
 1

Södertörns Högskola VT-06        
Magisteruppsats i företagsekonomi 
Handledare: Hans Hyrenius, Eron Oxing 
 
 
 
 
 
     
 

 
 

Ombyggnad av lokaler till 
bostäder 

 
– en studie av fastighetsmarknaden i Stockholm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roger Lundvall 820706 
E-mail: rolu7@hotmail.com  
Patricia Stenhorn 810109 
E-mail: patricia.stenhorn@seb.se 



 2

Abstract 

 
The situation that one can discern on the Swedish real estate market is that while there are 

several offices vacant, the need for apartments is high – the vacancy rate for apartments is 

non-existent. According to the rebuilding of Skatteskrapan one will realise that the project 

requires a lot of money, even though it promotes the residential situation. The real estate 

owner experiences a risk in rebuilding real estates – whether it will generate good yield or not. 

This results in a great need to construct a solid basis of decision before a rebuilding is made.  

 

Our purpose is to analyse the basis of decision that is constructed before a rebuilding from 

offices to apartments that takes place in Stockholm. Within the basis of decision that is 

constructed before a rebuilding from office to apartment, we intend to examine the process 

that real estate owner experiences before a rebuilding is possible.  

 

The result we received from the examination shows that all of the real estate owners calculate 

on expected revenues and costs. Furthermore, we discovered that almost every real estate 

owner didn’t construct a thorough marketing analysis. The yield of demand differs between 

the private real estate owners and those run by the state. Concerning laws and restrictions, it’s 

something real estate owners must subordinate and take into consideration.          

 

Our conclusion is that there are several elements that could change or improve – which 

moreover could increase the number of rebuilds from offices to apartments – which are noise 

restriction, the handling process with complaints and so forth.       

 

Key words: rebuilding, real estate owners, basis of decision, office, apartment. 
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Sammanfattning  

 
Vad man kan se på fastighetsmarknaden i Stockholm är att samtidigt som många lokaler 

gapar tomma är behovet av fler bostäder stort – vakansgraden för bostäder är i stort sett 

obefintlig. Med hänsyn till ombyggnaden av Skatteskrapan inser man att det blir ett väldigt 

kostsamt projekt – men samtidigt främjar det bostadssituationen. Osäkerheten för en 

fastighetsägare inför en ombyggnad kan tänkas vara stor. Fastighetsägaren upplever en risk 

för huruvida en ombyggnad kommer ge avkastning eller inte. Detta innebär att behovet av ett 

väl genomarbetat beslutsunderlag inför en ombyggnad av lokal till bostad är stor.  

 

Vårt syfte är att analysera de beslutunderlag som utformas inför en ombyggnad av lokaler till 

bostäder i Stockholms innerstad. I de beslutsunderlag som tas fram inför en ombyggnad från 

lokal till bostad, avser vi även att undersöka den process som fastighetsägaren genomgår 

innan en ombyggnadsinsats är möjlig.   

 

Det resultat vi erhöll var att samtliga fastighetsägare utarbetar en intäkts- och kostnadskalkyl. 

Vidare kan sägas, att i stort sett samtliga fastighetsägare som vi undersökt inte utarbetar en 

grundlig marknadsanalys. De avkastningskrav som uppställs skiljer sig mellan privata och 

kommunala fastighetsägare. Vad gäller lagar och restriktioner är det något som 

fastighetsägare måste underordna sig och ta hänsyn till. Andra delar som fastighetsägaren 

måste ta hänsyn till är bland annat konjunkturförändringar.  

 

Den slutsats vi kom fram till var att det finns delar som kan förändras eller förbättras – som i 

sin tur skulle kunna öka antalet ombyggnader från lokaler till bostäder – vilka är bullerkraven 

och hanteringsprocessen vid bygglov och överklagan. 

 

Nyckelord: Ombyggnad, fastighetsägare, beslutsunderlag, lokal, bostad. 
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1. Inledning 
I detta kapitel avser vi att redogöra för den verklighet inom vilken vårt problemområde 

existerar. Därtill redovisas problemdiskussion, problemformulering och syfte. Slutligen görs 

en framställning av uppsatsens upplägg i form av ett dispositionsavsnitt.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Vad man kan se på den svenska fastighetsmarknaden är att behovet av fler bostäder är stort, 

samtidigt som många lokaler gapar tomma – även om den genomsnittliga kontorsefterfrågan 

för 2005 uppvisade en ökning. Vakansgraden för kontorslokaler för 2005 låg på 16,4 procent, 

vilket kan tolkas som högt. Fortsättningsvis kan sägas att vakansgraden för butikslokaler 

ligger på 6 procent (Stockholms näringslivskontor, rapport 2005). Det är onekligen så att 

efterfrågan på fler bostäder i Stockholm är överhängande, vakansgraden för bostäder är 

nästintill obefintlig (AP Fastigheter, årsredovisning 2004). 

 

En trend man kan skönja på den svenska fastighetsmarknaden är ombyggnader av lokaler till 

fastigheter. För ett antal år sedan var det relativt vanligt att bostadslägenheter i centrala lägen 

omvandlades till kontor. Nu har pendeln svängt och ombyggnad från kontor eller annan typ av 

lokalanvändning till bostäder har blivit allt vanligare (www.lantmateriet.se). Det råder en 

ökad aktivitet bland fastighetsägare, där fler byggföretag startar nya projekt, framför allt då 

ombyggnad i Stockholm (Nordic Report Real Estate Spring 2006).   

 

Exempel på en ombyggnad är Skatteskrapan, vilken byggs om till bland annat studentbostäder 

(Fastighetsvärlden, 2005-08-15). Ombyggnaden av Skatteskrapan kommer enligt Svenska 

Bostäders lägesrapport bli dyrare än kalkylerat. Bland annat menar man på att fönster och 

fasad måste åtgärdas, då kraven på bullerreduktion, energivärde eller reduktion av solens 

instrålning som nödvändiggör (DN, 2004-12-01). Hittills har kontorslokaler av ekonomiska 

skäl nästan uteslutande omvandlats till bostadsrätter (Fastighetstidningen, nr 1 2006).     

 

Även om Boverkets prognostiserar ökade antal bostäder i form av nybyggnad och 

ombyggnad, genomförs inte tillräckligt med ombyggnader. Känslan som en fastighetsägare 

har för huruvida en ombyggnad skall genomföras eller ej är ”man vet vad man har, men inte 
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vad man får” (Olof Farnkvist, Lantmäteriet). En hög riskfaktor verkar således upplevas inför 

beslut om ombyggnad. På enskilda marknader, såsom Stockholmsmarknaden, påverkas 

fastigheters ekonomiska resultat av den lokala utbuds- och efterfrågesituationen. Denna 

bestäms i sin tur av lokal tillväxt, befolkningsutveckling samt lokal- och bostadsproduktion 

(AP Fastigheter, årsredovisning 2004).  

 

De investeringsbidrag och räntebidrag som ges till hyresrätter och studentbostäder har kraftigt 

bidragit till att öka produktionen av bostäder. Däremot har räntebidraget till ombyggnad haft 

liten betydelse. Enligt Boverket har räntebidraget till ombyggnad urholkats och det ringa 

stödet har enbart haft en marginell betydelse. Det har snarare inneburit att nödvändiga 

åtgärder för underhåll, förbättring och ombyggnad skjutits upp. Vidare anses 

ombyggnadsstödet alldeles för krångligt (Planera, bygga, bo, nr 6 2004).  

 

Vidare kan sägas att ombyggnader inte sällan blir kostsamma på grund av att nya lösningar 

ofta behövs vad gäller ventilation, vatten och avlopp, tillgänglighet, buller- och insynsskydd – 

så kallat Egenskapskrav (Fastighetstidningen, nr 1 2006). Men detta som utgångspunkt 

upplevs det som vitalt att en fastighetsägare har utarbetat ett gediget beslutsunderlag, då 

vederbörande har för avsikt att genomföra en ombyggnad. Med ovanstående som 

utgångspunkt – stor efterfrågan på bostäder och höga vakanser på lokaler – ställer man sig 

frågan om det är komplicerat att genomföra en ombyggnad av lokaler till bostäder för 

fastighetsägare. Eller snarare vilka omständigheter som påverkar en fastighetsägare då denne 

har för avsikt att genomföra en ombyggnad, omständigheter likt politiska, marknadsmässiga 

och byggnadstekniska.      

  

1.2 Problemdiskussion 

 

Behovet av fler bostäder i Stockholm är, som tidigare nämnt, stor. Osäkerheten inför en 

ombyggnad kan tänkas vara stor för en fastighetsägare, många delar måste tas i beaktande och 

flera omständigheter måste analyseras. Samtidigt som många lokaler gapar tomma är 

vakansgraden för bostäder i stort sett obefintlig. Med avseende på ombyggnaden av 

Skatteskrapan inser man att det blir väldigt kostsamt projekt – samtidigt främjar det 

bostadssituationen. Med utgångspunkt från ovanstående resonemang kan förtäljas att en 

upplevd risk för huruvida en ombyggnad kommer ge avkastning eller inte föreligger. Det 
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scenario som redovisats ovan ger bevis på att betydelsen av att utarbeta ett gediget 

beslutsunderlag inför en ombyggnad av lokal till bostad är stor – då det är många faktorer som 

måste tas hänsyn till.  

 

1.3 Problemformulering 

 

 Finns det möjlighet att förändra eller förbättra delar i beslutunderlaget som tas fram 

inför en ombyggnad av lokaler till bostäder och finns det därigenom möjlighet att öka 

antalet ombyggnader? 

 

1.4 Syfte 

 

Vi har för avsikt att analysera de beslutunderlag som utformas inför en ombyggnad av lokaler 

till bostäder i Stockholms innerstad. I de beslutsunderlag som tas fram inför en ombyggnad 

från lokal till bostad, avser vi även att undersöka den process som fastighetsägaren genomgår 

innan en ombyggnadsinsats är möjlig.   
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Inledning 

Teori 

Metod 

Empiri 

Analys 

Resultat 

Slutsats  

Disk. 
förslag t. f.

Källkritik

Käll- 
förteckning

1.5 Disposition  

 

Kapitel 1 Inledning: I detta kapitel redogörs för den verklighet av det 

område som undersöks i form av bakgrund, som följs av en 

problemdiskussion, problemformulering och syfte med uppsatsen.  

Kapitel 2 Teori: I teorikapitlet kommer de teorier som skall ligga till grund 

och bistå oss i vår undersökning att redovisas. Våra teorier är Fastigheters 

investeringsprocess, Marknadsanalys, Sambandet Risk-Avkastning och 

Makroekonomisk risk.  

Kapitel 3 Metod: Här behandlas våra val av metod och vetenskapligt 

förhållningssätt.  

Kapitel 4 Empiri: I detta kapitel redogörs för fastighetsmarknaden i 

Stockholm samt för våra empiriska undersökningar.  

Kapitel 5 Analys: I detta kapitel finns vår analys. Analysen kommer att 

göras utifrån den empiri som införskaffats.  

Kapitel 6 Resultat: I detta kapitel kommer det resultat vi erhöll från 

analysen av empirin att redogöras för. Här avser vi att svara på vårt syfte. 

Kapitel 7 Slutsats: I detta kapitel kommer vi att redogöra för den slutsats vi 

kom fram till. Vår slutsats avser att svara på vår problemformulering. 

Kapitel 8 Diskussion och förslag till vidare forskning: Häri kommer vi att 

diskutera mer fritt kring ämnet och ge förslag på vidare forskning inom 

området.  

Kapitel 9 Källkritik: I detta kapitel granskas våra källor, utifrån validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet.  

Kapitel 10 Källförteckning: Detta kapitel kommer att innehålla alla våra 

källor ur vilket vi hämtat all information för uppsatsen, vilka är artiklar, 

skriftliga-, muntliga- och Internetkällor.  

 
Figur 1: Disposition (Källa: Egen) 
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2. Teori 

I detta kapitel avser vi att redogöra för de teorier som kommer att ligga till grund för vår 

undersökning. De förhandenvarande teorierna är Fastighetsinvesteringsprocess, 

Marknadsanalys, Sambandet Risk-Avkastning och Makroekonomisk risk. Sedermera kommer 

vi att redogöra för hur vi tillämpat de delar i de teorierna i vår undersökning. 

 

2.1 Val av teorier 

 

Som tidigare nämnt råder stor efterfrågan på bostäder i Stockholm, vakansgraden för bostäder 

är nästintill obefintlig. Känslan som en fastighetsägare har inför huruvida en ombyggnad skall 

genomföras eller ej är ”man vet vad man har, men inte vad man får”. Betydelsen av att 

utarbeta ett gediget beslutsunderlag inför en ombyggnad av lokal till bostad är sålunda stor. 

För att kunna rama in hela processen som föreligger en ombyggnad – där vi har för avsikt att 

redogöra för de beslutsunderlag som utarbetas – nyttjar vi ett antal teorier. 

 

De teorier vi ämnar använda oss av för vår undersökning är Fastighetsinvesteringsprocess, 

Marknadsanalys, Sambandet Risk-Avkastning och Makroekonomisk risk. Med avseende på 

vår undersökning kommer vi att lägga olika mycket fokus på olika delar i 

Fastighetsinvesteringsprocess. Motivet är tidsmässigt och praktiskt grundat. Vidare kommer 

vårt perspektiv vara utifrån fastighetsägaren, då vi utgår från att det är vederbörande som 

initierar en ombyggnad.  

 

Med fastighetsägare avser vi de som har eller förvärvar en fastighet med avsikt att bygga om 

från lokal till bostad. Våra teorier skall bistå oss för att kunna svara på vår 

problemformulering som lyder:  

 

 Finns det möjlighet att förändra eller förbättra delar i beslutunderlaget som tas fram 

inför en ombyggnad av lokaler till bostäder och finns det därigenom möjlighet att öka 

antalet ombyggnader? 
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2.1.1 Fastighetsinvesteringsprocess 

 
För att genomföra en framgångsrik fastighetsinvestering krävs en gedigen analys av alla de 

ovissheter och osäkerheter på vilket beslutet vilar på. Nedanstående figur (Figur 2) illustrerar 

de fem grundläggande stegen i den process som föreligger vid en fastighetsinvestering.  

 

 
Figur 2: Fastigheters investeringsprocess (Källa: Jaffe & Sirmans, 1995) 
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Nedan följer en redogörelse av de fem stegen i en fastighetsinvestering, vilket kan skildras 

ovan i Figur 2. Intressant att notera är att i en studie av Epley (2004) visar han på tre olika 

koncept som värderas av fastighetsägare vid beslutsfattande vilka är 

fastighetsmarknadstolkning, användandet av generella analysverktyg i motsats till specifika 

analysverktyg och relationer med personal och allmänheten (Epley, 2004).           

 

STEG 1: Identifiera fastighetsobjekt, mål och restriktioner 
Det första steget är att identifiera mål, fastighetsobjekt och restriktioner för de fyra stora 

aktörerna vid en fastighetsinvestering; aktieägarna, långivare (exempelvis banker), 

hyresgästerna och staten. Varje aktör har olika, och ofta motstridiga, avsikter eller mål med 

investeringen (Jaffe & Sirmans, 1995).  

 

STEG 2: Analysera investeringsklimat och marknaden 
Det andra steget innebär analys av investeringsklimatet och marknaden, vilka kan indelas i 

fyra områden; marknads-, juridiskt-, finansierings- och skatteklimat. Då marknadsanalysen är 

en vital del, får den en egen rubrik (se 2.1.2 Marknadsanalys). Däri ligger de två första 

områdena (marknadsklimat och juridiskt klimat samt sociopolitisk analys (ibid.).  

 

Vad gäller finansieringsklimatet kan sägas att all fasighetsinvestering involverar pengar. Det 

finns två källor; skulder och eget kapital. För att en fastighetsinvestering skall vara 

genomförbar, måste den generera tillräckligt med intäkter för att kunna täcka kostnaden för 

skulder och eget kapital (ibid.).  

 

En av de största statliga influenserna vid en investering är skatteffekterna. Den skattemässiga 

effekten är viktig vid ett investeringsbeslut, eftersom skatten påverkar mängden kassaflöde 

från en investering. Denna inkluderas i 2.1.2 Marknadsanalys under rubriken Juridisk analys.  

 

Detta steg kan jämföras med Epley´s studie (2004), och då med avseende på konceptet 

fastighetsmarknadstolkning, vilket kan brytas ned i flera rubriker; (1) gör en lokal analys; (2) 

identifiera de olika faserna i en fastighetscykel; (3) gör en områdesanalys; (4) undersök de 

demografiska inverkningarna; (5) använd marknadsdata för hyressättning; (6) använd och 

tolka marknadsdata; och (7) utnyttja marknadsmöjligheter, värderingar.    
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STEG 3: Utveckla finansiell analys    
Det tredje steget i processen handlar om att beräkna det framtida förväntade kassaflödet från 

en investering. Kassaflödesanalysen måste beräknas för tidsperioden för investeringen. Det 

finns två stora inkomstkällor från en fastighetsinvestering – hyresintäkterna och disposition 

(exempelvis försäljning) från investeringen. I de stora kostnaderna inbegrips operationella 

kostnader, avbetalning på lån och skatt på intäkter (ibid.).  

 

Vad gäller användandet av generella analysverktyg i motsats till specifika analysverktyg 

förtäljer Epley (2004) i sin studie att detta är ett resultat som föreslår ett minimalt utnyttjande 

av finansiella analysverktyg såsom detaljerad avkastningskrav och skatteanalys. På grund 

rörelsen av kapitaliseringsräntor är det väldigt viktigt att förstå fastighetsmarknaden och mer 

specifikt försöka att räkna ut avkastningsräntan. Det är viktigt att hålla karaktärsdragen av 

fastighetsmarknaden som påverkar avkastningsräntan konstant. Detta inkluderar typ av 

fastighet, lokalisering, hyrningsvillkor och specifikt för Svenska bostäder finansiella villkor 

(Hendershott & Turner, 1997). 

 

Denna del kommer att behandlas i vår undersökning, om än inte lika mycket som exempelvis 

marknadsanalys. Anledningen är, som tidigare nämnt, tidsmässigt och praktiskt grundad.  

 

STEG 4: Applicera beslutskriterierna 
Kriterier för beslutsfattande kan indelas i tre kategorier; tumregels-, DCF- (Discounted Cash 

Flow, Kassaflödesanalys) och traditionell värderingsmetod (fastighetsvärderingsmetod). Mer 

ingående definiering av respektive metod är inte essentiellt, då vi inte avser att nyttja dessa så 

djupt i vår undersökning (ibid.).     

 

STEG 5: Investeringsbeslut 
I detta skede har alla ovan omständigheter och förutsättningar analyserats, vilket utfaller i att 

ett beslut för huruvida en investering skall göras eller ej kan fattas (ibid.).   

 

2.1.2 Marknadsanalys 

 

Avsikten med marknadsanalys är, enligt Jaffe & Sirmans, att reducera risken vid en 

investering. Ordet marknadsanalys är en rubricering av tre underrubriker; marknadsanalys, 
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juridisk analys och sociopolitisk analys. Dessa tre underrubriker kommer att redogöras för 

nedan.  

 
Marknadsanalys  
Två av de stora riskkategorierna är företagsrisk (ekonomisk risk) och köpkraftsrisk (Jaffe & 

Sirmans, 1995). Beträffande ekonomisk risk är denna en funktion av generella ekonomiska 

förutsättningar och investeringens karaktär. Den är inte relaterad till den finansiella strukturen 

(mixen skulder – eget kapital), utan ett mer adekvat riskmått är variansen i nettointäkten 

(ibid.). Köpkraftsrisk handlar om att intäktsökningen inte håller samma takt som inflationen.  

 

Marknadsanalys är till för att understödja investeraren när denne skall identifiera de faktorer 

som påverkar ovan nämnda riskkategorier (ibid.). Marknadsstudien måste vidare förse med 

information som bland annat förväntade hyresnivåer, vakansgrader och prognos av 

fastighetens framtida värde: 

 

1. Definiera, ringa in marknaden på vilken man skall investera 

2. Analysera efterfrågefaktorerna. Bostadsefterfrågan beror på antalet bostäder, 

inkomstnivåer och andra demografiska aspekter såsom kön, ålder och utbildning.  

3. Analysera utbudsfaktorerna. Inkluderar den rådande konkurrensbilden på marknaden, 

undersökning av förekommande byggnadsprojekt och insikt om övervägande projekt 

(projekt som ännu inte realiserats). Den sistnämnda är den svåraste att erhålla 

information från. Dock kan denna information införskaffas från bland annat banker, 

värderare, mäklare med flera. Vakansgrader vid befintlig konkurrenssituation borde 

noga övervägas tillsammans med hyresnivån och operationella kostnader.   

4. De fysiska aspekterna för ett föreslaget eller existerande projekt måste granskas. 

Faktorer såsom kompatibiliteten med existerande användare (exempelvis hyresgäster), 

storlek, form, topografi (terrängform), område, bestämmelser et cetera måste 

analyseras (ibid.).       

 

Juridisk analys  
En annan stor riskkategori är den juridiska risken. Det finns risk att staten genomför 

lagändringar och inför nya restriktioner och bestämmelser som resulterar i en minskning av 

intäkterna och/eller fastighetsvärdet. Exempel på dessa typer av juridiska risker är 

skattehöjningar och förändring av områdesindelning. Den juridiska risken kan även föreligga 
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mellan de olika aktörerna i investeringsprocessen. Exempel på detta är restriktioner som 

begränsar användningen av egendomen eller obetald fastighetsinteckning. Investeraren måste 

vara medveten om att rättigheterna till egendomen köp och säljs på fastighetsmarknaden 

(ibid.).  

 

Sociopolitisk analys: 
Ytterligare ett område som måste analyseras är de eventuella sociala restriktionerna som är 

relaterade till en investering. Även om en investering är möjlig ur ett juridiskt perspektiv, 

kanske den inte är genomförbar ur ett samhällsperspektiv. Detta är ett område som under 

senare år erhållit alltmer uppmärksamhet, då man genomför en fastighetsinvesteringsanalys.  

 

En fastighetsinvestering skapar externa effekter i regionen och i samhället i övrigt. Det finns 

positiva och negativa externa effekter. Potentiella externa effekter och deras tänkbara fördelar 

och kostnader påverkar den förväntade risken och avkastningen på investeringen. Exempel på 

sådana effekter är minskad trafik och minskat/ökat fastighetsvärde (ibid.). Dessa externa 

effekter kan påverka kalkylen i investeringen via värdet på fastigheten som kan påverkas av 

flera faktorer. Föroreningar kring fastigheten är en extern effekt som påverkar kalkylvärdet på 

fastigheten, föroreningarna kan mätas utifrån flera olika variabler såsom vattenföroreningar, 

luftföroreningar eller dragna kraftledningar i området av fastigheten (Simons & Saginor, 

2006). 

 

2.1.3 Sambandet Risk – Avkastning  

 

Sambandet mellan risk och avkastning tillhör en utav de viktigaste sambanden för en 

fastighetsinvesterare. Det är viktigt av två anledningar:  

 

I. Om sambandet är starkt, vet investeraren att högt avkastningskrav följs av en lika hög 

risknivå. 

II. Om sambandet är svagt, vet investeraren att hög avkastningskrav i vissa fall är möjlig, 

även om det är en låg risknivå (Jaffe & Sirmans, 1995).  

 

Styrkan i sambandet mellan risk och avkastning avslöjar även graden av marknadseffektivitet 

som föreligger. I marknadsekonomier finns det vissa investerare som föredrar säkra 
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investeringar, medan andra fördrar mer riskfyllda. För att en investerare skall acceptera en 

mer riskfylld investering, krävs det att det ger en hög avkastning. Ingen rationell investerare 

skulle acceptera en mer riskfylld investering – då föredrar vederbörande en mer säker 

investering med lika hög avkastning. Med detta som grund, kan man nog säga att ett positivt 

samband föreligger mellan förväntad avkastning och risk (ibid.). Intressant att notera dock, är 

att rationella investerare föredrar asymmetriska riskpreferenser framför variationer i 

investeringens avkastning (Cheng, 2005). 

   

Figur 3 illustrerar detta samband som existerar mellan risk och avkastning. Figuren indikerar 

att ju högre risknivå (σ), desto högre förväntad avkastning på eget kapital (Ke). 

 

 

 
Förväntad  

avkastning på                             K2                                                                                C 

eget kapital (Ke)                         K1                                       B 
                                                   Kf    A 

 

 
    σ1                           σ2 
       Risk (σ) 

Figur 3: Sambandet mellan Risk och Avkastning (Källa: Jaffe & Sirmans, 1995)  

 

När det inte finns någon risk vid en investering är det troligt att investeraren erhåller en riskfri 

ränta (Kf), vilken kan skönjas vid punkt A. Men om investeraren önskar en avkastningsnivå 

som ligger högre än den riskfria räntan, måste investeraren göra en mer riskfylld investering. 

Då förflyttas man upp längs med linjen. Punkt B och C indikerar två möjliga risk- och 

avkastningsnivåer. Notera att vid punkt B, har investeraren ett lägre avkastningskrav än vid 

punkt C, därför att risknivån är mycket lägre vid punkt B än vid punkt C (ibid.).  

 

Det finns flera typer av risk vid fastighetsinvesteringsanalys. Exempel på detta är finansiell 

risk, företagsrisk, inflationsrisk. Vad som är viktigt att veta är att avkastningsanalysen 

förutsätter riskanalysen. Risk och avkastning är oskiljaktiga och som ett resultat av det måste 

investeraren studera och analysera båda dessa vid en investering (ibid.).  
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Att estimera risken kan vara svårare och lättare i olika fall. Speciellt när man gör långsiktiga 

finansiella institutionella fastighetsinvesteringar i innerstäder, är det svår att estimera risken 

då den relaterar mycket till inkomst och kapital. Att minska risken i en fastighets aktieportfölj 

är begränsat eller bunden till risken på hela marknaden och är bland annat beroende av 

tillgängligheten till tillgångar samt investerarens risktolerans (Mcgreal & Adair, 2006).  

 

2.1.4 Makroekonomisk risk 

 

Initialt kan man säga att makroekonomisk risk beror på osäkerhet i företagsmiljön i ett land. 

Den typ av risk som diskuteras här, kan relateras till generella och varierande förhållanden i 

ett land och globalt. Dessa risker kan relateras till osäkerheter om variabler som finns i 

makroekonomiska studier och som oftast kan vara relaterade till företagscykler. Följande 

klassificering är till för att beskriva den makroekonomiska miljön. Klassificeringen fångar 

huvudpunkten om att alla företag – multinationella, exporterande, importkonkurrerande eller 

inhemska – är utsatta för makroekonomisk risk (Oxelheim & Wihlborg, 2005) 

 

Räntesats risk 
Handlar om omfattningen och sannolikheten om oförutsedda förändringar vad gäller 

räntesatsen, vilket påverkar både kostnader för olika kapitalkällor i en specifik valuta och 

efterfrågan på produkter. Dessa effekter måsta tas hänsyn till när man mäter exponeringen av 

ränteförändringar (ibid.). 

 

Valutarisk 
Denna refererar till omfattningen och sannolikheten av oförutsedda förändringar i valuta och 

inflation, det vill säga värdet av utländsk och inhemsk valuta. Detta bryts ner ytterligare i 

växelkursrisk och inflationsrisk (ibid.)    

 

Nationell risk    
Avser omfattningen och sannolikheten av oförutsedda förändringar i ett lands 

produktionsutveckling. Nationell risk kan referera till osäkerhet beträffande aggregerad 

efterfrågan som påverkar försäljning, produktivitet, och/eller kostnadsfaktorer som påverkar 

produktionen. Den kan också referera till politisk risk som fångar osäkerheten med ”spelets 

regler” såsom lagar, bestämmelser och politiska styren utvalda av monetära och fiskala organ. 
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underlag 
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Nationell risk kan referera till både osäkerhet vid inhemska och utländska politiska störningar 

och politiska styren som påverkar hur förändringar i valutakurs och andra prisvariabler 

påverkar företags kassaflöde (ibid.).     

 

2.2 Teoretisk syntes 

 

I den teoretiska syntesen avses vi att redogöra för hur teorierna kommer tillämpas mot 

verkligheten. Detta kan skönjas i figur 4 nedan. 

 

 

 

 
Figur 4: Teoretisk syntes (Källa: Egen) 

 

Utgångspunkten är att en fastighetsägare initierar processen, det vill säga överväger att 

genomföra en ombyggnad av lokaler som de innehar till bostäder. Inför en ombyggnad 

föreligger fler beslutsunderlag som måste inkluderas och analyseras innan ett beslut om 

ombyggnad kan fattas. Därav har vi valt följande teorier som vi anser adekvata för att besvara 

vårt syfte – fastighetsinvesteringsprocess, marknadsanalys, samband risk-avkastning och 

makroekonomisk risk.  

 

Fastighetsinvesteringsprocessen är en teori som är lämplig då den redovisar för samtliga steg 

inför en fastighetsinvestering. Det finns vitala delar ur denna teori som vi kommer att använda 

oss av. Vi har valt att utesluta andra delar då de inte upplevs relevanta till beslutsunderlagen 

inför en ombyggnad från lokal till bostad.  

 

Vad gäller Marknadsanalysen är det ett något som fastighetsägaren genomför inför en 

ombyggnad för att få reda på hur marknaden ser ut. Omfattningen av denna analys varierar 

beroende på omfattningen på ombyggnaden.  

 

Beträffande Sambandet risk- avkastning är det en viktig del av beslutsunderlagen då man 

måste ta hänsyn till den finansiella risken i förhållande till ombyggnadens avkastning. Det 
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Makroekonomisk risk

handlar om att väga risk mot avkastning för att se ifall det är värt att genomföra en 

ombyggnad. 

 

Slutligen kan tillämpningen av teorin Makroekonomisk risk motiveras av att fastighetsägare 

påverkas av makroekonomiska faktorer såsom ränteförändringar, inflation och nationella 

influenser. Här i ligger politiska effekter som kan tänkas påverka beslutsunderlag inför en 

ombyggnad. 

 

Utifrån dessa teorier kan vi redogöra för de beslutsunderlag som gör det möjligt för 

fastighetsägaren att besluta om för huruvida en ombyggnadsinsats är aktuell eller inte. 

 

2.3 Teoretisk referensram 

 

Vi har för avsikt att analysera de beslutunderlag som utformas inför en ombyggnad av lokaler 

till bostäder i Stockholms innerstad. I de beslutsunderlag som tas fram inför en ombyggnad 

från lokal till bostad, avser vi även att undersöka den process som fastighetsägaren genomgår 

innan en ombyggnadsinsats är möjlig.   

 

Från de ovan beskrivna teorierna framtas essentiella variabler. Dessa variabler exponeras i en 

teoretisk referensram (se figur 5), som sedermera kommer att ligga till grund för analysen av 

våra undersökningsobjekt. Vi har valt dessa variabler med utgångspunkt från att de är bra 

instrument att kunna redogöra för de beslutsunderlag som utarbetas inför en ombyggnad av 

lokaler till bostäder. Nedan (se figur 5) illustreras den teoretiska referensram som ligger till 

grund för vår analys av undersökningen.  

 
Figur 5: Teoretisk referensram (Källa: Egen) 
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Inom teorin Fastighetsinvesteringsprocess kommer vi använda variablerna Identifiera 

fastighetsobjekt, mål och restriktioner samt Finansiella beslut. Vad gäller den förstnämnda 

behandlar den fastighetsägarens val av fastighetsobjekt, samt vilket mål vederbörande har 

med ombyggnaden och slutligen de restriktioner som föreligger såsom bygglov och 

bygganmälan. Med avseende på finansiella beslut kan sägas huruvida fastighetsägaren 

genomför en kassaflödesanalys inför en ombyggnad.  

 

De variabler som vi avser att tillämpa i undersökningen ur teorin Marknadsanalys är 

marknadsanalys, juridisk och sociopolitisk analys. Viktigt att notera är att beteckningen 

marknadsanalys i figur 5 inte avser själva teorin, utan variabeln marknadsanalys som är 

underrubrik i teorin. Beträffande variabeln marknadsanalys kommer vi att utgå från de 

komponenter som finns vid en marknadsstudie, det vill säga definiera marknaden man skall 

investera på, analysera efterfråge- och utbudsfaktorerna och se till de fysiska aspekterna av 

investeringen. I variabeln juridisk analys kommer vi att belysa den risk som lagändringar och 

andra restriktioner medför och som resulterar i minskning av intäkter och/eller 

fastighetsvärdet – exempelvis skattehöjningar. Det kan även uppstå en juridisk risk mellan de 

olika aktörerna.  

 

Angående den sociopolitiska analysen undersöks hur investeringen är genomförbar ur ett 

samhällsperspektiv, vilket är en essentiell faktor för en fastighetsägare. En investering kan 

skapa externa effekter och samhället i övrigt. 

 

Inom teorin Sambandet risk-avkastning avser vi att belysa sambandet mellan risk och 

avkastningen. Om sambandet mellan dem är starkt blir utfallet att högt avkastningskrav följs 

av en lika hög risknivå. Som tidigare nämnt handlar det om för fastighetsägaren att väga 

risken mot avkastningen för att se om det är värt att genomföra en ombyggnadsinsats.  

 

Med hänsyn till Makroekonomisk risk har vi använt oss av variablerna räntesatsrisk, 

valutarisk och nationell risk. Dessa variabler existerar i fastighetsägarens omvärld och vi vill 

undersöka hur dessa påverkar vederbörandes beslut. Inom variabeln nationell risk existerar 

den politiska risken som är en essentiell faktor som refererar till inhemska och utländska 

störningar med mera.  
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras undersökningens och uppsatsens vetenskapliga referensram, 

förundersökning, datainsamling, urval samt bearbetning av information. Metodkapitlet skall 

fungera som vägledning för att läsaren skall kunna skapa förståelse hur uppsatsarbetet har 

fortskridit.  

 

3.1 Vetenskaplig referensram 
 

Vetenskapsteorin skall uppfattas som begrundandet av de skäl som kan finnas för att använda 

eller inte använda en viss metodik. Vetenskapsteorin blir därför särskilt viktig när vi står inför 

att motivera våra metodval som forskare inom ett vetenskapligt ämnes område. Således, 

vetenskapsteorin är ett ämne som föreskriver vilka metodval man som vetenskapsman utgör, 

den vetenskapssyn som vi har och som ger avtryck i det resultat som erhålls (Andersen, 

1990).  

 

3.1.1 Deduktion 

 

I vår studie kommer vi att utgå ifrån tidigare formade teorier – som är Fastigheters 

investeringsprocess, Marknadsanalys, Sambandet Risk-Avkastning och Makroekonomisk risk 

– vilket innebär att vi utgår från bestämda premisser. Vi arbetar utifrån dessa premisser för att 

komma fram till en slutsats. Detta innebär att vår uppsats är deduktiv. Med ett deduktivt 

resonemang kan vi bara härleda vissa utsagor från andra utsagor och därigenom överför 

deduktionen premissernas sanningsvärden till slutsatsen. Vi vill undersöka de befintliga 

beslutsunderlagen för att se om det går att förändra eller förbättra de befintliga 

beslutsunderlagen. 

 

3.1.2 Positivism  

 

Vårt mål är att studera de beslutsunderlag som framtas inför ombyggnad av lokaler till 

bostäder och se om det därmed finns en möjlighet att öka antalet ombyggnader. Sedermera 
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belysa lagar och regler som kan tillämpas av alla vid en ombyggnad. Detta innebär att vi 

kommer att använda oss av positivism som den vetenskapliga utgångspunkten. Begreppet 

positiv står för något precist, säkert och verkligt, det vill säga att positivismen utesluter det 

som inte är verkligt och iakttagbart. Endast det som går att iaktta är och bör vara objekt för 

vetenskapen (Lundahl och Skärvad, 1992). Vi skall studera de olika parterna som tar del vid 

beslutsunderlagen inför en ombyggnad och deras effekt på beslutsunderlagen. 

Sammanfattningsvis så kommer vi att studera fastighetsägare och processen inför en 

ombyggnad av lokaler till bostäder, samt den omgivning och de förutsättningar de måste 

hantera.  

 

För att klargöra de olika beslutsunderlag som krävs inför en ombyggnad kommer vi att belysa 

de olika delarna som finns i beslutsunderlaget som föreligger fastighetsägaren för att sedan 

sammanfoga delarna till en helhet.  

 

3.1.3 Förundersökning 

 

För att kunna ringa in det problemområde vi avser att belysa genomfördes en 

förundersökning. Detta gjordes genom litteraturstudier och sökning på Internet. Vidare tog vi 

kontakt med flertalet organisationer såsom Lantmäteriet, SBC och Boverket för att erhålla 

information om bland annat företeelsen ombyggnad.  

 

Konklusionen av förundersökningen var att antalet ombyggnader inte var speciellt stor i 

Stockholm. Vi fick reda på att processen innan en ombyggnad är komplicerad där mycket 

skall inberäknas, medan den är anses ganska okomplicerad av andra. Kostnadsfrågan vid en 

ombyggnad är essentiell, samt att det krävs diverse tillstånd för att få genomföra en 

ombyggnad. Några av de centrala elementen vid en ombyggnad är de politiska och 

byggnadstekniska omständigheterna som avgör för om man får genomföra en ombyggnad.       

 

3.1.4 Fallstudie 

 

Denna studie är en fallstudie samt till en stor del baserad på en stor insamling av information 

som anknyter till vår problemformulering. Vi kommer att undersöka hur fastighetsägare 
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utarbetar beslutsunderlag inför en ombyggnad och dess sätt att ta sig an uppgiften. 

Beslutsunderlagen som framtas inför en ombyggnad innefattar fler aktörer än fastighetsägaren 

och därför kommer vi vidare att undersöka andra aktörer som påverkar och medverkar i 

beslutsunderlagen inför en ombyggnad. Politiska aktörerna är Stadsbyggnadsnämnden, 

Boverket, Lantmäteriet – dessa påverkar beslutsunderlagen för en fastighetsägare inför en 

ombyggnad både direkt och indirekt. De kommunala ombud som medverkar i 

beslutunderlagen är Stadsbyggnadskontoret som arbetar med tillstånd inför en ombyggnad. En 

annan aktör som är vital inför en ombyggnad är byggnadsentreprenörer/byggbolag. De 

huvudsakliga faktorerna och aktörerna kommer att behandlas utifrån fastighetsägarens 

perspektiv då det är denne som initierar processen. Det en fallstudie kan förklara är orsak och 

verkan när man intervenerar i verkliga situationer som är alltför komplexa för experimentella 

strategier. Den verkliga situationen där man gjort något ingrepp som exempelvis en 

ombyggnad kan beskrivas. Slutprodukten av en fallstudie kan primärt vara beskrivande och 

värderande (Sharan, 1998). Vår uppsats utfall kommer först vara beskrivande då vi avser att 

redogöra för de beslutsunderlag som föreligger vid en ombyggnad av lokaler till bostäder, och 

slutligen värderande då vi bedömer/värderar beslutsunderlagen. 

 

3.1.5 Kvalitativ ansats 

 

Den studie vi ämnar genomföra kommer att framställas som en kvalitativ studie då vårt 

forskningsobjekt fastighetsägare uppfattas som subjekt och vi ser den huvudsakliga 

forskningsprocessen som en kommunikationsrelation, det vill säga en tvåvägskommunikation. 

Vi har valt den kvalitativa ansatsen för att få en djupare förståelse för fastighetsägarnas 

beslutsunderlag inför en ombyggnad, samt de olika parternas effekt på beslutsunderlagen. 

Enskilda djupintervjuer är ett viktigt inslag av studien. Intervjufrågorna kommer att anpassas 

till de olika personerna som skall intervjuas såsom fastighetsägare, byggföretag, politiker et 

cetera och dess svar kommer analyseras i textform. 

 

Datainsamlingen är omfattande och kommer att bestå av både primär och sekundär data. 

Primär data är information som samlats in för första gången medan sekundär data är redan 

framställt material (Lundahl och Skärvad, 1992). Våra primära data kommer att bestå av 

intervjuer. Beträffande sekundära data kommer detta införskaffas från litteratur, vetenskapliga 

skrifter, databaser och offentlig statistik. 
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Som tidigare nämnt har djupintervjuer en vital del i denna studie och empirin kommer 

huvudsakligen att insamlas genom intervjuer. Personerna/aktörerna som ingår i denna 

fallstudie har presenterats ovan och vidare vill vi förklara syftet med respektive intervju.  

 

Fastighetsägarna Svenska Bostäder AB, Stockholmshem AB, Fastighets AB och Wallenstam 

AB kommer alla intervjuas med samma frågor som är baserade utifrån vår teoretiska 

referensram. Intervjuerna kommer att innerhålla strukturerade frågor, eftersom vi vill 

fastställa beslutsunderlagen inför en ombyggnad av lokaler till bostäder generellt och inte 

subjektivt. Strukturerade intervjuer präglas av frågor som är utformade i förväg samt 

uppföljningsfrågor som stödjer en systematisk genomgång av de områden som vi är 

intresserade av. En strukturerad intervju är fokuserad och informationsinriktad, där vi i förväg 

klart fastställt intervjuns målsättning (Lundahl och Skärvad, 1992). Det vi vill fastställa 

utifrån vår teori är marknadsanalysen, risktänkande, uppbyggnad av investeringskalkyler, 

skatteeffekter, juridiska effekter som sociopolitiska och makroekonomiska aspekter. 

Intervjuerna med fastighetsägarna är väldigt viktiga i vår studie, då vi studerar 

beslutsunderlagen utifrån deras perspektiv, eftersom det är fastighetsägare som initierar 

processen. 

 

I de övriga intervjuerna varierar frågorna beroende på deras effekt på beslutsunderlagen och 

frågorna kommer att vara ostrukturerade och öppna för att öka vår förståelse. Intervjuer 

utfaller som ostrukturerade, då frågorna även kommer vara dialogutvecklande utöver 

informationssökande. I detta fall eftersträvar vi åsikter, attityder och föreställningar och 

mindre fakta. Det är viktigt att vi kan fördjupa oss i alla dessa parters synsätt och inverkan. 

 

Lantmäteriet, Boverket och Stadsbyggnadsnämnden är alla aktörer som arbetar på uppdrag av 

regeringen. Syftet med dessa intervjuer är att återspegla det vi har belyst hos våra 

fastighetsägare och byggbolag samt komplettera med information utifrån deras perspektiv. Vi 

vill framför allt fastställa om alla regler och lagar är legitimerade och vad dess praktiska 

effekt blir för fastighetsägarna inför en ombyggnad. Den del av teorin som är vital för dessa 

frågor är den sociopolitiska och makroekonomiska, vidare den politiska risken som 

fastighetsägare eventuells utsätts för. Dessa intervjuers syfte är också att skapa förståelse för 

vad aktörerna representerar i beslutsunderlagen inför en ombyggnad från lokal till bostad, 

deras indirekt och direkta effekt. 
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Intervjuerna med Stadsbyggnadskontoret och byggbolag/byggentreprenörerna vilka är Peab 

och Skanska är nödvändiga då de har avgörande del i beslutsunderlagen. Syftet med att 

intervjua Stadsbyggnadskontoret är att kartlägga vad som krävs av fastighetsägarna för att de 

skall få bygglov och genomföra en bygganmälan. Denna information formas sedan till frågor 

utifrån vår teori och dessa frågor ställs sedan i sin tur till fastighetsägarna.  

 

Intervjuerna med Peab och Skanska är viktiga för att kunna bekräfta det intervjuerna av 

fastighetsägarna har givit oss, samt att se hur byggbolagen resonerar kring en ombyggnad från 

lokal till bostad. Det som är aktuellt i detta skede utifrån teorin är risktänkandet kring 

byggkostnaderna, hur det resoneras kring och tas hänsyn till i kalkylen. Vi vill även belysa 

byggbolagens resonemang kring det sociopolitiska beträffande beslutsunderlagen inför en 

ombyggnad av lokal till bostad. 

 

Vår sekundärdata är i form av litteratur, vetenskapliga skrifter, årsredovisningar, databaser 

och offentlig statistik. Denna studie inbegriper fastighetsmarknaden. Det är en etablerad 

marknad som har undersökts och analyserats ur olika vinklar upprepade gångar. Detta ger oss 

möjlighet till att ta del av olika databaser. Våra sökord har varit begreppen ombyggnad, 

marknad och riskanalys samt investeringskalkyl och politisk risk. Statistiska centralbyrån 

(SCB) och Utrednings- och Statistikkontoret (USK) har bidragit till offentlig statistik som 

styrkt resonemang och påståenden i arbetet. Vi har även funnit litteratur och använt oss av 

vetenskapliga skrifter ur bland annat Fastighetstidningen. Andra källor är rapporterna 

Newsecs Nordic Report Real Estate Spring 2006 och Stockholms näringslivskontors rapport 

”Lokalmarknaden i Stockholm hösten 2005”. Vidare databaser såsom Libris, SpringerLink 

och EBSCOhost. Slutligen artiklar från dagstidningar och facktidningar. 

 

3.1.6 Urval 

 

Vi genomför en kvalitativ studie och den främsta metoden för en sådan studie är icke-

sannolikhetsurval (Sharan, 1994). Icke-sannolikhetsurval innebär att det inte går att beräkna 

fram sannolikheten för att komma med i urvalet, detta beskriver vårt urval då vi slumpvis har 

valt ur fyra fastighetsägare att genomföra en fallstudie på. De fastighetsägare som vi kommer 

att intervjua är Stockholmshem AB, Fastighets AB, Wallenstam AB och AB Svenska 

Bostäder. Det går att dela upp icke-sannolikhetsurval till målinriktat urval eller ändamålsenlig 
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urval. Vår studie är undersökande. Vi vill upptäcka, förstå och få insikt om beslutsunderlagen 

inför en ombyggnad, därför kan den beskrivas med ett målinriktat urval. Vi anser att icke- 

sannolikhetsurval är adekvat för oss då vi vill lösa ”kvalitativa problem”, som att upptäcka 

vad som sker inför en ombyggnad, vad detta leder till samt de relationer som kopplar samman 

olika händelser. Vidare har vi valt att intervjua byggentreprenörer såsom Peab och Skanska, 

då de spelar en roll för fastighetsägaren vid framtagandet av beslutsunderlaget och den 

process som föreligger innan en ombyggnadsinsats genomförs, likaså för politiker och 

Stadsbyggnadskontoret.  

 

Då vi har inkluderat alla huvudsakliga aktörer i vår fallstudie så anser vi att resultatet kan 

generaliseras för svenska storstäder. Det finns beslutsunderlag som en fastighetsägare inte kan 

undvika och som ger snarlika effekter inför en ombyggnad.  
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för fastighetsmarknaden i Stockholm och sedan för vår 

underökning, där vi har införskaffat primärdata genom flertalet intervjuer med 

fastighetsägare, Stadsbyggnadskontoret, byggbolag/byggentreprenörer och politiker.  

 

4.1 Fastighetsmarknaden i Stockholm  

 

Under 1990-talet förändrades tillväxten både i Sverige och i omvärlden, där den svenska 

tillväxten nådde upp till nivåer som stod sig väl i en internationell jämförelse. Efter den svåra 

krisen i början av decenniet – vilken slog hårt åt den svenska fastighetsmarknaden – stärktes 

konkurrenskraften för svenska företag (Södersten & Tson, 2004). 

 

Tillväxten i den svenska ekonomin har varit konstant och man spår att denna trend kommer 

fortgå 2006. Ur ett makroekonomiskt perspektiv har Sverige klarat sig relativt bra, med 

utgångspunkt från den globala nedgången i ekonomin som skedde under mitten på 2001 

(Vasakronan, årsredovisning 2005). Vad gäller den svenska konjunkturen fortsätter den att 

utvecklas positivt, samt att det prognostiseras en gynnsam utveckling 2006 (AP Fastigheter, 

årsredovisning 2004).  

 

Beträffande den svenska fastighetsmarknaden slog den rekord 2005, då den totala 

transaktionsvolymen uppgick till 123 miljarder SEK – varav nästan hälften omfattade 

fastigheter i Stockholmsområdet. Detta är en ökning med 32 procent jämfört med föregående 

år. Den låga räntenivån, som har givit en positiv differens mellan direktavkastning och 

låneränta, innebar ett fortsatt stort investeringsintresse och höga fastighetsvärderingar 

(Vasakronan, årsredovisning 2005). Detta lockar utländska aktörer – främst norska och 

danska – vilkas intresse för den svenska marknaden är stor och förväntas fortsätta ligga på en 

hög nivå (Nordic Report Real Estate Spring 2006).  
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4.1.1 Bostadsbristen 

 
Stockholms bostadsmarknad har kollapsat. Bostadsbristen är akut. Företag kan inte anställa 

medarbetare för att det inte finns boende. Studenter tvingas tacka nej till utbildningar. Det har 

knappt byggts några hyreslägenheter. Bostadsköerna är överfulla. Svartmarknaden är större än 

någonsin. Priserna på bostadsrätterna har stigit kraftigt – delvis på grund av att det är en sådan 

brist på bostäder. Stockholms bostadsproblematik är vid det här laget ett mycket känt faktum. 

(www.radda-hyresratten.nu) 

 

Bostad Direkt är en av Stockholms största förmedlare av andrahandskontrakt på lägenheter. 

Enligt deras hemsida ligger priset per kvadratmeter och år för ettor i innerstaden i dagsläget i 

snitt på 2 368 kronor, treorna kostade i snitt 1 480 kronor. Stockholms Fastighetsägarförening 

har i en granskning av hyresnämndens ärenden funnit att hyran för ett andrahandskontrakt i 

snitt är 70 procent högre än den för lägenheten fastställda hyran. Detta betyder att stora 

grupper av bostadssökande redan på förhand exkluderas från alternativen på 

andrahandsmarknaden. 

 

Siffror från Stockholms Handelskammare kan användas för att illustrera 

huvudstadens akuta bostadsbrist: 

 

 Befolkningen i Stockholms län har ökat med 120 000 personer på fem år 

 Sedan 1994 har 88 000 nettojobb tillkommit 

 Sedan 1995 har antalet bostäder ökat med 10 000 

 

Sammantaget kan konstateras att bostadsbristen utgör en av de största bromsklossarna för 

fortsatt tillväxt i Stockholmsregionen.  

 

4.1.2 Bostäder 

 

Boverkets byggprognos visar att det kommer att påbörjas 35 500 bostäder år 2006. 33 000 

bostäder tillkommer genom nybyggnad och 2 500 genom ombyggnad av lokaler och vindar. 

År 2007 beräknas 36 000 nya bostäder påbörjas, varav 34 000 genom nybyggnad och 2 000 

genom ombyggnad (Fastighetsvärlden, 2006-02-21).  
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Under fjärde kvartalet år 2005 påbörjades 1 453 bostäder i nya hus. Vid kvartalets slut var  

5 644 bostäder under byggnad, varav 55 i småhus. Under samma period färdigställdes  

404 bostäder, varav 45 i småhus. Av de färdigställda bostäderna ligger 209 i inre staden, 147 i 

Söderort och 48 i Västerort (Stadsbyggnadskontoret). Nedan visas Stockholmsstads, 

Utredning och Statistik Kontoret (USK) sammanfattningar av bostadsmarknaden via diagram. 

 
Nybyggnader i Stockholm 4:e kvartalet 2005 
 

 
Diagram 1: källa USK 

 
 
Under fjärde kvartalet år 2005 har nybyggnad av 1 453 bostäder påbörjats:  

 

 

 

Diagram 2: källa USK 
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Under fjärde kvartalet 2005 färdigställdes genom nybyggnad 404 bostäder: 

 
Diagram 3: källa USK 

 

Mycket talar för att 2006 och 2007 kommer att bli två goda år i svensk ekonomi, vilket lägger 

grunden för en stark bostadsefterfrågan. Hushållens disponibla inkomster förväntas öka 

markant, samtidigt som sysselsättningen ökar. Räntorna förväntas samtidigt stiga från 

nuvarande låga nivåer, vilket kommer att verka återhållande på prisutvecklingen för bostäder 

(www.boverket.se).  

 

Prognosförutsättningarna är dock mycket osäkra eftersom det inte är klart hur statens stöd till 

bostadssektorn kommer att var utformat i framtiden. Om stödet sänks förväntar vi ett mindre 

byggande efter år 2006 än vad tidigare nämnts (www.boverket.se). 

 

4.1.3 Lokaler 

 

För att kunna absorbera de befintliga vakanserna, måste sysselsättningen öka. I Stockholm 

ökade sysselsättningen från och med det tredje kvartalet 2004, om än marginellt. Med stor 

sannolikhet var ökningen av kontorslokaler en direkt effekt av den ökade sysselsättningen 

(Fastighetsvärlden, 2006-02-21).  

 

Vakansgraden för alla lokaltyper sammantaget i Storstockholm är enligt den senaste 

mätningen 5,5 procent. Det innebär att den totala vakansnivån i regionen har ökat med 0,7 

procentenheter under det senaste halvåret. Den största förändringen sedan förra mätningen 

gäller kontor inom tull. Det framgår att vakansgraden ökat med nästan 5 procentenheter för 
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detta marknadssegment. Under det senaste halvåret har kontorsvakansen inom tull ökat från 

5,1 % till 9,8 %. Den kraftiga ökningen av kontorsvakanserna förklarar ökningen av total 

vakans inom tull (USK). 

 

Lokaler avsedda för uthyrning har en betydligt högre vakansgrad än lokaler avsedda för eget 

bruk. Vakansgraderna ligger på en lägre nivå för lokaler för eget bruk jämfört med lokaler för 

uthyrning (USK). 

 

4.1.4 Ombyggnader 

 

Vid årsskiftet 2004/2005 pågick ombyggnad av 5 512 bostäder i flerbostadshus och 

av bland annat 28 900 m2 i lokalhus för bostadsändamål. Ombyggnad av småhus följs inte 

längre upp och uppgifter om dessa saknas därmed. Under år 2005 påbörjades preliminärt 

ombyggnad av 1 927 bostäder i flerbostadshus och av 24 800 m2 i lokalhus. Under 

2005 pågick sålunda ombyggnad av totalt 7 439 bostäder i flerbostadshus och av 

bland annat 53 700 m2 i lokalhus. (USK) 

 
 

 
Diagram 4: källa USK 

 

Under året färdigställdes totalt 6 410 bostäder i ombyggda flerbostadshus. Före 

färdigställande var de 5 555 lägenheter i flerbostadshus och bland annat 47 100 m2 i lokalhus. 

Antalet lägenheter i flerbostadshus ökade således med 855 till följd av ombyggnaderna. 

Av dessa bidrog ombyggda lokaler med 622 nya lägenheter och inredning av 

vindar med 141. 
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Diagram: källa USK 
 

4.2 Definitioner och regelsystem 

 

I detta avsnitt kommer definitioner och regler att redogöras för, vilka måste tas hänsyn till när 

man skall genomföra en ombyggnad. Syftet är först att klargöra vissa begrepp med hjälp av 

definitioner och sedan framställa de regler som utgör en del i beslutsunderlagen vid en 

ombyggnad av lokal till bostad. Det finns regler, både enligt lag och rekommendationer, 

vilket kommer att klarläggas nedan. Vi har lyckats beskriva definitioner och regler med hjälp 

av Boverket, Lantmäteriet, Skatteverket, Stadsbyggnadskontoret, Stadsbyggnadsnämnden och 

SCB.  

  

4.2.1 Definitioner 
 

Begrepp och förklaring av begrepp kan variera väldigt mycket i fastighetsmarknaden 

beroende på vem/vilken organisation man frågar. Detta är anledningen vi har valt att redogöra 

för de begrepp som cirkulerar i denna studie samt presentera den definitionen vi valt att 

använda oss av. 
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4.2.1.1 Ombyggnad 

 

Begreppet ändring av byggnad omfattar dels numera ur PBL utmönstrade begreppet 

ombyggnad, dels tillbyggnad och annan ändring av byggnad.  

 

Annan ändring kan i sin tur innebära yttre förändring eller inre förändring. Det kan gälla en 

annan planlösning, fasad, konstruktion eller byte av inredning som är betydligt mer 

omfattande än vad som faller under beteckningen underhåll. För att en åtgärd ska klassas som 

detta krävs att det blir en form av standardhöjning eller att man tillför byggnadsverket en ny 

funktion eller egenskap. Kraven för ändring av byggnader finns i lagen om Tekniska 

egenskaps krav på byggnadsverk (BVL) och Förordningen om tekniska egenskapskrav på 

byggnadsverk (BVF) (www.boverket.se). 

 

Vi har valt att använda oss av begreppet ”ombyggnad” istället för ändring, vi anser att detta 

begrepp är mer passande för denna studie. Vidare innebär begreppet ombyggnad att man 

bygger om en lokal till bostad.  

 

4.2.1.2 Byggnader 

 

Plan- och byggnadslagen (PBL) har inte definierat begreppet byggnader utan man får i stället 

söka ledning i rättspraxis. Man finner att det inte bara handlar om vanliga hus utan även om 

bland annat kiosker, lekstugor, husvagnar och så vidare. I bedömningen har man tagit hänsyn 

till användningssättet, utformningen och varaktigheten i användningen. I vår studie kommer 

två slags byggnader redovisas för, vilka är bostäder och lokaler (www.boverket.se).  

 

4.2.1.2.1 Bostad  

 

En bostad kan antingen vara en permanentbostad eller fritidsbostad. Förutom två undantag i 

BVF så ställer samhället samma krav oavsett användningen. Undantagen gäller energikraven 

och tillgängligheten. Det finns specifika mått, area och volym som man måste ta hänsyn till 

vid husbyggnader enligt Boverkets föreskrifter, och de allmänna råd som är direkt kopplade 
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till en föreskrift. Även organisationen SIS (Swedish Standard Institute) ger mer information 

exakt ”Hur man mäter sin bostad”. Vår definition av byggnader i denna studie är ”lägenhet 

avsedd som bostad” (www.sis.se). 

 

4.2.1.2.2 Lokal 

 

Begreppet lokal kan exempelvis definieras som ett utrymme inrättat för annat ändamål än 

boende eller kommunikation inom en byggnad (SCB). Att definiera lokal, liksom för bostad 

kan variera. Jordbalken 12 kap förtäljer att ”med bostadslägenhet avses lägenhet som upplåtits 

för att helt eller till en inte väsentlig del användas som bostad. Med lokal avses annan 

lägenhet än bostadslägenhet.” Utgångspunkten för definitionen av lokal sker utifrån 

definitionen av bostad. Om inte ett utrymme stämmer överens med kriterierna för 

bostadslägenhet faller det under definitionen av lokal. Vi har valt att använda oss av statistik 

ifrån SCB då vi redogör för vad som har hänt på fastighetsmarknaden med inriktning på 

ombyggnader. Detta är anledningen till att vi använder samma definition som SBC använder i 

denna studie. 

 

4.2.1.3 Ombyggnadsprocessen 

 

För att kunna redogöra för vårt syfte är det väldigt viktigt att förstå vad en 

ombyggnadsprocess är. I denna studie innebär ombyggnadsprocessen då en fastighetsägare 

bygger om en lokal till bostad. För att tydliggöra denna definition kan vi statuera två exempel. 

Först, en bostadsrättförening har en källarlokal som skall ombyggas till bostad och sedan 

Skatteskrapan i Stockholm, där man bygger om Skatteverkets lokaler till studentbostäder.  

 

Det finns specifika regler, analyser och beslut som måste fattas inför en ombyggnad från lokal 

till bostad oavsett omfattning. Dessa omständigheter kommer vi att redogöra för i denna 

studie. 
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4.2.2 Regelsystem 

 

Det finns lagar och regler som styr beslutsunderlagen inför en ombyggnadsprocess och i detta 

stycke belyser vi det avgörande. Ett ombyggnadsprojekt kräver ett stort antal arbetsprocesser. 

En ombyggnad styrs av paragraferna i BVL (Lagen om tekniska egenskapskrav på 

byggnadsverk) och BVF (Förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk) 

(Boverket). Vid en ombyggnad ställs kravet att den ändrade delen – om byggnaden har 

förutsättningarna för det och att det är rimligt med hänsyn till ändringens omfattning – uppnår 

nybyggnadsstandard. Det innebär, enligt 2 § BVL, att ett byggnadsverk som ändras, skall 

under förutsättningen av normalt underhåll, under en ekonomisk rimlig livslängd, uppfylla de 

väsentliga byggnadskraven. Konkret innebär det att byggnader skall ändras med sådant 

material och på så vis att reparations-, underhålls- och driftkostnaderna begränsas. 

 

Även indirekta krav kan riktas på ett ombyggnadsprojekt. Det rör sig om byggnader som 

avsevärt ändras eller om brukstiden förlängs. Brukstiden innebär den tid individen/individerna 

har rätt att utnyttja ytan. Då kan under vissa förutsättningar nybyggnadskraven komma att 

gälla även på delar som inte direkt berör av ändringen i vilket anges i 15 § BVF.  

 

Vidare finns bruksvärdessystemet som är avsedd att begränsa hyreshöjningar för de boende. 

Bruksvärdesystemets bestämmelse återfinns i Jordabalken (JB). Bruksvärdeshyra är det 

lagstadgade hyressättningssystem som används i dag och som innebär att hänsyn tas till 

fastighetens och lägenhetens standard, utrustning i lägenheten och i gemensamma utrymmen 

som tvättstugor, trapphus och gårdar. Närhet till centrum, affärer, förskolor och goda 

kommunikationer, men också områdets image och rykte vägs in när hyran förhandlas fram av 

ombud för fastighetsägare och hyresgästerna (www.wikipedia.org).  

 

4.2.2.1 Byggregler vid ombyggnad 

 

Byggreglerna är olika på bostäder och lokaler och kraven är mer omfattande angående 

bostäder, oavsett om det gäller ny- eller ombyggnad. Boverket har BÄR (Boverkets 

ändringsåd) som redovisar för de tekniska egenskapskrav som måste beaktas vid en 

ombyggnad. Meningen är att en ombyggnadsändring skall ske så varsamt som möjligt mot 



 36

den befintliga byggnaden. I Boverkets byggregler och i Boverkets ändringsråd finns en 

detaljerad redogörelse över hur dessa regler skall tillämpas och utföras.  

 

4.2.2.2 Plan- och bygglagen 

 

PBL (Plan- och bygglagen) innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och 

om byggande. Lagparagraferna syftar till att främja en god samhällsutveckling men även 

långsiktigt hållbar livsmiljö och för de människor som skall bo där. Bestämmelserna utövas 

genom översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Varje kommun har en 

översiktsplan som skall ge vägledning för hur marken skall användas och hur den befintliga 

bebyggelsen skall utvecklas och bevaras. 

 

Det styrande instrumentet för kommunen är detaljplanen. När en byggnad upprättas, formar 

man en detaljplan som innefattar vad byggnaden skall användas till och kan ändras till vid en 

ombyggnad (www.stockholm.se/sbk). 

 

4.2.2.3 Bygglov och Bygganmälan 

 

Bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga till och göra vissa ändringar, till exempel att 

inreda någon ytterligare bostad eller lokal och att ändra användning av en lokal. Vid 

granskningen av en bygglovsansökan prövas om åtgärden stämmer överens med gällande 

lagstiftning och detaljplan. Åtgärden skall också vara lämplig på platsen. Bygglovet kan i sin 

tur innehålla krav på bygganmälan.  

 

För att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (till exempel upplag, plank och 

murar) krävs också bygglov. För att ställa upp båt och husvagn kan det också krävas bygglov 

(www.stockholm.se/sbk).  

 

Bygganmälan ger Stadsbyggnadskontoret möjlighet att ta ställning till vilket behov av tillsyn 

och kontroll som finns för att samhällets krav på byggnadsåtgärderna skall uppfyllas. Det kan 

exempelvis handla om tillgänglighet för funktionshindrade eller om varsamhet med 

kulturhistoriska värden. 
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Oavsett om åtgärderna kräver lov eller inte ska en bygganmälan göras till byggnadsnämnden, 

minst tre veckor före byggstart om arbetena handlar om att: 

• uppföra eller bygga till en byggnad,  

• uppföra/anordna eller väsentligt ändra en annan anläggning,  

• ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt 

påverkas,  

• installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för 

ventilation, vatten- och avlopp (även på tomt) eller  

• underhålla värdefull bebyggelse som omfattas av skyddsbestämmelser.  

Bygganmälan behövs inte för i plan- och bygglagen lovfria åtgärder som rör en- eller 

tvåbostadshus och deras komplementbyggnader. För i detaljplan lovbefriade åtgärder och för 

inre åtgärder (exempelvis att installera ventilationsanordningar) som görs i dessa byggnader 

behöver man dock göra en bygganmälan (www.stockholm.se/sbk). 

 

4.3 Intervjuer 

 

Nedan kommer vi att redogöra för de intervjuer med fastighetsägare, byggbolag som 

genomfördes. Först kommer intervju med fastighetsägare att redovisas, vilka är 

Stockholmshem AB, Fastighets AB, Wallenstam AB och AB Svenska Bostäder. Detta efterföljs 

av intervjuer med två byggbolag i form av Peab och Skanska. Slutligen redovisas för 

intervjuerna med Stadsbyggnadskontoret och Stadsbyggnadsnämnden.  

 

4.3.1 Intervju med Stockholmshem AB  

 

Intervju med Endré Barat (ombyggnadsansvarig). Vidare besvarades och kompletterades 

vissa frågor av Gösta Säfvenfelt (chef för lokaluthyrning), Fredrik Bäckman 

(marknadsavdelningen) och Tommy Lärfars (fastighetsekonom). Datum för intervjun var 

2006-04-10. Först redogörs kort om Stockholmshem AB, och sedan för den intervju som 

genomfördes. 
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Kort om Stockholmshem AB 
Stockholmshem bildades i februari 1937 och övertog de hus som Stockholm redan hunnit 

bygga i Traneberg, Hammarbyhöjden och Körsbärshagen vid Roslagstull. Stockholmshems 

främsta uppgift var till att börja med att uppföra så kallade barnrikehus, för mindre bemedlade 

barnrika familjer.  

 

Stockholmshem är Sveriges näst största bostadsföretag och är hyresvärd för åtta procent av 

stockholmarna. De äger och hyr ut 30 800 lägenheter och 3 700 lokaler. De ägs av 

Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholm Stadshus AB. Deras fastighetsbestånd 

domineras av bostäder. De kommersiella lokalerna består idag främst av närservice i mindre 

lokaler i de egna bostadsområdena (www.stockolmshem.se).   

 

Intervju 
Enligt Endre Barat är det små ombyggnader det rör sig om, man får en beställning från 

förvaltningsavdelning. Man sätter undan pengar som är till för en ombyggnad och oftast gäller 

det lokaler som har stått tomma under en lång tid, man har inte hittat någon bra hyresgäst och 

man vill tjäna pengar på något annat sett. Stockholmshem AB har bostäder som huvudsaklig 

verksamhet då faller det naturligt att bygga om till bostäder som man kan hyra ut.  

 

I mindre kalkyler utarbetas ingen kassaflödesanalys. Det är bättre att bygga om 300 kvm till 

bostad än att låta det stå tomt då man vet att det blir ekonomiskt i långa loppet, därav är det 

inte nödvändigt med en kassaflödesanalys.   

 

Kalkylerna påverkas inte då bruksvärdesystemet (hyresregleringen) är fastställd oavsett 

konjunktur, det har ingen betydelse i lågkonjunkturer. Dock i högkonjunkturer är efterfrågan 

större på bebyggelser, då kan byggentreprenörer ha högre priser, det vill säga det är 

kostsammare att genomföra en ombyggnad och man är förhindrad av att 

Stadsbyggnadskontoret inte får ut tillstånden (bygglov) då de är överbelastade. 

 

Omvandlar man lokaler till bostadsrättsföreningar är inte priset reglerat utan det bestäms av 

marknaden, till skillnad från hyresrätter som regleras av bruksvärdessystemet. Då hyrpriserna 

är reglerade så kan politiken ge negativ effekt eftersom oavsett vad ombyggnaden kostar kan 

man enbart ta ut ett redan fastställt hyrespris. Istället för att basera priset på kostnaden. 



 39

Bäckman anser att det är en påtaglig politisk effekt med en reglerad hyresmarknad, och undrar 

varför inte bostadsrättsmarknaden regleras. 

 

Bostadsmarknaden i Stockholms påverkas inte så mycket av konjunkturfluktuationer – allt är 

uthyrt, noll vakanser. Till skillnad från bostadsmarknaden påverkas lokalmarknaden av 

konjunkturförändringar.  

 

Marknadsanalys sker på sätt och vis, då man sätter hyresnivån blir den ju detsamma som i det 

befintliga huset, det blir ju inte mer pengar än det är. Dock är det bättre än att lokalen står 

tomt. Marknaden är enkel då det inte finns några vakanser och innanför tullarna är det lätt att 

hyra ut.  

 

Man gör ingen marknadsanalys eftersom man baserar inkomsten på hyran som redan är 

bestämd och därav finns ej behov av det. Man kan eventuellt göra en liten marknadsanalys 

men då undersöks främst de befintliga hyrorna i området.  

 

I befintliga hus så blir det samma hyresnivå som hyreslägenheterna en trappa upp. Här kan 

man ju tycka att det borde finnas en hyresdifferentiering, då den nya lägenheten är i bättre 

standard. Till skillnad från hyreslägenheter är det mer aktuellt med en marknadsanalys vid 

ombyggnad till bostadsrättsföreningar där priset styrs av företaget. Den skatteeffekt som 

uppstår vid en ombyggnad är att fastigheten får ett högre värde och därav ett annat 

taxeringsvärde, omtaxering. 

 

Bidrag gäller enbart hyresrätter och där tar Stockholmshem in konsulthjälp, fristående 

konsulter som de tecknat ramavtal med. Man kan få upp till 2500 kr/ kvm. Konsulterna 

utformar ansökningar och tar fram de handlingar som behövs.  

 

Det uppstår inte en stor ekonomiskt risk, eftersom hyresintäkterna inte täcker kostnaderna så 

ökar ändå hela fastighetssvärdet. Det dolda värdet i en hyresrätt som finns när den blir 

omvandlad till bostadsrätt börjar tas hänsyn till vid hyresrätter också. Priserna på 

hyresfastigheterna har påverkats positivt, det vill säga höjts. Intäkterna kommer inte bara ifrån 

hyran utan även ett ökat fastighetsvärde där man genomfört ombyggnaden. 
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Politiska regler och restriktioner, rent praktiskt så är det nytt tryck för bostadsbyggande. Ett 

projekt kan vara planstridigt men det tas i nämnd därför att det är behjärtansvärt att bygga 

bostäder, då det är en hög efterfrågan. 

 

Det är enklare vid ombyggnader att få tillstånd och få igenom förändringar i detaljplan 

jämfört med nybyggen, då grönområden i innerstaden hotas. Det stör inte lika mycket att göra 

en ombyggnad då det redan finns en befintlig byggnad. Om detaljplanen föreskriver att det 

skall vara butikslokal eller kontor och ändras till bostäder det stör inte lika mycket så 

byggnaden är befintlig från början. Samhällskonflikten är inte lika stor vid en ombyggnad 

jämfört med nybyggnation. Det är deras eget boende som måste tas hänsyn till, såsom att man 

måste tänka på att det bullrar när man bygger, dock finns det lagar som reglerar detta. 

 

Stadsbyggnadskontoret kan hindra bygglov och markerar det för att sedan kunna ta det vidare 

till byggnadsnämnden som är politisk. De i sin tur fattar beslutet om det inte finns ett sakligt 

skäl till att inte genomföra ombyggnaden.  

 

Byggbolag/byggentreprenörerna får handlingar som de får gör offertförslag. Då 

Stockholmshem är kommunalägt så följs lagen om offentlig upphandling LOU. I praktiken 

innebär detta att fastighetsägaren lägger fram upphandling för ombyggnader och 

entreprenörerna får ge sina offerter. Det lägsta kostnadsförslaget får uppdraget. Man gör ett 

generellt riskpåslag i kostnadskalkylen som kan skifta från någon procent till 20 procent av 

ombyggnadskostnader som inte är inkluderade från början.  

 

Anledning till att det inte görs fler ombyggnader kan vara att det kan vara kostsamt och 

teknisk svårt att bygga om. Lokalen kan befinna sig i dåliga lägen för att bygga om med 

hänsyn till bland annat buller och ljus. Egenskapskraven är befogade för att upprätthålla 

kvalitet, men vissa bör man kunna ”tumma” lite på. Exempelvis bullertäta fönster då det inte 

krävs på övriga plan. En sådan sak kan kosta tillräcklig mycket så ombyggnaden inte sker. Ett 

annat exempel är hiss. Andra egenskaper som man inte bör tumma på som exempelvis 

brandsäkerhet och ljuset i lägenheten. 

 

Dilemmat som de har det är att det inte tillåtet med differentierad hyra i samma hus. Det 

skulle säkert vara en morot för många. Det motivera mindre privata fastighetsägare som 
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exempel äger en fastighet att omvandla lokaler till hyresrätter till skillnad från större 

fastighetsägare som kan slå ut kostnaden på 30 000 lägenheter såsom Stockholmshem AB. 

 

Vad gäller bidrag är det bra men man borde angripa problem ifrån andra ändan istället. Det är 

bättre att tillåta en ombyggnad för att kunna sätta en högre hyra på det man byggt om. De nya 

lägenheterna får ju en högre standard. 

 

Man kan även införa en snällare tolkningar av reglerna exempelvis tillgänglighetskraven. Det 

är Boverket som formar reglerna åt regeringen som är uppdragsgivare.   

 

4.3.2 Intervju med AB Svenska Bostäder  

 

Intervju med Lars Skoglund (enhetschef) och Roland Svensson (ombyggnadsansvarig). Datum 

för intervjun var 2006-05-16. Först redogörs kort om Svenska Bostäder som efterföljs av den 

intervju som genomfördes. 

 

Kort om Svenska Bostäder 
AB Svenska Bostäder är kommunalägt och grundades 1944 och är moderbolag i koncernen 

Svenska Bostäder. Företaget ägs av Stockholms stad och är Sveriges största fastighetsföretag. 

De äger och förvaltar bostäder och lokaler, med specifikt 946 fastigheter med 43 045 

hyreslägenheter och 5 395 kommersiella lokaler. Alla deras fastigheter ligger i Stockholms 

stad (Svenska Bostäder, årsredovisning 2005).  

 

Intervju 
Beträffande hur Svenska Bostäder (SB) identifierar fastighetsobjekt, mål och restriktioner 

väljer man att ombygga tomma lokaler för att man inte vill att dessa skall stå tomma. Man 

bygger hellre om än att en lokal står tom, en tom lokal kostar pengar samt att det inte ser bra 

ut. Svenska Bostäder har fått direktiv om att det inte skall stå tomma lokaler. 

De lokaler som är aktuella för ombyggnad till bostäder är oftast gamla lokaler från 50-60-talet 

då det var vanligt med små företag. Idag finns det ingen sådan marknad vilket är ett 

bekymmer idag. 
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Processen inför en ombyggnad börjar med att man åker ut tillsammans med en arkitekt och 

undersöker om det är möjligt att genomföra en ombyggnad. Här tittar på egenskapskraven, 

exempelvis undersöker man om det är svårt och/eller dyrt att bygga om. Här gör man en 

kalkyl på byggkostnaden. Häri ligger förändrings- och tilläggsarbete där man lägger en så 

kallad procentuell erfarenhetssiffra som varierar (10-20 procent). Man genomför ingen direkt 

kassaflödesanalys, det är inte så stora projekt för det samt att de lägger pengarna på 

ombyggnaden istället. Det är lite pengar man har till förfogande.  

 

Vad gäller räntebidrag är det inget som kostnads- och intäktskalkylen baseras på och det 

medför heller ingen större effekt inför beslutet om en ombyggnad skall ske eller inte. Det 

beror på att räntebidraget inte är tillräckligt stort för att ge en avgörande effekt i kalkylen. 

 

När man tittar på lokaler vill man hellre hitta lite större ombyggnadsmöjligheter så man kan 

slå ut kostnaden på fler objekt istället för enbart en lägenhet.  

 

Beträffande om fastighetsägare upplever någon skillnad ur ett samhällsperspektiv mellan 

ombyggnation och nybyggnation, var så inte fallet. De upplevde inte sådana problem. Dock 

kan det vara en krånglig väg att skapa nya bostäder, då det handlar om att skapa tillgänglighet. 

Det kan bli konstiga lösningar på lokaler, det vill säga mer praktiska problem. Den stora 

frågan är att få det uthyrt.  

 

Vid en ombyggnad gör man inte en så stor marknadsanalys då ombyggnationen vanligtvis inte 

är speciellt omfattande – man genomför en enkätundersökning för att se om efterfrågan finns. 

Man vill även fastställa om det finns större eller mindre familjer i området för att se om det 

finns behov av större eller mindre bostäder. Sammanfattningsvis vill man ta reda på främst är 

om lägenheten kan bli uthyrd efter ombyggnaden.  

 

Intäkterna av ombyggnaden från lokal till bostad är hyran på lägenheten och denna fastställs 

inte av efterfrågan eller marknadspriset i området. Grundhyra är redan fastställd sedan tidigare 

och då man gör nya lägenheter med bättre standard kan man differentiera hyran inom vissa 

ramar beroende på hur mycket man höjt standarden på lägenheterna. Detta är dock något man 

förhandlar fram med hyresföreningen innan ombyggnaden genomförs. 
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Med avseende på skatteeffekter vid ombyggnad är den marginell, det blir knappt någon 

omtaxering vid mindre ombyggnader.  

 

Beträffande lagar, regler och restriktioner anser Skoglund och Svensson att det går smidigt, då 

SB är kommunalägt och politiskt styrt. Politikerna vill ha mer bostäder och instämmer med att 

Svenska Bostäder bygger om lokaler till bostäder.   

 

Politikerna har en stor effekt på både ombyggnation och nybyggnation, teoretiskt sett om det 

skulle bli ett politiskt skifte från socialdemokratiskt till borgerligt styre kan det hända att alla 

ombyggnationer och nybyggnationer stoppas. 

 

De flesta av ombyggnaderna görs på tjänstemannanivå, den process med offentlig utställning 

där folk har rätt att tyck till och överklaga finns inte vid mindre ombyggnader. Detta finns 

endast vid större ombyggnationer eller vid nybyggnationer.  

 

Huruvida SB påverkas av valutaförändringar är man inte så känslig, då man är kommunalägt. 

Man vet vad man skall räkna på, och man är heller inte så känslig för konjunktursvängningar 

då kapitalet kommer från staten, det är samma premisser hela tiden. 

 

SB styrs av politikerna. Samma politiker som säger att de skall bygga hus, är samma politiker 

som är med i själva processen. Här kan politikerna säga mot sig själva då de yttrar om en sak i 

själva processen, för att sedan inte godkänna det i ett senare skede. De ställer kraven, men 

säger emot sig själva. SB hamnar härmed i kläm i mitten. 

  

Ett fel som finns vid större ombyggnader är att det finns för få handläggare vilket gör att det 

drar ut på tiden, processen blir lång. Vidare är det svårt att hitta bra samarbetspartner i 

enlighet med LOU. 

 

Problemet med kommunala fastighetsbolag, till skillnad från privata, att man inte får fondera 

pengar, det vill säga att man inte får spara pengar för ett senare skede som kan läggas på 

senare förändringar i byggnaden. Samtidigt sätter staten ett avkastningskrav för SB som måste 

uppfyllas, detta innebär ytterligare en press på att kalkylen skall gå ihop i ett kortare 

perspektiv. 
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Det som bromsar processen i avtalen om bostäder är planändringsprocessen, den går i stå med 

mycket överklagan där det finns många så kallade nej-sägare, enligt Skoglund.  

 

4.3.3 Intervju med Fastighets AB 

 

Intervju med Oscar Engelbert (fastighetsägare). Datum för intervjun var 2006-05-18. Först 

redogörs kort om Fastighets AB som efterföljs av den intervju som genomfördes. 

 

Kort om Fastighets AB 
Fastighets AB har funnits i tre år och bygger om kontor till bostäder, då bostadsrätter. De 

utvecklar även kommersiella fastigheter till att fortsätta vara kommersiella. I huvudsak gör de 

projektorienterade fastighetsprojekt. De har gjort tre ombyggnationer i Stockholm under det 

sista året. De har byggt om en fastighet på Fridhemsplan, som var 7000 kvm kontor och 

evakuerade alla hyresgästerna och omlokaliserade dom till andra lokaler, och sen så gjorde de 

om dom till bostadsrätter. De har byggt om en skola på Söder som har stått tom i två tre år, då 

de ändrade detaljplanen till bostäder, och sen så håller de på att bygga om Kvarteret Stettin 4 

där de ändrade detaljplanen från kontor till bostäder då fastigheten hade stått tom i två tre år.  

 

Intervju 
Enligt Oscar Engelbert blir de erbjudna fastigheter hela tiden och grundkriteriet är då att 

fastigheten inte får vara för djup, om fastigheten är 20 meter djup blir det svårt att bygga bra 

bostäder där. Då det blir för mörkt längst, det får heller inte vara för mycket buller.  

 

Geografiskt är inte särskilt viktigt, innerstaden är viktigt men de har även projekt i Farsta och 

Hökarängen. Det skall finnas en marknad för att kunna göra bostäder, huset måste ha en 

karaktär som gör att det går att bygga om. Det är en blandning av väldigt många olika saker. 

Köper man huset tillräckligt billigt så kanske man förmodligen göra om huset så pass mycket 

att det blir ett attraktivt bostadshus ändå.  

 

Fastighets AB genomför inte en kassaflödesanalys riktigt, men de måste se hur ekonomin ser 

ut vid varje projekt innan och under tiden de arbetar med projektet. Sen så jobbar de med 

byggnadsdirektiv och med banken. De bygger hela tiden med hjälp utav banken och egna 

pengar. Man måste se när och var pengarna skall gå ut i projekt eller inte, en så kallad 
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riskplan. De typer av kalkyler man utarbetar är en kostnadskalkyl, då man under ett projekt 

inte ofta har så mycket intäkter. Man bygger om ett hus som förhoppningsvis står tom, då 

tittar man bara byggkostnaderna och då sitter man och förhandlar med byggbolagen så innan 

man går in i projektet vet man hur stora byggkostnaderna är. Om man ser över en 

tolvmånadersperiod finns det något som kallas riskplan, där riskplanen byggs upp under tolv 

månader. Exempelvis om byggkostnaderna är på tio MSEK så fördelar man dessa tio MSEK 

över en tolvmånadersperiod. Men det betyder inte att det är en jämn fördelning av pengarna 

mellan månaderna.  

 

Det man gör innan ett projekt är bland annat att man låter en arkitekt rita på det för att se om 

det är möjligt, sedan gör man en bullerutredning där man ser om bullret är för högt i området 

kring huset. Sedan räknar de på vad det kommer att kosta och de tar även kontakt med en 

mäklare som säger hur mycket man kan få ut av lägenheterna. Sedan bygger Fastighets AB en 

kalkyl kring det för att se om man kan gör det projektet möjligt. Det är utifrån vad man tror att 

man kan få ut av lägenheterna man får intäkterna. Däri ligger kostnads- och 

intäktsresonemanget.  

 

De gör inte en så jättegrundlig marknadsanalys, utan de jobbar nära med vissa människor 

såsom mäklare som säger hur mycket man kan få ut per kvadratmeter, sedan slår man in det 

fördelat över vad totala intäkterna blir och sen så ser man vad kostnaderna blir.  

 

Om konkurrensbilden på marknaden finns det några få i Stockholm som bygger om. 

Byggbolagen bygger ofta inte om befintliga hus till bostäder. Det finns några få men utbudet 

är inte så stort heller. Det är inte jättehård konkurrens, det är snarare konkurrens om att hitta 

objekt överhuvudtaget då det är så otroligt många som investerar i fastighetsmarknaden.  

 

Sådana projekt som Fastighets AB skulle kunna bygga om till bostäder, ser de andra 

möjligheterna att köpa fastigheten för att hyra ut till kontor. Fastighets AB konkurrerar med 

alla som vill investera i fastighetsmarknaden.  

 

Vad gäller känsligheten för ränteförändringar beror det på om man låser räntan eller inte, man 

kan ju binda räntan och då vet man ju att man har den. I huvudsak gör de inte på detta sätt, 

utan de har en ”back-up”, de har pengar i systemet ifall räntan skulle gå upp. De gör ett påslag 

på en procent på räntan, det vill säga om räntan står på tre procent idag bygger de kalkyl på 
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fyra procent. Om den skulle gå upp en procent, är det inte där den största risken finns, utan det 

ligger snarare i om byggkostnaden den går upp, att om de bygger om ett hus uppstår 

obehagliga överraskningar. Det är en utav de största riskerna, den andra största risken är att 

man bygger en produkt som marknaden inte gillar. När man gör ett projekt måste man se att 

man har tillräcklig med marginaler, det vill säga man måste kunna se marknaden ser ut, man 

måste kunna klara om byggkostnaden går upp med 20 procent. Exempelvis om 

byggkostnaden är kalkylerad till 20 MSEK, så slutar den på 29 MSEK. Man lägger till för 

förändrings- och tilläggsarbete för att kunna ha marginal på byggandet. Samma sak gäller på 

försäljningspriset, till exempel om en mäklare säger 25 000 SEK, gör Fastighets AB en kalkyl 

på 22 000 SEK, och om de fortfarande gör en väldigt bra vinst då, kan de göra projektet. De 

ser till att de har väldigt goda marginaler för att det kan uppstå konstiga saker hela tiden.  

 

De upplever inte att en ombyggnation blir svårare ur ett samhällsperspektiv jämfört med en 

nybyggnation, det vill säga att det möter motstånd från samhället. Socialdemokraterna har satt 

ett politiskt mål på att det skall vara 20 000 bostäder, så de klappar händerna om man gör fler 

bostäder. Där det kan uppstå motstånd är om man skall ändra en detaljplan, då kan folk ha 

åsikter om att de inte vill ha bostäder där. Men vanligtvis är ombyggnad av lokaler till 

bostäder någonting positivt. Vad gäller kommunen eller staden är de positiva till vare sig det 

är ombyggnation eller nybyggnation. Innanför tullarna hittar man inte så mycket 

nybyggnation, det är svårt att hitta den mark som behövs bygga på.  

 

Det finns inga direkta skatteffekter av en ombyggnation, en ombyggnation beräknas som en 

nybyggnation, det vill säga att det är skattefritt de fem första åren man bor där så då uppstår 

ingen fastighetsskatt. De nästföljande fem åren betalar de halva fastighetsskatten. Det är 

samma som för nybyggnation. Nu kan man bostadsrättföreningen med fastighetsskatt, den går 

ju inte på privatperson utan det är bostadsrättsföreningen som betalar fastighetsskatten. Det 

belastar bostadsrättsföreningens kassaflöde.  

 

Inflationen tas in i beräkningarna. Om tror man att den skall minska eller öka, hur det ser ut i 

Sverige och i världen är något man gör analyser på. Man utnyttjar konjunkturen genom att 

man gör en kalkyl, och får fram en kostnad. Sen skickar man ut arbetshandlingar till 

exempelvis tio entreprenörer, sen upphandlar byggentreprenörerna en ritning för sig. Då 

handlar det om att hitta den byggentreprenör som har minst att göra för då erbjuder dem ett så 
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billigt erbjudande som möjligt. Man utnyttjar konjunkturen så mycket det går. Det är ett 

utmärkt sätt att jobba på anser Engelbert.  

 

Fastighets AB jobbar på så sätt att de arbetar fram en offert tillsammans med 

byggentreprenören, just nu samarbetar de med Pebab (byggentreprenör) och tänker fortsätta 

arbeta med dem under en överskådlig period. Man åker ut och titta på en fastighet 

tillsammans med dem och uppskattar vad de tror att det kommer att kosta. Man samarbetar 

från första början. Det är inte att föredra att byta byggentreprenör. Det vill säga efter att 

exempelvis Pebab tar fram handlingar för en ombyggnation, skulle man byta byggentreprenör 

och den nya skulle hitta fel i ett senare skede. Då kan inte de stå för dem handlingarna 

eftersom de handlingarna i ett tidigare skede framtagits av Pebab. Generellt kan sägas att 

Fastighets AB har ett väldigt när samarbete med dem som bygger.     

 

Beträffande den politiska influensen, då det är socialdemokratiskt styre, ger dem utrymme till 

bostäder. Engelbert tror inte att den borgerliga sidan skulle gå emot det heller. De skulle inte 

ändra inriktning för bostadsbyggandet. Med tanke på hur bostadssituationen är uppmuntrar 

politikerna till att bygga fler bostäder. Politikerna kan anses mer riskbenägna, då gör allting 

för att nå sitt vallöfte. Fastighetsägarna skulle påverkas direkt om till exempel politikerna 

ändrar riktning till att vilja bygga mer kontor.  

 

Engelbert tror inte att politikerna kan påverka om det ligger inom plan, för det är bara ett 

bygglov då. Men om man vill ändra detaljplan, då kan de påverka.   

 

Man upplever inte att några lagar eller restriktioner har påverkat dem negativt eller positivt. 

Andra krav som tillgänglighetskrav och brandkrav är bra. Dock kan det ju hända att 

egenskapskraven såsom bullerkraven blir hårdare. Krav som Engelbert tycker man kan tumma 

lite på är bullerkraven. En lägenhet som byggdes på 20-talet på Sveavägen med sovrum mot 

Sveavägen, de som köper lägenheten vet ju om vilken problematik det är med bullret.  

 

Fastighets AB upplever inte staten som en riskfaktor inför en ombyggnad, utan de köper en 

fastighet och de utvärderar alla saker såsom om de kommer få bygglov med mera. De vet om 

hur landet ser ut när de köper fastigheten. De går inte in och köper en fastighet och tror att 

man kan ändra en detaljplan, utan de köper en fastighet med villkoret om att kan ändra 

detaljplanen. De måste vara 100 procent säkra på att man kan bygga om till bostäder. 
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Den process som Stadsbyggnadskontoret handhar upplevs som väldigt trög. Först och främst 

anser Engelbert att de är underbemannade, det vill säga att det finns för få handläggare. Man 

får mer uppmärksamhet om det finns fler handläggare och då borde processen gå snabbare. 

Han anser vidare att det borde finnas fler självsäkra handläggare med mer erfarenhet som 

vågar ta beslut själva och inte behöva gå och fråga chefen. 

 

Det som kommunalägda fastighetsägare har som fördel är att de har lättare att få 

markanvisningar, det vill säga att man ger dem mark för nybyggnation. Fastighets AB skulle 

kunna begära markanvisningar men få svårare att få det. Däremot kan en kommunal chef sätta 

hårdare press på bygglovshandläggaren att processen skall skyndas på vad kanske en privat 

fastighetsägare har.  

 

När väl bygglovet har gått igenom så brukar processen flyta på, det som drar ut på tiden är om 

någon överklagar. Men de kan även ta tid innan Stadsbyggnadskontoret går igång med 

detaljplanen på grund utav att de har mycket att göra. Det kan säkert flyta på, men det här är 

en gammal process som har funnits i många år, där man skall ställa ut och folk skall få tycka 

till, då måste man ändra hel systemet i så fall. Men Engelbert upplever inte att de är så 

långsamma. Problemet är om folk överklagar, det är då det drar ut på tiden. De måste ta 

hänsyn till överklagandena, det är kanske det som är problemet där processen kanske blir för 

demokratisk. Det finns tillfällen då detaljplanen har gått jättebra och ingen överklagar, men så 

är det en person som överklagar och det kan dra ut processen två tre år till.  

 

4.3.4 Intervju med Wallenstam AB 

 

Intervju med Kennet Jindén (ombyggnadsansvarig). Datum för intervjun var 2006-05-22. 

Först redogörs kort om Wallenstam som efterföljs av den intervju som genomfördes. 

 

Kort om Wallenstam 
Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med cirka 300 fastigheter 

i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Wallenstam är organiserat 

i två affärsområden, Bostad och Företag. Med hänsyn till fastighetsbeståndet förvaltar 

Wallenstam cirka 10 700 lägenheter, varav två tredjedelar i Stockholmsregionen, samt 2 200 
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lokaler. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter samt i Göteborg även på kommersiella 

fastigheter. 

 

Intervju 
Wallenstam besitter både kommersiella lokaler och bostäder. Ett exempel på när en 

ombyggnad från lokal till bostad blir aktuell är när ett daghem försvinner och det är ingen 

verksamhet som är intresserad och då ser de till att det blir bostäder. Ett krav är att lokalen 

skall befinna sig i innerstaden och att det finna kommunikationsmöjligheter. 

 

Enligt Kennet Jindén tar man reda på hur mycket en ombyggnad kostar och om det 

avkastningskravet håller, är det bara att börja bygga eller arbeta för att en ombyggnad skall bli 

möjlig. Idag behövs det inte göras en marknadsundersökning inför en ombyggnad då man 

känner till marknaden så väl. Man vet att mindre lägenheter, därav bland annat 

studentbostäder, blir uthyrda på nolltid. Då Wallenstam AB besitter många hyresrätter så vet 

man vad som efterfrågas, dessutom håller man kontakt med universitet för att hålla koll på 

efterfrågan av studentbostäder. Av de bostäder som Wallenstam äger idag så är 90 procent 

hyresrätter och 10 procent bostadsrätter. Vad gäller hyresrätter så diskuterar man pris med 

hyresföreningen, man ändrar kvaliteten utefter vilket pris hyresföreningen är intresserade av. 

 

Wallenstam gör en kostnads- och intäktskalkyl inför en ombyggnad och man har ett krav på 

sju procent i avkastning. Man tar hänsyn till risken och har ett tillägg beroende på vad det är 

för byggnad. Ett nytt hus har ett risktillägg för oförutsägbara kostnader på fem procent, medan 

ett 30-tals hus har ett risktillägg på tio procent och 20-tals hus på 15 procent. Man gör ett 

kostnadsförslag och lägger ut det som en upphandling, den byggnadsentreprenör som har bäst 

pris tar dem, kostanden är A och O inför en ombyggnad. 

 

Det har hänt att man inför ett ombyggnadsprojekt som har råkat ut för en överklagan fast man 

har gjort allting rätt. Det kan vara grannen som överklagar, ärendet går från 

Stadsbyggnadskontoret till Länsrätten och till sist Regeringsrätten som i sin tur lutar sig på det 

ursprungliga beslutet. Detta är en lång och onödig process anser Jindén. Detta beror på att i 

Plan- och byggnadslagen (PBL) har man lagt väldigt mycket lyssnade åt allmänheten, 

exempelvis en person i Kiruna kan överklaga ett byggande i Stockholm. Idag finns dock Plan 

och – byggnadskommittén som ser över detta. 
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Jindén poängterar att man inte bygger bostäder enbart till ett självändamål, utan man tar 

hänsyn till vad som är en boendemiljö eller inte. Man kan inte bygga om kommersiella lokaler 

bara för att man kan, utan man måste ta hänsyn till miljön runt omkring.    

 

Att lagar och restriktioner finns är mycket bra och ett annat fall onödigt. Jindén anser att de 

flesta restriktioner är befogade utom en och det är frågan angående buller. Han anser att det är 

fullständigt orimliga krav i innerstaden. Wallenstam har själva gjort en undersökning och den 

högsta decibelen som var på en plats vid en möjlig byggnation var lätet av en koltrast. Han 

anser även att det är dumt att regeringen har koncentrat sig på att stänga ut ljud från utsidan 

och inte alls tagit hänsyn till att man hör grannens tv eller att grannen går på toaletten.  

 

För övrigt så anser Jindén att det inte finns någon riskfaktor med att nya lagar och regler kan 

komma, det finns en sund balans idag. Vad gäller bygglov och bygganmälan är det en 

fungerande process.  

 

Vad gäller den makroekonomiska risken i byggbranschen anser Jindén att den inte är så stor. 

Visserligen påverkas de av räntehöjningar för då går ju byggnadspriserna upp, men samtidigt 

blir det dyrare att hyra/köpa. Dessutom är ombuden från entreprenörerna mer varierande än 

ränteförändringar.  

 

Vad gäller relationer till byggnadsentreprenörer anser Jindén att det ska vara en fri marknad, 

det vill säga inga favoriseringar av byggbolag.  Alla måste få chansen att vara med i spelet 

och det är väldigt viktigt. Andledningen till att Wallenstam får bra anbud är att man har 

aktörer med i spelet. 

 

4.3.5 Intervju med SKANSKA 

 

Intervju med Ulf Ström (affärschef). Datum för intervjun var 2006-05-16. Först redogörs kort 

om Skanska som efterföljs av den intervju som genomfördes. 

 

Kort om SKANSKA 
Skanska är idag ett världsomspännande byggnadsbolag som grundades 1887 och tillverkade 

initialt cementprodukter. Deras verksamhet kan förklaras som byggrelaterade tjänster samt 
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projektutveckling och facilities management (http://susning.nu/Skanska). De har ca 54 000 

anställda i hela koncernen, varav 12 000 återfinns i Sverige. Skanska bedriver verksamhet 

inom fyra verksamhetsgrenar, vilka är byggverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell 

utveckling och infrastrukturutveckling (Årsredovisning 2005, Skanska).  

 
Intervju 
Ulf Ström menar på att Skanska genomför många ombyggnadsprojekt, däribland med 

Svenska Bostäder (SB), där Skanska bland annat utför uppdrag åt SB. Då Skanska är ett större 

byggbolag arbetar man med större projekt och därmed större fastighetsägare som vill bygga 

om lokaler till bostäder.  

 

För att erhålla en bra långsiktig relation med sina uppdragsgivare finns det ett 

samverkansavtal. Sådant avtal innebär att byggbolaget kommer in i ett tidigt skede i processen 

där man gör en förprojektering, det vill säga man går in och lägger ett pris på vad det kommer 

att kosta att göra om byggnaden från lokal till bostad. Genom detta samarbete slipper 

fastighetsägare ta in konsulter som kan bli kostnadskrävande. Det är vanligt med 

samverkansavtal mellan byggbolag vid mindre projekt – mindre projekt tål inte mycket 

byråkrati, då det kostar väldigt mycket och dessa pengar kan användas bättre till 

ombyggnaden istället. 

 

Vid ett samverkansavtal gör först en förstudie då fastighetsbolag och byggbolag samarbetar 

från första början, till skillnad från att fastighetsägaren anställer konsulter. Efter förstudien 

utarbetar Skanska och fastighetsbolaget en öppen kalkyl tillsammans, Skanska har då 

möjlighet att acceptera kalkylen. Om inte läggs kalkylen ut för övriga byggbolag inklusive 

Skanska själv, för att se vem som tar sig an uppdraget till bästa pris. Målet med ett sådant 

samarbeta är att kalkylen aldrig skall behövas läggas ut till övriga byggbolag enligt Skanska.  

När Skanska får uppdragen av fastighetsägaren börjar man räkna baklänges – man räknar på 

marknadspriset. Man ger fastighetsägaren en offert på vad det kan kosta och om de godkänner 

offerten så fortskrider projektet. Detta kallas totalentreprenad. Skanska utför enbart en offert 

där byggnadskostnaderna beräknas, övrigt arbete såsom tillstånd och undersökning av 

lokalerna tillfaller fastighetsägarna. 
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Beslutet för huruvida en ombyggnad skall ske eller inte grundar sig på vissa kriterier 

(premisser):  

- geografiskt rätt plats, det vill säga att det skall finnas kommunikation och vara ett 

attraktivt område där folk vill bo.  

- det skall vara rätt kund (fastighetsägare), det vill säga en kund som har förmåga att 

betala, helst en flergångsbeställare där ett långsiktigt samarbete kan utvecklas och 

slutligen en kund som delar samma värderingar som Skanska i form av etik och moral.  

 

Vad gäller skillnad mellan ombyggnad och nybyggnad vid kostnadsestimering inträffar det 

alltid oförutsedda saker vid en ombyggnad. Till skillnad från nybyggnation där man vet vad 

det kommer att kosta från början och risken för byggnadstekniska ändringar som kostar är 

mindre. Dessa kostnader hamnar på kunden (fastighetsägaren) i form av förändrings- och 

tilläggsarbete. 

 

Beträffande offentlig information till fastighetsägaren som man är skyldig att presentera beror 

på vilket avtal man har:  

- samverkansavtal, all information är offentlig (bygger på förtroende) 

- fast pris i konkurrens, i detta avtal visas ingen informations alls.  

 

Vad gäller politiska påverkan på fastighetsmarknaden anser Ström att den har lättat, det vill 

säga det finns större utrymme där samhället, liksom politikerna uppmuntrar till fler 

ombyggnader. För tio år sedan så var situationen annorlunda. 

  

Det som skulle kunna ses över specifikt idag är tillgänglighetskraven. Samtidigt som de är 

viktiga – bland annat ur handikappssynpunkt – så kan ett projekt ej genomföras på grund av 

att kostnaderna blir för stora och därav läggs bostadsbyggandet ner.  
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4.3.6 Intervju med PEAB 

 

Intervju med Peter Nilsson (arbetschef för ombyggnad). Datum för intervjun var 2006-04-21. 

Först redogörs kort om PEAB som efterföljs av den intervju som genomfördes. Viktigt att 

notera är att om PEAB skulle göra en ombyggnad förvärvar dem fastigheten för att sedan 

bygga om i egen regi. Med avseende på detta, samt att vi först vid intervjun blev 

uppmärksammade på detta, kommer PEAB att analyseras i egenskap av fastighetsägare. 

Detta innebär att perspektivet på PEAB ses både som fastighetsägare och byggentreprenör. 

Detta för att de genomgår de processer som en fastighetsägare gör såsom ansökan om 

bygglov, bygganmälan med mera. Dock utarbetar de kalkyler själva, utan samarbete med 

fastighetsägare då de agerar som båda parterna i processen inför en ombyggnad.  

 
Kort om PEAB 
Peab startades 1959 av bröderna Erik och Mats Paulsson som då var 16 respektive 14 år 

gamla. År 1967 bildades bolaget Bröderna Paulsson Peab AB, som de sedan ändrade namn till 

Tre Byggare för att slutligen, 1993, byta namn till nuvarande PEAB AB.  

 

PEAB är numera ett renodlat bygg- och anläggningsföretag och är även etablerade i Norge 

och Finland med egna dotterbolag. Intressant är att PEAB inte konkurrerar med sina 

fastighetsägande kunder. Detta innebar att man 1999 tog beslutet att sälja alla fastigheter som 

inte ägdes i syfte att förädlas (www.peab.se) .  
 

Intervju 
Peab Division Bostad: jobbar med 80 % i egen-regi projekt. Innebär att de förvärvar mark där 

de bygger bostäder och är således med i hela processen fram till förvaltningen där 

bostadsrättsföreningen eller slutägaren ta över projektet och driver det vidare.  

 

Enligt Peter Nilsson finns det olika sätt arbeta på:  

- man  kan ha en extern beställare och då kan det handla om Svenska bostäder, HSB, 

Riksbyggen som själva kan ha förvärvat markytan som skall bygga bostäder på och då kan de 

gå ut på förfrågan, antingen så projekterar de projektet klart och då går de ut med förfrågan 

som generalentreprenad, vilket innebär att de ritat färdigt allting. Eller så går de ut med 
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totalentreprenad och då säger de lite mer att ”såhär skall det se ut”, som sedan entreprenören 

(Peab) projekterar klart, det vill säga gör alla ritningar och byggen.  

- eller så har PEAB förvärvat marken och då tar de byggbiten själva också med allt vad det 

innebär, starta upp en bostadsrättsförening om det nu är en bostadsrättsförening de gör då, 

sedan kan de också i samarbete med andra aktörer bygga hyresrätter.  

 

Om Peab har en ombyggnad är det en fastighet de köpt, som lämpar sig för att bygga om till 

bostäder och då gäller det att exploatera den på ett trevligt sätt så att folk verkligen vill bo där, 

men det gäller också att få ut så mycket som möjligt av fastigheten så att man kan bebygga så 

mycket som möjligt, och se om det går att bygga någonting mera utöver det som måste 

byggas om, eller om det som skall byggas om, kan det rivas och få in mer och bygga nytt. Det 

är dock väldigt sällan som det går då värdet för en befintlig fastighet är oftast större, dels har 

man betalt ett värde för fastigheten som står där och dels blir det rivningskostnader. Exempel 

är Gamlebo i Stureby som skulle byggas om. Det var K-märkta hus med förutsättningar om 

hur det skulle se ut utvändigt, det fanns inte så mycket att göra åt det. Stadsantikvariet 

bestämmer vilka hus som man skall bevara och där bestämmer myndigheterna vad man får 

och inte får på, i detta exempel var det exteriören som var viktig. Denna ombyggnation förde 

med sig saker i och med att det var ett hus från 1929 och det var saker i de husen som inte var 

så bra. Sådant som det ibland kan vara svårt att kalkylera på. Man måste således ha en 

”oförutsedd post” i kalkylen för att kunna hantera detta oförutsedda som kan uppkomma. 

Andra viktiga saker är Egenskapskraven som måste tas hänsyn till.  

 

Det finns olika vilka villkor för att beslutet om att en ombyggnad skall genomföras. Innan 

förvärv finns det flera saker man måste titta på; man gör en marknadsanalys om man 

överhuvudtaget skall köpa marken. Hur ser marken ut? Finns det några föroreningar i 

marken? Finns det någon som vill bo i området? Finns det bra kommunikationer? 

 

När man väl har förvärvat marken tittar man på ljudet och parkering, men även risk. Klarar 

man de ljudkrav som gäller? Hur skall man bygga för att få en bra ljudmiljö både utanför på 

gården, utanför husen, på balkonger och även inomhus? Sedan om man bygger bostäder måste 

man ha parkeringsplatser för dem som bor där, man måste ha en lösning för det också. Detta 

är det första man tittar på när man har förvärvat fastigheten. Vad gäller risk tittar man på om 

exempelvis det går tung trafik utanför med farligt gods och dylikt. Man gör alltid en 

riskanalys. Både risken som sådan som ovanstående om att exempelvis skulle gå tåg nära 
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husen och om det skulle spåra ur, kanske måste man bygga en mur då. Man gör även en 

ekonomisk riskanalys vilket innebär att man gör projektkalkyler där man först gör en 

marknadsvärdering när man köper marken, en marknadsanalys där man kommer fram till 

marknadsvärdet; man beräknar hur mycket en bostad får kosta, genom att göra priset/kvm 

som man kan tänka sig betala för sin bostad, sedan slänger man in den avgift man skall betala 

per månad. Sedan räknar man baklänges: Hur skulle huset på den här fastigheten kunna 

byggas och byggas om och hur mycket kostar det? Så lägger man in pengarna och sedan tar 

man alla anslutningsavgifterna, myndighetskostnaderna och så sätter man in vad man tror att 

marken är värd. Sedan ser man om kalkylen går ihop och vartefter kalkyler fungerar eller inte 

fungerar och hur man bygger och planerar så ser man hur stort värdet på marken är, så mycket 

kan man bjuda på fastigheten.  

 

När man betalt köpeskillingen på fastigheten är man fast med alla de möjligheter eller risker 

som finns med projektet. Det kan ju hända att när man drar igenom en plan, får man veta att 

man inte får bygga en viss sak då det exempelvis skulle skymma sikten för andra boende.  

 

Första gör man ett planavtal, sedan kommer det en planhandläggare (Stadsbyggnadskontoret) 

och så startar man upp med ett start-PM, sedan driver man den här planen i princip med 

programsamråd och utställningar fram till at det vunnit laga kraft, då har man bestämt hur det 

skall se ut. 

 

Bygglov, bygganmälan kommer efter denna plan, detaljplanen. Det kan ju hända att när man 

köpt fastigheten så är detaljplanen redan klar. Då är det inritat en byggrätt där det står exakt 

hur mycket man får bygga. När planen är klar, när man vet hur mycket man får bygga, då 

börjar processen med att projektera in ett hus så som det skall se ut. I planen har man skisser, 

och sedan kanske man kommer på att det skall se ut på ett annat sätt, och sen ser byggrätten ut 

när planen är klar på ett annat sätt. Då börjar man färdigställa huset som är på plats och rita 

det så som det skall vara. Sedan skickar man inte det på bygglov, då det finns en 

bygglovshandläggare som skall vara med i den här processen. Detta skall tas i nämnd i 

byggnadsnämnden av politikerna, då det oftast går igenom. Dock kan folk överklaga även i 

bygglovsstadiet, men om man håller sig inom det som detaljplanen medger är det oftast inga 

problem om folk överklagar. Men om man gjort en detaljplan och som inte stämmer överens 

med det man har ritat i bygglovsskedet kan det bli jobbigt.  
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Vad gäller information som offentliggörs går man, under planen, ut under vissa skeden, 

exempelvis i programskedet ställs det ut handlingar, så att folk kan tycka. Sedan är det en 

utställningstid innan planen tas, det slutar med att den färdiga produkten ställs ut hur den skall 

se ut innan planen har vunnit laga kraft. Den går då upp och beslut skall tas av 

kommunfullmäktige. Den ställs ut i kommunalhuset och då har folk rätt att yttra sig, 

överklaga om de tycker något är fel, detta leder till att planprocessen fortsätter och så måste 

politikerna på nytt ta ställning till såvida det är en överklagan som är värd att ta hänsyn till. 

Då börjar det om igen och man måste rätta till de synpunkterna. Detta innebär att 

planprocessen kan ta oerhört lång tid.  

 

Enligt Nilsson finns det saker som möjligtvis kan förbättras/förändras eller underlättas. Ibland 

kan detaljplanen och bygglovshanteringen ta för lång tid och ibland läggs det för stor vikt på 

de överklaganden som görs. Planprocessen skulle kunna gå smidigare. Det finns en tröghet i 

processen med exempelvis överklagan; när planhandläggare, bygglovshandläggare och 

entreprenörer tillsammans skapat en bra produkt, man måste ta hänsyn till alla de som bor i 

området. Det är viktigt att politikerna verkligen har all information och är pålästa så att de kan 

fatta ett beslut. Ibland slutar det med att det blir små förändringar och på något sätt – om det 

är någon som överklagar – är det önskvärt att processen från ett överklagande skulle gå 

smidigare eller att politikerna skulle kunna hantera dessa situationer på ett enklare sätt. Det 

blir en enorm tidsförskjutning och en lång process.  

 

Exempelvis om entreprenören jobbat fram ett förslag som känns riktigt bra och sen tycker 

någon att det inte är bra eller att det är något som borde göras om. Då skall först entreprenören 

tillbaka och rita om det och man skall lägga upp det på nytt och det skall ut på en ny 

utställning och sedan skall folk få tycka om det förslaget och så kanske det kommer ett nytt 

överklagande och då börjar processen om. Det blir kostnadskrävande. En enklare hantering är 

önskvärt.  

 

Beträffande ränteförändringar är det ett hot, en ränta som går upp är ett hot och om räntan 

skulle gå upp mycket skulle det kunna bli allvarligt. Men oftast är det lugnt. De planer man 

har lägger man på en marginal på en procent utöver vad en tänkt lånekorg skulle kunna vara. 

Detta innebär att det inte är så känsligt, om nu räntan skulle gå över den procentmarginalen 

kan man höja avgiften lite.    
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4.3.7 Intervju med Stadsbyggnadskontoret 

 

Intervju med Marianne Killander som hanterar bygglov och Gunnar Skoglund som hanterar 

bygganmälan. Datum för intervjun var 2006-03-30. 

 

Enligt PBL (Plan- och Bygglagen) krävs bygglov för att bygga om från lokaler till bostäder.  

Det handlar om man kan ändra detaljplanen så att man kan ombygga från lokal till bostad. 

För bygglov tittar man på detaljplanen – vad man får bygga på den här fastigheten, och 

användningssättet skall vara bostäder. Om det skall vara (om det står så i detaljplanen) 

kommersiella lokaler såsom butiker på bottenvåningen kanske man inte får ändra från lokal 

till bostad.  

 

Detaljplanen som är utformad av Stadsbyggnadskontoret ändras inte för en ombyggnad från 

lokal till bostad då det är alldeles för komplicerat. Undantag görs dock för större projekt 

såsom Skatteskrapan.   

 

Vad gäller bygglov kan vem som helst ansöka om detta, såsom större fastighetsägare, enskild 

person, fastighetsmäklare, entreprenör, bostadsrättsförening med mera.  

 

Bygglovsprocessen är inte tidskrävande, den anses enkel. Tiden beror på hur många 

bygglovsärenden som man har. De flesta bygglovsansökningar går igenom, det som tar tid är 

om det är dåliga handlingar, olika remissinstanser som inte godkänner. Mycket handlar det 

om att man ”bollar fram och tillbaka mellan varandra” innan ett bygglov delges, enligt 

Killander.  

 

Om man skulle få avslag på sin bygglovsansökan, kan man antingen återta ärendet eller söka 

om delgivning av bygglov hos Stadsbyggnadsnämnden, vilket är en politisk nämnd. För att 

kunna ändra detaljplanen krävs godkännande av Planavdelningen som arbetar med 

planändringar. 

 

Bygglovsprocessen med detaljplanen kan vara problematisk, då om den går igenom, men 

ändå inte kommer klara egenskapskraven (tekniska kraven, se Bygganmälan) vid 

bygganmälan. Detta kan bli alldeles för kostsamt, exempel är om det är lågt i tak, små fönster, 
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om man skall bygga om källarvåningen et cetera. Även om detaljplanen tillåter ombyggnad av 

lokaler till bostäder måste man ge bygglov, men detta innebär inte att ombyggnaden inte 

klarar egenskapskraven för bygganmälan.  

 

Det kostar att söka bygglov. Den kostnad som uppstår vid bygglov är då en administrativ 

kostnad. Antalet bygglovsansökningar som kommer in är mellan 70-90 i veckan där de flesta 

går igenom, och ofta är det bygglovsansökningar som berör väldigt små ombyggnader, häri 

inberäknas ombyggnad vid till exempel spisar et cetera. Exempel på större aktuella 

ombyggnader från lokaler till bostäder i Stockholms är Kvarteret Nejlikan, Lilla Essingen och 

Kvarteret Stettin.  

 

Det finns något som heter Egenskapskrav som innebär att olika tekniska villkor skall 

uppfyllas för att ombyggnad skall kunna vara möjlig. Exempel på Egenskapskrav är mest 

konstruktiva bitar, även tillgänglighet, brandsäkerhet, ventilation med mera. Det kan vara mer 

eller mindre svårt.  

 

Vid processen för bygganmälan finns det är en som är kvalitetsansvarig som agerar mellanled 

mellan Stadsbyggnadskontoret och byggbolaget/byggherren. Den kvalitetsansvarige kan sägas 

vara en ”förlängd arm” mellan dessa två aktörer. Denna kvalitetsansvarige har detta som yrke, 

och har en byggnadsteknisk bakgrund såsom ingenjör eller dylikt. De stora fastighetsägarna 

har denna kvalitetsansvarig inom sin organisation, medan i mindre organisationer är denna 

fristående, såsom en konsult som anställs av organisationen.  

 

Det kostar att göra en bygganmälan, inte själva bygganmälan dock, utan den är relaterad till 

själv ombyggnaden. Storleken på kostnaden beror bland annat på ytans storlek där man vill 

göra en ombyggnad.   
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4.3.8 Intervju med Stadsbyggnadsnämnden 

 
Intervju med Rolf Lindell (s), politiker som sitter i Stadsbyggnadsnämnden. Datum för 

intervjun 2006-05-22.  

 

Intervju 
Tillskottet av bostäder som ombyggnad av lokaler till bostäder ger är inte så stort anser Rolf 

Lindell, men det är åt andra sidan viktigt att utnyttja tomma lokaler i Stockholms innerstad.  

 

När det kommer till ombyggnader så finns det specifika restriktioner, man måste få bygglov 

och detaljplanen måste godkänna användningen av lokalen. Är det ett ärende som är större 

och påverkar samhället i stort eller ett ärende som är krångligt, tas det vidare från 

Stadsbyggnadskontoret till Stadsbyggnadsnämnden. Denna process är nödvändig för att ha 

koll på utvecklingen i samhället i stor samt att upprätthålla en viss standard. Man kan sedan 

diskutera om man kan behandla detaljplanerna mer flexibelt. Detta är något som Plan- och 

Bygglag- kommittén (PBL-kommittén) har arbetat med. Man försöker se över vad man kan 

göra för att vara mer flexibel, och strävar efter att kunna se det övergripande syftet med 

detaljplanen och arbeta utifrån det. Detaljplanens huvudsakliga ambition är att man skall 

utnyttja marknadsanvändningen på bästa sätt. Man kan sträva efter mindre låsning och större 

flexibilitet. 

 

De lagändringar och restriktioner inför en ombyggnad som har skett nyligen eller som man 

arbetar med idag är att man ser över Miljöbalken och PBL och sambanden dem emellan. Man 

kan till exempel koordinera miljökraven med bygglovet och stämma av tillsammans istället 

för att det krävs två olika godkännanden i samband med en ansökan. Detta skulle spara tid för 

både tjänstemän och den som ansöker till Stadsbyggnadskontoret för byggnadslov. Angående 

PBL gör man en översyn för att kunna skapa en mer flexibel översiktsplanering med en 

anpassning till samhällsutvecklingen såsom ökad rörlighet, kulturella skillnader et cetera. 

Vanligt i dag är att ett industriområde byggs om till bostadsområde, man vill bygga staden 

inåt istället för utåt. 

 

Som politiker kan man förstå att en fastighetsägare ser lagar och restriktioner som en 

riskfaktor, men oftast är det viktigast att veta vad som gäller.  För att skapa trygghet är det 
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viktigt med en levande dialog som är väldigt viktig för båda parter. Det är dock viktigt att 

notera att förändringar är något som alltid sker och det är något alla måsta finna sig i. En 

dynamisk stad står aldrig stilla. Det sker även att fastighetsägare kan ändra sig när det gäller 

förutsättningarna för bebyggelse. 

 

Skillnaden mellan styret idag och borgligt styre är störst angående enklare bygglovsärenden, 

där man till exempel vill bygga om en balkong eller en vind. Lindell anser att det är viktigt att 

våga säga ifrån när det gäller att bevara kulturmärkta hus och så vidare. Resonemang kring 

betydelsen av grönområden och miljöresonemang är något som skiljer partierna åt. 

 

Processen inför en ombyggnad anser Lindell är smidig, det är politikernas ambition. Om alla 

handlingarna är klara skall det inte vara några problem. Just när det kommer till 

överklaganden som brukar ta längre tid har PBL-kommittén jobbat för att effektivisera tiden. 

Att ta bort rätten att överklaga är det inte aktuellt utan det man vill stävar efter är att göra 

bedömningen av överklagan mer strikt för att kunna vinna tid.  

 

Vad gäller hyresregleringen är den nödvändig, man skall kunna bo var man vill och inte 

beroende på skenande marknadshyror bli utesluten från något område som är exklusivare, 

exempelvis Östermalm. Hur pass högre hyror man får ta i samband med en ombyggnad är 

något som fastighetsägare och hyresgästföreningar diskuterar idag. Samtidigt är det väldigt 

viktigt att ge fastighetsägarna möjlighet att ha ett bra underhåll av fastigheterna genom att de 

kan erhålla en intäkt. Att ta bort hyresregleringen är ingen lösning då marknaden är 

obalanserad.  

 

De politiker som är engagerade i beslutsunderlagen inför en ombyggnad är 

Stadsbyggnadsnämnden och vid större byggen bland annat miljö- och hälsoskyddsnämnden 

och brand- och räddningsnämnden. I styrelsen för fastighetsbolagen SB, Stockholmhem och 

Familjebostäder sitter politiker från stadsbyggnadsnämnden och fullmäktige. 
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5. Analys  

I detta kapitel kommer vi att analysera vår empiri utifrån den teoretiska referensramen. De 

variabler som analysen grundas på är Identifiera fastighetsobjekt, mål och restriktioner, 

finansiella beslut, risk-avkastning, marknadsanalys, sociopolitisk analys, juridisk analys, 

makroekonomisk risk däri finns räntesatsrisk, valutarisk och nationell risk.   

 

6.1 Identifiera fastighetsobjekt, mål och restriktioner  

 

Vad gäller att identifiera fastighetsobjekt inför en ombyggnad, har vi upptäckt att det finns 

vissa gemensamma faktorer som nämns av respondenterna. För Stockholmshem och SB 

handlar det om att de redan har tomma lägenheter som skall byggas om till bostäder. 

Stockholmshem har lokaler som har stått tomma en lång tid, där man inte har hittat någon bra 

hyresgäst och man vill erhålla intäkter på annat sätt. Vidare vill man inte att lokalen skall stå 

tom, samtidigt som att en ombyggnad från tomma lokaler till bostad höjer fastighetsvärdet, 

ombyggnaden blir en förädling av fastigheten.  

 

För SB gäller att man bygger om framför att lokalen står tom, då en tom lokal är 

kostnadskrävande samt att det inte ser bra ut. Vidare kan förtäljas att SB har fått direktiv om 

att det inte skall stå tomma lokaler. Detta kan jämföras med Fastighets AB som blir erbjudna 

fastigheter. De förvärvar en fastighet först då de bestämt sig för att göra ombyggnad. 

Beträffande Peab – då de har för avsikt att genomföra en ombyggnad – förvärvar dem 

fastigheten för att ombygga den i egen regi då den anses lämplig att bygga om.  

 

Beträffande mål med ombyggnaden är den tvådelad för de kommunalägda fastighetsbolagen 

Stockholmshem och SB. I första rummet verkar det vara en ekonomisk fråga då 

Stockholmshem anser att man inte hittat någon bra hyresgäst och att ombyggnaden skriver 

upp värdet på fastigheten. För SB handlar det om att en tom lokal är kostnadskrävande 

samtidigt som bostäder genererar intäkter i form av hyra. För det andra handlar det om för 

Stockholmshem och SB att man inte vill lokaler skall stå tomma och att man har erhållit 

direktiv om att det inte skall finnas tomma lokaler.  
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För privatägda Fastighets AB och Peab handlar det mer om att man förvärvar en fastighet i 

vinstsyfte, då man inte har en fastighet med tomma lokaler utan man förvärvar fastigheten 

med avsikt att erhålla intäkter. Med avseende på kommunalägda bolagen Stockholmshem och 

SB har de – förutom att öka intäkterna – tomma lokaler vilka man har för avsikt att ombygga 

till hyresrätter. Wallenstam som besitter både kommersiella lokaler och bostäder för ett annat 

resonemang. En ombyggnad blir aktuell då lokalen står tom och ingen verksamhet är 

intresserad. Ett krav är att lokalen skall befinna sig i innerstaden och att det skall finnas 

kommunikationsmöjligheter. 

 

6.2 Finansiella beslut 

 

Huruvida fastighetsägaren genomför kassaflödesanalys inför en ombyggnad eller inte, beror 

på omfattningen av ombyggnaden. För Stockholmshem utarbetas ingen kassaflödesanalys vid 

mindre projekt, därför att man vet att ombyggnaden blir ett ekonomiskt bärande ingrepp i ett 

längre tidsperspektiv. Vid större projekt är det dock mer angeläget. Lika gäller för SB då de 

inte anser att kassaflödesanalys är nödvändig. Det finns inte så mycket pengar att arbeta med, 

utan alla pengar läggs på själva ombyggnaden. Fastighets AB, Wallenstam och Peab kan 

sammanliknas med de kommunalägda fastighetsbolagen, då de inte genomför 

kassaflödesanalys. Generellt genomförs ingen kassaflödesanalys inför en ombyggnad av lokal 

till bostad. Stockholmshem är undantaget vid större ombyggnader. 

 

En gemensam nämnare för alla fastighetsägare är att alla genomför en form av intäkts- och 

kostnadskalkyl, där Fastighets AB och SB explicit förtäljde att de gör kalkyl på 

byggkostnaden. Med största sannolikhet gör Stockholmshem och Peab en dylik, men det är 

ingen term de nämnde under intervjuerna.  

 

Samarbetet mellan fastighetsägaren och byggentreprenören kan skönjas mellan SB och 

Skanska här, samma gäller mellan Fastighets AB och Pebab (som Fastighets AB har ett 

samarbete med). Vad gäller samarbetet för de två förstnämnda, kan de ha ett samverkansavtal 

där parterna genomför en förstudie och utarbetar en öppen kalkyl tillsammans. Om Skanska 

accepterar kalkylen, fortskrider samarbetet, vilket är målet. Annars ställs handlingen ut i 

enlighet med LOU. Intressant att notera är att SB anser det svårt att hitta en bra 

samarbetspartner i enlighet med LOU. Vad de menar mer exakt med det är svårt att säga. 
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Dock kan det ha att göra med de föreskrifter som finns inom LOU, under vilket 

kommunalägda SB verkar, likaså för Stockholmshem.  

 

Med avseende på samarbetet mellan Fastighets AB och byggentreprenören Pebab, kan det 

ställas i paritet med det tidigare nämnda samarbetet. Dock styrs inte privatägda Fastighets AB 

av LOU. Samarbetet mellan fastighetsägaren och byggentreprenören innebär att de i 

förhandlingar kommer fram till byggkostnaden för ombyggnaden. Då Fastighets AB inte står 

under bestämmelserna i LOU, behöver de inte lägga ut handlingarna till andra 

byggentreprenörer. Ändock talade Engelbert om – med avseende på hur de utnyttjar 

konjunkturfluktuationer – att de gör en kalkyl där de får fram en kostnad, för att sedan skicka 

ut dessa arbetshandlingar till exempelvis tio entreprenörer som alla upphandlar ritningar för 

sig. Härifrån väljer Fastighets AB den byggentreprenör som kan genomföra arbetet billigast. 

Processen kan jämföras med hur kommunalägda SB arbetar enligt LOU. Wallenstam arbetar 

på samma sett, genom att de gör ett kostnadsförslag och lägger ut det som en upphandling. 

Intressant att notera, vad gäller relationer till byggnadsentreprenörer, är att Wallenstam anser 

att det skall vara en fri marknad, vilket innebär att alla skall få delta och ingen utesluts. 

 

Slutligen kan nämnas en likhet mellan Fastighets AB och SB. Initialt i processen beger sig 

både fastighetsägaren, tillsammans med en arkitekt, ut för att undersöka fastigheten för att se 

om en ombyggnad från lokal till fastighet är möjlig. Detta skeende kan nog generaliseras till 

samtliga fastighetsägare, kommunal- såväl som privatägda.  

 

6.3 Risk-avkastning  

 

Inledningsvis kan sägas att samtliga fastighetsägare, däri inkluderat Peab, genomför någon 

form av riskanalys. Möjligtvis med undantag för Stockholmshem där de förtäljde att de inte 

genomför någon riskbedömning. Med största sannolikhet genomför de någon form av analys 

som kan översättas till riskanalys. Detta uttalande om att ingen riskbedömning görs, kan å 

andra sidan förklaras med att Stockholmshem fokuserar på hyresrätter, då hyrorna i sin tur 

regleras av bruksvärdesystemet. Vidare genomförs ofta i huvudsak många små ombyggnader, 

där resonemanget vidare kan grundas på att man snarare bygger om en tom lokal till bostäder, 

framför att den just står tom. Resonemanget kan vidare klargöras med att Stockholmshem 

anser att själva ombyggnaden i sig höjer fastighetens värde, ombyggnaden blir ekonomiskt 
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rationell i ett längre perspektiv. Därav uppstår inte en stor ekonomisk risk. Avkastningen på 

ombyggnaden ligger i hyresintäkterna och, som ovan nämnt, i det höjda fastighetsvärdet.  

 

Vad gäller Stockholmshem i förhållande till SB kan man se en skillnad mellan dem med 

avseende på risk. Samtidigt som Stockholmshem genomför väldigt många små ombyggnader 

och anser att riskbedömning inte är av största prioritet, väljer SB att titta på lokaler med lite 

större ombyggnadsmöjligheter så att de kan slå ut kostnaden på fler objekt istället för på 

enbart en lägenhet. Resonemanget kring risk kan tänkas bli mer fokuserat för SB då de vill 

genomföra större ombyggnadsprojekt. Ytterligare skillnad mellan dem kan möjligtvis göras 

med hänsyn till avkastning. SB gav uttryck åt att de hade ett, från styrelsen (politikerna) 

uppställt avkastningskrav, vilket sätter en press uppifrån. Detta innebär att det sätts en press 

på att kalkylen skall gå ihop i ett kortare perspektiv. Huruvida detta gäller för Stockholmshem 

är möjligt, med tanke på att även de är kommunalägt. Dock var det inget som förtäljdes under 

intervjun. Beträffande Wallenstam har man ett avkastningskrav på sju procent inför en 

ombyggnad – om inte målet kan uppnås genomför man inte ombyggnaden. 

  

För Fastighets AB finns det något som kallas riskplan, där riskplanen byggs upp under tolv 

månader. Den verkar ha stort fokus på själva byggkostnaden för ombyggnaden. Risken vid 

ombyggnad avser de att reducera med denna riskplan. Wallenstam har ett annat system, där 

ett risktillägg för oförutsägbara kostnader görs beroende på hur gammal fastigheten i fråga är. 

Storleken på risktillägget blir större ju äldre fastigheten är. Det är möjligt att Wallenstams 

risktillägg på oförutsedda kostnader görs beroende på hur stora byggkostnaderna kan tänkas 

bli, vilket möjligtvis kan vara större vid äldre fastigheter. Detta kan således jämföras med 

Fastighets AB med avseende på deras fokus på byggkostnaden för ombyggnationen. Som 

tidigare nämnt har Wallenstam ett uttryckligt avkastningskrav på sju procent. Detta var inget 

som Fastighets AB förtäljde, utan det kan snarare liknas vid ett intäktsresonemang där de tar 

kontakt med en mäklare som säger hur mycket de kan få ut av lägenheterna de avser att bygga 

om. Denna process är nog mer förekommande hos Fastighets AB, då de enbart bygger om till 

bostadsrätter.  

 

Det riskresonemang som förs av Peab kan mycket liknas vid en marknadsanalys. Deras 

riskbedömning utgörs mycket av praktiska faktorer såsom ljudmiljö, parkeringsplatser, om det 

går tung trafik eller farligt gods nära fastigheten. Man har en post för oförutsedda 

kostnadskrävande händelser i kalkylen. Vidare genomförs en ekonomisk riskanalys i form av 
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projektkalkyl. Någon uttrycklig avkastningsprocent finns inte, men kan säkerligen liknas vid 

ovanstående fastighetsägare, beroende på om de ämnar göra bostäderna till hyresrätter eller 

bostadsrätter.  

 

6.4 Marknadsanalys  

 
Likheten mellan de kommunalägda fastighetsägarna Stockholmshem och SB är att de inte 

genomför någon direkt marknadsanalys. Stockholmshem förklarar detta genom att man 

baserar inkomsten på hyran som redan är bestämd och något behov av marknadsanalys finns 

ej. Vad SB beträffar förtäljer dem att man inte gör en så stor marknadsanalys, då omfattningen 

på ombyggnationerna ofta inte är speciellt stora. Man genomför en enkätundersökning dock 

för att se om det finns någon efterfrågan på lägenheternas storlek. Emellertid baseras inte 

hyran på efterfrågan då den, liksom för Stockholmshem är fastställd sedan tidigare. Intressant 

att notera är att Stockholmshem talar om att det inte är tillåtet med differentierad 

hyressättning i samma hus, vilket de upplever som ett dilemma. I motsats till detta utlåtande 

förtäljer SB att man kan differentiera hyran inom vissa ramar, det vill säga ha högre hyra på 

de lokaler som byggts om med högre standard.  

 

Wallenstam och Fastighets AB följer samma linje som ovanstående fastighetsägarna. 

Wallenstam menar på att det inte behövs utarbetas en marknadsanalys inför en ombyggnad 

därför att de känner till marknaden så väl. Liksom för SB, förhandlar Wallenstam fram hyran 

med hyresföreningen innan ombyggnaden initieras. Fastighets AB gör emellertid en ordentlig 

bullerutredning. Dock avviker Fastighets AB från övriga – i alla fall vad de sagt – genom att 

de har ett nära samarbete med mäklare som meddelar hur mycket man kan få ut per 

kvadratmeter. Detta kan gissningsvis förklaras av att de bygger om till bostadsrätter.  

 

Den som avviker från ovan nämnda fastighetsägare är Peab. Vad vi har förstått genomför de 

en form av marknadsvärdering, där de kommer fram till marknadsvärdet för fastigheten, 

genom att de tar priset/kvm som man kan tänkas betala för sin bostad, tillsammans med den 

avgift man skall betala per månad, för att sedan räkna baklänges – de tar reda på hur 

fastigheten skall kunna byggas om och hur mycket det skulle kosta. Denna metod är nog 

samma som de använder då det handlar om nybyggnation.  
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Med undantag för Peab, verkar inte fastighetsägarna utarbeta en grundlig marknadsanalys. 

Detta kan antingen förklaras av att hyran sedan tidigare är fastställd och kunskapen om 

marknaden finns vilket innebär att det inte finns behov av en marknadsanalys.    

 

6.5 Sociopolitisk analys 

 
En allmän åsikt bland fastighetsägarna Stockholmhem, Peab och Wallenstam, är att det är 

smidigt att få tillstånd såsom byggnadslov till skillnad från nybyggnation. Om detaljplanen 

föreskriver att det skall vara butikslokal eller kontor och den skall ändras till bostäder, stör det 

inte lika mycket som vid nybyggnation, då fastigheten är befintlig från början. 

 

Fastighetsägarna anser inte att en ombyggnation blir svårare ur ett samhällsperspektiv jämfört 

med en nybyggnation, med undantag från Stockholmshem. Som Fastighet AB poängterade 

har socialdemokraterna satt ett politiskt mål för fler bostäder. Där det kan uppstå motstånd är 

om man skall ändra en detaljplan, då kan folk ha åsikter om att de inte vill ha bostäder där. 

Men vanligtvis är ombyggnad av lokaler till bostäder någonting positivt. Stockholmshem 

säger att konflikten inte är stor i det avseendet att det är deras eget boende i den befintliga 

fastigheten som måste tas hänsyn till, såsom att man måste tänka på att det bullrar när man 

bygger. Dock finns det lagar som reglerar detta. 

 

Stockholmshem och SB bygger om befintliga lokaler som är deras egna för att de inte skall 

stå tomma. Konflikter som kan uppstå där är, som tidigare nämnt, att folk som bor i närheten 

kan störas. Fastighet AB, Wallenstam och Peab upplever mer svårigheter då de är privata 

företag och förvärvar vissa fastigheter inför en ombyggnad. Då de inte äger fastigheten från 

början, utan förvarar den, kan det vara svårare för de som redan bor där att acceptera 

ombyggnationen. Det som alla fastighetsägare har gemensamt är att de måste ta hänsyn till 

omgivning runt omkring, det vill säga buller, tillgänglighet och så vidare. 

 

Jindén poängterar att man inte bygger bostäder enbart för ett självändamål, utan man tar 

hänsyn till vad som är en boendemiljö eller inte. Man kan inte bygga om kommersiella lokaler 

bara för att man kan utan man måste ta hänsyn till miljön runt omkring, om det är en boende 

miljö eller inte.   
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6.6 Juridisk analys 

 
Det finns en risk att staten inför lagändringar eller nya restriktioner i samhället och på 

fastighetsmarknaden. Enligt Stockholmshem har staten och politikerna en positiv inverkan på 

fastighetsmarknaden, eftersom efterfrågan efter bostäder är hög idag. Ett exempel på detta är 

att ett projekt som kan vara planstridigt tas i nämnd, därför att det är behjärtansvärt att bygga 

bostäder. 

 

Detta kan ju i sin tur tolkas som att politikerna är villiga att tumma lite på reglerna genom att 

låta ärenden som är planstridiga gå vidare från Stadsbyggnadskontoret till 

Stadsbyggnadsnämnden för prövning. Detta kan tolkas som att politikerna tar en större risk 

vad gäller byggnadsstandard, för att försöka tillgodose marknaden. Skoglund och Svensson på 

SB anser att regler och lagar inte är något problem eller hämmar initiativtagande för 

ombyggnationer. Detta kan möjligtvis förklaras av att de är kommunalägt och politiskt styrt – 

politikerna vill ha mer bostäder och instämmer med att SB bygger om lokaler till bostäder.   

 

Fastighet AB, Stockholmshem och Wallenstam förtäljer att det existerar flera krav och regler 

som är väldigt viktiga, exempelvis tillgänglighetskrav och brandkrav. Det finns dock vissa 

krav de anser att man kan tumma på, som i sin tur skulle uppmuntra till fler ombyggnationer 

från lokaler till bostäder. Exempel på ett sådant krav är bullerkraven. Fastighet AB menar att 

en lägenhet som byggdes på 20-talet med sovrum ut mot Sveavägen har mycket buller och de 

som köper lägenheten vet ju om vilken problematik det är med bullret, men accepterar det. 

Även Jindén på Wallenstam anser att det är fullständigt orimliga krav i innerstaden med 

avseende på buller. Jindén tillägger också att regeringen har koncentrerat sig på att stänga ut 

ljud från utsidan. Detta utan att man alls tagit hänsyn till att man hör grannens tv eller att 

grannen går på toaletten. Jindén menar på att detta är oresonligt. 

 

Intressant nog upplever heller inte Fastighets AB och Wallenstam som privat fastighetsföretag 

staten som en riskfaktor inför en ombyggnad, utan de köper en fastighet och de utvärderar alla 

faktorer, huruvida de kommer få bygglov et cetera – de vet om hur landet ser ut när de köper 

fastigheten. Fastighets AB förvärvar inte en fastighet och tror att man kan ändra en detaljplan, 

utan de köper en fastighet med villkoret om att kan ändra detaljplanen. De måste vara 100 

procent säkra på att man kan bygga om till bostäder. 
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Att regler och lagar har en effekt på fastighetsägarnas arbete är fastställt. Enligt diskussioner 

som förts med fastighetsägare idag, överensstämmer samhällets behov med fastighetsägarnas 

mål och därav upplever fastighetsägarna ingen konflikt när det kommer till initiativ av 

byggande. Om politikerna skulle ändra inställning till byggande av bostäder och anse att det 

inte skall byggas mer fastigheter eller bostäder utan mer kontor istället, skulle det skapa en 

negativ effekt för fastighetsägarna. Idag är dock inte detta troligt med tanke på den enorma 

bostadsbristen. Politikern Lindell anser att skillnaden mellan det nuvarande 

socialdemokratiska styret och borgerligt styre inte skulle vara så stor beträffande 

bostadsmarknaden, utan det är mer på detaljerad nivå som inte påverkar fastighetsägare. 

 

Något som är väldigt reglerat idag och som ger en negativ effekt för fastighetsägare är 

hyresmarknaden av bostäder. Stockholmshem förklarar att om man omvandlar lokaler till 

bostadsrättsföreningar är det inte reglerat och priset avgörs av marknaden, till skillnad från 

hyresrätter som regleras av bruksvärdessystemet. Då hyrpriserna är reglerade kan politiken ge 

negativ effekt, eftersom oavsett vad ombyggnaden kostar kan man enbart ta ut ett redan 

fastställt hyrespris. Detta istället för att basera priset på kostnaden. Barat på Stockholmhem 

anser att det är en påtaglig politisk effekt med en reglerad hyresmarknad. Detta dementeras av 

Lindell då han menar på att hyresregleringen är väldigt viktig, man skall kunna bo var man 

vill och inte bli utesluten från något område som är exklusivare. Hur pass höga hyror man får 

ta i samband med en ombyggnad är något som fastighetsägare och hyresföreningar diskuterar. 

Samtidigt är det väldigt viktigt att ge fastighetsägarna möjlighet att bygga genom att de kan 

erhålla en intäkt. Att ha frihet från regleringen är ingen lösning då marknaden är så ojämn. 

 

Det verkar som att de flesta fastighetsägare accepterar hyresregleringen, men de kan uppleva 

ekonomisk påfrestning då intäkterna blir begränsade. Hyrorna avgörs främst i diskussionen 

mellan fastighetsägaren och hyresföreningen. Wallenstam skär ner på kostnad och kvalitet i 

samband med att hyresföreningar vill ha lägre hyreshöjningar. 

 

SB förklarar ytterligare en negativ effekt med att vara kommunalägd fastighetsägare. 

Problemet med kommunala fastighetsägare, till skillnad från privata, är att man inte får 

fondera pengar, det vill säga att man inte får spara pengar till ett senare skede vilket kan 

läggas på senare förändringar i byggnaden. Samtidigt sätter staten ett avkastningskrav för 

exempelvis SB som måste uppfyllas, detta innebär ytterligare en press på att kalkylen skall gå 

ihop i ett kortare perspektiv.  
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Något som samtliga fastighetsägare måste göra – såväl kommunalt som statligt – är att ansöka 

bygglov och få detaljplanen godkänd. Detta är väldigt viktigt för att kunna upprätthålla en viss 

standard på våra bostäder och för att hålla utvecklingen på bostadsmarknaden kontrollerad.  

 

Stadsbyggnadskontoret anser att bygglovsprocessen inte är tidskrävande och den anses 

smidig. Detta är även politikernas ambition. Samtidigt som tiden beror på hur många 

bygglovsärenden som man har. Det som tar tid är dåliga handlingar eller om det är olika 

remissinstanser som inte godkänner. Det handlar mycket om att man ”bollar fram och tillbaka 

mellan varandra” innan ett bygglov delges. Detta ses över idag av bland annat PBL 

kommittén, där man försöker se till att spara tid för tjänstemän och de som ansöker. 

 

Enligt Nilsson på Peab menar han att det finns saker och ting som kan förbättras eller 

underlättas. Ibland kan detaljplanen och bygglovshanteringen ta för lång tid och ibland läggs 

det för stor vikt på de överklaganden som görs. Planprocessen skulle kunna gå smidigare. Det 

finns en tröghet i processen med exempelvis överklagan; när planhandläggare, 

bygglovshandläggare och entreprenörer tillsammans skapat en bra produkt, man måste ta 

hänsyn till alla de som bor i området. Fastighet AB instämmer med Peab, att det kan vara 

väldigt frustrerande när allt är klart och godkänt inför en ombyggnad, och det räcker med att 

bara en person överklagar. Wallenstam har även råkat ut för överklaganden i samband med 

ombyggnad. Ärendet går från Stadsbyggnadskontoret till Länsrätten och tillsist 

Regeringsrätten som i sin tur lutar sig på det ursprungliga beslutet. Detta är en lång och 

onödig process anser Jindén. En överklagan kan skapa en enorm tidsfördröjning som kostar 

pengar och möjligheter. Det är också väldigt viktigt att politikerna verkligen har all 

information och är pålästa för att kunna fatta beslut. Att en överklagan sker på detta vis beror 

på att PBL har lagt väldigt mycket lyssnade åt allmänheten. Exempelvis en person i Kiruna 

kan överklaga ett byggande i Stockholm. Även detta är något som PLB kommittén ser över. 

Fastighets AB menar på att processen med överklagan kan vara för demokratisk. 

 

Fastighet AB anser att det råder underbemanning på Stadsbyggnadskontoret, då vissa ärenden 

kan ta lång tid därför att det finns för få handläggare. Stadsbyggnadskontoret menar på att det 

är dåliga handlingar som tar tid och då kan man ju tycka att problemet är lätt att lösa. SB, å 

andra sidan tycker att det går fort och smidigt. Fastighet AB anser även om man kan ge 

handläggarna mer utrymme och lita på deras egna kunskaper, skulle man kunna effektivisera 

processen en aning. Detta är något som politikerna håller med om och att det vore smidigt om 
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tjänstemännen fattar de mesta besluten för att undvika att ärenden kommer upp till 

stadsbyggnadsnämnden. Man kanske skall försöka ta fram en övergripande gräns för att 

hindra ärenden att gå vidare till nästa instans. 

 

6.7 Makroekonomisk risk  

 

Konjunktursvängningar verkar inte vara ett hot för fastighetsägarna – statliga som privata. 

Enligt Stockholmshem AB påverkas de inte då bruksvärdesystemet (hyresregleringen) är 

fastställd oavsett konjunktur, det har ingen betydelse i lågkonjunkturer. Dock i 

högkonjunkturer är efterfrågan större på bebyggelser. Detta innebär att byggentreprenörer kan 

ha högre priser, det vill säga det är kostsammare att genomföra en ombyggnad samtidigt som 

man är förhindrad av att Stadsbyggnadskontoret inte får ut tillstånden (bygglov) då de är 

överbelastade. Barat på Stockholmshem anser att bostadsmarknaden i Stockholms inte 

påverkas direkt av konjunkturfluktuationer – allt är uthyrt, noll vakanser. Till skillnad från 

bostadsmarknaden påverkas lokalmarknaden av konjunkturförändringar, detta bör också 

innebära att det är en större trygghet att besitta bostäder istället för kontorslokaler. 

 

Fastighets AB tar in inflationen i beräkningarna. Om tror man att den skall minska eller öka, 

hur det ser ut i Sverige och i världen är något man gör analyser på. Man utnyttjar 

konjunkturen genom att man gör en kalkyl, och får fram en kostnad. Det handlar det om att 

hitta den byggentreprenör som har minst att göra, då denne erbjuder ett så billigt pris som 

möjligt. Man utnyttjar konjunkturen så mycket det går. Engelbert anser att det är ett utmärkt 

sätt att arbeta på. 

 

Vad gäller den makroekonomiska risken i byggbranschen anser Jindén att den inte är så stor. 

Visserligen påverkas de av räntehöjningar därför att byggnadspriserna går upp, men det blir 

samtidigt dyrare att hyra/köpa. Dessutom är ombuden från entreprenörerna mer varierande än 

ränteförändringar. Både Fastighets AB och Peab ser räntehöjningar som ett hot och om räntan 

skulle gå upp mycket skulle det kunna bli allvarligt. Men generellt sett har Sverige en stabil 

räntemarknad. Man lägger på en marginal på 1 procent utöver vad en tänkt lånekorg skulle 

kunna vara. Detta innebär att det inte är så känsligt, om nu räntan skulle gå över den 

procentmarginalen kan man höja avgiften lite. Med avseende på om Stockholmshem och SB 

påverkas av valutaförändringar eller ränteförändringar förtäljer dem att de inte är så känslig, 
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då de är kommunalägda. De vet vad de skall räkna på, och de är heller inte så känsliga för 

konjunktursvängningar då kapitalet kommer från staten och det är lika premisser hela tiden.  
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6. Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet av analysen på empirin att framställas med avsikt att svara 

på uppsatsens syfte vilket är: Vi har för avsikt att analysera de beslutunderlag som utformas 

inför en ombyggnad av lokaler till bostäder i Stockholms innerstad. I de beslutsunderlag som 

tas fram inför en ombyggnad från lokal till bostad, avser vi även att undersöka den process 

som fastighetsägaren genomgår innan en ombyggnadsinsats är möjlig. 

 
   

De beslutsunderlag som tas fram inför en ombyggnad från lokal till bostad av fastighetsägarna 

kan variera, samtidig som många delar är ofrånkomliga. Orsaker till detta kan vara huruvida 

fastighetsägaren är privat- eller kommunalägt, storleken på ombyggnationen samt 

fastighetsägarnas sätt att arbeta.  

 

Med avseende på identifiering av fastighetsobjekt och mål, grundar sig valet på huruvida 

fastighetsägaren har fastigheten i sin besittning eller förvärvar fastigheten med avsikt att 

bygga om från lokal till bostad. Då man redan har fastigheten i sin besittning, väljer man ofta 

att bygga om de tomma lokalerna, framför att de just står tomma. Ombyggnaden grundar sig 

ytterligare på att den ökar fastighetens värde, samt att det tillfälliga ekonomiska utlägget 

kompenseras i ett längre perspektiv. Vid förvärv av fastighet med avsikt att bygga om, sker 

detta i rent vinstsyfte. Detta kan tillskrivas de privatägda fastighetsägarna. 

 

Vad gäller finansiella beslut inför en ombyggnad, väljer samtliga fastighetsägare att inte 

genomföra en kassaflödesanalys, med undantag för Stockholmshem som gör det vid större 

ombyggnader. Detta kan förklaras av att behovet av en kassaflödesanalys inte finns då man 

inte har stora kapital till att genomföra det, samtidigt som man väljer att lägga pengarna på 

själva ombyggnaden.  

 

Emellertid utarbetas olika former av intäkts- och kostnadskalkyler, där kostnaderna ofta 

utgörs av byggkostnaderna för ombyggnaden. Intäkterna kommer dels från hyra eller 

försäljning. Vidare kan öppen kalkyl utarbetas, vilket utgår från offerter utifrån 

byggkostnaderna som både fastighetsägare och byggentreprenörer gör. Detta går till på så sätt 

att fastighetsägaren lägger ut handlingar till flertalet byggentreprenörer, där denne sedan 

väljer vilken byggentreprenör som man vill samarbeta med. Genom detta minimerar man 
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kostnaderna därför att man väljer det anbud som har det lägsta priset, det råder fri marknad. 

Alternativt väljer vissa fastighetsägare, såsom SB och Fastighets AB, att arbeta utifrån ett 

samverkansavtal med en specifik byggentreprenör. Detta samverkansavtal leder till en 

långsiktig relation med avsikt att reducera kostnaderna.  

 

Samtliga fastighetsägare, däri inkluderat Peab, genomför någon form av riskanalys. Viktigt att 

notera är att själva ombyggnaden i sig resulterar i att fastighetens värde ökar, där 

ombyggnaden blir ekonomiskt rationell sett ur ett längre perspektiv. Vidare att vid större 

ombyggnadsprojekt, reducerar man risken genom att slå ut kostnaden på fler lägenheter. Det 

föreligger därför inte en stor ekonomisk risk. Den riskanalys som görs baseras på oförutsedda 

kostnader, där ett risktillägg införs i kalkylen. Detta risktillägg utgörs ofta av ökade 

byggkostnader, vilket brukar ligga på tio procent. Undantagsvis varierar procentsatsen för 

Wallenstam beroende på hur gammal fastigheten är. 

 

Med hänsyn till avkastning, varierar detta mellan privata och kommunala fastighetsägare, där 

kommunalägda fastighetsägarna styrs av ett avkastningskrav från styrelsen, som utgörs av 

politiker. Privata fastighetsägare, såsom Wallenstam, ställer upp avkastningskrav, där de inte 

genomför en ombyggnad såvida det inte genererar en viss avkastning.     

 

Med avseende på marknadsanalys kan sägas att samtliga fastighetsägare, inte utarbetar en 

grundlig marknadsanalys, med undantag för Peab. Varför man generellt inte genomför en 

marknadsanalys förklaras av att hyran sedan tidigare är fastställd, kunskapen om marknaden 

finns samt att det råder en stor efterfrågan på bostäder.    

 

Sett ur ett sociopolitiskt perspektiv generar ombyggnation från lokaler till bostäder en positiv 

effekt. Viktig är att alla fastighetsägare måste ta hänsyn till omgivningen runtomkring själva 

ombyggnationen, det vill säga buller, tillgänglighet och så vidare. Häri kan en 

samhällskonflikt uppstå.  

 

Något som har stor betydelse och som varje fastighetsägare måste underordna sig och ta 

hänsyn till inför en ombyggnad, är den juridiska aspekten. En del av den juridiska aspekten är 

att fastighetsägarna måste få bygglov och detaljplanen godkänd. Detta är en process som 

fastighetsägarna och politikerna generellt beskriver som smidig. Emellertid kan processen bli 

tidkrävande vilket dels kan bero på att fastighetsägarna skickar in dåliga handlingar och/eller 
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Stadsbyggnadskontoret är underbemannat. Vidare kan sägas att fastighetsägare anser att tid 

kan sparas genom att handläggarna kan besluta i större frågor och på detta vis undvika att 

ärendena förs vidare till nästa instans.  

 

En juridisk aspekt som samtliga fastighetsägare nämner som en trög och tidskrävande process 

är den process som sker i samband med en överklagan. Fastighetsägarna upplever att det kan 

vara väldigt frustrerande när allt är klart och godkänt inför en ombyggnad, och det räcker med 

att bara en person överklagar. Den tröga process som uppstår i samband med en överklagan 

leder till en enorm tidsfördröjning som kostar pengar och möjligheter. Att fastighetsägarna 

anser processen som för demokratisk, kan förklaras av att processen baseras på PLB som i sin 

tur lägger vikt vid att lyssna på allmänheten. Politikerna motsätter sig att processen är för 

demokratisk vad gäller folks rätt att överklaga. Dock medges att processen är trög vad gäller 

hantering av överklagan.  

 

Det finns lagar och restriktioner inför en ombyggnad fastighetsägarna anser är viktiga såsom 

tillgänglighet och brandkrav. Emellertid finns det en restriktion som fastighetsägarna 

motsätter sig, vilket är bullerkraven. Varför bullerkraven anses orimliga och oresonliga kan 

exemplifieras av att folk accepterar att bo i innerstaden vid en högtrafikerad väg, men 

politikerna menar på att ljudet från motorvägen skall stängas ute. Regeringen har koncentrerat 

sig på att stänga ut ljud från utsidan, men inte mellan lägenheterna. 

 

Viktigt att notera är att det finns en PBL-kommitté som ser över och försöker effektivisera 

olika processer kring restriktionerna. Bland annat försöker man effektivisera processen kring 

bygglov, genom att sammankoppla bygglov med miljökrav (miljöbalken). På det viset kan 

man undvika att ett ärende bli godkänd hos den ena instansen, men inte hos den andra. 

Därmed sparar man tid för både handläggare och fastighetsägare. Vidare kan sägas att PBL-

kommittén avser att effektivisera processen vid en överklagan genom att göra bedömningen 

striktare. 

 

Det föreligger makroekonomiska risker som fastighetsägaren måste beakta. Vad gäller 

konjunkturförändringar verkar detta inte vara ett hot för fastighetsägarna – statliga som 

privata. Dock i högkonjunktur är efterfrågan större på bebyggelser. Detta innebär att 

byggentreprenörer kan sätta högre priser, det vill säga att det är kostsammare att genomföra 
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en ombyggnad och vice versa vid lågkonjunktur. Samtidigt är man förhindrad av att 

Stadsbyggnadskontoret inte får ut tillstånden (bygglov) då de är överbelastade. 

Vidare kan sägas att inflationen tas in i beräkningarna. Om tror man att den skall minska eller 

öka, hur det ser ut i Sverige och i världen är något vissa fastighetsägare gör analyser på. 

 

Beträffande räntehöjningar ser fastighetsägarna det som ett hot och om räntan skulle gå upp 

mycket skulle det kunna bli allvarligt. Men generellt sett har Sverige en stabil räntemarknad. 

De kommunalägda fastighetsägarna förtäljer att de att inte är så känsliga för 

ränteförändringar.  
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7. Slutsats  

I detta kapitel avser vi att besvara vår problemformulering som lyder: Finns det möjlighet att 

förändra eller förbättra delar i beslutunderlaget som tas fram inför en ombyggnad av lokaler 

till bostäder och finns det därigenom möjlighet att öka antalet ombyggnader?  

 

Det finns vissa delar i det beslutsunderlag som tas fram inför en ombyggnad av lokal till 

bostad, som skulle kunna ändras. Däri finns det delar i den process, inom vilken 

fastighetsägare agerar, som skulle kunna ses över. 

 

De kommunalägda fastighetsbolagen styrs av avkastningskrav från styrelsen, vilka utgörs av 

politiker. Dessa avkastningskrav skulle kunna minska i syfte att försöka öka antalet 

ombyggnader från lokaler till bostäder, då fler ombyggnadsprojekt därmed blir aktuella.   

 

Vad gäller den juridiska delen, innan ett ombyggnadsprojekt kan initieras, finns det flera 

faktorer som kan förändras eller förbättras. Inledningsvis kan sägas att hantering vid bygglov 

och bygganmälan anses smidig. Dock finns det vissa saker som kan förbättras. Först och 

främst borde det finnas tillräckligt med handläggare på Stadsbyggnadskontoret under de 

perioder då fler ärenden kommer in, exempelvis vid högkonjunkturer. För det andra kan 

hanteringsprocessen effektiviseras, genom att handläggarna får ett större ansvar och kan 

därmed besluta i större frågor. På så vis kan man undvika att ärendena måste gå vidare till 

nästa instans, det vill säga Stadsbyggnadsnämnden. Detta i sin tur, resulterar i att tiden för 

handläggningen av ärendet reduceras.  

 

En ytterligare hanteringsprocess som borde ses över är hanteringen av överklagan. Denna 

hantering anses av fastighetsägarna som en trög och tidskrävande process, vilket både kan 

kosta pengar och möjligheter.  

 

Slutligen borde bullerkraven sänkas eller justeras, vilket skulle kunna uppmuntra till fler 

ombyggnader, då dessa krav anses orimliga och oresonliga.  
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8. Diskussion och förslag till vidare forskning  
 

8.1 Diskussion 

 

Bostadsmarknaden upplev som begränsad, då det finns möjligheter att tillgodose den höga 

efterfrågan. Emellertid hämmas detta av många regler och restriktioner. Å andra sidan måste 

det finnas en motkraft till fastighetsägarnas ambitioner om att bygga bostäder som kanske inte 

alltid är bra ur samhällssynpunkt. Det är viktigt att hitta en balans mellan dessa två, det vill 

säga att försöka bygga bostäder utifrån människors behov och inte enbart lönsamhet och vinst. 

Det är viktigt att fastighetsägarna tar hänsyn till detta, samtidigt som de uppställda lagarna 

och restriktionerna i vissa fall bör bli mer smidiga, i syfte att främja bostadssituationen i 

Stockholm – inte hämma. 

 

8.2 Förslag till vidare forskning 

 

Vid de intervjuer som genomfördes, ställdes bland annat frågan huruvida en ombyggnation 

kontra en nybyggnation påverkar samhället. Svaret på denna fråga skiljde sig mellan 

fastighetsägarna, då Stockholmshem menade på att det föreligger en skillnad, samtidigt som 

andra fastighetsägare menade på att de inte upplevde någon skillnad. Detta skulle vara ett 

intressant arbetsområde att undersöka huruvida det föreligger någon skillnad eller ej. 

Fortsättningsvis skulle en fördjupning i processen kring överklagan, och hanteringen av 

överklagan undersökas.  
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9. Kritisk granskning 

 

9.1 Validitet 

 

Man säger att ett resultat visar hög validitet när man mäter hela det fenomenet som man avsett 

att mäta och inget annat (Andersen, 1994). Vår studie påvisar en relativt hög validitet då vi 

har fokuserat oss på den del av processen inför en ombyggnad som vi avsett att undersöka. 

Vidare har vi intervjuat samtliga aktörer – med utgångspunkt från fastighetsägaren – som är 

involverade i denna del av processen som föreligger en ombyggnad av lokal till bostad. 

 

Emellertid kan viss information vi erhållit under intervjuerna - i synnerhet intervjuerna med 

kommunalägda fastighetsägarna – undanhållits. Detta kan förklaras av att de är politiskt 

styrda och vill inte gärna yppa information som kan vara ofördelaktig för dem. Vidare kan 

sägas att då endast en intervju skedde med en socialdemokratisk politiker, kan det vara svårt 

att verifiera säkerheten i dennes åsikter. Dessa åsikter skulle möjligtvis bli mer vederhäftiga 

om vi dels intervjuade fler socialdemokratiska politiker och dels någon/några från 

oppositionen. 

 

9.2 Reliabilitet 

 

En förutsättning för att forskningsresultat ska kunna förklara faktiska förhållanden är att de 

fakta man observerat är pålitliga (Andersen, 1994). Ifall andra forskare skulle undersöka 

beslutsunderlagen och processen inför en ombyggnad skulle samma fakta framföras oavsett 

hur undersökningen genomförs. Om andra forskare skulle tillämpa en annan forskningsmetod 

än den vi tillämpade, skulle samma resultat erhållas. Vidare skulle samma resultat presenteras 

även om någon annan forskare skulle genomföra vår undersökning med samma 

forskningsmetod. Anledningen till detta är vi har haft för avsikt att rama in hela processen och 

samtliga aktörer. 
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9.3 Generaliserbarhet 

 

Uppsatsens slutsatser kan ha olika grad av generaliserbarhet. För generaliserbarhet avses 

graden av slutsatsernas allmängiltighet i form av generaliserbarhet till olika situationer och 

över tiden (Eriksson & Wiedersheim, 1999). Det som kan generaliseras i vår slutsats är det 

juridiska perspektivet, då samtliga aktörer – exempelvis fastighetsägare som agerar på den 

svenska fastighetsmarknaden – måste ta hänsyn till och underordna sig detta. I övrigt är det 

svårt att generalisera.  
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Bilagor  
 
Bilaga 1: Intervjufrågor till fastighetsägare 
 

1. Berätta kort om Er verksamhet? 
 
Identifiera fastighetsobjekt, mål och restriktioner 
 

1. Hur väljer Ni ut fastighetsobjekt? Utifrån vilka premisser? 
2. Vad har Ni för mål med en ombyggnad? Varierar? 
3. Vilka restriktioner föreligger en ombyggnad? 
4. Hur påverkar dessa restriktioner ert beslut om ombyggnad? 

 
Finansiella beslut 
 

1. Genomför Ni en kassaflödesanalys? 
2. Skiftar den med avseende på ombyggnadens storlek? Om ja, hur? 
3. Vilka intäkter respektive kostnader finns vid ombyggnad? 
4. Vad för kalkyler utarbetar Ni inför en ombyggnad?  

 
Marknadsanalys 
 

1. Vad innefattar en marknadsanalys inför en ombyggnad? 
2. Hur stor del utgör marknadsanalysen av beslutsunderlaget? 
3. Är det svårt att genomföra en marknadsanalys? Varför? 
4. Analys av efterfrågefaktorer: bostadsefterfrågan beror på antalet bostäder, 

inkomstnivåer och andra demografiska aspekter såsom kön, ålder och utbildning. Hur 
ser ni på dessa faktorer? Hur analyserar Ni dem? Hur påverkar de er? 

5. Analys av utbudsfaktorer: Hur ser den rådande konkurrensbilden ut på marknaden? 
Hur analyserar Ni den?  

6. Fysiska aspekter: Hur ser Ni på faktorer såsom överensstämmelsen med existerande 
användare (exempelvis hyresgäster), storlek, form, topografi (terrängform), område, 
bestämmelser? 

 
Risk – Avkastning 
 

1. Hur skulle Ni beskriva resonemanget kring risk i förhållande till avkastning inför en 
ombyggnad? 

2. Kan hela fastighetsmarknaden beskrivas generellt på samma sätt vad gäller 
risktänkande? 

3. Vad finns det för riskfaktorer? 
 

Sociopolitisk analys 
 

1. Har Ni någonsin upplevt att investeringen är möjlig ur ett ekonomiskt perspektiv och 
även juridiskt men ej genomförbart ur ett samhällsperspektiv? 

2. Vilka effekter kan en ombyggnad av lokal till bostad ha ur ett samhällsperspektiv? 
3. Skillnad mellan nybyggnad och ombyggnad här? 
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Juridisk analys 
 

1. Vad finns det för skatteeffekter vid ombyggnad? 
2. Hur påverkar det ert beslut?  
3. Hur påverkar lagändringar och andra restriktioner era intäkter och/eller 

fastighetsvärdet – exempelvis skattehöjningar? Andra exempel på detta? 
4. Uppfattar Ni staten som en riskfaktor då de kan genomföra lagändringar och införa 

nya restriktioner? 
 
Makroekonomiska risken 
 
- Räntesatsrisk 

1. Hur påverkar ränteförändringar Er? 
2. Hur kalkylerar Ni för detta? 

 
- Valutarisk 

1. Hur påverkar inflationen Er vid ombyggnad? 
2. Inberäknar ni den? 
3. Påverkar valutaförändringar Er på något sätt? 
 

- Nationell risk (osäkerhet i aggregerad efterfråga såsom försäljning, produktion) 
1. Vilka utgör politikerna i den här processen inför en ombyggnad? 
2. Vad är deras roll i beslutsunderlaget? 
3. Hur påverkar politiska beslut Er? Ekonomiskt?  
4. Skulle det vara skillnad om det var ett borgerligt styre framför vänsterstyre? 
5. Om jag säger politisk riskbedömning, vad tänker Du på då? 

 
Övriga frågor 
 

1. Anser du att det genomförs mycket ombyggnader i Stockholm? Motivera gärna. 
Problem med ombyggnad? Lätt, enkelt? Kostnadsfråga? 

 
Bilaga 2: Intervju med byggbolag 
 

1. Hur får ni uppdragen inför en ombyggnad? 
2. På vilka premisser sker beslutet att ni skall genomföra ombyggnaden? 
3. Vad är ert specifika uppdrag att genomföra till fastighetsägaren? Ex. undersökning av 

lokalen, kalkyl, tillstånd?  
4. Är ni skyldiga att presentera viss information? 
5. Uppstår det specifika komplikationer enbart för att det gäller en ombyggnad från lokal 

till bostad? 
6. Är det en svårare eller lättare att estimera kostnaden för ombyggnaden jämfört med 

exempelvis en nyproduktion? 
7. Kan det uppstå ”överraskningar” som kan öka kostnaden eller bygg tiden? I så fall hur 

kompenseras fastighetsägaren? 
8. Har ni kontakt med övriga aktörer än fastighetsägare?  
9. Hur fungerar samarbetat generellt med övriga aktörer exempelvis fastighetsägare? 
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Bilaga 3: Intervjufrågor till Stadsbyggnadskontoret 
 

1. Berätta om er verksamhet 
2. Vilken roll utgör ni inför en ombyggnad av lokaler till bostäder? 
3. Byggregler vid ombyggnad? Komplicerade? 
4. Hur påverkar statens monopol på hur staden skall se ut och utvecklas? Kommunens 

roll här?  
5. Bygglov? Vad innebär det, dess innebörd? (Ansökan till kommunen). Berätta om  

processen. (kanske har skriftlig info om detta)  
6. Hur är den administrativa processen för bygglov? Långdragen, smidig, 

kostnadskrävande för fastighetsägaren på något sätt om processen är lång? 
7. Bygganmälan?  
8. Planprocessen? Planändring, vad innebär det?   
9. Hur ser ni på ombyggnader, antalet (kanske har siffror på detta, färsk statistik), 

processen i sig?  
10. Hur anser ni att processen är inför en ombyggnad? Vilka omständigheter är det som 

finns inför en ombyggnad? Kan/bör den förenklas? I så fall hur?  
11. Hur ser du på politikernas roll i det hela? 

 
Bilaga 4: Intervjufrågor till politiker 

 
1. Vilka effekter har en ombyggnad av lokal till bostad ha ur ett samhällsperspektiv? 
2. Skillnaden med effekterna mellan nybyggnad och ombyggnad ur ett   
    samhällsperspektiv? 
3. Vad finns det för skatteeffekter vid ombyggnad? 
4. Finns det specifika restriktioner inför en ombyggnad och vilket syfte fyller dessa? 
5. Vilka lagändringar kan ha påverkat ombyggnader under senare tid? 
6. Tror ni fastighetsägare uppfattar staten som en riskfaktor då de kan genomföra  
    lagändringar och införa nya restriktioner? 
7. Skulle det vara skillnad om det var ett borgerligt styre framför vänsterstyre? 
8. Vad anser ni om processen inför ombyggnad? Enkel, smidig eller komplicerad?  
9. Fastighetsägare kan uppleva ibland att det finns en tröghet i processen med exempelvis  
    en överklagan, kan ni kommentera om en ev. tröghet i processen? 
10. Vilken information använder ni för att lägga grund vid restriktioner och lagändringar? 
11. Hur fungerar bruksvärdesystemet? Vad fyller det för funktion? Hur anser ni att det  
      fungerar? 
12. Hur tror du att en differentierad hyressättning skulle fungera? 
13. Skulle man kunna införa bruksvärdesystemet på bostadsrättsmarknaden?  
14. Vilka utgör politikerna i processen inför en ombyggnad? 

 
 
 
 


