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Abstract 

There are several ways for a property owner to reduce vacancies. One way is to convert the property to 

another purpose. Adaption of properties has always been done due to the fact that it may be more 

expensive to demolish and rebuild. Conversions of vacant office properties into other uses are 

desirable from a sustainability perspective because it may lead to an increase in social-, economic-, 

and environmental values. 

 

During the 1970s many commercial properties were built around the world. Historically, the 

commercial real estate industry has been cyclical.  Netherlands was one of the countries that suffer due 

to high vacancies during the real estate crisis in the 1990s, especially in office buildings. By the end of 

the decade, Conversion Meter was created as a tool to assess the potential of converting office 

properties into housing. 

 

Today there are signs that office properties do not meet the tenant’s requirements. Efficient and 

flexible office properties in central locations are attractive as a workplace. While outdated office 

properties in less popular locations have a lower demand and hence might have a risk of high vacancy 

rates. 

 

At the same time there is a high demand on housing for the elderly. Sweden faces the challenge of 

providing care homes for the aging population. A conversion of obsolete office spaces in peripheral 

locations into care homes can be seen as an opportunity. There are several reasons why property 

owners would be interested in this market. This includes the location being less sensitive to location 

aspects, having the possibility to establish long leases, and the ability to receive government grants 

during conversion as well as generally higher rental levels as compared to office spaces. 

 

The main aim of this study is to investigate whether it is possible to develop a modified version of 

Conversion Meter to measure the potential for converting office properties into housing for elderly in 

Sweden. Three case studies have been conducted by creating and using a modified version of 

Conversion Meter with cash flow analysis for office properties in Lidingö, Sollentuna, and Upplands 

Väsby municipalities. 

 

The study shows that it is possible to modify Conversion Meter to measure the potential for converting 

office properties into care homes. In the study, Conversion Meter has been modified to a Swedish 

context and a cash flow analysis has been added. Additionally, political risks have been added to the 

tool. The main differences between the models are the target group's preferences, legal and building 

law, addition of cash flow analysis, and addition of political risks. By using cash flow analysis, the 

case studies show that it is profitable to convert office buildings into care homes. The greatest 

profitability observed is in the property in Upplands Väsby. The outcome of the calculations depends 

on the level of interest rates, vacancy rates, and differences in rental levels before and after the 

conversion. Potential biases to the study include parameters in the modified Conversion Meter are not 

precise and the tool must undergo continuous updates after changes.   
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Sammanfattning 

Det finns flera sätt för en fastighetsägare att minska vakanser. Ett sätt är att konvertera fastigheten, 

eller delar av den, till ett annat ändamål som passar dagens efterfrågan. Lokalanpassningar har gjorts i 

alla tider med anledning av att det kan vara dyrare att riva och bygga nytt. En konvertering kan vara 

bra ur flera olika perspektiv. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan det leda till ökade sociala-, ekonomiska- 

och miljömässiga värden. 

Under 1970-talet byggdes många kommersiella fastigheter runt om i världen. Historiskt sett har den 

kommersiella fastighetsbranschen varit cyklisk. Nederländerna var ett land som under 1990-talet led 

av höga vakanser, framförallt på kontorsfastigheter. Under slutet av decenniet skapades verktyget 

Conversion Meter som ett hjälpmedel för att bedöma potentialen att konvertera kontorsfastigheter till 

bostäder.   

Idag finns tecken på att kontorsfastigheter inte möter hyresgästernas krav. Effektiva och flexibla 

kontorsfastigheter i centrala lägen är, ur hyresgästernas perspektiv, en attraktiv arbetsplats. Föråldrade 

kontorsfastigheter i perifera lägen har en lägre efterfrågan och riskerar i framtiden att få en ännu högre 

vakansnivå.  

Samtidigt finns en stark efterfrågan på bostäder för äldre runt om i landet. Sverige står inför 

utmaningen att tillhandahålla särskilda bostäder för den åldrande befolkningen. En konvertering av 

föråldrade kontorslokaler i perifera lägen till denna typ av bostäder kan på många sätt ses som en 

möjlighet. Några av anledningarna är att fastighetens lokalisering är mindre avgörande, möjlighet att 

teckna längre hyresavtal till en generellt sett högre hyresnivå än för kontorslokaler samt möjlighet till 

statliga subventioner. 

Studien har undersökt möjligheten att utveckla Conversion Meter för att ta fram ett verktyg som kan 

vara tillämpbart vid en konvertering av kontorsfastigheter till särskilt boende för äldre på den svenska 

marknaden. Tre fallstudier har genomförts med den modifierade versionen av Conversion Meter. 

Studien visar att det går att modifiera Conversion Meter. Det modifierade verktyget har i studien 

kompletterats med en kassaflödesanalys samt med ett tillägg i checklistan för riskbedömning. Studien 

har visat att verktyget huvudsakligen modifierats utifrån målgruppens preferenser samt svenska 

byggnadstekniska- och juridiska aspekter.  

Fallstudierna visar, med hjälp av kassaflödesanalys, att det är lönsamt att konvertera 

kontorsfastigheterna till särskilt boende för äldre. Störst lönsamheten visar fastigheten i Upplands 

Väsby. Beräkningarnas utfall påverkas av kalkylräntan, vakansnivån och skillnader i hyresnivå före 

och efter konverteringen. Potentiella invändningar mot studien kan vara att vissa parametrar i 

Conversion Meter inte är tillräckligt precisa samt att verktyget måste kontinuerligt uppdateras efter 

förändringar i gällande regelverk.  
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Definitioner 

Conversion Meter: Ett verktyg som skapades i Nederländerna för att beräkna potentialen för att 

konvertera kontorsfastigheter till bostäder.     .  

Samhällsfastigheter: Fastighet som brukas till övervägande del av skattefinansierad verksamhet och 

är specifikt anpassad för samhällsservice. Trygghetsboende inkluderas under begreppet 

samhällsfastigheter. 

Särskilt boende: Socialtjänstlagens namn för bostäder som är anpassade för äldre och som beviljas 

som bistånd enligt socialtjänstlagen. 

Äldreboende: Boendeform som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans 

med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd. 
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1. Inledning           

Kapitlet ger en kort introduktion till bakgrunden och den problematik som behandlas i studien. 

Därefter beskrivs studiens syfte, mål och forskningsfrågor. Slutligen presenteras en disposition.  

1.1 Bakgrund 

Fastighetsägare måste förvalta och utveckla sitt fastighetsbestånd för att upprätthålla lönsamheten. Det 

handlar bland annat om att hålla vakansnivåer nere på en rimlig nivå genom att utveckla lokalytor så 

att de är attraktiva för hyresgäster. Två parametrar är viktiga för hyresgäster på den kommersiella 

marknaden och de är läget och utformningen av lokalerna. Centrala lägen är eftertraktade, medan 

perifera lägen har en lägre dragningskraft. (Remoy & Van der Voordt, 2007). Äldre kontorslokaler i 

perifera lägen förutses bli i det närmaste obsoleta till skillnad från nyproducerade kontorslokaler där 

det finns möjlighet att påverka planlösningen. Det innebär att föråldrade kontorsfastigheter i mindre 

attraktiva lägen riskerar att få en hög vakansnivå (Wilkinson & Reed, 2011). Fastighetsvärdet ökar 

med hyresnivån och uthyrningsgraden. Det innebär att fastighetsvärdet stiger för fastigheter med 

omoderna kontorslokaler om de kan nyttjas på ett bättre sätt.  (Arfwidsson. et al., 2016) 

Det finns olika strategier som en fastighetsägare kan använda för att motverka vakanser i sina 

kontorsfastigheter. Några strategier är att sänka hyran, sälja fastigheten eller konsolidera 

fastighetsbeståndet. Riva och bygga nytt eller upprusta och renovera är andra strategier som används. 

Fastighetsägare kan också välja att konvertera byggnader till ett annat ändamål. (Remøy & Van der 

Voordt, 2014) Centralt placerade fastigheter samt fastigheter med tilltalande utseende är attraktiva att 

konvertera till annat ändamål (Wilkinson & Reed, 2011). För att en konvertering ska vara lönsam 

måste de potentiella intäkterna vara tillräckligt höga, vilket bland annat beror på fastighetens läge. Det 

innebär bl.a. att fastigheter i områden med tillräckligt höga fastighetspriser är lämpliga att konvertera 

till annat ändamål som hyresmarknaden efterfrågar.  

Lokalanpassningar i befintliga byggnader har gjorts i alla tider, eftersom det kan vara dyrare att riva 

och bygga nytt än att konvertera befintliga fastigheter till ett annat ändamål. Konvertering kan ge en 

positiv ekonomisk effekt och vara bra för miljön genom lägre materialåtgång, minskade utsläpp och 

lägre energiåtgång i jämförelse med nybyggnation. Däremot är inte alla fastigheter lämpliga för att 

byggas om och lokalanpassningar kan i vissa fall leda till orimliga kostnader. En annan negativ effekt 

med lokalanpassningar kan vara att markytan inte används optimalt, vilket rivning, förtätning och 

nybyggnation kan bidra till. (Bullen, 2007)  

 

Regelverket för fastighetskonvertering varierar i olika länder. I en forskningsrapport jämförs Italiens 

och Nederländernas regelverk för konvertering av fastigheter från ett ändamål till ett annat ändamål. 

Rapporten belyser både möjligheter och hinder i de båda länderna. Enligt rapporten finns det behov av 

att förenkla och snabba på processen för att ändra fastigheters ändamål i Italien. (Olivadese, Remøy, 

Berizzi och Hobma, 2017) I Sverige styrs också konvertering av regelverk i form av lagstiftning, 

föreskrifter och rekommendationer. Konverteringsprocessen behöver kontinuerligt förbättras och det 

görs genom att förenkla och snabba på processen. År 2015 trädde ny lagstiftning i kraft gällande plan- 

och bygglagen som syftar till att göra plan- och byggprocessen enklare och effektivare. Ändringarna 

innebär bland annat att detaljplanekravet begränsas och att det nuvarande enkla förfarandet för 

framtagande av detaljplan blir standard. (SFS 2010:900) 

Kontorsfastigheter kan konverteras till äldreboenden eftersom det råder brist på sådana boenden. 

Sveriges befolkning blir allt äldre och inom kort kommer de stora kullarna som är födda under 40-talet 

att nå pensionsålder. Det är idag brist på äldreboenden i nästan alla kommuner (Sveriges Riksdag, 

2017) och samtidigt har den förväntade medellivslängden ökat sedan 1960-talets början 

(Socialstyrelsen, 2017). Bristen på äldreboenden medför en inlåsningseffekt för de äldre (Boverket, 

2016) och utgör en av faktorerna för en trögrörlig bostadsmarknad. 
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1.2 Syfte 

Det finns tidigare studier som behandlar konvertering av kontorsfastigheter till bostäder. I 

Nederländerna har ett verktyg, Conversion Meter, tagits fram för att bedöma potentialen för att 

konvertera kontorsfastigheter till bostäder.  Ingen studie har hittills gjorts för att undersöka potentialen 

för att konvertera kontorsfastigheter till särskilt boende för äldre med hjälp av en modifierad version 

av Conversion Meter på den svenska fastighetsmarknaden. 

Syftet med studien är att ta fram en modifierad version av Conversion Meter för att bestämma 

konverteringspotentialen för att konvertera kontorsfastigheter till särskilt boende för äldre. Den 

modifierade versionen av Conversion Meter kommer att testas och utvärderas i tre fallstudier. Studien 

är utförd utifrån fastighetsägarens perspektiv. 

För att skapa ett teoretiskt ramverk samt få en djupare förståelse inom ämnet har en 

litteraturgenomgång gjorts. Det teoretiska ramverket har tillämpats vid analysen av resultatet och en 

slutsats har dragits som baseras på detta.   

 

1.3 Forskningsfråga 

Huvudfråga 
Hur kan verktyget Conversion Meter modifieras för att kunna fastställa potentialen för att konvertera 

en kontorsfastighet till särskilt boende för äldre i Sverige? 

Delfråga 
Vilka för- och nackdelar finns det med den modifierade Conversion Meter?   

 

1.4 Mål 

Målet med studien är att modifiera verktyget Conversion Meter till att bli tillämpbar på den svenska 

fastighetsmarknaden för konvertering av kontorsfastighet till särskilt boende för äldre. För att fastställa 

potentialen för konvertering krävs: 

1. Identifiering av utbudet på kontorslokaler. 

2. Identifiering av efterfrågan på äldreboende. 

3. Fastställande av lokaliseringens betydelse. 

4. Fastställande av byggnadens egenskaper. 

 

Lönsamheten för denna typ av konvertering kommer också beräknas genom kassaflödesanalys.  

Intressenter  
Studien bidrar med ett verktyg som kan användas vid denna typ av konvertering som kan användas för 

att föra forskningen vidare inom området. Dessutom är studien avsedd att påvisa fastighetsbolagets 

möjligheter att konvertera fastigheter i deras befintliga bestånd. Det finns många olika intressenter som 

kan dra nytta av studien utöver det fastighetsbolag som studien är avsedd för. Fastighetsägare och 

investerare kan få ny kunskap och ett verktyg för att undersöka möjligheten att konvertera vakanta 

kontorsfastigheter till särskilt boende för äldre. Andra intressenter kan vara kommuner eftersom det 

kan leda till ökad tillgång på bostäder för äldre.  

Hållbarhetsaspekter  

Konvertering av vakanta kontorsfastigheter till annat ändamål är bra ur hållbarhetssynpunkt. Det kan 

leda till ökad social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet. Vakanta fastigheter är inte bra för 

samhället eftersom det leder till social otrygghet då lokalerna kan dra till sig kriminell verksamhet och 

ge en negativ bild av områden. Även omgivande fastigheters värden påverkas negativt av detta. 
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Fastighetsägare påverkas ekonomiskt negativt av vakanser eftersom fastighetsägare får betala fasta och 

löpande kostnader för den vakanta fastigheten utan att få hyresintäkter. (Remøy och van der Voordt, 

2007) Livslängden ökar för konverterade fastigheter och det leder till minskad miljöbelastning 

eftersom åtgången av byggmaterial blir lägre än vid rivning och nybyggnation. Konvertering kan ge en 

positiv ekonomisk effekt och vara bra för miljön genom lägre materialåtgång, minskade utsläpp och 

lägre energiåtgång i jämförelse med nybyggnation. (Bullen, 2007) 

Etik 

Ett etiskt förhållningssätt har haft en central roll vid studiens genomförande. Detta har varit i åtanke 

när vi refererat till andra studier och vid kontakten med studiens deltagande parter. Deltagarna i 

studien har rättigheter som måste skyddas och detta kan göras på olika sätt. I denna studie har ett 

implicit samtycke genomgåtts, det vill säga ett formulär om samtycke har inte ingåtts med de 

deltagande parterna. Istället har de blivit väl informerade om syftet med studien och deras roll i den. 

Deltagarna har även blivit väl informerade om deras frivilliga deltagande, rätten till anonymitet och 

om rätten att inte delta eller svara på frågor som kan vara psykiskt eller fysiskt känsliga. De har 

uppmanats att ställa frågor om det funnits oklarheter eller oro knutna till deras deltagande i studien och 

dess genomförande. Därutöver, har deltagarna givits kontaktuppgifter och information vid eventuella 

oklarheter. 

Studien har innefattat konfidentiell information från fastighetsbolaget. Det har varit viktigt för 

författarna att ha en öppen dialog och uppföljande möten med fastighetsbolaget. Avslutningsvis har 

deltagarna blivit erbjudna och informerade om resultaten av studien. De har informerats om att datan i 

studien kommer att publiceras. Med hänsyn till ovan nämnda kriterier kan denna studie offentliggöras.  

 

1.5 Avgränsningar 

Studien har genomförts med följande begränsningar:   

 Fallstudierna är gjorda på fastigheter som tillhör ett börsnoterat fastighetsbolag som har 

affärsidén att konvertera fastigheter för att långsiktigt äga och förvalta dem.  

 

 Fallstudierna är begränsade till kommunerna inom vilka fastighetsbolagets fastigheter är 

lokaliserade. Därmed berörs endast fastigheter i Stockholms närförorter, men det framtagna 

verktyget är tillämpbart på hela den svenska marknaden.  

 

 Studien fokuserar på kontorsfastigheter som ska konverteras till särskilda bostäder för äldre, 

som är ett individuellt behovsprövat boende och som en kommun tillhandahåller äldre 

personer som är i behov av vård och omsorg dygnet runt.   

 

 Studien har genomförts under våren 2018 och sekundärdata är framtagen under denna 

tidsperiod.  

Generalisering 

Begränsningarna påverkar inte studiens resultat eller generaliserbarheten i någon större 

omfattning. Anledningen är att parametrarna i den modifierade Conversion Meter tar hänsyn till 

lagar och regler som gäller för alla fastigheter som ska konverteras till äldreboende på den svenska 

marknaden samt att långa hyresavtal tecknas innan konvertering utförs. Hänsyn bör tas till att 

konverteringskostnader kan skilja mellan olika fastigheter beroende på utformningen och de 

byggnadstekniska förutsättningarna för varje fastighet. 
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1.6 Disposition   

Metod 
Kapitlet beskriver studiens metod och ger en introduktion av fastighetsbolaget FastPartner som har 

tillhandahållit fastigheter till fallstudierna.  

Svensk kontext  
Kapitlet beskriver Stockholms kontorsmarknad, den demografiska utvecklingen och 

bostadsmarknaden för äldre. Dessutom beskrivs konverteringsprocessen utifrån juridiska-, 

ekonomiska- och byggnadstekniska aspekter. 

Teoretiskt ramverk  

Det teoretiska ramverket består av två delar. Den försa delen beskriver verktyget Conversion Meter 

som använts som utgångspunkt och modifierats för att passa studiens ändamål. Den andra delen består 

av teorier för kassaflödesanalys som verktyget kompletterats med. 

Fallstudier 
Kapitlet beskriver fastigheterna i fallstudierna, kontorsmarkanden och äldreboende i de aktuella 

kommunerna. 

Resultat 
Kapitlet inleds med en beskrivning av hur de olika stegen i Conversion Meter har anpassats till 

äldreboende och den svenska kontexten. Därefter redovisas resultaten från de tre fallstudierna. 

Analys och diskussion  

Kapitlet analyserar och diskuterar den genomförda studien. Resultatet har kopplats till tidigare studier 

och forskning. De teoretiska- och praktiska konsekvenserna redovisas för studiens resultat.

  

Slutsats  

Slutsatsen summerar studiens huvudsakliga resultat och begränsningar. Kapitlet beskriver även förslag 

på fortsatta studier.  
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2. Metod 

Kapitlet beskriver studiens metod och ger en introduktion av fastighetsbolaget FastPartner som har 

tillhandahållit fastigheter till fallstudierna. 
 

2.1 Forskningsmetod   

Forskningsmetoden styr hur den vetenskapliga undersökningen genomförs och metoden påverkar 

också forskningens resultat. Vetenskapliga undersökningar ska försöka förklara fenomen och det görs 

på ett djupare sätt med en kvalitativ metod än med en kvantitativ metod. Undersökningens 

frågeställningar hanteras genom att tillämpa kända och etablerade tillvägagångssätt som kan delas in i 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Vid den kvalitativa metoden studeras en eller ett fåtal specifika 

miljöer för att ta reda på hur personer uppfattar verkligheten och deras motiv. Den eller de som utför 

undersökningen har direktkontakt med de personer som ingår i studien. (Olsson & Sörensen, 2011) 

Syftet är att kunna gestalta, karakterisera och beskriva egenskaper för det man studerar (Eklund, 2017). 

Den kvantitativa metoden fokuserar på att studera beteenden hos studieobjekt genom empiri och 

datainsamling från mätbara egenskaper. Studiens resultat baseras på analyser av data som samlas in 

genom mätningar och bearbetning av strukturerad data. Resultatet ska förklara mätningarna av det 

observerade fenomenet på ett objektivt sätt. Det vetenskapliga arbetet ligger i att resultatet ska vara 

reproducerbart d.v.s. kunna återupprepas av andra som genomför en studie på samma sätt. (Olsson & 

Sörensen, 2011) Båda metoderna kan komplettera varandra för att göra en studie mer relevant.   

 

2.2 Metod  

Vid forskning kan man använda ett deduktivt eller induktivt tillvägagångssätt för att kritiskt granska 

litteratur. I denna studie har ett deduktivt tillvägagångssätt tillämpats, vilket innebär att litteratur 

studerats för att utveckla en teoretisk ram som sedan testas med data. (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2009) En omfattande litteraturöversikt utfördes för att skapa en teoretisk ram. Den teoretiska ramen 

användes sedan vid utformning och analys av resultatet. 

 

Studien genomfördes på fastigheter som ägs av fastighetsbolaget FastPartner. Fastigheterna valdes 

eftersom fastighetsbolaget är intresserad av att undersöka om det finns potential för konvertering och 

för att fastigheterna ligger i perifera lägen. Tre fallstudier har genomförts. En fallstudie är en strategi 

som används för att erhålla förståelse för forskningens sammanhang och processer. Det innebär att 

man, i ett verkligt sammanhang, studerar ett fenomen. (Saunders, 2009) Fallstudier är en bra metod när 

tiden är begränsad (Bell, 2006). En ”mono method” har använts för att kunna besvara 

forskningsfrågorna. Det kvantitativa tillvägagångssättet bestod av sekundärdata i form av kalkyler och 

nyckeltal som har inhämtats från fastighetsbolaget, Datscha och öppna källor.  

 

2.2.1 Fastighetsbolaget 

FastPartner är ett börsnoterat fastighetsbolag med affärsidén att på expansiva orter äga, förvalta och 

utveckla fastigheter. Fastighetsbolaget har som investeringsstrategi att utveckla och investera i det 

befintliga fastighetsbeståndet samt att omvandla byggrätter till uthyrningsbara lokalytor. FastPartners 

fastighetsbestånd genomgår nu en översyn för att fastställa vilka fastigheter, med och utan byggnader, 

som kan bli aktuella för konvertering till samhällsfastigheter. Målet är att kunna tillgodose dagens krav 

på fastigheterna. (FastPartner, 2017) 

För att konvertering ska vara aktuell gäller:  

1. Den delen av fastigheten som ska konverteras är vakant idag. 

2. Hyresavtal är tecknat med hyresgästen innan konverteringen startar.  
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2.2.2 Litteraturgenomgång 

En litteraturgenomgång gjordes för att ta fram det teoretiska ramverket och relevant 

bakgrundsinformation för kontorsmarknaden och bostadsmarknaden för äldre. Vid insamling av 

sekundärdata användes KTH Primo, Google, Google Scholar, Google Maps och Datscha. 

 

2.2.3 Fallstudier 

Processen inleddes med att studera verktyget Conversion Meter samt svenska lagar, regler och 

rekommendationer. Verktyget modifierades för att passa särskilt boende för äldre och den svenska 

kontexten.  Det modifierade verktyget testades genom tre fallstudier. Fallstudierna genomfördes på tre 

fastigheter som ägs av FastPartner och som är belägna i Lidingö-, Sollentuna- och Upplands Väsby 

kommun.  
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3. Svensk kontext 

Kapitlet beskriver kontorsmarknaden och bostadsmarknaden för äldre. Dessutom beskrivs 

äldreboende, kommunernas bostadsförsörjningsansvar och statlig ersättning för att tillhandahålla 

bostäder för äldre. Konverteringsprocessen beskrivs utifrån de juridiska, ekonomiska och 

byggnadstekniska aspekterna. 

3.1 Kontorsmarknaden i Stockholm  

Newsec Swedens vd Max Barclay larmar om att bristen på kontorslokaler i centrala Stockholm 

riskerar att hota tillväxten i Stockholmsregionen. Efterfrågan på kontorslokaler är god och leder till att 

vakansnivån ligger under 2 % i de centrala delarna av Stockholm, medan vakansnivån för Stockholms 

län ligger mellan 7 - 10 % (Butovitsch, 2017 och Anderbring, 2017). Låga vakanser leder till höga 

kontorshyror, vilket gör det svårt för nya företag att etablera sig i Stockholm City uppger Stockholms 

Handelskammares vd Maria Rank och Max Barclay. (Butovitsch, 2017)   

 

Under de senaste fem åren har hyrorna i Helsingfors, Berlin, Madrid, London (city) och Frankfurt ökat 

med 3-6 %, medan hyrorna i Stockholm har ökat med i snitt 8 %. I Europa är det bara Paris och 

London som har högre hyror än Stockholm. (Engström, 2017) Hyran är högre i Central Business 

District (CBD) området (Newsec, 2017). I närförorterna finns bra kontorslokaler, med en hyresnivå 

som understiger hälften av innerstans hyrorna (Arfwidsson. et al., 2016). För fastigheter i CBD är 

avkastningskravet lägre än för fastigheter utanför CBD. (Geltner, m.fl., 2014) 

 

Det finns en hög efterfrågan av kontor i centralt belägna fastigheter. Lokalernas placering och 

utformning är avgörande faktorer för kontorsverksamhet. (Engström, 2017) Hyresgästernas preferenser 

innebär att omoderna och ineffektiva kontorsfastigheter i perifera lägen kan komma att bli näst intill 

obsoleta.  Under senaste tiden har fastighetsägare valt att konvertera kontorslokaler där 

förutsättningarna för att skapa en modern arbetsplats varit låg. Kontorslokaler som varit vakanta under 

en längre period samt haft moderniseringsbehov har istället konverteras till bostäder. Detta verkar vara 

en trend som kommit för att stanna. (Arfwidsson. et al., 2016). 

 
 

3.2 Demografisk utveckling 

Det har rapporterats en bostadsbrist i 255 av Sveriges 290 kommuner, vilket är en ökning med 15 

kommuner jämfört med föregående år. En växande befolkning och förändrad demografi har skapat ett 

större intresse för offentliga fastigheter. (Newsec, 2017)  

Var fjärde person förutses vara 65 år eller äldre år 2030. Med en stigande ålder ökar behovet av vård, 

således står landet inför en utmaning med att kunna tillgodose äldres behov av vård och omsorg. 

(Socialstyrelsen 2016b) och enligt en befolkningsprognos som utfärdats av SCB under 2015 kommer 

antalet personer äldre än 85 år att öka med mer än 90 procent fram till år 2035. Figur 1 visar den 

historiska utvecklingen av de äldres andel av befolkningen mellan år 1900 - 2017. Kvinnor och män i 

Stockholms län har en signifikant högre medellivslängd än resterande delen av riket. Stockholms 

förortskommuner Lidingö och Sollentuna har en hög livslängd. (SCB, 2016)  

Med en åldrande befolkning ställs ytterligare krav på kommunernas förmåga att tillhandahålla platser 

för äldre som inte längre klarar sig själva och som dagligen har ett stort behov av vård som inte kan 

skötas i hemmet. Antalet sysselsatta inom samtliga vårdrelaterade yrkeskategorier har ökat enligt 

Socialstyrelsen. Samtidigt ökar efterfrågan på vård i en ännu högre omfattning. Det växande 

vårdbehovet tros kunna förklaras med en åldrande befolkning och att fler är multisjuka. 

(Socialstyrelsen 2018)  

 



23 
 

 

Figur 1. Äldres andel av befolkningen år 1900 - 2017. Bilaga i appendix. 

För riket har andelen äldre som bor i särskilt boende succesivt minskat från 5,9 procent till 4,2 procent 

under åren 2007 - 2016 (Socialstyrelsen, 2017a). Fortfarande flyttar mellan 20 000 till 25 000 äldre till 

särskilt boende per år (Socialstyrelsen, 2016b).  Trots minskningen av särskilda boenden tyder 

forskning på att antalet personer diagnostiserade med demens fortsätter att öka kraftigt i världen och 

även i Sverige. Idag uppskattas 46,8 miljoner människor lida av demens. En fördubbling förväntas ske 

vart tjugonde år och fram till år 2050 beräknas antalet demenssjuka öka med 116 procent i den rikare 

delen av världen samt med 264 procent i den fattigaste delen av världen (Socialstyrelsen, 2016b).  
 

3.3 Äldreboende 

Med särskild boendeform för äldre avses boende enligt 5 kap. 5§ Socialtjänstlagen (SoL 2001:453). 

Särskilt boende är en boendeform som är individuellt behovsprövat och som en kommun 

tillhandahåller äldre personer som är i behov av vård och omsorg dygnet runt (Socialstyrelsen, 2017a). 

För att tillhandahålla en plats på särskilt boende behövs en biståndsprövning och ett beslut från 

kommunen (Boverket, 2017). Den främsta anledningen till en beviljad plats är den äldres behov av 

vård dygnet runt till följd av demenssjukdom, långvariga fysiska sjukdomar eller behov av palliativ 

vård. (Ds 2017:12)  

Ett beslut om bistånd för särskilt boende ges enligt 4 kap. 1 § SoL. I det fall den äldre inte kan 

tillgodose sina behov för att uppnå en skälig levnadsnivå föreligger en rätt till bistånd det vill säga en 

plats på ett särskilt boende. Ett ärende som gäller denna typ av bistånd ska behandlas med hjälp av 

bestämmelser i socialtjänstlagen och förvaltningslagen. (Ds 2017:12)  

Enligt 2 kap. 3 § socialtjänstförordningen (SFS 2001:937) ska den särskilda boendeformen som avses i 

5 kap. 5 § SoL anpassas utifrån den enskildes behov. Det särskilda boendet ska ha kapacitet för 

personer med demenssjukdom, palliativ vård och korttidsplats för avlastning och rehabilitering. (Ds 

2017:12)   
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3.4 Äldres preferenser  

Sedan 2011 har Sverige en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Äldreomsorgen arbetar främst mot 

målen att ge äldre rätten till ett värdigt liv och möjlighet till välbefinnande, meningsfullhet och 

trygghet. Små ting kan vara av stor betydelse för ett välbefinnande på äldre dagar vilket innebär att 

lyhördhet och individuell anpassning är av stor vikt under deras dagliga sysslor. Välbefinnande kan 

handla om att få ägna sig åt sina intressen och delta i olika sammanhang.  

Att den äldre upplever en miljö där man är omtyckt är kanske en av de viktigaste faktorerna för att 

kunna känna en genuin trygghet. Att känna gemenskap med andra och ingå i ett sammanhang. 

(Stockholms stad 2014) Således utgår de äldres preferenser från fastighetens utformning snarare än 

läge. Att ha äldre som målgrupp innebär högre krav på anpassning av fastigheter, vilket skiljer 

gentemot andra målgruppers bostadsbehov. En byggnad för särskilt boende har förhöjda krav på de 

byggnadstekniska egenskaperna. 
  

3.5 Juridiska aspekter 

Vid en konvertering av kontorslokaler till bostäder ändras byggnadens användning, vilket innebär att 

ett bygglov krävs. För att ett bygglov ska kunna ges är det nödvändigt att detaljplanen medger 

bostäder. Medger inte detaljplanen bostäder behöver den ändras för att en konvertering ska vara 

möjlig. Nedan följer en beskrivning av kommunernas planer.  

 

3.5.1 Planprocessen 

Översiktsplan  
Översiktsplanen har för avsikt att beskriva användning, utveckling och bevarande av den byggda 

miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan. Den ska 

vara vägledande vid detaljplaneringen och vid enskilda ärenden gällande byggnation (Boverket 2018). 

Kommunen ska i översiktsplanen visa grunden för mark- och vattenanvändningen. (Boverket, 2016a) 

Översiktsplanen har betydelsen är företag letar plats för sin verksamhet (Boverket, 2016b). 

Detaljplan 
Detaljplanen syftar, enligt 4 kap. 2§ PBL, till att beskriva hur områden ska användas samt pröva dess 

lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk För att ändra en detaljplan ska kommunen tillämpa 

samma process som vid framtagande av en ny detaljplan (Boverket, 2016d).  

Bygglov 
Vid ändring av en fastighets användning och ändamål krävs bygglov enligt 9 kap. 2 § PBL. För att ett 

bygglov ska beviljas krävs det att ansökan överensstämmer det detaljplanelagda området. Vid ett 

beviljat bygglov ska byggnation påbörjas inom två år samt vara färdigställt inom fem år. (Boverket, 

2017b).   

 

3.5.2 Kommunernas bostadsförsörjningsansvar 

Begreppet särskilda boendeformer är ett samlingsbegrepp som tillkom i och med Ädel reformens 

genomförande 1992. Ädelreformen innebar bland annat att ansvaret för vård-och omsorg för äldre 

fördes över på kommunerna från att ha legat på landstinget. I samband med detta infördes skyldigheten 

att inrätta särskilda boendeformer för människor med behov av särskilt stöd.  

 

Enligt 2 kap. 1§ SoL har varje kommun ansvar för socialtjänsten inom sitt område. I 5 kap. 5§ andra 

stycket SoL ska en kommun anordna särskilda boenden för service och omvårdnad av äldre. Således 

har varje kommun det yttersta ansvaret för att varje enskild får det stöd och den hjälp som behövs.  
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3.6 Ekonomiska aspekter 

I Nederländerna har en studie genomförts som undersökte hur en kontorsfastighet med stora vakanser 

kunde konverteras till bostäder. Rapportförfattarna angav att vakanser både leder till ekonomiska 

problem för fastighetsägare och till sociala problem för samhället. Områden påverkas av vakanser och 

alltför mycket vakanser är generellt negativt för ett område. Det kan leda till social oro i form av ökad 

brottslighet, vandalism, klotter och illegala bosättningar i vakanta lokaler. Studien visade att 

konvertering av fastigheter är bra ur hållbarhets- och miljösynpunkt samt att det leder till en positiv 

förnyelse av staden. Ur fastighetsägarens perspektiv är konvertering intressant om det leder till ökade 

intäkter. Sociala bostadsföreningar har sociala mål och är ekonomiskt långsiktiga, vilket innebär att de 

kan invänta att problemområde omvandlas till ett socialt välmående område. För sådana föreningar 

finns en stark koppling mellan målgruppen, området och kostnader för omställning. (Remøy och van 

der Voordt, 2007)  

Flexibilitet 
Allt för många kontorsbyggnader byggdes i början av 1990 i många städer. Detta skedde bland annat i 

Amsterdam, Paris, London och Stockholm. Behoven av flexibla och anpassningsbara kontor började 

under 1900-talet att efterfrågas i en allt högre omfattning. (Gann och Barlox, 1995) ”You cannot 

predict or control adaptability. All you can do is make room for it.” (Brand, 1994) Citatet vill klargöra 

att det inte går att förutse och kontrollera anpassningsbarhet. Det enda man kan göra är att bygga 

byggnader med stora ytor som är enkla att anpassa.  

Kontorsbyggnader behöver byggas så att de är enkla att anpassa efter förändrade behov, vilket är ett 

sätt att minska riskerna för vakanta lokaler i byggnaden. (Remøy, m.fl., 2011) 

Det är dyrare att bygga flexibla lokaler och det är främst verksamheter som äger sina egna lokaler 

under lång tid som drar nytta av att fastigheten enkelt kan anpassas efter förändrade lokalbehov. (Arge, 

2005)  

Samhällsfastigheter 

Det finns både möjligheter och risker med att konvertera kontorsfastigheter till samhällsfastigheter. 

Möjligheterna består bl.a. i långa hyresavtal i skattefinansierad verksamhet som är mindre 

konjunkturkänslig än verksamheter inom den privata sektorn samt att fastigheternas läge har inte lika 

stor betydelse. (Carlbom, 2017).  Konvertering kan minska vakansgraden i en fastighet (Remøy & Van 

der Voordt, 2014). Generellt sett har särskilt boende högre hyra än kontorsfastigheter i perifera lägen i 

Stockholm (Datscha, 2018 och Newsec, 2017). Fastighetsvärden ökar med hyresnivån och 

uthyrningsgraden. Det innebär att fastighetsvärdet stiger för fastigheter med omoderna kontorslokaler 

om de kan nyttjas på ett bättre sätt. (Arfwidsson. et al., 2016) Andra möjligheter med 

samhällsfastigheter är stabila hyresgäster med utmärkt betalningsförmåga som kan ge avkastning 

under lång tid.  

Det finns risker med konvertering till samhällsfastigheter och det är politiska risker, höga kostnader för 

hyresgästanpassning, restvärderisk och hyresgästernas stabilitet. (W-O Berglin, 2017) Andra risker är 

tidshorisonten och alternativa placeringar. Dessutom kan avkastningen riskeras till följd av politiska 

beslut.   
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3.6.1 Statligt stöd 

Förordningen statligt stöd för att bygga bostäder för äldre syftar till att stödja en ökning av bostäder för 

äldre (SFS 2016:848). Stödet kan ges för ny- och ombyggnation. Med ombyggnation menas nya 

investeringar, som inte är nybyggnad eller ändring av en bostadslägenhet till flera bostadslägenheter. 

Förutsättningarna för statligt stöd vid ombyggnation beskrivs i Boverkets föreskrifter (BFS 2016:9) 

och kan, i mån av medel, ges till en fastighetsägare eller tomträttshavare som avser att göra en:  

1. Ombyggnation till hyresbostäder för särskilda boenden. 

2. Ombyggnation till hyresbostäder för äldre personer på ordinarie bostadsmarknad, eller 

3. Anpassning i gemensamma utrymmen som ligger i eller i anslutning till byggnaden.  

 

Förutsättningarna enligt punkt 2 får endast ges vid nya investeringar i eller i anslutning till en byggnad 

då det är:   

 Nytillskott av hyresbostäder. 

 Förbättringar av utrymmen för gemensamma aktiviteter som upplåts med hyresrätt eller 

kooperativ hyresrätt.  

 

Vidare gäller stödet, enligt punkt 2, då boendet är avsett för något av nedanstående; 

 en person som fyllt 65 år,  

 sambo, makar eller syskon där minst en har fyllt 65 år, eller  

 efterlevande sambo, make eller syskon som bodde med den avlidne i bostaden. 

 

3.6.2 Stödets storlek 

Som nämnt tidigare ges det statliga stödet för nybyggnation, ombyggnation och anpassning av 

byggnaden. För ombyggnation ges det stöd om högst 3 200 kronor per kvadratmeter boarea och för 

anpassning med ett belopp som motsvarar högst en fjärdedel av kostnaden. 

Vid ombyggnation till en bostadslägenhet, som ska användas av en person, ges stöd om högst 35 

kvm/bostadslägenhet. För utrymmen avsedda för gemensam aktivitet lämnas stöd för högst 15 kvm per 

bostadslägenhet. Vid ombyggnation till en bostadslägenhet, som ska användas av två personer, ges ett 

stöd om högst 50 kvm per bostadslägenhet.  För utrymmen avsedda för gemensamma aktiviteter ges 

stöd för högst 20 kvm/bostadslägenhet.  

Vid en anpassning av gemensamma utrymmen ges ett stöd om högst 200 000 kr per byggnadsprojekt. 

Vidare ges ett tilläggsstöd för ombyggnation och anpassning av gemensamma utrymmen där personal 

vistas dagligen som stödjer de boende. Tilläggsstödet motsvarar en tiondel av det stöd som anges i 

punkterna 1-3.  

 

3.6.3 Tillvägagångssätt för statligt stöd 

Det är länsstyrelsen som beslutar om huruvida statligt stöd kan lämnas för byggnation av bostäder för 

äldre. En ansökan om statligt stöd bör komma in senast sex månader efter påbörjat byggnadsprojekt 

det vill säga strax innan rivningsarbeten. Utbetalning av det statliga stödet görs när projektet är 

färdigställt. Utbetalningen sker till den som vid tidpunkten för länsstyrelsens utbetalningsbeslut 

innehar lagfart eller till den person som är tomträttshavare.  
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3.6.4 Hyressättning äldreboende 

Det är hyreslagens regler för hyressättning som gäller vid hyressättning för särskilda boenden 

(Socialstyrelsen 2016a). Hyran ska enligt 12 kap. 55§ Jordabalken- vara skälig med hänsyn till 

lägenhetens bruksvärde, vilket betyder att den inte får vara betydligt högre än hyran för likvärdiga 

bostäder. Tabell 1 visar hyressättning för bostäder i Stockholms län. 

 

Tabell 1. Hyror för bostäder (kr per kvadratmeter) (Newsec, 2017) 

 

Konverteringskostnad 
Produktionskostnaden har generellt sett ökat kraftigt under de senaste åren. För hyresrätter i 

storstadsområden år 2016 uppgick, enligt Statistiska centralbyrån, nyproduktionskostnaden per 

lägenhetsarea för ordinära flerbostadshus till 34 375 kr. Produktionskostnaden utgör den totala 

kostnaden för bostadsprojekt, det vill säga summan av byggkostnaderna och mark kostnaderna. (SCB, 

2017). Byggkostnaden och markkostnaden per lägenhetsarea för nybyggda hyresrätter för ordinära 

flerbostadshus i storstadsområdena uppgick år 2016, enligt Statistiska centralbyrån, till 29 788 kr 

respektive 4587 kr.  Figur 2 visar kostnadsutvecklingen per lägenhetsarea i storstadsområden för 

produktion-, bygg- och markkostnader under åren 1998 till 2016. 

 

Figur 2. Produktion-, bygg och markkostnad per lägenhetsarea för hyresrätter i storstadsområdena (SCB 2018) 

Byggkostnaden för en konvertering kan delas upp i delkostnader varav fasaden utgör 27 %. Vidare 

utgör kostnaden för innerväggar 17 % och entreprenörskostnader 15 % av den totala byggkostnaden. 

(Mackay et.al., 2009) Konverteringskostnaderna, från kontor till särskilda boenden,  beror på den 

specifika fastighetens förutsättningar. I de utförda fallstudierna har byggnadens fasader inte behövt 

genomgå renovering vilket innebär att byggkostnaden för konverteringen beräknats vara mindre än 

den generella byggkostnaden för nyproduktion av hyresrätter. I samråd med Patrik Burström på ATH 

och Christopher Johansson på FastPartner uppskattades 19 000 kr per kvm vara en generell 

konverteringskostnad för fastigheterna i fallstudierna.    
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Fastighetstaxering 
Fastigheter ska enligt 1 kap. 1 § Fastighetstaxeringslagen (FTL 1979:1152) delas in i taxeringsenheter 

som ligger till grund för fastighetens skatte- och avgiftsplikt. Enligt 2 kap. 3§ FTL ligger fastighetens 

användning och beskaffenhet till grund för taxeringen. En fastighet taxeras således utifrån vad den till 

övervägande är inrättad och används för.  

En fastighet, som till övervägande del, är inrättad för vård- eller omsorgsverksamhet är enligt 3 kap 3§ 

FTL inte skatt- eller avgiftspliktig. Med det sagt kan specialbyggnader såsom särskilda boenden vara 

klassificerade som icke skattepliktiga byggnader.   

Vårdfastigheter taxeras vart tredje år likt det övriga fastighetsbeståndet. Vårdboenden taxeras på olika 

sätt beroende på var i landet de är belägna. Vissa vårdfastigheter taxeras idag som bostäder och lokaler 

där fastighetsskatt erläggs. (Skandia fastigheter, 2016)  

Värdeår 

Vid beslut om fastighetsskatt och fastighetsavgift har byggnadens värdeår betydelse. Ett värdeår 

fastställs vanligtvis vid taxeringen av fastigheten. Primärt gäller att värdeåret är det år då byggnaden 

färdigställdes det vill säga byggnadsåret. Ett nybyggt hyreshus som färdigställs 2018 får detta värdeår. 

(Visma, 2017) 

Fastighetsskatt och fastighetsavgift   
Skatteverket är den myndighet som beslutar om statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift. 

Det är ägaren vid årets ingång som ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften. (Skatteverket, 

2018).     

Fastigheter med färdigställda bostäder betalar fastighetsavgift (Skatteverket, 2017a). 

Fastighetsavgiften för hyreshus har sänkts från och med inkomståret 2013. Det aktuella maxbeloppet 

är 1 337 kr per bostadslägenhet för inkomståret 2018. Det finns en regel som säger att om 0,3 procent 

av fastighetens taxeringsvärde för bostadsbyggnad och tomtmark ger en lägre avgift, ska den gälla i 

stället. (Skatteverket 2017b)  

Statlig fastighetsskatt ska betalas för bostadsbyggnader som är under uppförande. Fastighetsskatten för 

hyreshusenheter ligger på 0,4 procent av taxeringsvärdet. Något takbelopp finns inte för den statliga 

fastighetsskatten. (Skatteverket, 2017c) Fastighetsskatten brukar vanligtvis läggas på hyresgästen.  
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3.7 Byggnadstekniska aspekter 

”Vid ändrad användning ska man beakta de utformningskrav och tekniska egenskapskrav som är 

relevanta för den nya användningen" (BFS 2016:6). Det innebär att byggnaden måste uppfylla 

tekniska krav för t.ex. tillgänglighet, brandskydd, ventilation och hållbarhet för ökade laster på 

bjälklag. De tekniska kraven för kontorsfastigheter är generellt sett generösare än kraven för särskilda 

bostäder för äldre.  

 

En byggnad ska, enligt 4§ 8 punkten PBL, ha tekniska egenskaper som gäller tillgänglighet för 

personer med nedsatt rörelseförmåga. BBR definierar en nedsatt rörelseförmåga som en 

funktionsnedsättning där personen i fråga är i behov av rullstol eller rullator och så 

vidare.  Tillgänglighetskraven gäller dock inte arbetslokaler vilket innebär att en konvertering från 

kontorslokal till särskilt boende medför ökade krav på byggnaden.   

 

 

Bostadens utformning  
De generella kraven på utformning av bostäder finns i boverkets byggregler (BBR) 3:22 och 3:221 – 

3:223. Tillgänglighetskraven för bostäder finns beskrivet i 3:146 – 3:148 BBR.  

Utöver kraven för bostäder regleras särskilda boenden genom 3:228 BBR. Rum för daglig samvaro, 

matlagning och måltider får delvis sammanföras till de boendes gemensamma utrymmen. 

Gemensamma utrymmena ska placeras i anslutning till de enskilda bostäderna. 

I särskilda boenden ska rummen om högst 35 kvm utformas enligt 3:223 BBR, det vill säga med 

hänsyn till dess storlek. I en sådan bostad kan rum för sömn, vila eller matlagning vara en avskiljbar 

del av rummet. Den avskiljbara delen av rummet ska ha fönster mot det fria. 

Rummen avsedda för åldersdementa behöver inte ha utrustning för matlagning, de ska dock vara 

inrättade och förberedda med nödvändiga installationer.   

 

Arbetsplatsens utformning  
Generellt gäller att det ska finnas utrymmen eller lokaler för de funktioner som behövs för 

verksamheten som bedrivs. Det är verksamheten och antalet arbetstagare som bestämmer vad som 

behövs, det vill säga de funktionskrav som ställs (Arbetsmiljöverket, 2007). Det är verksamhetens 

storlek och de boendes vårdbehov som i huvudsak avgör vad som ska finns, var det ska ligga och hur 

det ska utformas. (Socialstyrelsen, 2011)   

Ett särskilt boende för äldre ska uppfylla kraven för boende och som arbetsplats för personalen. 

Bostaden, det vill säga lägenheterna och de gemensamma utrymmena är också en arbetsplats för 

personalen. Kommunikationsutrymmen och utrymmen för sophantering, tvätt och städ, expedition, 

administration, vaktmästeri med mera är också en arbetsplats (Socialstyrelsen 2011) 

I arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) finns föreskrifter för utformningen av arbetsplatser, 

arbetslokaler och personalutrymmen. En arbetsplats definieras som en plats inne eller ute där arbete 

utförs stadigvarande eller tillfälligt. Arbetsplats ska vara lämpligt utformad, inredd och placerad. 

Enligt 4§ AFS ska arbetsplatser ha en tillräcklig area och fri höjd vilket innebär att det är 

funktionsmåtten som reglerar utrymmesbehovet. Det finns inget krav på ett rums storlek, endast ett 

fritt utrymme för att kunna utföra arbetsmoment.  

Enligt den 17§ i AFS 2009:2 ska ventilationen regleras så att tillräcklig mängd uteluft tillförs 

utrymmen för personal. En riktlinje är att “Ett uteluftsflöde på lägst 7 l/s och person plus 0,35 l/s kvm 

golv area lämpligt riktvärde”. (Arbetsmiljöverket, 2014) Vidare ska klimatet vara anpassat till 

arbetsplatsen enligt 29§ AFS. Som riktlinje bör temperaturen vara minst 20 grader Celsius. 

(Arbetsmiljöverket, 2007)  
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Standard för utformning av särskilt boende  
Det har utvecklats en de facto standard för utformning av särskilt boende och det innebär att 

lokalutformningen har blivit enhetlig. Det kan vara märkligt då byggreglerna ger utrymme för större 

variation än regelverket för bostäder. Trots detta utformas särskilda boenden i princip på samma sätt 

överallt. Det är möjligt att överföra delar av den privata bostaden som ligger i direkt anslutning till 

gemensamma utrymmen för särskilt boende. De som idag nyttjar särskilt boende är i högre åldrar och i 

sämre skick än de som lokalerna en gång utformades för. Det innebär att förutsättningarna för 

utformningen av lokalerna har förändrats samt att vårdtagare blir sittande i sina små rum per 

lägenheter i en allt högre utsträckning eftersom de inte har kraft eller ork för att vara fysiskt aktiva. 

När det gäller utformningen av lokaler för särskilt boende är Socialtjänstlagen den högsta juridiska 

nivån som är sammankopplade med byggreglerna. Socialtjänstlagen säger att personer har rätten till 

medbestämmande vid lokalutformning. 

Normalt placeras köket och matsalen eller vardagsrummet i mitten av byggnaden, medan de boendes 

rum brukar placeras i långa korridorer. Rak eller L-form är två vanliga typer av modeller för 

planutformning. Rummens begränsade storlek begränsar möjligheterna för de boende att möblera om 

sina rum. Det är svårt för personer som inte är experter att ifrågasätta utformningen av lokalerna. 

Några riktlinjer finns inte för utformningen av det arkitektoniska. Det finns dock några böcker att tillgå 

om detta. (Nord, 2013)  

Brandskydd 

En byggnad bör inte, enligt 2:52 BBR, ”tas i bruk innan ventilationssystem och brandskyddstekniska 

installationer är i driftklart skick”. Vårdboenden har höga krav på brandskydd. Anledningen är att de 

boende kan ha begränsad rörelseförmåga är därmed i behov av hjälp vid utrymning och initial 

brandsläckning. Särskilt boende har verksamhetsklass 5B och ska utformas enligt byggnadsklass Br1 

eller lägst Br2 beroende byggnadens utförande. När det kommer till utrymningslarm ska ljudnivån 

vara minst 75 dB vid sängen i sovrummet. Ett allmänt råd är att sprinklersystemet i ett särskilt boende 

ska vara av typ 3.  

 

Det ska, enligt BBR, finnas en utrymningsväg på varje våningsplan. En annan viktig regel är att 

utrymningsdörr måste vara direkt ansluten till säker plats om det endast finns en utrymningsväg. Till 

närmaste utrymningsväg får det vara maximalt 45 m gångavstånd.  Gångavståndet skiljer sig dock när 

det gäller vissa utrymningsvägar. Exempelvis är det 10 m i korridor. Utrymningsvägar som utgörs av 

sprialtrapport räknas inte som utrymningsvägar för särskilt boende. En annan del som urskiljer särskilt 

boende är att det måste vara möjligt att öppna dörrar åt båda hållen om de finns i utrymningsvägar. 

Varje våningsplan ska ha begränsad längd på tillträdesvägar.  

 

Det ska finnas varningssystem för tidig upptäckt av brand. Det finns krav på nödbelysning för 

utrymningsvägar och automatiska släcksystem. Brand- och brandgasspridning ska begränsas med hjälp 

av avskiljande konstruktion som motsvarar den aktuella säkerhetsnivån. (Boverket, 2015) 

Grundprincipen är att varje lägenhet ska fungera som en egen brandcell. (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, 2011)  

Ventilation och klimat  

DVUT (dimensionerande vinterutetemperatur) ska ligga på minst 20 ºC i vistelsezonen för äldre i 

servicehus och vårdlokaler. En annan viktig uppgift är att undersöka om det finns legionellabakterier i 

särskilda boendeformer för äldre. (Boverket, 2017c)  

 

Ljudnivåskillnad och stegnivåskillnad   

I BBR redovisas kraven och reglerna för ljudnivåskillnad och stegljudsnivå. Ljudnivåskillnaden ska 

vara högst 52 dB och stegljudsnivå ska vara högst 56 dB mellan utrymmen i och utanför bostaden.  

Dagsljus och belysning  

Det ska finnas god tillgång på dagsljus i byggnader som personer vistas i under en längre tid. I regel 

ska arean på fönstren vara minst 10% av golvarean. Belysningen ska anpassas efter vilken verksamhet 

som ska bedrivas i byggnaden. (Boverket, 2017c) 
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4. Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket består av två delar. Den första delen beskriver verktyget Conversion Meter. 

Verktyget har använts som utgångspunkt och modifierats för att passa konverteringen från kontor till 

särskilt boende för äldre. Den andra delen av det teoretiska ramverket består av teorier för 

kassaflödesanalysen som verktyget, Conversion meter, kompletterats med. 

4.1 Conversion Meter 

Under slutet av 1990-talet skapade Geraedts och Van der Voordt verktyget Transformation Meter. 

Anledningen var att kontorsfastigheter i Nederländerna under den här tiden led av höga 

vakanser.  Verktyget är ett förenklat hjälpmedel som ska bistå med att beräkna potentialen att 

konvertera kontorsfastigheter till bostäder. Transformation Meter utvecklades och bytte år 2017 namn 

till Conversion Meter.  

Potentialen för en konvertering beräknas utifrån fyra kategorier:  

 Marknadspotential och tillgång på kontor  

 Efterfrågan på bostäder  

 Lokaliseringspotential  

 Byggnadens potential 
 

I Conversion Meter bedöms fastigheter utifrån sex steg, steg noll till steg fem. Steg noll är ett försteg 

till modellen och användningen av steg fyra och fem är valfritt. Tabell 2 visar stegen och utförande i 

Conversion Meter. Nedan beskrivs varje steg utförligare. 

 

Tabell 2. Stegen i Conversion Meter. 

 

Steg 0: Tillgången på kontorslokaler  

Försteget innebär att hitta ett lämpligt fastighetsobjekt som har hög vakansnivå eller förväntas bli 

vakant i framtiden. Normalt sett undersökts ett områdes, kommuns eller portföljs kontorsfastigheter. 

När det finns ett stort utbud på vakanta kontorsfastigheter är en konvertering ett alternativ för att sänka 

vakansgraden. För att en konvertering ska vara lönsam krävs det att lokalanpassningar utföres till 

rimliga kostnader och att det råder efterfrågan på den nya typen av lokaler, i detta fall bostäder. En 

fastighetsägare har normalt en vakansgrad på 4-5 % som beror på hyresgästernas rörlighet d.v.s. 

hyresgäster som flyttar in eller ut ur lokalerna. (Geraedts, van der Voordt & Remoy, 2017)

  

Steg 1: QuickScan  

I det första steget görs en snabb scanning av 6 olika vetokriterier. Dessa kriterier är under kategorierna 

marknaden, intressenter, läge och byggnadens utförande.  Påståenden fylls i med något av 

svarsalternativen ”Ja” eller ”Nej”. Sedan undersöker man om något av vetokriterierna blir ”Nej” och 

i så fall lämnar man fastigheten som man planerar att undersöka. Att identifiera målgruppen samt 

målgruppens preferenser och behov är av yttersta vikt för att få en lyckad konvertering. Detta på grund 

av att de olika målgrupperna skiljer sig gällande preferenser såsom kvalitet och kostnad. Tabell 3 visar 

vetokriterier. 
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Tabell 3. QuickScan 

 

Steg 2: Feasibility scan   

Det andra steget innebär att frågor besvaras med ”Ja” eller ”Nej” som rör fastighetens lokalisering 

och byggnadens utformning. Det finns sju parametrar för lokalisering och fjorton parametrar för 

byggnadens utformning. Antalet svar som har besvarats med ”Ja” räknas för de olika delarna. 

Parametrarna ska besvaras utifrån målgruppens preferenser. Tabell 4 visar parametrar som ska 

undersökas för lokaliseringen medan tabell 5 visar parametrarna för byggnaden. 

 
Tabell 4. Feasibility Scan - Lokalisering 
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Tabell 5. Feasibility Scan – Byggnad 

 

Steg 3: Fastställande av konverteringsklass 

I steg tre väljer man vilka vikter som lokaliseringen och byggnaden ska ha. Vikten väljs av den som 

fattar beslut om en investering för konvertering ska utföras. Conversion Meter har vikt 5 för 

lokalisering och vikt 3 för utformningen. Ett resultat för fastigheten tas fram genom att multiplicera de 

viktade svaren för lokalisering och lokalutformning. Resultatet kommer att hamna i en viss klass (ett-

fem) som visar potentialen för konvertering. Klass 1 anger att det inte finns någon potential för 

konvertering, medan klass 5 anger att potentialen är utmärkt för konvertering. Tabell 6 visar 

sambandet mellan konverteringspoäng och konverteringsklass.  

Fastigheters lokalutformning ska vara anpassade för den verksamhet som ska bedrivas i fastigheten. 

Särskilt boende ställer höga krav på lokalernas utformning och vården från vårdgivaren. Det är flera 

faktorer som avgör om en byggnad kan på ett lönsamt sätt konverteras till andra ändamål. En viktig 

förutsättning är byggnadens tekniska uppbyggnad som avgör om ombyggnation kan ske flexibelt eller 

kräver större ombyggnation och förstärkningsarbeten. En annan kostnadsdrivande faktor är om 

byggnaden är kulturminnesmärkt – dvs byggnad som har högt kulturhistoriskt eller arkitektoniskt 

värde. (Geraedts, van der Voordt & Remoy, 2017) Detta är dock inte aktuellt för de flesta 

kontorsfastigheter (Remøy och et al., 2009). Således påverkas den ekonomiska genomförbarheten av 

byggnadens egenskaper. Det brukar oftast vara tekniskt möjligt att genomföra ombyggnationer, men 

det behöver inte alltid vara lönsamt.  

 

 
Tabell 6. Fastställande av konverteringsklass. 
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Steg 4: Ekonomisk feasibility scan  

Steg fyra syftar till att ge en indikation på lönsamheten. Kalkylen utförs inte på detaljnivå. Den 

ekonomiska genomförbarheten baseras på anskaffningskostnad, byggnadens initiala tillstånd, 

renoveringsbehov och kostnader för eventuella ombyggnationer. Därutöver tas hänsyn till byggnadens 

framtida hyresintäkter och försäljningspriser. Hänsyn tas till målgruppen och dess ekonomiska 

förutsättningar. 

Steg 5: Checklista för riskbedömning 
Steg fem syftar till att beskriva riskerna med att konvertera fastigheten. Riskerna kan delas in i 

kategorierna: lokalisering-, intressenter- och byggnadsrisker. Lokalisering- och byggnadsrisker delas 

in i fem underkategorier: funktion, kultur, teknik, regelverk och ekonomi. Parametern funktion 

behandlar utformningen av området. Parametern kultur behandlar vilken bild ett område förmedlar 

samt lagar och regler för kulturmärkta byggnader. Tekniska parametrar handlar om ljud och 

föroreningar, medan parametern regelverk behandlar detaljplanen i området. Ekonomiska parametrar 

redovisar de ekonomiska riskerna, vilket inkluderar att en konvertering kan bli för dyr och därmed inte 

lönsam. En riskbedömning görs utifrån en checklista över risker som kan vara relevanta för den 

aktuella byggnaden som kan komma att konverteras. Risker kan bestå i att reglerna i detaljplanen inte 

kan uppfyllas eller byggnadstekniska risker som gör att en byggnad inte är intressant för konvertering. 

(Geraedts, van der Voordt & Remoy, 2017) Tabell 7 anger risker som kan kopplas till lokaliseringen 

och tabell 9 anger risker som kan uppstå för byggnaden. Tabell 8 visar risker med intressenterna.   

 

 
Tabell 7. Visar riskerna med lokaliseringen enligt Conversion Meter 

 

 
Tabell 8. Visar riskerna med intressenterna enligt Conversion Meter 
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Tabell 9. Visar risker med byggnaden enligt Conversion Meter 
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4.2 Lönsamhetsbedömning 

Conversion Meter har kompletterats med en lönsamhetsbedömning. Ett värde skapas genom en 

förväntning om framtida potentiella nyttor. En tillgångs värde är således individuellt och kan därmed 

skilja sig mellan olika individer. Värdet av en resurs kan emellertid inte användas vid ett praktiskt 

värderingsarbete. Värdet måste sättas i relation till värdepåverkande faktorer. Vid värdering samlas de 

viktigaste värdepåverkande faktorerna (se bilagor kapitel 10). För lönsamhetsbedömning har 

värderingsmetoden kassaflödesanalys använts för att ta fram ett marknadsvärde för fastigheterna före 

och efter konvertering från kontor till särskilt boende. För mer information gällande värdeteori och 

värderingsteori se bilaga 1. Värderingsteorin kan beskrivas som en begreppsapparat som länkar 

samman värdeteorin och värderingsmetoder.  

 

Värderingsmetod 

Den vanligaste värderingsmetoden för fastigheter är kassaflödesanalys. Kassaflödesanalys är en 

avkastningskalkylbaserad metod. Valet av metod beror på värderingens syfte och tillgänglig data. Vid 

en fastighetsvärdering kan flera metoder användas parallellt för att säkerställa ett säkrare värde. Valet 

av metod ska generellt sett inte påverka resultatet men kan i viss mån variera på grund av de 

värdebärande faktorernas genomslagskraft. (Persson, 2015)  

 

Hyresfastigheter    

Vid värdering av hyresfastigheter ska, som tidigare nämnts, hänsyn tas till värdepåverkande faktorer 

förknippade med fastigheten. De huvudsakliga värdepåverkande faktorerna är: 

 Marknadshyra och aktuell hyra 

 Vakansgrad 

 Drift- och underhållskostnader 

 Fastighetsskatt och tomträttsavgäld 

 Periodiskt underhåll 

 Betalningar för hyresgästanpassning  

 

I tillämpade kalkylmodeller görs oftast schablonmässiga förläggningar av betalningarna, vanligen till 

slutet av varje år. Värdebedömning kan göras med eller utan beaktande av lån. I Sverige görs 

värderingar med avkastningskalkylbaserad metod i regel utan beaktande av lån. (Persson, 2015) 

 

Avkastningskalkylbaserade metoder kan beskrivas som en nuvärdesberäkning av framtida 

nettoavkastningar. Grundläggande för användandet av denna metod är att det krävs: en kalkylmodell, 

fastighetsekonomiska grunddata, kalkylränta och direktavkastning samt eventuellt restvärde. (Persson, 

2015) 

 

Vid användandet av avkastningskalkylbaserade metoder måste en kalkylperiod fastställas. Det finns tre 

sätt att fastställa kalkylperioden. I denna studie är kalkylperioden fastställd genom på ett bedömt 

driftnetto under en antagen återstående ekonomisk livslängd för objektet, med eller utan nuvärde av ett 

bedömt eventuellt restvärde vid kalkylperiodens slut. 
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Kassaflödesmetoden  

Kassaflödesmetoden baseras på storleken av betalningsströmmar och när de utfaller. Restvärdet 

hanteras i modellen och utgör en del av fastighetsvärderingen. (Geltner, m.fl., 2014) Metoden kräver 

att en tidshorizont och ett restvärde fastställs. Fastighetsvärde beräknas på följande sätt: 

𝑉 =  ∑ 𝐷𝑛𝑡

1

(1 + 𝑝)𝑡
+

𝑅𝑛

(1 + 𝑝)𝑛

𝑛

𝑡=1

 

𝐷𝑛𝑡          = 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 å𝑟 𝑡 

1

(1 + 𝑝)𝑡
= 𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 å𝑟 1 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑛 

𝐷𝑛𝑡+1      = 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 å𝑟𝑒𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑙𝑢𝑡 

𝑑𝑎𝑛          = 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝑒𝑥𝑖𝑡 𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑, 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙å𝑟𝑒𝑡 

𝑅𝑛             = 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 å𝑟 𝑛 

𝑡               = 𝑇𝑖𝑑𝑠𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 

𝑛              = 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑  

Driftnetto 
Till driftnettot (Dn) räknas hyra, drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt, tomträttsavgäld och 

framtida investeringar (Persson, 2015)  

 

Direktavkastning  
Fastighetsvärderingar kan utföras med hjälp av direktavkastning enligt formeln: Direktavkastning = 

Driftnetto/Marknadsvärde (Lind, 2004)  

 

Restvärde 
Restvärde (Rn) kan sägas vara fastighetens ekonomiska värde vid kalkylperiodens slut. Ett restvärde 

erhålls genom en kapitalisering av driftnettot av första året efter kalkylperiodens slut med den 

bedömda direktavkastningen vid kalkylperiodens slut. Restvärdet får minskad betydelse med ökad 

kalkylperiod och högre kalkylränta. (Persson, 2015)  Restvärde skrivs enligt följande:  

 

𝑅𝑛 =
𝐷𝑛𝑛+1

𝑑𝑎𝑛
 

 

Kalkylperiod 
Kalkylperioden är 20 år i beräkningar för samtliga fastigheter i studien.   

Realränta 
Realränta är nominell ränta som är inflationskorrigerat.   

Kalkylränta 
Kalkylräntans storlek ska bedömas utifrån rådande allmänna ekonomiska förhållanden i en 

kombination av risker, fastighetens läge, marknadsposition och kvalitéer.  

Totalavkastning=direktavkastning +/-värdeförändring (driftnettoförändring) 

Kalkylräntans storlek eller totalavkastningskravet bestäms utifrån en riskfri realränta, en kompensation 

för inflationsförväntningar samt en riskkompensation som varierar med geografiskt läge och 

fastighetens karaktär.  

Kalkylränta=direktavkastning+Realränta+inflation+riskfaktor (Persson, 2015)  
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5. Fallstudier 

Kapitlet inleds med en beskrivning av fastigheterna i fallstudierna. Därefter beskrivs 

kontorsmarknaden och äldreboenden i de aktuella kommunerna. Slutligen presenteras en 

sammanfattning av fastigheterna. 

5.1 Val av fastigheter 

Fastigheterna valdes av Fast Partner på grund av deras relativt sett höga vakansgrad. Fastigheten på 

Lidingö var under studiens gång i skedet för en omvandling medan fastigheterna i Sollentuna och 

Upplands Väsby inte har påbörjat en sådan process.  

De tidigare hyresgästerna har flyttat till andra fastigheter med bättre läge och yteffektiva lokaler som 

är anpassade till modern kontorsverksamhet. En avgörande faktor i studien har varit att 

fastighetsägaren är intresserad av att kartlägga möjligheten för konvertering av kontorsfastigheter till 

äldreboende. Nedan följer en beskrivning av respektive fastighet samt en sammanfattning av nyckeltal. 

 

5.1.1 Aga 2, Lidingö 

Fastigheten Aga 2 är belägen i området Dalénum på Lidingö som tidigare var avsett för industri- och 

kontorsverksamhet. Den nya detaljplanen över området vann laga kraft år 2010. Lidingö stad vill 

utveckla Dalénum till en modern och levande stadsdel med attraktiva bostäder i kombination med 

kommersiell verksamhet. (Lidingö stad, 2009)   

 

Fastigheten Aga 2 köptes av FastPartner under år 2013. Den gamla AGA-fabriken har blivit ett 

industrihistoriskt minnesmärke. Byggnaden har, enligt detaljplanen, ett kulturhistoriskt värde som 

innebär att en ombyggnation ska ske med anpassat material och teknik.  Fastigheten har tidigare 

använts som kontor, men har nu enligt detaljplan fått beteckningen CDSPE vilket innebär byggnad 

avsedd för centrumaktiviteter, vård, skola/förskola, parkering och teknisk anläggning. Byggnaden 

karaktäriseras av fasader av tegel, spröjsade fönster och platta tak. Vid utvändig ändring ska 

karaktärsdragen bibehållas. (Lidingö stad, 2009)  

 

5.1.2 Sjöstugan 1, Sollentuna 

Fastigheten Sjöstugan 1 är belägen i Sollentuna kommun som ligger nordväst om Stockholm. Den 

stora exploateringen av Sjöberg har huvudsakligen skett under 1970 - 1990-talen. Bebyggelsen är 

blandad och utgörs främst av villor, radhus och enbostadshus. Längs Danderydsvägen och Kärrdals 

centrum finns arbetsplatser. Det finns planer på att omvandla delar av trafikleden på Danderydsvägen 

till stadsgator (Sollentuna stad, 2018) 

 

Sjöstugan 1 används idag som kontor åt fem olika hyresgäster. Fastigheten har typkod 325 vilket 

innebär att den är klassificerad som hyreshusenhet med lokaler.  
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5.1.3 Hammarby-Smedby 1:458, Upplands Väsby 

Fastigheten Hammarby-Smedby 1:458, även kallat Siemens-huset, är belägen i Upplands Väsby 

kommun som ligger norr om Stockholm. Området runt fastigheten utgörs av kontor, dagligvaruhandel 

och lätt industri. (Upplands Väsby, 2018a) 

Kommunen har sedan 2010 arbetat med en ny översiktsplan som planeras bli antagen under sommaren 

2018. Enligt den nya översiktsplanen ska de centrala delarna av Upplands Väsby förtätas och bilda en 

stark central stadskärna. Nya tvärförbindelser över E4:an och järnvägen ska binda samman den östra 

och västra delen. Nya delar ska låtas växa fram där efterfrågan finns. Befolkningen beräknas öka med 

20 000 invånare fram till 2040. (Upplands Väsby, 2018b) 

 

Fastigheten förvärvades i december år 2014 och har idag två hyresgäster. Fastigheterna har typkod 325 

vilket innebär att den är klassificerad som hyreshusenhet med lokaler. (Datscha, 2018) 

 

5.1.4 Sammanställning 

I samråd med Fastpartner har data tabell 10 tagits fram bestående av fastighetens totala yta, 

konverteringsyta och planerat antal lägenheter. Konverteringen kommer endast utgöra en del av 

fastigheten. 

 
Tabell 10. Nyckeltal för fastigheterna. 

 

5.2 Kontorsmarknad i kommunerna 

Marknaden för kontorsfastigheter är olika i de berörda kommunerna. Fastigheten i Lidingö har 

klassificering B, medan fastigheterna i Sollentuna och Upplands Väsby har klassificering D. 

Kommunerna har olika hyresnivåer och fastigheten i Lidingö har högst hyresnivå. Tabell 11 visar 

fastigheternas klassificering och hyresnivåer. 

 
Tabell 11. Illustrerar fastigheternas klassificering och hyresnivåer. 
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5.3 Äldreboende i kommunerna 

Lidingö  
I Lidingö kommun finns det sju kommunala och fem privata äldreboenden (Seniorval, 2018a). Det 

råder en obalans mellan utbud och efterfrågan på bostäder inom kommunen och ett underskott för 

särskilt boende.  (Boverket, 2018b) 

Sollentuna 
I Sollentuna kommun finns det fem kommunala och nio privata äldreboenden (Seniorval, 2018b). Det 

råder balans för särskilt boende i kommunen (Boverket, 2018b). Sollentuna kommun uppger i deras 

översiktsplan att en ökad befolkning kommer innebära ett behov av fler särskilda boenden. Det finns 

för avsikt på att integrera vård- och omsorgsboenden med särskilda boenden i kommunen. Placeringen 

av dessa ska ske med avseende på de boendes behov. Samtliga bostäder ska uppnå kravet på god 

tillgänglighet. Närhet till service och naturnära miljöer är av stor vikt. (Sollentuna stad, 2018) 

Upplands Väsby 
I Upplands Väsby kommun finns det fyra kommunala och två privata äldreboenden (Seniorval, 

2018c). Det råder balans för särskilt boende i kommunen (Boverket, 2018b). Väsby centrum ska enligt 

översiktsplan kompletteras med bland annat äldreboende. Vård- och omsorgsboende ska vara 

utspridda i hela kommunen. Kommunen har svårt att bedöma utbudet och efterfrågan på särskilt 

boende. Anledningen är att behovet för särskilt boende kommer att öka och att abonnemangsplatser 

kommer minska samtidigt som fler antas vårdas på ordinarie boende. (Upplands Väsby, 2018b)
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5.4 Indata  

För beräkning av kassaflöde för fastigheterna före och efter konverteringen har nyckeltalen i Tabell 12 

används. Tabell 13 visar de valda hyresnivåerna, drift- och underhållskostnaderna i de olika 

kommunerna. 

 

 
Tabell 12. Sammanställning av nyckeltal 

 

 

 
Tabell 13. Sammanställning av hyror och drift-och underhållskostnader. 

 

Förklaring av värden från tabellerna 12-13: 

 Inflationen är satt till 2 % utifrån Riksbankens inflationsmål. 

 Kalkylräntan är tagen från Datscha (snitt i området för liknande objekt) 

 Kalkylperioden är satt till 20 år då fastigheter av denna typ, det vill säga samhällsfastigheter, 

vanligtvis har en längre kalkylperiod. 

 Konverteringskostnaden är satt i dialog med kunniga inom området konvertering. 

 Vakansminskning är tagen från Datscha. Vakansnivåer minskas med 15% per år för fastigheter 

med förhöjd vakansnivå tills normal vakansnivå i området har uppnåtts. Anledningen är att 

företag arbetar aktivt med att hålla vakanserna nere. 

 Drift- och underhållskostnaderna har hämtats från Datscha. 

 Majoriteten av hyrorna har hämtats från Datscha. Särskilt boende hyrorna är hämtade från 

Tabell 1.  
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6. Resultat 

Kapitlet inleds med en beskrivning av hur de olika stegen i Conversion Meter har modifierats och 

anpassats till särskilt boende för äldre och den svenska kontexten. Därefter redovisas resultaten från 

de tre fallstudierna. 

6.1 Modifieringen  

Steg 0: Försteget 

Ingen modifiering gjordes i försteget.  

Steg 1: Quickscan  
En ändring har gjorts för aspekt fyra som syftar till ägaren av fastigheten. Parametern hade initialt 

handlingen “vilja att sälja fastigheten”. Denna parameter har ändrats på grund av att fastighetsbolaget 

köpt fastigheten med åtanke att utveckla och konvertera. Därmed finns inget intresse av att sälja. En 

ändring har även gjorts för aspekt fem som syftar till investeraren. Parametern hade initialt handlingen 

“vilja att köpa och konvertera fastigheten”. Denna parameter har ändrats på så sätt att den har kommit 

att gälla en ny fastighetsägare. Slutligen har aspekt åtta, parameter tio ändrats på grund av de 

byggnadstekniska krav som gäller i Sverige. 

 
Steg 2: Feasability Scan  

Lokalisering  

Aspekt två, parameter fyra till sex har ändrats på grund av de boendes rörelsebegränsning. Högre krav 

på närhet och avstånd har satts. En ändring har gjorts på aspekt sex, parameter 22 eftersom 

ljudnivåskillnaden är på annan nivå för särskilt boende i Sverige. Kravet är hämtat från BBR. 

Aspekt fyra, parameter femton har ändrats från “> 1 parkeringsplats per 100 kvm kontorsyta” till 

“Möjlighet att anlägga angöringsplatser inom 25 meter från entré”. Kravet är hämtat från BBR. Ett 

krav på närhet till parkeringsplatser finns dock kvar för de närstående att kunna parkera men endast att 

de ska ligga närmare än 250 meter från fastigheten och inte i hur stort antal. 

Byggnad 

Aspekt tre, parameter fem har ändrats från “byggnadens kapacitet> 20 1p-lägenhet/50 kvm” på grund 

av att lägenheterna för särskilt boende i Sverige generellt sett är mindre än vanliga bostäder där det 

normalt sett ingår utrymme för kök. Parametern är istället ändrad till “byggnadens kapacitet> 28 

lägenheter + tillhörande obligatoriska ytor”. Kravet är taget från Sundbybergs generella lokalprogram 

om särskilt boende för äldre (Sundbyberg stad, 2014). 

Aspekt sju, parameter tretton “tillgänglig och säker byggnadsentré” har ändrats på grund av att 

tillgängligheten är av stor betydelse för särskilt boende för äldre. Parametern har ändrats till “möjlighet 

att tillgänglighetsanpassa byggnaden” för att tillgängligheten ska gälla hela byggnaden och inte enbart 

entrén.  

Aspekt nio och elva, parameter femton respektive nitton har ändrats eftersom att Sverige har andra 

byggnadstekniska krav. Istället för att sätta gränser på specifika mått på byggnadens djup och 

möjlighet att ansluta till inre väggar har parametrarna justerats så att de kommer att gälla byggnadens 

utformning och utvecklingspotential. 

Aspekt tretton och fjorton, parametrarna 24-26 respektive 28-29 har ändrats för att möta de 

byggnadstekniska kraven som ställs på byggnationer i Sverige. Kraven är utformade efter Boverkets 

byggregler och Socialtjänstlagen. Kraven gäller akustik, värme, dagsljus, utrymningsmöjlighet och 

brandskydd.  
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Steg 3: Fastställande av konverteringsklass 
I studien valdes att fastighetens lokalisering ska ha vikten tre, medan fastighetens utformning ska ha 

vikten fem. Anledningen är att byggnadens utformning bedöms vara viktigare än fastighetens läge på 

grund av målgruppens behov och preferenser. Poänggränserna för konvertering blir därför högre i 

studien jämfört med den ursprungliga versionen av Conversion Meter. 

 

Steg 4: Ekonomisk feasibility scan  
Istället för att använda metoden i den ursprungliga versionen av Conversion Meter har en 

kassaflödesanalys använts för att ta fram marknadsvärdet för fastigheterna före och efter 

konverteringen. På så sätt tar den modifierade modellen hänsyn till den fiktiva kostnaden det vill säga 

alternativkostnaden. Alternativkostnaden motsvarar den förlorade intäkten från det alternativ man inte 

valt att nyttja. Kassaflödesanalys har valts på grund av dess internationella igenkännbarhet. 

 

Steg 5: Checklista för riskbedömning  
Riskerna som finns angivna i Conversion Meter bedöms vara aktuella för de svenska förhållandena, 

men Conversion Meter tar inte hänsyn till politiska risker som kan anses vara av betydelse både 

internationellt och på den svenska marknaden. I Sverige kan en sådan risk vara beslut om att ta bort det 

statliga bidraget för anordnande av bostäder för äldre. Ett annat exempel är om det skulle ske en 

reglering för privata aktörer inom vård- och omsorg. Andra länder kan präglas av politisk oro, landet 

ofta byter regering och är inkonsekventa med riksdagsval. Med detta som motiv har checklistan för 

riskbedömning kompletteras med politiska risker se tabell 14.  

 
Tabell 14. Tillägg i checklista på risker för byggnaden 

 

  

6.2 Fastigheternas utvecklingspotential  

Utvecklingspotentialen som har tagit fram baserat på den modifierade modellen av Conversion Meter. 

Nedan följer bedömningen av varje steg QuickScan och Feasibility Scan för lokaliseringen och 

byggnadstekniska egenskaper. 

Quick Scan 

Tabell 15 visar att alla fastigheter fick full poäng i Quick Scan. Detta innebar att fastigheterna 

genomgick en Feasibility Scan för lokalisering och byggnadstekniska egenskaper. 

  

 
Tabell 15. Quick Scan 
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Feasibility Scan 

Nedan visas resultatet för Feasibility Scan för fastigheternas lokalisering och för byggnaden. Tabell 16 

visar att Lidingö fick 23 poäng, Sollentuna 19 poäng och Upplands Väsby 18 poäng i Feasibility Scan 

- Lokalisering. 

 
Tabell 16. Feasibility Scan – Lokalisering 

 

Tabell 17 visar att Lidingö fick 24 poäng, Sollentuna 27 poäng och Upplands Väsby 26 poäng i 

Feasibility Scan - Byggnad. 
 

 

Tabell 17. Feasibility Scan - Byggnad 

 

Samtliga fastigheter fick en hög konverteringspoäng och hamnade i konverteringsklass 5 som innebär 

att de har “utmärkt konverteringspotential”. Se tabell 18. 

 
Tabell 18. Fastigheternas konverteringsklass. 
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6.3 Lönsamhetskalkyl 

Marknadsvärdet för fastigheterna har ökat markant. En sammanställning av lönsamheten för 

fallstudierna finns i tabell 19. 

 
Tabell 19. Resultatet av lönsamhetskalkylen 
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7. Analys och diskussion 

Kapitlet beskriver analys och diskussion av den genomförda studien. Resultatet kopplas till tidigare 

studier och forskning. De teoretiska- och praktiska konsekvenserna redovisas för studiens resultat.  

 

7.1 Conversion Meter 

Modifiering av verktyget  
Fallstudierna och genomgång av litteratur visar att det finns behov av äldreboenden i Stockholms län 

och att vissa äldre kontorsfastigheter har en högre vakansgrad i närförorten. De är de grundläggande 

incitamenten för att göra fastighetskonvertering. Det nederländska verktyget Conversion Meter har 

modifierats för att kunna mäta potentialen för konvertering av kontorsfastigheter till äldreboenden i 

Sverige. De delar som skiljer i den ursprungliga versionen i förhållande till den modifierade versionen 

av Conversion Meter framgår enligt nedan: 

 

1. Målgruppens preferenser  

Målgruppens preferenser och lokaliseringens betydelse modifierades. I den ursprungliga versionen av 

Conversion Meter finns inga parametrar för äldre som bor på särskilt boende. Den övriga 

befolkningens preferenser skiljer sig väsentligt i jämförelse med de som bor på ett särskilt boende. De 

som är bosatta på ett särskilt boende har inte samma behov av kommunikation och närhet till dagliga 

sysslor utanför boendet. Därför är kraven på detta lägre än för den övriga befolkningen, dvs avståndet 

tillåts vara längre. Däremot är fastighetens uppbyggnad, lokalernas anpassning och kraven på 

tillgänglighet av större betydelse än för den övriga befolkningen. Ur en fastighetsägares perspektiv 

leder detta till att fler fastigheter som inte ligger i centrala lägen kan bli aktuella för konvertering. På så 

sätt kan ett läge som inte är optimalt för kontorsverksamhet vara ett bra läge för särskilt boende. 

  

2. Juridiska och byggnadstekniska regler  

Modifieringar gjordes i Conversion Meter för att implementera det svenska regelverket när det gäller 

byggnadstekniska och juridiska regler för särskilt boende. De juridiska och byggnadstekniska reglerna 

styr utformningen och kostnadsnivån för konverteringen. Ur en fastighetsägares perspektiv är dessa 

krav mycket viktiga eftersom de utgör spelreglerna för konverteringen. Om de juridiska och 

byggnadstekniska kraven är komplexa och svåra att uppfyllda kommer kostnaden för konverteringen 

att bli hög. En alltför hög konverteringskostnad leder till att projektet inte kommer att genomföras, 

vilket Conversion Meter tar hänsyn till vid bedömning av potentialen för konvertering.  

 

3. Kassaflöde  

Valet av metod för att ta fram lönsamheten beror på vilken data som finns tillgänglig. I Conversion 

Meter jämförs inte marknadsvärdet före och efter konvertering, vilket bedöms vara viktigt för att 

kunna skapa mervärde för fastighetsägare och för fastigheterna i fallstudien. Steg 4 har bytts ut mot en 

kassaflödesanalys i Conversion Meter för att beräkna lönsamheten vid en konvertering.  

 

4. Checklista för risker  

Det finns alltid risker med konvertering av fastigheter, vilket i slutändan påverkar genomförbarheten 

och ekonomin. Den ursprungliga checklistan för Conversion Meter  

beskriver relevanta risker för konvertering av kontor på ett på ett bra sätt och kan även tillämpas för 

konvertering till särskilt boende. Checklistan har emellertid kompletterats med politiska risker 

eftersom det är politiska beslut som styr vårdgivares förutsättningar för att bedriva vård.  

 

Resultat från fallstudierna  
Tre kontorsfastigheter med förhöjd vakansgrad har undersökts och de finns i Lidingö, Sollentuna och 

Upplands Väsby kommun. Studien visar att samtliga fastigheter har en utmärkt konverteringspotential, 

vilket ligger i linje med fastighetsbolagets tankar och idéer. Fastigheterna klarade sig bra i den 

modifierade versionen av Conversion Meter för att de uppfyller de parametrar som ställts på 
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lokalisering och byggnadens utformning. Resultatet kan bero på att fastighetsbolaget har anvisat 

lämpliga konverteringsobjekt. Anledningen är i så fall att det ligger i linje med företagets affärsidé. 

 

Det mycket positiva utfallet i den modifierade versionen av Conversion Meter kan möjligen ha 

förstärkts i och med att vissa utvärderingsparametrar inte har varit tillräckligt precisa som till exempel 

“Byggnaden kan utformas på ett strategiskt sätt”. Kassaflödesanalysen bekräftar bilden av att 

fastigheterna i fallstudierna är lämpliga objekt för konvertering.  

 

Samtliga tre fastigheter visade en positiv lönsamhet för att konverteras både med eller utan statligt 

bidrag. Fastigheten i Upplands Väsby är mest lönsam att konvertera enligt kassaflödesanalysen. 

Beräkningarnas utfall är beroende på valet av nivåer för kalkylräntor, vakanser och skillnader i 

hyresnivåer före och efter konvertering. Studien visar att konvertering till äldreboende är lönsamt.  

 

Känslighetsanalys 

Conversion Meter anger potentialen för konvertering av kontorsfastigheter i en femskalig gradering. 

Det är antalet uppfyllda parametrar som avgör fastighetens konverteringspoäng och placerar 

fastigheterna i en av de fem klasserna. Olika fastigheter klarar kraven olika bra och hamnar sålunda i 

olika klasser. Det kan diskuteras och undersökas djupare om poängsystemets gränser är optimalt satta. 

Detta påverkar inte verktyget förmåga att snabbt ta fram konverteringspotentialen för fastigheter som 

därefter får undersökas djupare via förstudier och kalkyler. 

 

För- och nackdelar  
Det finns flera fördelar med att använda den modifierade versionen av Conversion Meter eftersom den 

utgör ett standardiserat utvärderingsverktyg som utvärderar konverteringspotentialen för olika 

fastigheter på samma sätt. Det innebär att man snabbt och enkelt kan få fram underlag för om det finns 

potential för konvertering. Verktyget kan användas för att rangordna fastigheter som är lämpliga att 

konvertera i ett fastighetsbolags fastighetsportfölj. En annan fördel med verktyget är att det är enkelt 

att förstå och kan enkelt uppdateras efter förändrade krav och ändringar i regelverken. Verktyget 

minskar risken för godtycke och subjektiva bedömningar. Kriterier för utvärdering är samlade på 

samma ställe och tar upp de väsentligaste utvärderingsparametrarna på ett strukturerat och enhetligt 

sätt. Om man väljer att inte använda Conversion Meter måste man ändå förhålla sig till många av 

utvärderingskriterierna. 

  

Det är värt att notera att Conversion Meter är ett verktyg som tar fram fastighetsobjekt som är lämpliga 

för konvertering och som sedan behöver analyseras djupare via förstudier och kalkyler för att slutligen 

avgöra om de är lämpliga för konvertering.  Verktyget är inte statiskt utan måste kontinuerligt 

anpassas efter förändrade krav och ändringar i regelverken, vilket kan både vara en fördel och en 

nackdel. En svaghet kan vara att vissa parametrar inte är tillräcklig precisa, vilket kan påverka utfallet i 

felaktig riktning som till exempel “Byggnadens bärande konstruktion begränsar inte 

lokalutformningen i avgörande omfattning”. De parametrar som väger tyngst i den modifierade 

Conversion Meter är de som rör byggnaden.  En begränsning i verktyget är att det är begränsat till 

konvertering till ett visst ändamål, vilket innebär att verktyget måste anpassas till varje nytt 

konverteringsändamål.  

 

Teoretisk användning 
Studien visar att det är möjligt att anpassa Conversion Meter både till svenska förhållanden och för att 

mäta konverteringspotentialen av kontorsfastigheter till äldreboenden. Anledning är att den svenska 

och den nederländska marknaden är beroende av samma faktorer – vetokriterier, lokaliseringen och 

lokalernas utformning i byggnaden. Särskilt boende omgärdas av ett flertal olika regelverk och lagar. 

Ett av regelverken är samma som för bostäder, men för särskilt boende finns också högre krav för t.ex. 

tillgänglighet och brandskydd. Det var relativt enkelt att modifiera Conversion Meter till svenska 

förhållanden och till nya ändamål.  
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Praktisk användning 
Den modifierade modellen av Conversion Meter kan användas praktiskt av aktörer på den svenska 

fastighetsmarknaden för att snabbt ”skanna” av potentialen för att konvertera kontorsfastigheter till 

äldreboenden. Den framtagna modellen är en bra utgångspunkt för att avgöra potentialen, ekonomin 

och risker för den här typen av konvertering. Verktyget behöver testas, utvärderas och justeras 

ytterligare för att ”finslipa” och viderutveckla den modifierade modellen av Conversion Meter. 

Verktyget bedöms ha potential för att utvecklas och användas på andra marknader och för andra 

konverteringsändamål.  

 

7.2 Reliabilitet och validitet 

Studien har granskat litteraturen, dialoger och andra källor kritiskt. Validiteten redovisar resultatet och 

generaliserbarheten av studien. Stor del av litteraturen rörande verktyget kommer i från 

Nederländerna, eftersom där finns mycket forskning inom fastighetskonvertering. 

Fastighetsmarknaden i Nederländerna och Sverige liknar varandra, men har också skillnader när det 

gäller regelverk och förutsättningar. Fastigheterna i fallstudierna valdes eftersom fastighetsbolaget är 

intresserad av att undersöka om det finns potential för konvertering och för att fastigheterna ligger i 

perifera lägen. Fallstudien har omfattat olika områden och därför har olika marknader kunna 

undersökas. Studien hade blivit starkare om fler fallstudier hade gjorts på slumpmässigt utvalda 

fastigheter. Det hade varit givande om fallstudier kunde ha utförts i olika delar av Sverige. Validitet 

har varit hög i studien, eftersom studien mäter det ämnade.   

 

Indatan som använts har till största delen varit schablonmässig, men viss data som bland annat 

konverteringskostnaden har tagits från dialog med fastighetsbolaget. Trots detta bedöms reliabiliteten 

som hög. 
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8. Slutsats 

Kapitlet inleds med en summering av studiens huvudsakliga resultat. Därefter redovisas studiens 

begränsningar och förslag på fortsatta studier. Kapitlet och avslutas med en slutlig kommentar.  

8.1 Summering av de huvudsakliga resultaten  

Det är möjligt att modifiera det nederländska verktyget Conversion Meter till att mäta potentialen för 

konvertering av kontorsfastigheter till särskilt boende i Sverige. Verktyget är ett bra hjälpmedel för att 

snabbt och enhetligt utvärdera konverteringspotentialen i ett fastighetsbestånd med efterföljande 

kassaflödesanalys för att beräkna lönsamheten vid en eventuell konvertering. Det finns fördelar med 

att konvertera just till äldreboenden såsom långa hyreskontrakt som genererar intäkter under en lång 

tid och kan skapa mervärde. Det finns också risker och de är att konverteringskostnaden kan bli högre 

än beräknat och att hyrestagarens betalningsförmåga måste analyseras. Långa hyresavtal är bra, men 

det förutsätter att hyrestagaren har tillräcklig god ekonomi för att kunna betala hyran under hela 

hyresperioden. I annat fall riskerar fastighetsbolaget att stå med anpassningskostnader för lokaler som 

inte genererar intäkter. Det finns även möjlighet att utveckla verktyget – Conversion Meter ytterligare 

och anpassa verktyget och till andra områden.   
 

 

8.2 Begränsningar i studien 

Studien har genomförts ur en fastighetsägares perspektiv och på så sätt har inte de äldres 

boendepreferenser för lokalisering utretts på en djupare nivå. Det skulle kunna ha utförts med en 

enkätstudie eller intervjuer. En annan begränsning är att alla fallstudier är utförda i Stockholms 

närförorter.  

8.3 Förslag på fortsatta studier    

Utifrån studiens slutsats och diskussion finns det områden som skulle vara intressanta att studera 

djupare:  

 Utveckla parametrarna i den modifierade modellen av Conversion Meter.   

 Utveckla den modifierade verktyget så att det kan tillämpas på andra typer av fastigheter eller 

ändamål.  

 Digitalisera verktyget så att det blir mer användarvänligt 

 Studera hur en 3D bildning av fastigheten kan påverka fastighetsskatten. 

 Studera vilken storlek på särskilt boende som är optimalt att bygga. 

 Hur digitalisering av äldreboende påverkar fastighetsvärden. 
 

 

8.4 Slutlig kommentar 

Verktyget Conversion Meter behöver, som beskrivits i denna studie, modifieras för att kunna tillämpas 

på fastigheter i andra länder. Verktyget som tagit fram i denna studie är tillämpbart på den svenska 

marknaden med svenskt regelverk och lagstiftning. Den utvecklade modellen ställer högre krav på att 

de juridiska och byggnadstekniska egenskaperna i jämförelse med den tidigare modellen.  
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10. Bilagor 

Värdeteori 

Enligt Persson (2015) har värdeteorin sin förankring i den allmän ekonomiska teorin. En resurs värde 

skapas genom en förväntning om framtida potentiella nyttor. En tillgångs värde är således individuellt 

och kan därmed skilja sig mellan olika individer. För att ett ekonomiskt värde ska uppstå brukar man 

säga att det krävs fyra grundförutsättningar enligt nedan: 
 

 Behov 

 Begränsad tillgång 

 Dispositionsrätt 

 Överlåtbarhet 

 

Värdet av en resurs kan emellertid inte användas vid ett praktiskt värderingsarbete. Värdet måste sättas 

i relation till värdepåverkande faktorer. Värdet kan sägas vara en funktion av ett flertal värdebärande 

faktorer. Vid värdering samlas de viktigaste värdepåverkande faktorerna in. Värdetidpunkt är en 

värdebärande faktor som alltid bör tas med vid ett värderingsutlåtande. Det är den tidpunkt som värdet 

av en fastighet kan hänföras till. (Persson, 2015) 

 

Ekonomisk teori 

Ekonomisk teori eller nationalekonomi kan delas in i två huvudgrenar, makro- och mikroekonomi. 

Centrala begrepp inom mikroekonomi är nytta, pris, efterfrågan, utbud och jämvikt. Elementära 

mikroekonomiska grunder är utbud och efterfrågan som beskrivs nedan.  

Utbud och efterfrågan 

Utbudet av fastigheter kan beskrivas genom sambandet mellan pris och hur mycket företag vill bygga. 

Lutningen på utbudskurvan beskriver hur priskänsligt utbudet är. Ju flackare utbudskurvan är desto 

mer ökar utbudet om priset ökar. Efterfrågan på fastigheter beror på priset, ju lägre pris desto fler är 

intresserade av att köpa. Marknadspriset grundar sig på både utbud och efterfrågan. På en marknad 

med konkurrens bestäms priset av skärningspunkten mellan utbud och efterfrågan d.v.s. där uppstår en 

marknadsjämvikt (Persson, 2015) 

 

Värderingsteori     

Värderingsteorin kan beskrivas som en begreppsapparat som länkar samman värdeteorin och 

värderingsmetoder. Det finns två värdebegrepp som kan kopplas till en värderingssituation, nämligen 

marknad- och avkastningsvärde. Vilket värdebegrepp som tillämpas beror på värderingens syfte och 

om man befinner sig i en innehav- eller överlåtelsesituation. I innehavssituationen är ägaren 

intresserad av framtida nyttor och nettointäkter.  

Marknadsvärde 

Marknadsvärde är ett värdebegrepp och kan definieras som det pris som sannolikt skulle 

betalas/erhållas om fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad med tillräcklig 

marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång (Persson, 2015).  

 

Avkastningsvärde 

Avkastningsvärde kan definieras som nuvärdet av förväntade framtida avkastningar från 

värderingsobjektet. Avkastningsvärde har sitt största tillämpningsområde i samband med investerings- 

och lönsamhetsanalyser. En framtida avkastning kan i detta fall definieras som årliga 

direktavkastningar (sk. nettoavkastningar) eller förväntade framtida värdeförändringar. (Persson, 2015) 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nytta
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https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4mvikt
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Fastighetsinvestering 

En investering är en kapitalinsats som förväntas ge en framtida avkastning. En fastighetsinvestering 

innebär en investering i reala tillgångar där avkastningen kan ske genom värdestegring och ge löpande 

intäkter i form av hyresintäkter. Vid en investering finns det både förväntningar om framtida vinster 

och oro över risker som kan inträffa under investeringens tidsperiod. En investerare måste beakta 

följande faktorer vid en investering: investeringens risk, likviditeten för investeringen, investerarens 

kunskap och uthållighet, storleken på investeringen, investerarens kapitalbegränsning och 

investeringens tidshorisont. (Geltner, m.fl., 2014) 
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