad fråga och konsekvenserna av en förenklad 
utformning bör utredas ytterligare för att undersöka om detta är ett lämpligt 
alternativ för att underlätta konverteringar och bostadsbyggandet.  

6.2.2 Detaljplaneändring 

Detta steg är bara aktuellt i de fall då detaljplanen behöver ändras för att medge 
bostäder. I teorin tas detta upp som en förutsättning för att ett konverteringsprojekt 
ska vara genomförbart. Standardförfarandet är vanligast vilket är fördelaktigt ur 
ett tidsperspektiv jämfört med ett utökat förfarande. Utökat förfarande används 
bland annat i de fall då ändringen strider mot översiktsplanen. Desto längre tid 
processen tar desto högre blir kostnaderna. Bland de undersökta projekten 
behövde detaljplanen ändras i de flesta fall (se tabell 2). Det är framförallt 
tidsmässigt som denna process upplevs problematisk, ibland tar det 
oproportionerligt lång tid men samtidigt är detta något som man är medveten om 
och räknar med i sina projekt.  

I MKB:s fall valdes byggnader bort där detaljplanen behövde ändras vilket är 
rimligt med tanke på tidspressen i deras projekt. Storleken på projekt verkar vara 
en avgörande faktor för huruvida projekt genomförs eller ej när detaljplanen 
behöver ändras. Bostadsbolaget exempelvis, genomför endast större 
konverteringsprojekt som resulterar i flertalet lägenheter när detaljplanen behöver 
ändras. Mindre projekt där detaljplanen behöver ändras bedöms i många fall som 
mindre lönsamma. Generellt i fallstudien så är det endast i större projekt som 
detaljplanen har ändrats (se tabell 2). I fyra projekt har detaljplanen inte behövt 
ändras, tre av dessa (Vargens Vret, Lothar 3 och Brahehus) är bland de minsta 
projekten sett till antal lägenheter. Noterbart är Stena Fastigheters projekt i 



 

 

 

kvarteret Pilåkern där detaljplanen behöver ändras. Projektet är det minsta 
projektet sett till antal lägenheter. Viktigt att ha i åtanke här är kommunernas mål 
om antal nya bostäder. De begränsade resurserna resulterar i att större projekt 
prioriteras för att uppfylla dessa mål, allmänintresset väger tyngre än de enskildas 
intresse. Malmö kommun ligger i framkant med att även handlägga mindre projekt 
med enskilt intresse likt Stena Fastigheters projekt i kvarteret Pilåkern i Malmö. 
Det kan vara en bidragande orsak till att projektet trots sin mindre storlek och att 
detaljplanen behövde ändras kommer att genomföras. Vissa andra kommuner 
säger blankt nej till mindre projekt på grund av bristande resurser. Genom att öka 
resurserna hos kommunerna skulle fler projekt kunna handläggas, men att öka 
resurserna är ingen självklarhet. Ökar resurserna i en sektor så kommer de minska 
i en annan. Kommunerna som helhet har ett visst antal resurser och hur dessa ska 
fördelas är upp till beslutsfattare.  

I teorin ges förslag på hur fastighetsägare/byggherrar kan underlätta processen. 
Bland annat är det viktigt att det finns lösningar på de punkter där man kan tänkas 
få tillrättavisningar samt att kompletta handlingar bör tas fram till den instans i 
kommunen som ansvarar för detaljplaneärenden. Ett gott samarbete med 
kommunen och en bra dialog med dessa är fördelaktigt. Det bekräftas också av 
respondenten på Malmö kommun som nämner att processen underlättas av att 
aktörer är väl förberedda och har läst på. Flera av respondenterna i fallstudien 
nämner att de eftersträvar att vara väl förberedda. Ett visst förarbete krävs och 
bostäder är inte lämpligt i alla områden vilket är viktigt att förstå. Respondenten 
på Bostadsbolaget nämner att det blir en form av balansgång mellan att ta fram 
tillräckligt med underlag till kommunen samtidigt som allt för stora resurser kan 
läggas på detta. Från Malmö Kommuns håll upplevs samarbetet med aktörer som 
vill ändra användningsområdet i detaljplanen till bostäder som bra. Särskilt när det 
finns en gemensam bild och vision av det aktuella området. Finns det en förståelse 
för att mark ska användas till det som den är bäst lämpad till så brukar samarbetet 
parterna emellan fungera väldigt bra. För aktörer är det viktigt att förstå hur 
kommunen jobbar med stadsplaneringen och deras synsätt på det hela, exempelvis 
kommunernas mål om levande stadskärnor med verksamhet på bottenvåningar. 
Fastighetsägare och byggherrar bör jobba med kommunen i samma riktning 
istället för att jobba mot kommunen.  

Hur samarbetet med kommunen upplevs varierar mellan respondenterna i 
fallstudien (se tabell 5). En del respondenter upplever att processen hade kunnat 
gå snabbare från kommunens håll medan andra inte upplever det. Då projekten är 
belägna i olika kommuner är det svårt att dra några större slutsatser från detta. 
Respondenterna nämner en del förslag på hur processen hade kunnat förbättras. 
Den allmänna uppfattningen bland respondenterna är att det är svårt för 
kommunerna att påverka processen i någon större utsträckning, åtgärder behöver 
i så fall ske från politiskt håll på riksnivå. Ett alternativ som togs upp under 
intervjuerna är ett exempel från Tyskland där vissa steg i planprocessen går att 
hoppa över. Uppfylls vissa parametrar i ett område så krävs endast bygglov för att 
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ändra användningen av en byggnad. Möjligheterna till detta beror på hur 
detaljplanen ser ut. Förutsättningarna är bättre för kommersiella lokaler som 
tidigare har varit bostäder. Det upplevs som onödigt att behöva ändra tillbaka 
detaljplanen för att medge bostäder. I sådana planstridiga fall hade beslutsfattare 
kunnat underlätta processen genom att öka möjligheterna att göra avvikelser, 
exempelvis genom att enbart kräva bygglov i dessa fall. Bland vissa av 
respondenterna upplevs det att det finns en viss osäkerhet i vilka projekt som 
prioriteras. Möjligtvis skulle kommunerna kunna bli bättre i sin kommunikation 
kring detta. En av respondenterna nämner också att av erfarenhet brukar processen 
kunna snabbas på om man driver på kommunen. Detta är något som avfärdas av 
respondenten på Malmö kommun som påpekar att aktörer som ringer för att 
snabba på processen är tids- och energikrävande, det snabbar inte på processen 
utan fördröjer den istället. 

6.2.3 Överklaganden 

Överklaganden i planprocessen påverkar konverteringsprojekt tidsmässigt vilket i 
sin tur påverkar ekonomin. En starkt bidragande orsak till de långa deltiderna är 
enligt teorin överklaganden. En av respondenterna pekar ut överklaganden som 
den mest problematiska processen när en detaljplan behöver ändras. Det är särskilt 
vanligt i centrala lägen och storstäder vilket också är där de flesta 
konverteringsprojekten sker. Några av respondenterna ger exempel på 
överklaganden i sina konverteringsprojekt där överklaganden har dragit ut på tiden 
orimligt mycket på grund av enstaka personers överklaganden. Samtidigt är rätten 
att överklaga en grundläggande rättighet enligt lag och även grundläggande för vår 
demokrati, varpå alternativet att ta bort eller reducera rätten att överklaga troligtvis 
inte är ett lämpligt alternativ. 

6.2.4 Bygglovsansökan 

I fallstudien undersöktes respondenternas syn på en slopning av bygglovet likt det 
som har införts i England. Ingen av respondenterna ser detta som ett bra alternativ 
för att underlätta genomförandet av konverteringar i Sverige (se tabell 4). De 
negativa effekter som åtgärden har lett till i London (ökade kontorshyror, fler 
bristfälliga bostäder etc.) skulle med stor sannolikhet uppstå även vid ett införande 
i Sverige. Fler bostäder skulle kunna fås fram men respondenterna är eniga om att 
de negativa effekterna väger tyngre. Istället efterfrågas möjligheten att förenkla 
bygglovet för konverteringar samt andra lättnader tidigare i processen. 
Möjligheterna att förenkla bygglovet hänger ihop med byggregler som kommer att 
analyseras i nästa avsnitt.  

 



 

 

 

6.3 Projektering 

6.3.1 Byggregler 

Vilka och hur stora åtgärder som behöver genomföras för att uppfylla 
byggreglerna i PBL och råden i BBR i konverteringsprojekt beror till stor del på 
den aktuella byggnadens befintliga skick. Byggregler är nödvändigt för att skapa 
trygga, säkra och hälsosamma boendemiljöer men samtidigt konstaterar Schultz 
& Shaw (2014) att marknaden inte efterfrågar de krav som ställs. I fallstudien 
upplever Aros Bostad, Stena Fastigheter och Skanska att byggreglerna är den 
största utmaningen i konverteringsprojekt (se tabell 2). Även Bostadsbolaget 
upplever att byggregler är problematiskt. MKB:s upplevde inte att byggreglerna 
var särskilt problematiskt i deras projekt ”Lokal till hem” vilket kan bero på att 
funktionen prioriterades framför estetik. De andra bolagens projekt, särskilt Aros 
Bostads projekt och Skankas projekt i Nacka Strand är mer exklusiva och ställde 
högre krav på estetiken vilket bidrar till att kostnaderna ökar då byggregler måste 
uppfyllas. I teorin konstateras att utformningen av slutprodukten är viktig då det 
finns ett samband mellan kvaliteten på boendet och betalningsviljan. Byggreglerna 
kan i vissa fall resultera i att utformningen inte blir optimal vilket i sin tur drar ner 
betalningsviljan och lönsamheten i projektet. Ett exempel på detta är 
golvhöjningen som behövde genomföras i Skanskas projekt i Nacka för att 
uppfylla tillgänglighetskraven, en åtgärd som var både dyr och resulterade i 
mindre takhöjd. 

Av de krav som behöver uppfyllas enligt PBL och BBR är det särskilt 
tillgänglighetskraven som upplevs som problematiskt bland respondenterna. 
Intentionerna är goda men de ställer också till en del problem. Är det rimligt att 
ställa krav på att alla lägenheter i en byggnad ska uppfylla höga tillgänglighetskrav 
när det i många fall inte behövs eller efterfrågas? Kraven finns där för en god 
anledning men ibland leder det också till orimliga konsekvenser vid 
konverteringar. Exempel på detta är golvhöjningen i Skanskas projekt i Nacka 
samt exemplet med hissar till balkonger som respondenten på Aros Bostad tog 
upp. Ett alternativ skulle kunna vara att endast en viss kvot av lägenheterna i en 
byggnad behöver uppfylla tillgänglighetskraven. I Skanskas projekt i Nacka hade 
det varit billigare att riva hela byggnaden och bygga nytt på grund av det rådande 
regelverket där nybyggnadsregler gäller även för ombyggnad. Ur ett miljö- och 
hållbarhetsperspektiv är ombyggnadsalternativet bättre och det bör ur detta 
perspektiv inte löna sig att riva och bygga nytt vilket däremot ofta är fallet då 
ekonomiska intressen går före. Med miljön och hållbarheten i åtanke borde 
byggreglerna utformas på ett sådant sätt så att det bidrar till att 
ombyggnadsalternativet även blir ekonomiskt fördelaktigt. På så sätt kan 
konverteringsprojekt underlättas vilket bidrar till ett mer hållbart samhälle och fler 
bostäder.  



78 

Sammanfattningsvis konstaterar både teorin och fallstudien att lättnader behöver 
ske i regelverket, antingen genom att införa ett separat regelverk eller genom att 
tillåta fler avsteg och lättnader för ombyggnadsprojekt. Hållbarhetsperspektivet 
och framtagandet av nya bostäder för att lösa bostadsbristen är två starka argument 
för att genomföra dessa förändringar. Det faktum att vi människor generellt kan 
acceptera mer än vad PBL och BBR accepterar utgör ytterligare argument för att 
förenkla regelverket för konverteringar. Tillämpningen av byggreglerna bör kunna 
ske på ett mer selektivt sätt för att underlätta konverteringar. Lagförslaget om 
återbostadisering är ett steg på vägen men gäller inte för ombyggnationer utan 
endast ändrad användning. En utveckling av förslag till att även innefatta 
ombyggnation skulle underlätta konverteringar.  

Respondenterna i fallstudien har den generella uppfattningen att fler avsteg borde 
få göras från byggregler (se tabell 5). Problematiken ligger i att för stora och för 
många avsteg inte kan göras utan att påverka bostadens kvalitet negativt. Vilka 
avsteg som helst kan inte tillåtas. Av alla respondenter som upplever byggregler 
som problematiskt i sina projekt (alla utom MKB) så tycker alla också att det finns 
en osäkerhet vilka avsteg som får göras. Särskilt på grund av olika tjänstemäns 
bedömning i kommunerna. Det borde inte finnas skillnader mellan kommuner i 
hur bedömningen sker. Genom att förtydliga riktlinjerna i BBR angående när och 
vilka avsteg som får göras så borde denna osäkerhet kunna minska, på så sätt kan 
mer enhetligare bedömningar ges från kommunerna. Samtidigt är det svårt att 
förtydliga detta då det bör finnas ett visst tolkningsutrymme. 

Ett separat regelverk för ombyggnationer är ett annat alternativ för att underlätta 
konverteringar. Det separata regelverket skulle i så fall innebära mindre strikta 
regler och lättnader för konverteringsprojekt. Ett mindre strikt regelverk skulle 
leda till att fler konverteringar kan genomföras och därmed bidra till fler bostäder.  
Hur dessa regler i så fall skulle utformas mer specifikt är ett ämnesområde för 
vidare studier. Konsekvenserna med ett separat regelverk behöver utredas för att 
avgöra om det är ett bra alternativ eller inte.  

6.3.2 Flexibilitet 

I teorin tas flexibilitet upp som ett sätt att hantera vakanta kontorsbyggnader, 
exempelvis genom större anpassningsbarhet i planlösningar. På så sätt kan 
byggnaden i framtiden lättare anpassas efter behov, exempelvis vid en framtida 
konvertering till bostäder. I de fall då planlösningen lätt har kunnat anpassas har 
också konverteringskostnaderna blivit lägre. De tre huvudargumenten för att 
investera i flexibla och anpassningsbara kontorsbyggnader är efterfrågan på 
hållbara investeringar, riskhantering och ökat framtida värde. MKB och 
Bostadsbolaget tar till viss del hänsyn till flexibiliteten vid nybyggnation av 
lokaler för att i framtiden lättare kunna anpassa dessa efter förändrade behov. Både 
MKB och Bostadsbolaget äger och förvaltar sina lokaler vilket enligt teorin ökar 
incitamenten att investera i flexibla kontorslösningar. Ur ett långsiktigt perspektiv 



 

 

 

kan de vara lönsamt att investera i flexibla lokaler, det är dock svårt att förutse det 
framtida behovet vilket gör att det inte är en självklarhet att investera i flexibla 
lösningar.  

Flexibilitet i boende är en relativt ny trend på bostadsmarknaden och ingen av 
respondenterna har byggt eller bygger bostäderna i sina konverteringsprojekt på 
ett flexibelt sätt (se tabell 3). Ekonomin är redan pressad i dessa projekt och att 
öka kostnaderna genom att bygga lägenheter mer flexibla ses inte som ett 
alternativ. Från fallstudien kan slutsatsen dras att flexibla lösningar i 
konverteringsprojekt inte är tillräckligt kostnadseffektiva för att vara lönsamt. Det 
är mer motiverat att utveckla och investera i flexibla lokallösningar. 

6.4 Ombyggnad 

6.4.1 Oförutsedda kostnader 

Även i ombyggnadsfasen spelar byggnadens befintliga skick en stor roll. Den 
största problematiken och risken är här de oförutsedda problem som kan uppstå 
under ombyggnationen vilket i sin tur leder till ökade kostnader och mindre 
lönsamhet. En minskad risk i projekt borde också kunna bidra till att 
finansieringskostnaderna blir mindre då det blir billigare att ta lån. Byggreglerna 
och oförutsedda kostnader är enligt respondenterna i fallstudien de två största 
utmaningarna i konverteringsprojekt (se tabell 2). Byggnadens befintliga skick är 
som den är och det går inte att göra något åt, inte heller det bristfälliga underlag 
och ritningar som är vanligt förekommande bland äldre byggnader. Hur skulle 
dessa oförutsedda problem under ombyggnadsfasen kunna minska? Enligt teorin 
är det viktigt att i ett tidigt skede i processen försöka identifiera eventuella problem 
i byggnaden, dvs. i utredningsfasen eller under projekteringen. Flera av 
respondenterna berättar att de försöker göra så grundliga undersökningar av 
byggnaderna som möjligt men att de inte lägger ner mer resurser än vad som krävs. 
I den här processen är det är viktigt att skynda långsamt. Det är viktigare att det 
som kommer fram i utvärderingen och projekteringen är rätt än att det ska gå 
snabbt. Problematiken ligger i att det inte är lätt att förutse de problem som kan 
uppstå. Frågan man då kan ställa sig är hur dessa oförutsedda problem lättare 
skulle kunna upptäckas och förebyggas? 

Erfarenhet från tidigare projekt är enligt teorin en stor framgångsfaktor. Riskerna 
med oförutsedda kostnader i konverteringsprojekt tenderar att minska desto mer 
erfarenhet aktörerna har. Aros Bostad med drygt 10 års erfarenhet från 
konverteringar är ett exempel på detta. Som framgår i fallstudien så kan de idag 
lättare identifiera oförutsedda problem i konverteringsprojekt jämfört med för 10 
år sedan. Erfarenheten i branschen är liten kring konverteringsprojekt då 
konverteringar inte har genomförts i särskilt stor utsträckning. Det enda sättet att 
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få erfarenhet är att genomföra konverteringar men osäkerheten i denna typ av 
projekt gör att många inte vågar. Respondenten på MKB påpekar just vikten av att 
våga, det finns en tro att många bolag hade kunnat göra bra affärer på 
konverteringar. Ett ökat samarbete mellan aktörer i branschen skulle kunna minska 
denna osäkerhet och på så sätt få fler aktörer att våga genomföra konverteringar. 
Teorin tar upp det faktum att samarbete och utbyte av erfarenheter är en stor 
framgångsfaktor för konverteringsprojekt. I fallstudien är det ingen av 
respondenterna som har ingått i någon form av samarbete med andra företag i sina 
konverteringsprojekt (se tabell 5). En bidragande orsak till detta är konkurrensen 
mellan företag i branschen, det gör att den relativt lilla kunskap och erfarenhet som 
finns kring konverteringsprojekt i dagsläget inte sprids i någon större utsträckning. 
Problematiken med ett utökat samarbete ligger i att företag inte vill dela med sig 
av sin kunskap till andra då de har en konkurrensfördel i detta. Samtidigt kan det 
också finnas mycket att vinna på ett utökat samarbete, särskilt ur ett 
samhällsperspektiv då det kan bidra till att fler konverteringar genomförs vilket i 
sin tur resulterar i fler bostäder. Goda incitament att ingå i ett samarbete behöver 
finnas och hur samarbetet ska utformas på bästa sätt eller i vilken omfattning 
nämns inte i teorin och är ett ämne för vidare forskning.  

6.5 Försäljning/uthyrning 

Ingen av respondenterna i fallstudien har upplevt att det är något problem att sälja 
eller hyra ut lägenheterna som har konverterats. Utformningen av slutprodukten är 
däremot avgörande för vilket försäljningspris och vilken hyra som kan tas ut. 
Byggregler som tidigare har analyserats spelar här en stor roll. Genomförs de 
förändringar i byggreglerna som det ges förslag på kan också försäljningspriset 
och hyresnivåerna öka vilket i sin tur ökar byggherrarnas lönsamhet. Subventioner 
för konverteringsprojekt har undersökts i tidigare studier och avfärdats som en bra 
lösning. Uppfattningen kring detta kvarstår efter fallstudien som har genomförts. 
I ett kortsiktigt perspektiv skulle det kunna vara en lösning men på lång sikt är en 
subvention ett mindre bra alternativ. 

 

 



 

 

 

7.Slutsats och diskussion 

Detta avslutande kapitel presenterar de slutsatser som analysen av teorin och 
empirin har resulterat i, avsikten är att svara på rapportens syfte och 
frågeställning.  

7.1 Slutsats 

I detta avsnitt presenteras förslag på förändringar och strategier som kan underlätta 
genomförandet av konverteringsprojekt i Sverige. Genom att genomföra dessa 
förändringar och jobba med dessa strategier så kommer fler konverteringsprojekt 
att kunna genomföras då de osäkerheter och ekonomiska risker som förknippas 
med konverteringsprojekt reduceras. Det bidrar till att fler bostäder kan tas fram 
för att minska den rådande bostadsbristen i Sverige. Samtidigt kan fastighetsägare 
och entreprenörer göra goda affärer i konverteringsprojekt då byggkostnaderna 
minskar och bidra till en ökad hållbarhet då det befintliga beståndet kan utnyttjas 
bättre. I dagsläget sker de flesta konverteringarna i storstadsregioner. De minskade 
byggkostnaderna som förslagen leder till bör även leda till att fler byggnader 
utanför storstadsregioner med lägre försäljningspris/hyresnivåer blir lämpliga för 
konvertering vilket ytterligare bidrar till framtagandet av fler bostäder.  

 

 Effektivisera planprocessen. 

Planprocessen som helhet behöver bli effektivare för att minska de långa 

ledtiderna i planprocessen som i vissa fall leder till att vissa konverteringsprojekt 

inte genomförs, särskilt mindre konverteringsprojekt. De långa ledtiderna minskar 

lönsamheten då kapital och resurser binds i projektet, desto längre tid det tar desto 

dyrare blir konverteringen. Det är svårt att peka på någon enskild faktor i 

planprocessen med störst potential att effektiviseras för att underlätta 

konverteringsprojekt.  Eventuella större förändringar i planprocessen ansvarar 

Sveriges riksdags politiska beslutsfattare för, exempelvis en förenkling av 

detaljplaners utformning samt alternativet där det endast krävs bygglov vid en 

konvertering förutsatt att vissa parametrar uppfylls. Privata aktörer kan 

effektivisera planprocessen till en viss del, exempelvis genom att vara väl 

förbereda då en planprocess inleds. Det är viktigt för fastighetsägare och 
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byggherrar att jobba i samma riktning som kommunen, aktörer bör jobba med 

kommuner, inte mot dem. Problem kan dock uppstå när det finns 

meningsskiljaktigheter mellan kommun och byggherre.  

 

 Ett separat regelverk för konverteringar. 

Slutsatsen som kan dras utifrån analysen är att regelverket är striktare än vad det 

nödvändigtvis behöver vara. Nybyggnadsreglerna som gäller även vid ombyggnad 

ställer högre krav än vad marknaden i Sverige efterfrågar och vi människor kan 

generellt acceptera mer än vad dagens regelverk ställer krav på. Dagens regelverk 

resulterar i många fall till höga byggkostnader i konverteringsprojekt samt att 

utformningen av slutprodukten inte blir optimal. Med bakgrund i detta så borde ett 

separat regelverk för konverteringar införas. Detta separata regelverket för 

konverteringar skulle i så fall utformas på ett mindre strikt sätt än reglerna som 

gäller för nybyggnad. Det är framförallt lättnader i tillgänglighetskrav som bör 

genomföras då dessa krav ofta ställer till det och leder till orimliga konsekvenser. 

 

 Tillåt större avsteg från byggregler för konverteringar. 

Ett alternativ till ett separat regelverk för konverteringar är att tillåta större avsteg 

från byggreglerna i konverteringsprojekt. Det skulle kräva ett nytt lagförslag för 

att genomföras. Riktlinjerna i BBR (1:223) för när avsteg får göras bör ses över 

för att tillåta en mer selektiv tillämpning av byggreglerna. En förutsättning för 

detta är att bedömningen mellan kommuner behöver bli mer enhetlig och 

transparent, om ett avsteg beviljas eller inte bör inte spela roll beroende på vilken 

kommun eller tjänsteman som handlägger ärendet. På så sätt kan osäkerheten som 

finns i när avsteg tillåts eller ej minska.  

 

 Ett utökat samarbete mellan aktörer i branschen.  

För att underlätta genomförandet av konverteringar behöver samarbetet i 
branschen kring konverteringsprojekt bli större. I dagsläget finns det en bristande 
kunskap och erfarenhet kring konverteringar. Genom att utöka samarbetet i 
branschen kan kunskapen kring konverteringar öka, vilket leder till att problem 
lättare kan identifieras och åtgärdas tidigt i processen. På så sätt kan osäkerheten 
reduceras så att fler aktörer vågar genomföra konverteringar. Riskerna med 
oförutsedda kostnader i ombyggnadsfasen tenderar att minska desto mer 
erfarenhet aktörerna har. Kunskap och erfarenhet erhålls genom att genomföra 
konverteringar, samtidigt är bristande kunskap och erfarenhet en av anledningarna 
till att få konverteringar genomförs vilket gör att det blir ett sorts ”Moment 22”. 
Ett utökat samarbete bör leda till att fler konverteringar genomförs vilket i sin tur 
leder till ökad erfarenhet, på så sätt kan detta ”Moment 22” reduceras. 



 

 

 

7.2 Diskussion 

En effektivisering av planprocessen rör hela byggbranschen i stort och inte enbart 
konverteringsprojekt. Det finns många röster om att planprocessen behöver 
effektiviseras för att lösa bostadsbristen och det har utförts många studier inom 
området. Denna studie utgör ytterligare ett incitament för att effektivisera 
planprocessen.  

Ett införande av ett separat regelverk eller en ny lag för att tillåta fler avsteg från 
byggreglerna innebär inte bara fler bostäder. Det leder även till andra 
konsekvenser, exempelvis för boende, staten, kommuner, näringsliv, beskattning, 
tillgänglighet och miljön. Är separata byggregler det bästa alternativet ur ett 
samhällsperspektiv? Ytterligare studier behöver utföras för att svara på denna 
fråga. Det behöver även utredas hur ett eventuellt regelverk för konverteringar bör 
utformas. Det är inte alla krav och regler som kan eller behöver förändras, för stora 
lättnader kan inte heller ges då det kan påverka bostadens kvalitet och de boende 
negativt. Tillgänglighetskraven är en av de krav där lättnader bör ses över. Ett 
exempel på en lättnad i tillgänglighetskrav är att endast en viss kvot av 
lägenheterna i ett konverteringsprojekt behöver tillgänglighetsanpassas.  

Ett utökat samarbete i branschen mellan aktörer med intressen av att konvertera 
kommersiella lokaler till bostäder hade varit fördelaktigt, särskilt ur ett 
samhällsperspektiv. För enskilda företag är det dock inte en självklarhet att ingå i 
någon form av samarbete med tanke på att de är verksamma i en konkurrensutsatt 
bransch. Varför skulle företag med relativt stor erfarenhet dela med sig av sin 
kunskap till ett annat företag med mindre erfarenhet? Företag med mindre 
erfarenhet är troligtvis mer positivt inställda till ett samarbete än de företagen med 
större erfarenhet.  Följdfrågan blir hur ett eventuellt samarbete mellan företag i 
branschen ska utformas på bästa sätt för att skapa mervärde för alla involverade 
parter? Samarbetet skulle exempelvis kunna ske enbart mellan två företag eller 
mellan flertalet företag. Det skulle även kunna ske genom en branschorganisation 
som arbetar med kompetensutveckling. Möjligheterna är många men vilket är det 
bästa tillvägagångssättet? 

7.3 Studiens validitet och reliabilitet 

Relevansen i det innehåll som har tagits fram i studien genom litteratursökning 
och intervjuer har kritiskt granskats. Validiteten beskriver generaliserbarheten och 
om resultatet som erhållits i studien är relevanta och reflekterar studiens syfte. En 
del av litteraturen som har studerats har genomförts i andra länder än Sverige, 
många av studierna har genomförts i Nederländerna. Även om regelverken och 
förutsättningarna skiljer sig något åt så är författarens uppfattning att slutsatserna 
från dessa studier är tillämpbara i Sverige då förutsättningarna och marknaden 
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ändå är relativt lika länderna emellan. Respondenterna i fallstudien har haft olika 
befattningar varpå olika synvinklar kring konverteringsprojekt har kunnat erhållas. 
Erfarenhet av konverteringar har varit varierande hos respondenterna men alla har 
haft en god insikt i de problem och frågor som rör konverteringsprojekt. Då 
konverteringsprojekt är unika så skiljer sig problemen rörande dessa mellan varje 
projekt. För att stärka studiens validitet så hade fler projekt kunnat undersökas för 
att ge en bredare bild av problematiken. Sett till antalet projekt som undersökts är 
författarens uppfattning ändå att studiens validitet är hög då respondenternas 
uppfattningar kring problematiken till stor del stämmer överens med varandra. Två 
av projekten som har undersökts i fallstudien har inte varit kommersiella lokaler 
vilket frångår studiens avgränsningar. Förutsättningarna skiljer sig dock inte 
nämnvärt åt jämfört med en kommersiell lokal när det kommer till själva 
konverteringsprocessen, varpå detta inte påverkar studiens validitet negativt.  

Reliabilitet beskriver överensstämmelsen mellan olika oberoende mätningar. 
Intervjuerna har utgått från samma frågor och beroende på svaren och 
diskussionen som har förts under intervjun har olika följdfrågor ställts. För att 
erhålla en hög reliabilitet så har samma intervjustruktur använts i intervjuerna.  

7.4 Förslag på vidare forskning 

Utifrån studiens slutsats och avslutande diskussion finns det särskilt två områden 
som är intressanta att studera djupare: 

 

 Hur bör ett separat regelverk för konverteringar utformas och vilka 
konsekvenser leder detta till? 
 

 Samarbete i konverteringsprojekt, vilka för- och nackdelar finns det för 
aktörer och hur bör ett eventuellt samarbete utformas för att skapa 
mervärde för involverade parter? 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjustruktur 

Om projektet/byggnaden 

 Skulle du kortfattat kunna berätta om projektet (upplåtelseform, läge, antal 

lägenheter etc.)? 

 

 Äger ni idag den konverterade byggnaden?  

Om ja:  

 Hyr ni ut den eller bedriver ni själva verksamhet där? 

Om nej:  

 Har ni sålt byggnaden? 

 

Planprocessen 

 Medgav aktuell detaljplan för projektet bostäder eller behövde detaljplanen 

ändras? 

Om ja: 

 Hur påverkades ert projekt av att detaljplanen behövde ändras 

(ekonomiskt, planering, tid etc.)? 

 

 Hur arbetade ni för att denna process skulle gå så smidigt och snabbt som 

möjligt?  
 

 Hur upplevde ni samarbetet med kommunen under planprocessen? 

(Dåligt/Mindre bra/Neutral/Ganska bra/Bra) 
 

 Vad tror du kommunen hade kunnat göra för att förenkla processen när en 

detaljplan behöver ändras? 
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 I England behövs sedan maj år 2013 inte bygglov för att konvertera kontor 

till bostäder, tror du att detta skulle kunna vara ett alternativ i Sverige? 

 

Byggregler 

 Upplevde du att byggregler var problematiskt i projektet? 

 

 Avsteg från byggreglerna får göras i vissa fall om byggnaden antas uppnå 

godtagbara egenskaper (BBR 1:223). Tycker du att fler avsteg borde få 

göras? 
 

 Tycker du att det finns en osäkerhet i vilka avsteg som får göras?  

Om ja: 

 Hur tror du att denna osäkerhet hade kunnat minskas? 

 

Samarbete med andra aktörer 

 Har ni samarbetat/arbetat (utbyte av erfarenheter, kunskap etc.) med andra 

företag (med erfarenhet av konverteringar) i projektet?  

Om ja: 

 Hur upplevde ni att samarbetet bidrog till ert projekt (tidsmässigt, 

ekonomiskt etc.)?  

Om nej: 

 Varför inte? 

 

Problem- och riskhantering / Ekonomi 

 Vad upplever du är de största problemen/svårigheterna som uppstått i 

projektet? (Oförutsedda kostnader/Planprocessen/Byggregler etc.) 

 

 Hur jobbade ni för att minska och förebygga dessa problem och risker i 

projektet? 

 

 Lägger ni stora resurser på att undersöka om en byggnad är ett lämpligt 

konverteringsprojekt? Vilket underlag behövs och vad kostar det? 
 



 

 

 

 Vilka ekonomiska förutsättningar (avkastning, lönsamhetsmål etc.) måste 

uppfyllas för att projektet ska vara genomförbart? 
 

 Tror du att en ekonomisk subvention för konverteringsprojekt hade varit 

en lösning? 
 

 

Flexibilitet 

 I hur stor utsträckning har ni byggt på ett flexibelt (t.ex. anpassningsbara 

planlösningar) sätt i projektet för att i framtiden lättare kunna anpassa 

fastigheten efter behov? 

 

 Har ni byggt på ett flexibelt sätt i andra projekt som ni har (både 

ombyggnad och nybyggnad)? 
 

 Högre flexibilitet är generellt dyrare, hur motiverar ni flexibilitet (då det 

varit aktuellt) för era investerarare? 
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Bilaga 2. Intervjufrågor till Stadsbyggnadskontoret (Malmö 

Stad) 

 

1. Vilket förfarande är vanligast då användningsområdet i detaljplanen 

behöver ändras (till bostäder)? 

 

2. Hur kan aktörer som har för avsikt att konvertera en byggnad till bostäder 

jobba för att underlätta planprocessen då en detaljplan behöver ändras? 

 

3. Ett flertal aktörer detaljplanerna som för detaljerade, en mer öppen 

detaljplan skulle underlätta konverteringar. Hur ser du på alternativet att 

utforma detaljplanerna på ett mer öppet sätt? 

 

4. Ett annat alternativ istället för att behöva ändra i detaljplanen skulle 

kunna vara att det endast krävs bygglov för konverteringar till bostäder? 

Hur ser du på detta alternativ? 

 
 

5. Hur prioriteras projekt i planprocessen? 

 

6. Många aktörer upplever de långa ledtiderna i planprocessen som 

problematisk. Skulle det finnas möjlighet att prioritera detaljplaner som 

behöver ändras för att genomföra en konvertering för att på så sätt korta 

ledtiden? 

 

7. I England behövs sedan maj år 2013 inte bygglov för att konvertera kontor 

till bostäder, tror du att detta skulle kunna vara ett alternativ i Sverige? 
 
 

8. Hur upplever du att samarbetet fungerar i planprocessen med aktörer som 

vill ändra i detaljplanen? 

 

9. Får vem som helst överklaga i planprocessen? Vad får man överklaga? 


