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För att få fram fler bostäder i Sverige är ombyggnad av kommersiella lokaler ett alternativ. 

Det kan även skapa mervärde för fastighetsägare samt bidra till en ökad hållbarhet. Dagens 

förutsättningar i Sverige innebär stora kostnader i konverteringsprojekt varpå få 

konverteringar genomförs. Studien syftar till att föreslå förändringar och strategier som bidrar 

till att konverteringar underlättas.    

En av de stora utmaningarna i Sverige är bostadsbristen och det pågår ständiga diskussioner 

om hur denna ska lösas, det finns inget enkelt svar på frågan. Kort och gott behövs det fler 

bostäder. Ett alternativ till att bygga nya bostäder är att bygga om kontors- och butikslokaler 

till bostäder. Det är en relativt ny trend på marknaden och det är framförallt äldre omoderna 

lokaler som är svåra att hyra ut som byggts om. Många potentiella konverteringar genomförs 

dock aldrig till följd av juridiska och tekniska hinder som leder till allt för stora kostnader. I 

många fall är det mer lönsamt att bara låta lokalen vara eller att riva och bygga nytt vilket är 

ganska absurt med tanke på den rådande bostadsbristen. Vidare är syftet med studien att utifrån 

befintliga problem i konverteringsprocessen ge förslag på lämpliga förändringar och strategier 

som kan underlätta konvertering av kommersiella lokaler till bostäder. 

I studien användes kvalitativa metoder för att studera hur konverteringar kan underlättas. 

Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie för att identifiera problem, risker och 

framgångsfaktorer i konverteringsprocessen. Det var främst forskningsrapporter och tidigare 

examensarbeten inom ämnet som studerades. Vidare utfördes en fallstudie med organisationer 

som genomfört konverteringar. Konverteringsprojekt som genomförts under senare år eller 

genomförs just nu inkluderades i fallstudien och totalt undersöktes elva olika projekt. Totalt 

genomfördes sju tillhörande intervjuer, en för respektive deltagande organisation. 

Respondenterna har haft varierande befattningar men gemensamt är att de alla har relevant 

kunskap och erfarenhet av 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. 

Problematiken som lyfts fram är ett allt för strikt regelverk för ombyggnationer, långa ledtider 

i planprocessen samt oförutsedda kostnader under själva ombyggnationen till följd av dolda 

problem i byggnaden. Dessa problem och risker i kombination med bristande erfarenhet av 
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konverteringar leder till att många potentiella konverteringsprojekt aldrig genomförs. Generellt 

sett så är konverteringsprojekt osäkra, dyra och komplicerade. Många fastighetsägare vågar 

helt enkelt inte att genomföra en konvertering på grund av osäkerheten i processen. Hur ska vi 

då få fler fastighetsägare att våga konvertera potentiella lokaler till bostäder? 

För det första behöver planprocessen bli effektivare för att minska de långa ledtiderna. Denna 

process behöver endast genomföras då en detaljplan inte medger bostäder för byggnaden som 

ska konverteras. Det är framförallt mindre konverteringsprojekt som blir lidande då andra 

större projekt prioriteras av kommunerna, vilket inte är så konstigt med tanke på att kommuner 

har begränsade resurser samt mål om antal nya bostäder att uppfylla. 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. Större förändringar i 

planprocessen ansvarar Sveriges Riksdags politiska beslutsfattare för. 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 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. Effektivisering av 

planprocessen är ett ämne som behandlats i flertalet tidigare studier för att öka 

bostadsbyggandet. Denna studien utgör ytterligare ett incitament för att effektivisera 

planprocessen.  

För det andra är regelverket som gäller för konverteringar striktare än vad det behöver vara. 

Intentionerna med dagens regelverk är goda men samtidigt ställer det i vissa fall högre krav än 

vad marknaden efterfrågar. Vi människor kan generellt acceptera mer än vad dagens regelverk 

ställer krav på. Nybyggnadsreglerna som gäller även vid ombyggnad leder ibland till orimliga 

konsekvenser i konverteringsprojekt. Antingen behöver ett separat och mindre strikt regelverk 

för konverteringar införas för konverteringar eller så behöver större avsteg från de befintliga 

byggreglerna ges. Bedömningen för när avsteg tillåts behöver också bli mer enhetlig mellan 

kommuner. Idag varierar bedömningen mellan kommuner och tjänstemän vilket ökar 

osäkerheten i en redan osäker process. Reglerna handlar exempelvis om krav på energi, buller, 

hälsa, ventilation och tillgänglighet. Tillgänglighetskrav är särskilt problematiskt. I ett av de 

undersökta projekten behövde golv höjas med 35 cm för att uppfylla tillgänglighetskrav vid 

övergång mellan terrass och golv. Det leder till stora kostnader samtidigt som takhöjden blir 

mindre och därmed även en sämre slutprodukt som påverkar försäljningspriset negativt. I ett 

annat projekt valdes en tillbyggnad av balkonger bort på grund av tillgänglighetskraven, 

lösningen för att göra balkongerna tillgängliga hade blivit allt för dyr och icke estetiskt 

tilltalande. Genom att genomföra någon av dessa förändringar skulle fler konverteringar kunna 

genomföras och därmed bidra till fler bostäder i samhället. Förändringarna skulle också leda 

till andra konsekvenser för exempelvis boende, staten, kommuner, näringsliv, beskattning, 

tillgänglighet och miljön. Ytterligare studier behöver därmed genomföras för att undersöka om 

dessa förändringar är lämpligt ur ett samhällsperspektiv. 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 särskilt 



bör ses över. Ett exempel på en lättnad i tillgänglighetskrav är att endast en viss kvot av 

lägenheterna i ett konverteringsprojekt behöver tillgänglighetsanpassas. 

För det tredje bör samarbetet i branschen kring konverteringsprojekt utökas. Ingen av de 

deltagande företagen i studien ingår i någon form samarbete med andra företag som har 

konverteringar som en del av sin affärsidé. Den bristande kunskapen och erfarenheten av 

konverteringar leder i många fall till att dessa osäkra och komplicerade projekt aldrig blir av. 

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”. Genom att utöka samarbetet i branschen kan kunskapen kring 

konverteringar öka, vilket leder till att problem i konverteringsprocessen lättare kan identifieras 

och åtgärdas tidigt i processen. Exempelvis kan dolda problem som ofta uppdagas i 

ombyggnadsfasen upptäckas redan i utvärderingen och projekteringen. 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. Genom att öka samarbetet kan vi komma ifrån detta ”Moment 22” och därmed kan 

konverteringar underlättas. 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? Möjligheterna är många men vilket är det bästa tillvägagångssättet? 

Dessa slutsatser är inte på något sätt revolutionerande men samtidigt är det viktigt att belysa 

dessa områden för fastighetsägare och beslutsfattare så att en förändring kan ske. Fler 

konverteringar hade kunnat genomföras och därmed bidra till fler bostäder och ett mer hållbart 

samhälle då vi hade kunnat utnyttja mer av det befintliga beståndet. Vidare behöver det utredas 

vilka konsekvenser ett mindre strikt regelverk skulle innebära och hur det skulle utformas samt 

hur ett samarbete bör utformas för att skapa mervärde för involverade parter. 

 


