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Abstract 
Stockholm is today one of the fastest growing regions in Europe and the demand for housing 
is increasing by the day. In order to achieve the target of becoming Europe's most attractive 
metropolitan region the city needs highly educated and skilled labour to satisfy the demand of 
companies today and in the future. However, the housing situation for students in the 
Stockholm area is at the moment very bleak. Stockholm is at least 7,000 student housings 
short and the quetime reaches as high as two years. Despite the lack of housing for students, 
we can’t see any increase in construction. This means that the students have a difficult time 
finding somewhere to live which results in that they choose to study elsewhere. In 2009 
Boverket said that we must examine alternative solutions for resolving shortage of housing for 
students. In recent years a couple of projects can be seen in which existing buildings have 
converted its use from office or shops to student housing. An investigation of how the market 
views this option has been lacking. 
 
This essay aims to examine the student housing market in Stockholm in order to investigate 
whether conversion of existing buildings is an effective supplement when construction of new 
housing can’t meet the demand. We have furthermore examined a couple of restraining 
factors, in order to make the process more effective and finished of by drawing a couple of 
conclusions. 
 
The current planning process is considered to be one of the most restraining factors that leads 
to the fact that conversion can’t be utilized to its full extent. Lead times are said to be long 
and the fact that the plan is to detailed and precise makes it difficult to convert properties. 
With the help of more administrators and a more open plan, conversion could be used to its 
full extent. Building regulations are considered to be another reason why so few projects are 
being converted. The same rules apply when you build new buildings as when you convert. 
The market is looking for a change in the presentation of the current rules in order for these to 
be more applicable and beneficial for the market. Unpredicted expenses are always a risk 
when converting but with more experience the risk becomes lower. A system where you 
subsidize a part is not a market request since a lot of the answers suggest that this affects a 
market negatively in the long run. Rent control is not a factor that is considered to be 
restraining when converting buildings for student housing. 
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Sammanfattning 
Stockholm är idag en av de snabbast växande regionerna i Europa och efterfrågan på bostäder 
i staden blir allt större för varje dag. För att uppnå de mål som finns om att bli Europas mest 
attraktiva storstadsregion behövs kompetent arbetskraft till staden för att fylla det behov som 
företagen efterfrågar nu och i framtiden. Den bostadssituation som råder för studenterna i 
Stockholmsområdet är dock väldigt dyster. Det saknas i dagsläget minst 7000 studentbostäder 
och kötiden för en studentbostad uppgår i dagsläget till minst två år. Trots detta ser vi inte 
någon större ökning av nyproducerade studentbostäder. När studenterna har svårt att hitta 
bostäder tenderar dessa att studera på annan ort och kunskap förloras, vilket hämmar 
Stockholms utveckling. Boverket kom 2009 med åsikten att man måste utreda alternativa 
lösningar för att lösa bostadsbristen för studenter. På senare år har man kunnat se projekt där 
befintliga fastigheter konverterats och ändrat användning från lokaler till studentbostäder. En 
utredning kring hur marknaden ser på detta alternativ har saknats. 
 
Denna rapport syftar till att studera studentbostadsmarknaden i Stockholm för att undersöka 
om konvertering av befintliga fastigheter är ett slagkraftigt komplement när nyproduktionen 
inte når upp till de mål som eftersöks. Genom att uppmärksamma ett antal återhållande 
faktorer har vi kunnat komma fram till ett antal slutsatser. 
 
Dagens system för planprocessen anses vara en faktor som gör att detta komplement inte kan 
utnyttjas till sin fulla grad. Ledtiderna uppges vara för långa och detaljplanens precisa och 
detaljerade utformning försvårar möjligheten att konvertera fastigheter. Med hjälp av fler 
handläggare och en mer öppen plan skulle detta komplement kunna tillämpas till sin fulla 
grad. Byggregler som tillämpas anses vara en annan anledning till att färre projekt genomförs. 
Samma byggregler som tillämpas för nyproduktion eftersträvas även vid konvertering. 
Marknaden söker en ändring av utformningen på dagens regler för att dessa ska vara mer 
tillämpbara och nyttiga för marknaden. Oförutsedda kostnader är en risk som alltid kommer 
vara ett orosmoln vid konverteringsprojekt men desto mer erfarenhet aktörerna har desto 
mindre blir risken. Subventionssystem är inte något som eftersträvas då resultatet pekar på att 
bidrag och investeringsstöd påverkar en marknad negativt i det långa loppet. Att 
hyresreglering för bostäder existerar anses inte vara en återhållande faktor för att detta 
komplement ska bli slagkraftigt. 
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1. Inledning 
Detta kapitel inleds med en bakgrund till varför detta ämne valts. Vidare bestäms dess syfte 
och problemställningen formuleras. Avslutningsvis har avgränsningar gjorts och tidigare 
forskning sammanfattats. 

1.1 Bakgrund 
Enligt rapporter från Stockholms handelskammare är Stockholm bland de fem snabbaste 
tillväxtregionerna i Europa (Svd 2013). Stockholm växer onekligen med en otrolig fart. Under 
2013 ökade befolkningen med 36 000 till drygt 2,2 miljoner invånare i Stockholms län (SCB 
2013a). 
 
Samtidigt har nyproduktionen av bostäder legat på alldeles för låga nivåer under alldeles för 
lång tid. Den sammanlagda bostadsbristen som nu uppstått är skrämmande stor. 
Bostadsbristen har drivit upp priserna på bostadsrätter samtidigt som den kanske största 
indikationen på bostadsbrist kan synas på kötiden hos bostadsförmedlingarna. I nuläget ligger 
kötiden för att få en hyresrätt i Storstockholm på mellan 6 - 8 år via Stockholms stads 
bostadsförmedling (Stockholmstads bostadsförmedling 2014).  
 
Det senaste året har dock indikerat på ett uppsving för bostadsbyggandet i 
Stockholmsområdet. Nyproduktionen av bostäder i länet ökade från 6 747 till 11 448 st, men 
detta är ändå inte tillräckligt för att täcka andelen inflyttande. Enligt de prognoser som tagits 
fram måste bostadsbyggandet ligga på mellan 9-16 000 lägenheter per år fram till 2030 för att 
fylla behovet (SLL 2013). 
 
Bostadsbristen drabbar främst de som inte har kapital att köpa sin egen bostad. Det drabbar 
unga, nyinflyttade och studenter. Idag studerar ca 80 000 studenter i Stockholm samtidigt som 
det finns drygt 12 500 studentbostäder (SSSB 2014). Självklart behöver inte alla Stockholms 
studenter studentbostäder men det är en stor brist. I RUFS 2010, Regional Utvecklingsplan 
För Stockholmsområdet, fastslås det att man måste kunna erbjuda åtminstone 30 % av 
studenterna en studentbostad. I nuläget är den siffran nere på 15 %. Kötiden för ett studentrum 
via SSSB ligger på två år. Det betyder att de som läser en kandidatutbildning tvingas hitta ett 
alternativt boende under ⅔ av sin studietid. Resultatet blir att studenter väljer att studera på 
annan ort (SSSB 2014). 
 
Att fler unga väljer att studera på annan ort än i Stockholm är oroväckande. För att Stockholm 
ska kunna konkurrera med andra storstadsregioner i Europa och Världen behöver de 
kompetent arbetskraft. Stockholm förlorar attraktivitet och rykte för studenter då 
bostadsbristen leder till att de söker sig till andra orter. Att tappa högutbildade är inte bra då 
man behöver möta arbetsmarknadens behov i framtiden. 
 
För att hitta vägar att lösa studentbostadsbristen måste man vara öppen att tänka nytt. Ett 
komplement till nyproduktion för att skapa fler bostäder för studenter skulle kunna vara 
konvertering av befintliga byggnader. Man avser då främst konvertering av äldre kontor-, 
industri eller specialfastigheter med hög vakans eller som för tillfället har en annan 
användning än den som är optimal. Hos dessa typer av fastigheter skulle en förädling till 
studentbostäder kunna vara praktisk för att hjälpa till att fylla det behov på studentbostäder 
som faktiskt finns. I Stockholm bildades under 2013 totalt 749 lägenheter via konvertering av 
kommersiella lokaler till bostäder varav 166 var studentbostäder (SCB 2013b). 
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Allmännyttiga företag har de senaste åren bildat studentbostäder via ombyggnad vid ett par 
tillfällen. Det mest kända exemplet hos allmänheten är Skatteskrapan som byggdes om till ca 
650 studentbostäder efter att Skatteverket flyttat ut, men konvertering har även gjorts i 
Telefonplan där delar av LM Ericssons kontor nu är studentbostäder. I dagsläget är en 
handfull projekt igång. Svenska Bostäder utför en konvertering av S:t Görans gymnasium på 
Kungsholmen till 250 studentbostäder. Lokalerna stod tomma i totalt tio år innan man 
beslutade sig för att bygga om dem. I Bromma utför riksbyggen ett ombyggnadsprojekt av 
Beckomberga sjukhus. I det projektet konverteras lokalerna tillfälligt till 77 st 
studentbostäder. En ytterligare ombyggnad inom ett par år är planerade för att färdigställa 
lokalerna som vanliga bostäder. I övrigt finns planer på att konvertera hos Familjebostäder 
som i dagsläget utreder om de kan bygga om en del av LM Ericssons gamla lokaler i Älvsjö. 
För närvarande används lokalerna som kontor (Fastighetsnytt 2014). 

1.2 Syfte & Frågeställning 
Vi vill undersöka om konvertering av lokaler till studentbostäder skulle kunna vara ett 
komplement som man ska satsa mer på för att lösa bostadsbristen. Bostadsbristen hos 
studenter i Stockholmsområdet är en väldigt aktuell fråga för tillfället och de mål som sätts 
upp för antalet nya bostäder via nyproduktion har de senaste åren inte uppfyllts. Syftet med 
rapporten är att få en bild av hur olika aktörer på marknaden ser på konvertering som 
komplement till nyproduktion. Vad finns det för faktorer som håller nere antalet 
konverteringar och vad skulle kunna förbättras för att fler konverteringar skulle genomföras. 
Är det ett slagkraftigt komplement till nyproduktion? 

1.3 Avgränsningar & Definitioner 
Rapporten behandlar endast situationen i Storstockholm, det vill säga de kommuner som 
ingår  i Stockholms län. Nedan definieras de mest väsentliga begreppen för rapporten:  
 
Med begreppet ombyggnad eller konvertering menar vi att en byggnad helt eller delvis ändrar 
sin användning från lokal till bostad. Vi syftar då inte till mindre konverteringar såsom en 
ändring av en vind till bostad. Vi ser till ett större perspektiv där vi avser ombyggnad av hela 
eller större del av den befintliga byggnaden. 
 
När det gäller begreppet lokal utgår vi ifrån den definition som Boverket använder: “med 
lokal avses andra byggnader än byggnader som innehåller bostäder.” Det är alltså ett väldigt 
vitt begrepp vilket innefattar allt från kommersiell användning såsom kontors-, butiks- eller 
industrilokaler till specialfastigheter som skol- eller sjukhuslokaler. 

1.4 Tidigare forskning 
Uppsatser 
Inom området konvertering av lokaler till bostäder har det huvudsakligen skrivits tre 
uppsatser som är av vikt för vår rapport: 
“Ombyggnad av lokaler till bostäder” är en magisteruppsats skriven av Lundvall och 
Stenhorn från 2006. En analys gjordes av bostadsmarknaden i Stockholm och det resoneras 
kring att trots då många lokaler stod tomma och bostadsbristen var stor vågade inte 
fastighetsägare konvertera om dessa. Utifrån detta gjordes en undersökning huruvida man 
skulle kunna förändra eller förbättra delar i det beslutsunderlag som tas fram vid 
konverteringar. Arbetet är en kvalitativ studie där man arbetar med både intervjuer och en 
fallstudie.  
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“Alternativ användning av kommersiella lokaler” är skriven av Olstedt år 2003. Ett 
examensarbete som tog upp ett då rådande problem i och med den rådande krisen på den 
kommersiella fastighetsmarknaden. Här utvärderade man snarare varför man tillät så stora 
vakanser istället för att utnyttja ytan till bostäder när läget var så kritiskt som det var. Svaret 
man då kom fram till var att hyressystemet inte tillät en alternativ ombyggnation på grund av 
rent ekonomiska faktorer. Olstedt använder sig av en kvalitativ ansats i form av en ren 
intervjustudie där olika aktörer inblandade i konverteringsprocessen har intervjuats. 
 
Svensson och Ullsten skrev under 2009 examensarbetet “Konvertering av kommersiella 
fastigheter till bostäder”. I detta arbete såg man mer till hur man på bästa möjliga sätt 
genomför en konvertering, vilka framgångsfaktorer som finns för konverteringsobjekt och 
vilka fastigheter som lämpar sig bäst för ändamålet genom att studera olika teoretiska 
ombyggnationer. Även detta arbete jobbar med en kvalitativ ansats med intervjuer som grund 
och sedan mer ingående i en fallstudie. 
 
Rapporter 
Det finns även en del rapporter från faktiska aktörer på marknaden såsom myndigheter, 
forskare och stiftelser som antingen berör frågan kring konvertering eller 
studentbostadsbristen och därav är av vikt för vårt arbete. 
 
På uppdrag av regeringen fick Boverket direktiv om att utarbeta ett underlag för tillämpningen 
av de riktvärden för buller från väg- och järnvägstrafik som bestämts i 
infrastrukturpropositionen (1996/97:53). “Tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid 
planering för och byggande av bostäder” släpptes 2004. I denna rapport ger man 
rekommendationer kring vid vilka situationer avsteg från riktvärden för buller bör kunna 
göras och hur stora avsteg som bör vara möjliga. Man tycker främst att riktvärden för 
ljudnivåer inomhus alltid ska uppfyllas och att en övre gräns på 65 dB (ekvivalent ljudnivå) 
bör sättas på trafiksidan. Boverket kritiserar den s.k. “Stockholmsmodellen” som utvecklats 
via rättspraxis där avsteg kan göras från ljudnivåer på trafiksidan om en tyst sida med 55 dB 
(ekvivalent nivå) kan garanteras (Boverket 2004). 
 
En annan relevant rapport är den som Boverket släppte 2009. “Student söker bostad” 
sammanställdes på uppdrag av regeringen för att få en överblick på studenternas 
bostadssituation. Syftet med rapporten var dessutom att se över tillämpningen av 
byggreglerna samt vilka problem som finns för produktionen av studentbostäder. Rapporten 
är väldigt omfattande och undersökningen har i första hand gjorts genom att referensgrupper 
har diskuterat frågorna som undersökts. Slutsatsen av arbetet är att det allmänt råder en svår 
situation för studenter i landet men främst i Stockholm. Stora årskullar och lågkonjunktur har 
gjort att många har börjat studera samtidigt som nyproduktionen av studentbostäder har varit 
låg. Boverket efterlyser en mer effektiv plan- och byggprocess samt att tillfälliga lösningar 
vid terminstart måste kunna göras. Byggreglerna nämns som en påverkande faktor för 
produktionen av studentbostäder men i slutändan anser Boverket inte att just byggreglerna i 
sig är anledningen till återhållsam produktion. Boverket kommer dock fram till att nya 
studentbostäder är för dyra att producera och att något måste göras. De anser att alternativa 
lösningar måste utredas för att produktionen av studentbostäder ska tillfredsställas (Boverket 
2009). Vi anser att konvertering av lokaler till studentbostäder skulle kunna vara en alternativ 
lösning.  
 
På uppdrag av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) har KTH-forskarna Göran 
Cars, Thomas Kalbro och Hans Lind 2013 gett ut rapporten “Nya regler för ökat 
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bostadsbyggande och bättre infrastruktur”. Man har genom diskussion med en referensgrupp 
som företrätts av marknaden kommit fram till ett antal slutsatser. Ett antal av dessa är av vikt 
för vårt arbete. Det gäller främst diskussionen kring byggherrens delaktighet i beslut gällande 
planprocessen för att effektivisera förfarandet, en analys gällande hur långt 
överklagandemöjligheterna ska få sträcka sig samt i vilken utsträckning byggregler för buller, 
tillgänglighet och luftkvalitet är positivt eller negativt för byggandet. Man menar bland annat 
att hushållen själv ska få avgöra vilka kvalitéer man anser avsevärda för just dem (Cars m.fl. 
2013). 
 
Sveriges förenade studentkårer släpper en bostadsrapport för Sveriges studentstäder varje år. 
För 2013 visar rapporten att behovet i Stockholm är akut. Under första kvartalet uppger SFS 
att det tillkom 95 studentbostäder i området, vilket skulle motsvara en årlig ökning på ca 
380st (SFS 2013). 
 
På uppdrag av regeringen gav Boverket även ut en relevant rapport för 
studentbostadsbyggandet under 2013 där man utvärderar befintliga regler samt undersöker 
alternativa förändringar av dessa. - “Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och 
studenter”. Det diskuteras ett antal åtgärder där eventuella avsteg från kraven på buller och 
tillgänglighet är mest relevanta för vår rapport. Slutsatsen som dras är att avsteg från 
tillgänglighet inte ska få göras men diskussion förs huruvida enkelsida lägenheter ska få 
byggas med en ekvivalent ljudnivå vid fasad (utomhus) på 60 dB (Boverket 2013). Rapporten 
ledde i slutändan till att regeringen genomför följande ändringar som träder i kraft 1/7 - 2014: 
Avsteg från kraven på tillgänglighet ska beviljas vid ändring av byggnad när en bostad på 
högst 35 kvm inreds på vind. Tidsbegränsade bygglov ska få förlängas från 10 till 15 år. 
Tekniskt samråd vid flytt av byggnad ska inte längre vara obligatorisk. Översiktsplanen ska 
visa hur man tänkt tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder (Regeringen 2013). 
 
SSSB kom med en rapport från 2013 “Färre hinder - fler studentbostäder”. I denna rapport 
har Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) jämfört de politiska förutsättningarna för 
nyproduktion av studentbostäder i de nordiska huvudstäderna genom att skicka ut enkäter till 
olika aktörer i varje stad. Bostadsbristen för studenter är i dessa städer, sett till kötider, inte 
lika allvarlig som den är i Stockholm. Rapporten belyser vilka byggregler och ekonomiska 
styrmedel som ges till studentbostadsbyggande i respektive land för att visa på skillnaderna 
mellan dem. Även om denna rapport enbart behandlar nyproduktion anser vi att den är 
relevant då vissa punkter som diskuteras, främst byggregler och ekonomiska styrmedel är 
frågor som man behöver beakta vid en ombyggnation. (SSSB 2013) 
 
SSSB kom med även med en rapport i april 2014 “Fler studentbostäder - en förutsättning för 
Stockholm som kunskapsregion”. I denna rapport görs en enkätundersökning bland 
högskolerektorerna i landet. Undersökningen fastställde att bostadsbristen i staden hämmar 
universiteten. SSSB trycker på ett antal problempunkter som man anser måste förändras för 
en fortsatt utveckling. Det gäller främst att man vill effektivisera plan- och 
bygglovsprocesserna, förenkla byggregler, återinföra ekonomiska stimulanser och satsa mer 
på permanenta lösningar. (SSSB 2014)  
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2. Metod 
I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt arbetet utförts på. Från vilka intervjumetoder 
som använts och motiveringen för dessa till att avslutas med en beskrivning av de intervjuade 
samt en kort förklaring till varför dessa tillfrågats. 
 
Arbetet inleddes med en datainsamling där information hittades genom att läsa rapporter, 
relevanta artiklar och tidigare arbeten. För att finna tidigare uppsatser inom ämnet användes 
främst Google Scholar och KTHBs databas. En avgränsning gjordes till att enbart ha med 
magister- eller masteruppsatser som är publicerade efter år 2000. De artiklar som har använts 
har begränsats till att vara från Svd, DN och branschmässiga tidningar för att kunna hålla en 
hög pålitlighet. De rapporter som använts har begränsats till att vara från 2004 och framåt av 
en trovärdig författare.  
 
Val av forskningsmetod beror på den frågeställning som ska besvaras (Björkqvist 2012). Det 
finns kvalitativa och kvantitativa metoder. I vårt arbete har vi valt att använda oss av en 
kvalitativ ansats. Valet grundas i att vår frågeställning är av den typen som besvaras bäst med 
en kvalitativ metod då det rör sig om olika aktörers värderingar och uppfattningar. Att tidigare 
arbeten på området också valt att använda sig av denna metodik stödjer vår ansats.  
 
Den kvalitativa metod som vi valde att använda oss av var intervjuer. Vid utformningen av 
intervjufrågorna valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att vi 
inte har utarbetat specifika frågor utan snarare frågeområden (se bilaga 1). Tanken är att vi 
ska fånga intervjupersonens verklighet och undvika de vanliga problemen med intervjuer 
såsom att de lätt kan vinklas och intervjupersonerna lätt kan ledas. För att undvika detta och få 
högsta möjliga validitet i svaren har vi även valt att försöka ställa så öppna frågor som 
möjligt. 
 
Målet med intervjuerna var att få en djupare bild om hur de olika aktörerna på marknaden ser 
på konvertering av lokaler till studentbostäder, om de ser det som ett komplement för att lösa 
bristen och vilka faktorer som håller nere antalet projekt. Valet av intervjupersonerna gjordes 
med målet att de olika delarna av konverteringsprocessen skulle tas med.  
 
Inför intervjuerna hade samtliga personer fått ett underlag skickat till sig på förhand. 
Underlaget bestod av en kort sammanfattning om oss själva, ämnet och vad syftet med arbetet 
var. Intervjuerna har spelats in och därefter förts över till textform för vidare analys. Då 
tanken var att framställa den allmänna åsikten på marknaden, valde vi att inte citera någon av 
de intervjuade rakt av. Vi upplyste de intervjuade om detta innan varje intervjutillfälle vilket 
vi tror resulterade i att vi fick ärligare och mer specifika svar. 
 
Vi började med att försöka få tag på personer som är inblandade i konverteringsprojekt i 
dagsläget. Familjebostäder har planer på att bygga om i Älvsjö varpå vi kontaktade deras 
projektutvecklingsavdelning för att höra hur de kommer fram till om en satsning på en 
ombyggnad ska göras eller ej. Några som kommit längre i sin konverteringsprocess är 
Svenska Bostäder som är igång med ombyggnationen av gamla S:t Görans gymnasium vid 
Fridhemsplan. Vi fick kontakt med Mats Åhlander, ansvarig projektledare. Vi besökte 
byggplatsen och fick en bra insikt i konverteringsprocessen. ALM Equity specialiserar sig på 
förädling av fastigheter och får anses som specialister inom detta område. Vi kom i kontakt 
med Louise Eklund, fastighetsutvecklingschef, och fick en uppfattning gällande deras åsikter i 
frågan. För tillfället har ALM Equity ett pågående projekt vid Telefonplan där de ska 
konvertera delar av LM Ericssons K-märkta kontor till bostadsrätter för förstagångsköpare. 
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NAI Svefa är konsulter inom fastighetsbranschen. Vi noterade att de även hade en 
fastighetsutvecklingsavdelning med expertis i hela processen vid förädling av fastigheter, från 
ändring av detaljplan till genomförande. Vi ansåg att en intervju med en part som har en 
objektiv syn på marknaden är av stor vikt. Vi fick möjlighet att intervjua Mattias Leksell, 
affärsområdeschef inom fastighetsutveckling. 
 
SSSB är en stiftelse som är skapad av studenter för att erbjuda studenter bostäder. Stiftelsen 
har ändamålet att uppföra, förvärva, äga och förvalta studentbostäder. Att de är insatta i 
studentbostadsbristen är självklart och vi valde därför att prata med deras VD Chris Österlund 
för att få en bättre insikt i detta och höra deras åsikt angående konvertering av lokaler till 
studentbostäder. 
 
Det var viktigt för oss att få prata med en myndighet. Vi fick kontakt med 
Exploateringskontoret för Stockholm stads kommun som har ansvaret för förvaltning och 
exploatering av stadens mark. Vi pratade med Margareta Catasús och Maria Jansson för att få 
en bättre bild av vad Stockholm stad och Exploateringskontoret tycker om konvertering. 
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3. Teori & Hypoteser 
I detta kapitel har ett antal faktaavsnitt tätt relaterade med olika steg i 
konverteringsprocessen presenterats för att läsaren ska få en bra bild av hur en konvertering 
från lokal till bostad går till samt för att läsaren ska få en så bra grund som möjligt till 
resultat- och analysavsnittet.  

3.1 Planprocessen 
Kommunen ansvarar för att samhällets utveckling sker på ett så lämpligt sätt som möjligt. För 
att möjliggöra detta måste varje kommun ha en översiktsplan som i stora drag visar hur de vill 
främja långsiktig utveckling (3:1-2 PBL). Denna plan ska fungera som en vägvisare för 
kommunen huruvida man ska bevilja bygglov och hur man ska reglera mer specifik planering. 
För att vidare säkra samhällets utveckling har kommunen fått monopol på att bestämma hur 
användningen av mark- och vattenområden samt bebyggelse i kommunen sker (4:1 PBL). 
Denna plan kallas för detaljplan och är rättsligt bindande, till skillnad från översiktsplanen. 
Med denna plan ska kommunen bestämma hur all mark inom området ska användas (4:5 
PBL). Antingen anger man en specifik användning, t.ex. “kontor” eller så anges en 
kombination av användningar för att underlätta för framtida ändringar. 
 
Då kommunen har monopol på hur marken ska användas måste en ny detaljplan upprättas om 
en lokals användning ska ändras från t.ex. kontor, skola, handel eller industri till bostäder om 
den mark som byggnaden står på inte är avsedd att användas till bostäder i gällande 
detaljplan. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan kan antingen startas på eget initiativ av 
kommunen men allt som oftast vid konvertering startas den av de som vill förädla den 
fastigheten som rymmer konverteringsobjektet.  
 
Planprocessen kan delas upp i följande steg:  
 
Initiering – Utredning – Samråd – Granskning – Antagande  
 
1. Initiering.  
Denna fas innehåller de moment som sker innan den lagreglerade delen av planprocessen tar 
vid. I samband med konvertering startar den oftast med att aktören som vill förädla den 
fastigheten som rymmer konverteringsobjektet söker om planbesked. Kommunen måste då ta 
ställning till om planarbete skall startas eller ej inom fyra månader. Efter att planbesked har 
givits och en ny detaljplan ska tas fram undersöker kommunen om ett planprogram behöver 
tas fram eller ej.  
 
2. Utredning. 
Relevant information samlas in för att avgränsa området och för att kunna göra en bedömning 
om planen antas medföra betydande miljöpåverkan på området. Om kommunen ansett det 
nödvändigt att ta fram ett program tas det fram parallellt och innefattar främst förslagets 
utgångspunkter och mål för att underlätta planarbetet. Om ett program tagits fram har man ett 
samråd för det.   
 
3. Samråd. 
Ett samråd av detaljplaneförslaget måste enligt lag äga rum. De som ska få chans att yttra sig 
är länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda kommuner och andra sakägare. Tanken med 
samrådet är att alla berörda parter ska få chans att påverka förslaget och komma med viktiga 
synpunkter och information om det aktuella området.  
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4. Granskning.  
Det planförslag som kommunen har tagit fram måste presenteras och de som berörs av den 
måste få en chans att se förslaget innan ett godkännande kan ske. Granskningen måste vara 
uppe i minst tre veckor. 
 
5. Antagande.  
Efter förslaget har varit uppe för granskning beslutar kommunfullmäktige om planen ska 
antas eller ej. De personer vars synpunkter inte tillgodosetts blir kontaktade. Om planen antas 
vinner den laga kraft om inte beslutet överklagas inom tre veckor.  
 
Detta är det vanligaste sättet att ta fram detaljplaner. Det kallas för normalt förfarande och 
processen tar allt som allt ca 18 månader i Stockholm (Stockholm stad 2014). Ett 
överklagande går till Länsstyrelsen och för att få överklaga måste man ha lämnat in åsikter 
under detaljplaneprocessen. Länsstyrelsens beslut kan sedan överklagas till mark- och 
miljödomstolen. 
 
Till skillnad från normalt förfarande finns även enkelt förfarande. Detta får göras om 
detaljplaneförslaget överensstämmer med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsutlåtande enligt 5:7 PBL samt uppfyller något av de villkor som radas upp i 
sjunde paragrafen. Vid konverteringsfall är det första punkten som blir relevant. De villkor 
som är uppradade där är att planförslaget inte ska vara av stor vikt, inte vara av principiell 
betydelse, inte medföra betydande miljöpåverkan och att den saknar vikt för allmänheten. När 
detta är fallet kan arbetet med ny detaljplan förenklas avsevärt och tiden för denna process 
ligger på ca sex månader. Vid enkelt förfarande förenklas steg två och fyra ovan. Efter ett 
positivt planbesked börjar direkt arbetet med ett planförslag och ett plansamråd äger rum. 
Istället för en utställning/granskning underrättas sakägare direkt och får två veckor på sig att 
lämna in synpunkter.  

3.2 Bygglov 
Bygglov krävs alltid när en byggnad inreds eller utformas för ett väsentligt annat ändamål, 
även om det är tillåtet för det nya ändamålet i en detaljplan. Det betyder att om man ska ändra 
användningen från lokal som rymt kontor till bostad måste bygglov sökas. Detta eftersom att 
det endast är användningsområdet som man syftar till (PBL 9.2). 
 
Vad lagstiftaren menar med väsentlig ändrad användning går att tyda ur rättspraxis. De 
exempel som tagits upp är förändring av garage till lokal, cafeinrättning i bostadshus samt 
ändring av fabriksbyggnad till detaljhandel. I tidigare praxis har det även tagits upp att 
ändring från bostäder till kontor har ansetts som väsentlig annan användning. 
 
I bygglovsprocessen måste byggherren visa att han uppfyller de egenskapskrav som ställs på 
en byggnad. Vid ombyggnad är det som nämnt oftast tillgänglighets och bullerkravet som är 
de krav som diskuteras. Byggnadsnämnden avgör om ett startbesked kan ges utifrån om man 
anses kunna klara kraven, se mer avsnitt 3.4 Byggregler.  
 

3.3 Hyressättningssystem 
I Sverige råder det idag olika regler vid uthyrning av lokal och vid uthyrning av bostad. Vid 
uthyrning av lokaler råder marknadshyror. Detta betyder att hyran bestäms av utbud och 
efterfrågan. Hyresvärden och hyresgästen kommer överens om vilken hyra som gäller för den 
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specifika lokalen. Vid uthyrning av bostäder gäller däremot bruksvärdessystemet. Det innebär 
att man enligt lag inte har möjlighet att ta ut vilken hyra som helst för en bostadslägenhet. 
Syftet är att likna ett marknadssystem samtidigt som det ska trygga hyresgästens 
besittningsskydd samt skydda mot drastiska hyreshöjningar. I praktiken fungerar det som att 
om hyresvärden och hyresgästen/hyresgästföreningen inte är överens om hyran så ska den 
fastställas till ett skäligt belopp enligt 12:55 JB. Där står det vidare att hyran inte är att ses 
som skälig om den är påtagligt högre än hyror för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet 
är likvärdiga. En påtagligt högre hyra brukar är att anses som en hyra vilken överstiger nivån 
med mer än 5 % (SOU 2008:38 s. 457). Bruksvärdet för en lägenhet bestäms med hänsyn till 
lägenhetens standard, kvalité och service. Viktiga faktorer som påverkar bruksvärdet blir 
därför lägenhetens storlek, modernitet, gemensamma utrymmen såsom tvättstugor, närhet till 
centrum, affärer och hur bra förbindelserna är i området. När man prövar hyressättningen ska 
man alltså jämföra med lägenheter i närområdet med likaställt bruksvärde.  
 
Sedan 2011 års lagändring ska de kommunägda bostadsföretagen drivas efter affärsmässiga 
principer. Syftet var att neutralisera den snedvridna marknad som skapats av att allmännyttan 
tidigare inte hade ett vinstsyfte och kommunerna direkt eller indirekt hållit sina bostadsbolag 
vid liv via skattepengar. Resultatet medför att kommunerna inte kommer att kunna ta lägre 
hyra än privata aktörer i framtiden. Lagändringen medförde dessutom att det inte längre bara 
är allmännyttans hyror som är normerande utan nu kan även privata bostadsföretags hyror 
gälla som jämförbart objekt om dessa hyror är kollektivt förhandlade. 
 
Stockholms hyresmarknad 
I Stockholm kan en områdesindelning av hyresmarknaden förklaras med ABCD lägen. 
Utifrån ett antal olika faktorer kategoriseras olika fastigheter in i olika lägen där A-läge 
motsvarar bästa läge och D-läge motsatsen. Användningen styr vilka faktorer som påverkar 
hur bra läge fastigheten har. En fastighet kan således ligga i ett A-läge för bostad men ett D-
läge för kontor såsom Bromma, se tabell 1 nedan.  
 

Tabell 1, Hyror i kr/kvm/år från två olika områden, ett innanför tullarna och ett utanför. 
(Källa: Datscha.se (Newsec) april 2014) 

Bromma   Hyra   
 Läge Låg Medel Hög Vakansgrad 
Bostad A 1868 2023 2178 0 % 
Kontor B 900 1200 1700 15 % 
Butik D 800 2000 3000 3 % 
      
Gamla Stan   Hyra  Vakansgrad 
 Läge Låg Medel Hög  
Bostad AA 2137 2293 2346 0 % 
Kontor A 2200 2700 3200 5 % 
Butik AA 2000 4000 8000 1 % 
 
Hyresregleringen gör att det på många ställen i Stockholmsområdet inte går att jämföra de 
hyresintäkter som man får in från bostäder jämfört med de man får in via andra typer av 
lokaler, se tabell 2 nedan. Den marknadsmässiga kontorshyran och butikshyran är dock 
väldigt lägeskänslig och varierar kraftigt i Stockholmsområdet. I AA-läge har bostäder väldigt 
svårt att konkurrera med kontor och butiker då hyran för en sådan verksamhet ligger betydligt 
högre i området, 4250 kr/kvm/år respektive 6286 kr/kvm/år, jämfört med bostadshyran som 
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ligger på 2293 kr/kvm/år. Den hyra som normalt tas ut i olika lägen beroende på 
användningssätt åskådliggörs i tabell 2.  
 

Tabell 2, Hyror i olika lägen i medeltal kr/kvm/år i Stockholmskommun efter användning. 
(Källa: Datscha.se (Newsec) april 2014) 

 Bostad Kontor Butik 
AA 2293 4250 6286 
A 2023 2820 3611 
B 1699 2244 2130 
C 1532 1933 - 
D - 1350 900 
  

3.4 Byggregler 
Det finns vissa krav på byggnader enligt svensk lagstiftning. Detta för att säkerställa att 
boendemiljön är hög och att människors hälsa och säkerhet garanteras. Det handlar främst om 
ett antal utformningskrav och några mer tekniska egenskapskrav, se nedan. 
 
”Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 
1.bärförmåga, stadga och beständighet, 
2.säkerhet i händelse av brand, 
3.skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 
4. säkerhet vid användning, 
5. skydd mot buller, 
6. energihushållning och värmeisolering, 
7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, 
och  
9. hushållning med vatten och avfall.” 
 
För att åskådliggöra hur byggreglerna är uppbyggda har 
vi valt att skapa ett schema som kan läsas parallellt med 
texten, se figur 1. Utformningskraven och de ovan 
nämnda tekniska egenskapskraven har samlats i plan 
och bygglagens (PBL) åttonde kapitel. I denna lag 
beskrivs kraven väldigt överskådligt. Istället utvecklas 
kraven vidare i plan och byggförordningens (PBF) 
tredje kapitel där en längre beskrivning finns. I tionde 
kapitlet i samma förordning ges en beskrivning av hur 
dessa krav ska följas. Där står att Boverket får meddela 
de föreskrifter som behövs för att tillämpningen av 
dessa krav ska följas. Dessa föreskrifter finns samlade i 
Boverkets byggregler (BBR). Föreskrifterna i 
byggreglerna ska följas men det finns även allmänna 
råd som inte behöver följas. 
 

 
De föreskrifter som gäller vid konvertering av lokal till bostad utgörs av de allmänna reglerna 
för ändring som finns i BBR 1:22 och de mer specifika reglerna som finns i BBR 3, 5-9 

Figur 1 – Hur byggreglerna byggs 
upp. (Källa: Egentillverkad) 



 

 
11 

kapitel. De allmänna reglerna i BBR har utgångspunkten att det är samma krav vid både 
nyproduktion som vid ombyggnad. Kraven kan dock anpassas och vissa avsteg får göras 
utifrån ombyggnationens omfattning och byggnadens förutsättningar. Förutsättningar för att 
avsteg ska få göras är att byggnaden antas uppnå godtagbara egenskaper, åtgärd med hänsyn 
till tekniska och ekonomiska skäl ska vara oförsvarliga och kulturvärden eller boendevärden 
ska kunna bibehållas (BBR 1:223). Vissa krav kan nämligen vara simpla att uppfylla vid 
nyproduktion och medför då inga extra kostnader medan det vid en ombyggnation blir i 
princip omöjligt och leder till alltför höga kostnader. Anpassningen får dock aldrig leda till 
risk för människors säkerhet och hälsa. 
 
Vid en ändring av byggnad måste man även ta hänsyn till varsamhetskravet och 
förvanskningskravet. Varsamhetskravet syftar till att utformnings- och tekniska 
egenskapskrav ska möjliggöras på ett så varsamt sätt som möjligt. Man ska ta hänsyn till 
byggnadens förutsättningar när man löser de tekniska aspekterna för egenskapskraven. 
Förvanskningskravet gäller byggnader som anses ha ett speciellt stort värde, ur t.ex. 
kulturhistorisk eller konstnärlig synpunkt. Dessa har ett speciellt skydd och om delar av 
byggnaden anses ha ett speciellt värde kan avsteg från utformnings- och egenskapskraven 
göras. Om ett avsteg från något av utformnings- eller egenskapskraven ska göras måste 
byggherren senast vid det tekniska samrådet under bygglovsprocessen redovisa skälen till att 
detta ska göras. 
 
Vid konvertering av lokaler till bostäder är det några utformnings- och egenskapskrav som 
ställer till det mer än andra. Det gäller främst: 
 
Krav på tillgänglighet 
Krav på tillgänglighet regleras i BBRs tredje kapitel. Tillgänglighetskravet har sin största 
motivering i att en femtedel av Sveriges befolkning lider av någon form av 
funktionsnedsättning (Boverket 2014). Boverket anser därför att såväl byggnader som 
stadsbildning ska utformas på ett sådant sätt att de är tillgängliga för alla oavsett fysiska 
förutsättningar. Den största frågan som diskuteras gällande tillgänglighet när studentbostäder 
kommer på tal är våtrummens utformning. Våtrum måste vara utformade på sådant sätt att en 
rullstol ska kunna vändas i rummet, det vill säga det ska lämnas ett fritt utrymme om minst 
1.3 m i diameter. I övrigt regleras även dörrars dimensioner och utformning samt 
utformningen av tomter, maximal/minimal lutning, rampers placering, belysning och 
skyltning, m.m. (BRR 3:11).  
 
Krav på buller 
Bullerkravet regleras särskilt i det sjunde kapitlet i BBR. Byggnader ska vara uppförda så att 
ljud och buller från installationer, hissar, brukare, samt områden inifrån och utanför 
byggnaden minimeras. Detta ska ske på ett sådant sätt att det uppfyller användningsområdet 
för byggnaden och således att de som brukar byggnaden inte störs av ljuden. För att uppnå de 
krav som ställs på buller i BBR har ett ljudklassningssystem skapats. En byggnad måste 
uppnå en viss ljudklassningsnivå med avseende på ett par akustiska krav. Dessa krav gäller 
främst hur ljud sprids i byggnaden, ljud som uppkommer i byggnaden och ljud som 
uppkommer utifrån via trafik. Man kan här uppnå fyra nivåer, A-D. För boendeändamål är C-
nivå minimikravet vilket också motsvarar BBRs krav för buller. För att uppnå C-nivå måste 
man uppfylla vissa riktvärden som finns samlade i SS 25267 för bostäder och SS 25268 för 
lokaler. (BBRs byggregler) Ett exempel på ljudklassningssytemet finns nedan i tabell 3. 
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Tabell 3. SS 25267: Ljudnivån som krävs för att uppnå de olika ljudklasserna 
 (Källa: Svensk standard) 

 Ekvivalentnivå inomhus, dB (A) Maximal inomhus, dB (A) 
Ljudklass A 22 37 
Ljudklass B 26 41 
Ljudklass C 30 45 
Ljudklass D 34 49 
 
I Stockholmsområdet är det främst buller från trafik som spelar in när man bygger nytt, men 
även när man konverterar. Detta eftersom det ofta rör sig om centrala lägen där infrastruktur 
redan är på plats. I infrastrukturpropositionen 1996/97:53 har regeringen kommit fram till 
riktvärden som ska gälla för just trafikbuller. Länsstyrelsen fastställer att riktvärden bör 
tillämpas för alla typer av bostäder även om de tillkommer genom konvertering från lokal till 
bostad (Länsstyrelsen 2007).  
 
Riktvärden: 
- 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus, 
- 45 dB(A) ekvivalentnivå inomhus nattetid, 
- 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), 
- 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
Med ekvivalentnivå menar man en medelljudnivå under en given tidsperiod, oftast ett dygn. 
(infrastrukturpropositionen 1996:97:53)  
 
I Stockholm har dock avsteg från riktvärdena för buller utvecklats via rättspraxis. Dessa 
avsteg går under namnet Stockholmsmodellen och får göras i två olika fall, i och ii: 
 
i - Avsteg från maximalnivå 70 dB utomhus och 55 dB ekvivalentnivå vid fasad får göras. 
Detta med förutsättning att en mindre bullrig sida med betydligt lägre nivåer än 55 dB kan 
skapas för minst hälften av boningsrummen (sovrum/vardagsrum). Man ska i princip uppfylla 
kraven för en så kallad tyst sida (45 dB ekvivalentnivå).  
 
ii - Förutom tidigare avsteg får nu den mindre bullriga sidan ha en ekvivalentnivå på upp till 
55 dB. 
 
Detta betyder i princip att det om man kan uppfylla kraven på ett bra inomhusklimat och kan 
erbjuda en mindre bullrig sida på max 55 dB så uppfyller man Stockholmsmodellen. Som 
nämnt behandlas ombyggnad av lokal till bostad på samma sätt som för nyproduktion. Det 
kan dock ges undantag för kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller studentbostäder 
(Länsstyrelsen 2007). Det gäller främst när man ska bevara det kulturhistoriska värdet och det 
är svårt att lösa det på ett annat sätt rent tekniskt eller om det leder till orimligt höga kostnader 
(förvanskningskravet). Länsstyrelsen och Boverket är dock tydliga med att avsteg från 
inomhusklimatet inte får göras.  
 
Både Länsstyrelsen och Boverket anser att man inte kan betrakta studentbostäder som 
kortidsboende. I sin senaste rapport anser dock Boverket att man borde kunna klassa 
studentbostäder som genomgångsbostäder och därav bör vissa lättnader kunna göras 
(Boverket 2013). Länsstyrelsen anser att om det råder god tillgänglighet till 
utbildningsinstutioner bör enkelsidiga studentbostäder ha över 55 dB ekvivalent ljudnivå på 
fasaden om man kan klara inomhus kraven. (Länsstyrelsen 2007) Ett nytt förslag från 
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Boverket är att man ska kunna ha max 60 dB vid fasad istället vid studentbostäder. (Boverket 
2013) 

3.5 Ekonomiska styrmedel 
Fram till 2007 subventionerade Sverige nyproduktionen av hyresrätter och studentbostäder 
(Boverket 2009). För produktionen av studentbostäder betalades pengar ut till påbörjade 
projekt mellan 2002-2007. Målet med detta system var att detta skulle bidra till billigare och 
fler bostäder. Detta bidrag var dock riktat till byggherren, något som kan anses vara 
principiellt fel då det ligger en risk i att bidragen leder till större vinster för dessa aktörer 
istället för billigare eller fler bostäder. Diskussion uppstod i att byggherrarna anpassar sig 
efter hur systemet är uppbyggt för att uppnå maximal utdelning istället för att bygga på ett 
sådant sätt som egentligen hade varit bäst för den bestämda konstruktionen/fastigheten. Sedan 
investeringsbidraget togs bort har antalet nyproducerade hyresrätter fallit rejält. 
 
I våra nordiska grannländer ser läget annorlunda ut. I Danmark uppgår det offentliga stödet 
för byggandet av studentbostäder till 40-50% av kostnaderna. Det handlar här både om ett 
ekonomiskt stöd för att komma igång med byggandet och ett stöd för kapitalkostnader. I 
Finland erbjuder regeringen dels ett investeringsstöd på 10 % av den totala kostnaden och dels 
förmånliga lån för studentbostadsbolag. I Norge ger regeringen ett stöd för ett tak på 1000 
studentbostäder per år. Stödet är på 250 000 NOK per enhet om totalkostnaden maximalt är 
700 000 NOK per enhet, dessutom ges förmånliga lån (SSSB 2013). Övriga länder i norden 
producerar fler studentbostäder än Sverige för tillfället och har kortare kötider över lag, se 
tabell 4.  

Tabell 4, Statistik studentbostäder – Nordisk jämförelse  
(Källa: SSSB rapport Färre hinder - fler studentbostäder) 

 Sverige Danmark Finland Norge 
Antal studenter 433 540 215 000 310 000 204 727 
Antal studentbostäder 83 000 50 000 35 000 31 529 
Antal byggda 
studentbostäder 2012 

225 562 573 1000. Staten finansierar 
1000st varje år 

Genomsnitt kötid Minst 2 år 
Stockholm 

1 år 
Köpenhamn 

Upp till 1 år i 
Helsingfors 

½ år 

 
Något som inte alltid räknas som en typ av subvention men som fungerar något som det är 
exploateringskontorets markanvisningspolitik. Stockholms kommun äger 70 % av marken i 
kommunen. Kommunen säljer oftast inte mark utan upplåter den med tomträtt som de sedan 
tar en viss avgäld för. Ett sätt att subventionera och försöka få fler att bygga studentbostäder 
är att ta ut en mindre avgäld för denna typ av syfte än vad som hade tagits ut för bostadsrätter, 
kontorslokaler och så vidare. I detta täcks även konvertering in då kommunen tar hänsyn till 
hur marken används för tillfället. Olika kommuner har valt att subventionera olika mycket 
men i regel ligger prisskillnaden på marken som köps för hyresrätter jämtemot bostadsrätter 
på 9-60 % (Boverket 2009). 

3.6 Hypoteser 
Anledningen till att fler konverteringsprojekt inte genomförs är i grund och botten att den 
ekonomiska kalkylen inte går ihop. Det är helt enkelt inte lönsamt. Vår grundläggande 
hypotes är att de flesta aktörer som vi kommer att ta kontakt med kommer att tycka att 
konvertering av lokaler till bostäder skulle kunna vara ett komplement till att lösa den rådande 
studentbostadsbristen. Vi tror dock att de flesta kommer att tycka att vissa delar måste 
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förbättras för att de ska bli ett slagkraftigt komplement. Vi har därför identifierat ett antal 
problempunkter med konvertering av lokaler till bostäder som vi tror leder till att projekten 
inte går att räkna hem. Dessa bygger på de diskussioner som förts i media, de rapporter vi 
tagit del av vid datainsamlingen och den erfarenhet vi har skaffat oss under vår studietid. De 
problempunkter vi tagit fram och som måste förbättras är: 
 
Planprocessen 
För att underlätta konvertering tror vi att en enklare och snabbare planprocess måste 
tillämpas. Många bostadsbolag vill inte ta risken med utdragna processer eller oväntade 
kostnader i planstadiet och drar sig därför från att konvertera. Vid en förenklad och snabbare 
planprocess tror vi att fler aktörer skulle se det som attraktivt att konvertera vilket skulle 
öppna för fler projekt. 
 
Hyressättningssystem 
Vi tror att hyresregleringen gör att bostadsbolag drar sig från att bygga om till studentbostäder 
för att de hyresintäkter man kan få in helt enkelt inte kan mäta sig med hyresintäkter från t.ex. 
kontor eller butik eller intäkterna från bostadsrätter. Detta gäller främst i innerstaden men 
även i kranskommunerna.  
 
Ekonomiska styrmedel 
Vi tror att ett system med ekonomiska styrmedel likt vad som finns i övriga nordiska länder 
skulle driva på konverteringstakten. Detta skulle göra det mer attraktivt att ändra 
användningsområdet för redan befintliga lokaler. 
 
Byggregler 
Vid en konvertering gäller som nämnt samma krav som vid nyproduktion. Vi tror att det kan 
vara svårt att uppfylla alla dessa krav eftersom man inte har samma förutsättningar vid 
konvertering. Vi anser därför att man borde få göra fler avvikelser när man bygger till 
bostäder, speciellt när det är för studenter. Avsteg från dessa krav skulle göra det mer lönsamt 
och attraktivt att bygga om lokaler för studenter. 
 
Oförutsedda kostnader 
Det finns alltid en viss osäkerhet när man investerar i en fastighet oberoende om man bygger 
nytt eller bygger om. När man konverterar en lokal utgår man dock från en befintlig byggnad 
och det finns en risk att det uppstår oväntade hinder i byggnaden som gör det svårare att 
bygga om än det var tänkt. Vi tror att denna osäkerhet avskräcker företag från att bygga om.  
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4. Resultat & Analys 
I detta kapitel redovisas de resultat och mönster som har kunnat tydas utifrån de intervjuer 
som hållits. Först presenteras, i diagramform, vad aktörerna ansett vara de största 
problempunkter vid en konvertering. Därefter har resultatet från intervjuerna samlats i egna 
avsnitt utifrån hypoteserna. Varje resultatavsnitt efterföljs av en analys. Vår grundläggande 
hypotes angående konvertering som ett komplement till nyproduktion presenteras sist. 
Intervjuerna har gjorts med representanter från NAI Svefa, Svenska Bostäder, ALM Equity, 
SSSB, Familjebostäder och Exploateringskontoret. 

 
 

Figur 2 – Antalet aktörer som identifierat en viss problempunkt som svar på vilka faktorer 
som håller nere antalet konverteringar. 

4.1 Planprocessen 
Resultat  
Som syns i figur 2 är alla intervjuade överens om att planprocessen är något som håller nere 
antalet konverteringsprojekt. De flesta uppger att det största problemet med processen är 
tidsaspekten. Man menar det tar orimligt lång tid att ta fram en ny eller ändra en befintlig 
detaljplan. Det handlar ofta om långa ledtider där det inte händer någonting med projektet. 
Några av de intervjuade uppger att kommunen har för få handläggare och att det av denna 
anledning blir en utdragen process.  
 
Osäkerheten rörande om detaljplaneändringen beviljas eller ej är något som nämns av de 
flesta. En planprocess är dyr och vid konvertering bekostar ofta byggherren projektet själv 
vilket gör att denne binder upp stort kapital på en osäker basis. Det finns en stor risk i att 
investera stora summor i ett projekt där det är osäkert om detaljplanen kommer vinna laga 
kraft. För att skydda sig mot detta villkoras köp av dessa fastigheter för konvertering med att 
detaljplaneändringen måste gå igenom för att köpet ska fullbordas. En viss kostnad för att 
driva ändringsprocessen går dock alltid förlorad. De företag som aktivt förädlar fastigheter 
nämner att ett sätt att minimera denna risk är att man lägger ner stora resurser för att 
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undersöka om det ska satsas på ett konverteringsprojekt eller ej. Man säkerställer helt enkelt 
att man har en lösning på alla tänkbara punkter där man kan tänka sig få tillrättavisningar. 
 
Enligt majoriteten av de intervjuade är anledningen till långdragna beslutsprocesser dagens 
system för överklagande. Det nämns att de flesta av dagens detaljplaner i centrala lägen 
överklagas, vilket leder till en utdragen process med större osäkerhet och högre kostnad för 
aktörerna. En aktör nämner också att man kunnat se ett mönster där samma personer 
systematiskt har överklagat flertalet detaljplaner. Alla aktörer är av åsikten att man på ett 
demokratiskt sätt ska bestämma planer, men att man borde utreda i vilken utsträckning 
berörda parter ska få överklaga. Det finns idag väldigt många skeden i vilka man kan 
överklaga en detaljplan och det nämns även här att det är för få handläggare hos länsstyrelsen. 
Genom att bjuda in alla parter som berörs av ett beslut i ett tidigt skede och diskutera 
utformning av en kommande plan kan man oftast finna en lösning där alla parter är nöjda. 
Detta resulterar då i en kortare och mer effektiv planprocess vilket är något som flertalet 
aktörer trycker på.  
 
Ett antal aktörer anger det kommunala planmonopolet som en problematisk faktor. 
Kommunen reglerar enligt deras tycke för mycket i detaljplanerna via alldeles för specifika 
krav som leder till ett ineffektivt markanvändande. Vid konvertering gäller det främst 
användningen av byggnader i detaljplanen. Många anser att regleringen tvingar fram en 
detaljplaneändring som inte hade behövts göras. Ett alternativ som nämns är att det skulle 
kunna räcka med att söka bygglov för att få ändra användningen eller för att bygga 
studentbostäder. 
 
Analys 
Den allmänna uppfattningen vi får från alla intervjuer är att aktörerna önskar ett effektivare 
system som går snabbare och där man har en större möjlighet att påverka beslutet. En åsikt 
som delas av både oss och näst intill alla intervjuade är att planen idag reglerar för mycket 
specifika egenskaper så som utformning och användning. En åtgärd som skulle kunna vara på 
tal är att gå på samma linje som Cars m.fl. diskuterar i “Nya Regler för ökat Bostadsbyggande 
och Infrastruktur”. Det vill säga ett förslag där man tar in de faktiskt byggherrarna eller 
aktörerna från marknaden och involverar dessa i planprocessen. Man tror att dessa skulle 
kunna bidra med åsikter och värderingar så en effektivare detaljplaneprocess bedrivs samt 
bidrar till en mer, från marknadens sida, önskvärd plan. När man går in i specifika detaljer i 
planskedet försvåras och nästintill utesluts möjligheten att konvertera en fastighet på grund av 
de snäva regleringar som sätts. 
 
Om planen hade varit mer öppen för enklare ändring av användningen hade konvertering till 
studentlägenheter kunnat ske i större utsträckning. Självklart ska man inte vara enögd och se 
till att en specifik anledning som konvertering till studentbostäder ska vara avgörande då det 
finns negativa effekter av att ha en plan som inte är lika hårt reglerad. Vår åsikt är inte att man 
ska ändra på kommunens styrande över markplaneringen. Vi anser dock att det måste göras en 
effektivisering där man ser över systemet. Planeringen tar orimligt lång tid och håller inte för 
en utvecklande stad där man söker att tillgodose det bristande bestånd som råder för 
studentbostäder. Om en enklare ändring av planen funnits hade vi haft en större möjlighet att 
använda detta komplement.  
 
Det faktum att aktörer nämner att de ser individer som systematiskt överklagar planer och 
därmed fördröjer processer avsevärt, ibland upp till åratal, anser vi tyder på att systemet har 
sina brister. Vi anser att man bör se över vilka som räknas som sakägare i en fråga. Vi 
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bedömer att syftet med en planprocess är att skydda de bestånd och åsikter som finns 
samtidigt som den ska främja en utveckling på ett naturligt sätt. Idag ser vi en utveckling som 
vi anser är konservativ med motivering i den märkbart långa tid det tar att förändra 
utformningen av fastigheter och stadsutvecklingen i sig. Man måste då fråga sig om man 
hellre ser byggnader stå tomma och därmed värdelösa än ge dem liv och ett fortsatt 
utnyttjande i form av exempelvis studentbostäder. 
 
Man bör även ta fram fler handläggare för överklaganden hos länsstyrelsen, det skulle korta 
ner överklagan ordentligt. 

4.2 Byggregler 
Resultat 
Dagens byggregler är något som fem av de sex intervjuade nämner som något som håller nere 
antalet konverteringar (se figur 2). Man anser att det faktum att byggreglerna är samma för 
ombyggnad som för nyproduktion gör att det blir väldigt svårt att uppfylla BBRs krav. Man 
uppger att vissa avsteg får göras men detta sker väldigt restriktivt. Vid en ombyggnad utgår 
man ifrån en befintlig byggnad med specifika förutsättningar. Speciellt om man konverterar 
från en annan användning kan t.ex. stammar eller fönster vara placerade på ett sådant sätt att 
utformningen inte blir optimal, något som inte hade varit ett problem vid nyproduktion. De 
intervjuade nämner att det är särskilt kraven på buller och tillgänglighet som hämmar antalet 
konverteringsprojekt. 
 
Åsikter gällande om avsteg från byggreglerna ska få göras delar sig något mellan de 
intervjuade. Alla menar självklart att studenter inte ska behöva bo i lägenheter med dålig 
standard men en del uppger dock att större avsteg än vad som tillåts borde kunna ges då det 
rör sig om boende över en kortare period och det finns en stor brist. Andra är av motsatt åsikt 
och tycker att det är en mänsklig rättighet att ha ett acceptabelt boende, där alla ska ha samma 
standard och inga avsteg ska därmed tillåtas. Trots skiljaktigheter gällande huruvida lättnader 
ska ges eller ej är de intervjuade överens om att man tror att fler studentbostäder skulle bildas 
om större avsteg från byggreglerna skulle möjliggöras. Detta eftersom man skulle kunna 
bygga mer effektivt och på så sätt få ut fler lägenheter vid en ombyggnad samt att fler projekt 
skulle anses ekonomiskt försvarbara. Dagens byggregler medför enligt de tillfrågade att 
produktionskostnaderna helt enkelt blir för höga. Detta leder till alldeles för höga hyror vilket 
studenterna inte klarar av och i slutändan att projekt inte genomförs.  
 
När bullerfrågan diskuteras, menar vissa att det inte bör ges avsteg från kravet när det 
kommer till studentbostäder eller konverteringar eftersom det rör sig om något som kan vara 
hälsomässigt skadligt. I motpart till detta uppger andra att det borde ges avsteg då man endast 
bor där en kortare period, omsättningen av hyresgäster i dessa bestånd är stor och att mindre 
avsteg från kravet inte skulle skada individens hälsa. Man nämner att avsteg får göras 
gällande buller om fastigheten har en tyst sida men att detta oftast leder till en ineffektiv 
ytanvändning och blir speciellt problematiskt vid en konvertering. Man söker en mer effektiv 
lösning som tillåter en större exploateringsgrad. Vissa aktörer menar på att så länge man 
uppfyller inomhuskrav bör inte fasadnivåer spela särskilt stor roll. Man menar på att kravet att 
man måste uppnå 55 dB utomhus vid fasad är ett resultat av att man måste kunna ha öppet 
fönster för vädring. Det är dock så höga krav på ventilation att man kanske inte behöver vädra 
på samma sätt som man behövde förr. 
 
När tillgänglighetsfrågan diskuteras, uppger de flesta att kravet hämmar en yteffektiv 
konvertering. Den regelutformning som Norge valt att tillämpa är ett alternativ som uppges 



 

 
18 

borde kunna fungera i Sverige. Genom att bygga en viss procentsats av beståndet 
tillgänglighetsanpassat och ha tillgänglighetsanpassade besökstoaletter på varje våning menar 
man att kraven tillgodoses på ett rimligt sätt. I och med detta skulle projekt kunna byggas på 
ett bättre sätt med effektivare exploateringsgrad och därmed mer ekonomiskt hållbart. 
 
Flertalet av de intervjuade nämner att stora delar av det äldre bestånd som används idag inte 
uppfyller de krav som ställs på en ny bostad och att man inte ser någon speciellt stor 
efterfrågan på dagens krav eller upplever att studenten hämmas av att dessa krav inte uppfyllts 
i det äldre beståndet.  
 
Några av de intervjuade påpekar också att osäkerheten i vilka avsteg som får göras hämmar 
antalet studentbostadsprojekt. Det är lite otydligt vilka avsteg som får göras, om man vill göra 
avsteg prövas detta från fall till fall och att det handlar mycket om vilken tjänsteman som 
handahar frågan. En större tydlighet i denna process efterfrågas.  
 
Analys 
Vår sammantagna uppfattning kring denna fråga är att det främst är kraven kring buller och 
tillgänglighet samt den osäkerhet som finns kring vilka avsteg som faktiskt får göras som 
aktörerna identifierar som hämmande. Aktörerna är väldigt noggranna med att uttrycka sig 
politiskt korrekt när man pratar om avsteg från byggreglerna och menar att det är en känslig 
fråga då man självklart inte vill diskriminera en särskild grupp människor. Detta gäller främst 
tillgänglighetsfrågan, men även bullerfrågan till viss del.  
 
 
Samma byggregler tillämpas för nyproduktion som ombyggnation. Aktörer pekar på att 
bristen av nyproducerade studentbostäder har sin grund i att kraven inte gör det möjligt för 
den ekonomiska kalkylen att gå ihop. Om då konvertering, där vi bygger utifrån andra 
förutsättningar än nyproduktion, ska tillämpa samma regler blir det ännu svårare att få ihop 
den ekonomiska kalkylen. Vi är av åsikten att man ska kunna tillämpa byggreglerna på ett 
ännu mer selektivt sätt när det kommer till konvertering. Vi menar då inte på ett sådant sätt att 
det skulle vara hälsomässigt skadligt eller att det skulle åsidosätta en grupp personer men att 
man skulle få göra avsteg i med tanke på att förutsättningarna inte är likvärdiga. 
 
I Boverkets förslag på förändringar av byggreglerna - ”Förslag på reglerändringar för fler 
bostäder åt unga och studenter” har man utrett det system som många av de intervjuade 
aktörerna föreslår, 20 % tillgänglighetsanpassade bostäder i en byggnad och resten 
besökstillgängliga. Boverket fastslår dock att en ändring av kraven på tillgänglighet inte 
skulle medföra en speciellt stor vinning och att man därför inte bör få göra avsteg från kravet. 
Detta med motivering i att reglerna är viktiga med hänsyn till funktionshindrades möjlighet 
till ett studentliv. Boverkets slutsats går emot den allmänna uppfattningen hos de aktörer vi 
intervjuat som uppger att tillgänglighetskravet utgör ett stort problem och är en av de 
avgörande faktorerna till att yteffektiva bostäder inte kan skapas och att de ekonomiska 
kalkylerna inte går ihop. Detta slår speciellt hårt mot konverteringsprojekt då man utgår från 
specifika förutsättningar. Vi förstår att man måste se till den del av befolkningen som behöver 
tillgänglighetsanpassade bostäder men vi ställer oss frågande till om verkligen alla bostäder 
behöver vara anpassade. Vi är av ett akut behov av studentbostäder i dagsläget och aktörer 
uppger att en högre exploateringsgrad skulle kunna skapas om avsteg skulle få göras enligt 
den modell som används i andra nordiska länder. 
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De flesta aktörer som intervjuats uppger att studentbostäder borde anses som ett 
korttidsboende. Det överensstämmer med det som tas upp i SSSBs rapporter där man nämner 
att det är en bostad i vilken man bor en kortare period. Länsstyrelsen och Boverket, i 
rapporten “Student söker bostad” går dock emot detta och säger att det inte får anses som 
korttidsboende utan permanentboende. I Boverkets senaste förslag på ändringar av BBR ger 
de dock en annan syn på detta och säger att Studentbostäder är en genomgångsbostad där man 
enbart bor en kortare period och att detta är anledningen till varför förslagen på avsteg tas 
fram. Detta bekräftar den otydlighet i byggregler, samt vilka avsteg som får göras som många 
av våra intervjuade nämner. 
 
Efter diskussioner med varandra och våra klasskamrater gällande frågan kring bullerkraven är 
alla av avsikten att man borde kunna göra avsteg när det kommer till studentboende. Vi 
grundar detta i största del på att studenter endast bor i lägenheten en kortare tid och om man 
dessutom får bo centralt eller nära campus så är det inget som stör i dagsläget. Dessa åsikter 
är i linje med många av de diskussioner som de intervjuade förde. Vi tycker att det är 
bullernivån på insidan av fasaden som är den väsentliga och så länge den uppfylls tror vi inte 
att buller skulle påverka studenten på ett negativt sätt. Om en följd av detta skulle vara att det 
möjliggjordes fler studentboenden, speciellt via konverteringar till studentboenden i attraktiva 
lägen ser vi det som ett positivt avsteg. Vi anser att de positiva effekterna skulle väga över de 
negativa i denna fråga. 
 
Sammanfattningsvis efterfrågar marknaden inte de krav som ställs och en lättnad på dessa 
regler, när det kommer till konvertering och studentboenden, skulle öppna för fler 
konverteringar och därmed öka byggnadstakten. 

4.3 Hyressättningssystem 
Resultat 
Hyressättningssystemet är något som kommit på tal under varje intervju men de som 
intervjuats har varit överens om att de inte tror att endast en ändring i detta system skulle leda 
till att flera konverteringsprojekt skulle möjliggöras. Endast 2 av 6 intervjuade ser det som en 
faktor som håller nere antalet konverteringar (se figur 2). Den främsta anledningen till detta är 
att en hyreshöjning inte är möjlig med hänsyn till studentens betalningsförmåga.  
 
Vissa menar dock att en ändring till ett marknadsvärdessystem för bostäder skulle vara det 
som behövs för att skapa en attraktivitet på byggnadsmarknaden, men att man då måste 
underlätta och stödja studenten ekonomiskt för att möjliggöra en sådan höjning. En annan del 
av de intervjuade uppger att hyrorna ändå ligger på en marknadsnivå utanför tullarna och en 
höjning av hyran endast skulle kunna ske i innerstan. 
 
De flesta intervjuade nämner att läget är en av de absolut viktigaste faktorerna för att en 
konvertering från lokaler till bostäder ska vara möjlig. Det nämns att möjligheterna främst 
ligger i kranskommunerna och inte i innerstan. Många nämner också att det råder en låg risk 
att satsa på hyresrätter eller studentbostäder i allmänhet då man vet att efterfrågan alltid är hög 
vilket gör att vakanser aldrig förekommer. Att just förhållandet med att hyran i Stockholm 
generellt är lägre för bostäder än för andra typer av lokaler nämns inte som en speciellt 
återhållande faktor för antalet konverteringar. Det nämns att det finns en potential i 
kranskommunerna ändå.  
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Analys 
Vår sammantagna bild är att en ändring av hyressättningssystemet inte är någon aktuell åtgärd 
för att få en ökad ombyggnadstakt vilket i största hand motiveras av studentens begränsade 
plånbok. De flesta nämner att det finns andra faktorer som är viktigare. Något som nämns av 
de flesta som intervjuats och även i båda SSSBs rapporter. Vi tror dock ändå inte att hyrorna 
skulle ändras på ett sådant markant sätt så att det skulle påverka den ekonomiska kalkylen 
avsevärt.  
 
Om man skulle besluta sig för att släppa hyresregleringen tror vi att detta måste ske i 
samarbete med ett införande av någon form av ekonomiskt stöd till studenten för att stödja 
dennes situation.  
 
De flesta aktörer nämner som sagt läget som en viktig faktor för ett konverteringsobjekt. Detta 
beror på att hyresvärden i allmänhet ofta kan få in större hyresintäkter vid andra 
användningssätt än bostäder, se avsnitt 3.1, Stockholms hyresmarknad för faktiska 
hyressiffror. Vi kan konstatera att så länge hyresnivån för butiker och kontor ligger på en 
högre nivå i ett område kommer det inte ske några konverteringar i en byggnad om dess 
förutsättningar av någon anledning inte är sämre än resterande bestånd i samma område. De 
flesta är eniga om att det mest aktuella området för konvertering är i kranskommunerna. Detta 
är helt enkelt av den enkla anledningen att man börjar kunna ta lika hög hyra för 
bostadsändamål som vid en annan användning, vilket syns i tabell 1 & 2 i avsnitt 3.1.1 
Stockholms hyresmarknad. Även om bostäder ofta har en lägre hyra än butiker kan vissa 
fastighetsägare välja att konvertera ändå eftersom det anses som en mycket säkrare 
investering. Vakanser på bostäder är i Stockholmsområdet obefintlig medan vakanser hos 
kontor- eller butikslokaler varierar med konjunkturen och i olika delar av staden. Detta talar 
för samma slutsats som kunde dras ur Svensson och Ulstedt från 2009 vilka gjorde en djupare 
studie angående geografiska områden där konvertering kan vara slagkraftigt och kom fram till 
att det rör sig om främst områden där det är AA-läge för bostad men C/D-läge för kontor eller 
butik, det vill säga främst i närförorterna. 
 
Vi kan dock se att det finns konverteringsprojekt som av olika anledningar frångår den ABC-
lägesmodell som nämns ovan. S:t Görans gymnasium är ett bra exempel på detta. 
Konvertering möjliggörs eftersom att den befintliga byggnaden har en kulturmärkning som 
skyddat byggnaden. Hade man haft fria händer att konvertera till vad man önskat hade 
förmodligen resultatet blivit kontorslokaler då man kan ta ut en högre hyra eller bostadsrätter 
där man kunnat få in stora intäkter direkt. I och med kulturmärkningen av fasaden blir 
konvertering till butiker, kontor eller bostadsrätter inte särskilt attraktiv, men en ändring till 
studentlägenheter är genomförbar på ett både tekniskt och ekonomiskt sätt. Vi tror att just 
kulturmärkta byggnader såsom S:t Görans gymnasium kan vara speciellt lämpliga för 
konvertering om man kan lösa de byggnadstekniska problemen. Ofta får man genom 
förvanskningskravet göra avsteg från vissa byggregler vid dessa projekt, vilket också kan 
underlätta en ombyggnad. Det bör vara angeläget för kommunen att arbeta aktivt för att hjälpa 
till att möjliggöra konvertering i dessa byggnader istället för att byggnaderna ska stå tomma 
och förfalla. 

4.4 Ekonomiska Styrmedel 
Resultat 
Flera intervjuade nämner att det byggdes mer innan det tidigare subventionssystemet togs 
bort. Man nämner dock att ett subventionssystem ofta påverkar marknaden på ett negativt sätt 
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i längden då det ger en snedvriden marknad som inte följer sin naturliga utveckling. När 
systemet sedan tas bort blir det väldigt svårt att få ihop den ekonomiska kalkylen. 
 
Den generella inställningen är att ett subventionssystem inte är den bästa lösningen för att öka 
antalet konverteringar av lokaler till studentbostäder. Motiveringen till detta ligger i att det 
finns faktorer som är mer avgörande. Det gäller främst byggreglerna och planprocessen, som 
man föredrar en ändring av istället. På tal kommer också att andra länder i Norden har 
generösa subventionssystem och att deras bestånd av studentbostäder är större per studerande 
än Sveriges, se avsnitt 3.5 Ekonomiska styrmedel. Dessa har exempelvis inte heller samma 
höga krav för byggregler. 
 
Det påpekas dock att vi har ett väldigt bristande bestånd för tillfället och att ett 
subventionssystem skulle göra att fler studentbostäder skapas på kort sikt. Ett problem med de 
tidigare subventionerna menar man var att pengar hamnade hos byggherren snarare än att fler 
och billigare bostäder byggdes. Ett sätt att undvika detta och skapa ett bättre 
subventionssystem uppges vara att stödja studenten direkt genom att staten bidrar med ett 
bostadsbidrag, vid ett sådant system skulle man även kunna höja hyrorna. Flera påpekar att 
det handlar om att det måste finnas ekonomiska förutsättningar för studenten och att det finns 
ett visst ansvar. Ska studentbostäder byggas efter alla de byggregler blir 
produktionskostnaden högre vilket i sin tur medför högre hyror. Vid ett subventionssystem 
skulle då projekten kunna räknas hem på ett fördelaktigt sätt vilket många menar inte är 
möjligt i dagens läge. 
 
Analys 
Om ett subventionssystem skulle införas tror vi att en större produktion av studentbostäder 
genom konvertering såväl som nyproduktion förmodligen skulle ske. Huruvida vilken part av 
efterfrågan eller utbudet som skulle tilldelas subventionen för maximal effekt går att 
diskutera, likt vad som görs i rapporten ”Student söker bostad”, då båda har sina brister och 
fördelar. Det skulle kunna vara lösningen för att färdigställa de studentbostäder som saknas i 
dagsläget. Vi tror att tillämpningen av ett subventionssystem skulle vara lösningen om man 
ser frågan ur ett kortsiktigt perspektiv. Skulle man välja att införa ett subventionssystem tror 
vi att man bör stödja studenten. Det är den linjen de flesta av våra intervjuade håller och även 
det som tas upp mest i olika rapporter. Likt vad sägs i Boverkets rapport “Student söker 
bostad” är bostadsbidrag och hyresgarantier ett hett förslag.  
 
Vi tror däremot att återinförandet av ett subventionssystem, om än utformat på annat sätt än 
det tidigare, inte är en hållbar lösning som stödjer utvecklingen när man ser frågan ur ett 
längre perspektiv. Vår åsikt är att vi i slutändan fortfarande kommer ha problemet med att 
studentbostäder inte byggs på ett yteffektivt sätt om byggreglerna inte ändras. Det skulle vara 
konservativt att tro på en lösning där man skjuter de verkliga problemen som uttrycks i 
intervjuerna åt sidan. 
 
Risken finns också att vi kommer återuppleva samma scenario som när subventionerna 
avreglerades 2007, det vill säga att produktionen stannar helt den dagen vi tar bort systemet 
igen och vi kommer då med största sannolikhet befinna oss i samma sits vi gör idag. Vi söker 
en hållbar förändring som kan införas och sedan fortgå över en längre tidsperiod. Problemet 
ligger snarare i att det faktiskt är för dyrt att bygga med de regler och den planprocess som 
finns idag. Vi anser att man bör se över dessa snarare än att förlita sig på ett system där stat 
och kommun är den direkta anledningen till att produktion sker. 



 

 
22 

4.5 Oförutsedda kostnader 
Resultat 
Oförutsedda kostnader nämner de flesta av de intervjuade som ett av de största riskmomenten 
vid konverteringsprojekt. Ska man konvertera en byggnad är det i många fall för att den har 
stått tom en längre tidsperiod. Ofta är sådana byggnader i ett dåligt skick och då de inte 
använts på ett tag vet man inte hur alla tekniska system fungerar eller hur skicket på 
stammarna ser ut. Även om man ser till nyare byggnader stämmer inte alltid ritningarna 
överens med verkligheten. Detta leder till att det lätt kan uppstå problem under 
konverteringsprocessen som man inte har räknat med. Fem av sex intervjuade nämner att 
detta är den stora anledningen till att inte fler konverteringsprojekt faktiskt äger rum. De 
företag som ägnar sig mer åt förädling anser dock att dessa problem oftast går att lösa utan 
större problem men de gör att man måste planera om. 
  
Uppstår det problem leder det oftast i kombination med byggreglerna till att man kan behöva 
bygga större och mindre kostnadseffektivt. I slutändan leder det till oförutsedda kostnader 
som drar ner projektens lönsamhet. Därför poängterar i princip alla att en noggrann 
undersökning av byggnadens förutsättningar måste göras i ett tidigt skede för att ta motverka 
detta. De flesta nämner att det kan vara svårt att uppskatta produktionskostnaden vid denna 
typ av projekt och att detta är en risk i sig. 
 
Man menar att det faktum att genomföranderisken är relativt stor gör att det är ett 
mellansegment storleksmässigt som ägnar sig åt denna typ av projekt. De stora byggherrarna 
vill inte investera i dessa projekt då de anser att risken är för hög och därför ägnas hellre 
verksamheten åt nyproduktion där man kan producera samma systemhus med en lägre risk. 
Anledningen till att mindre företag inte tillämpar konvertering sägs ligga i att dessa saknar 
den investeringskraft och de tillgångar som krävs för att driva processen. 
 
Initialkostnaden för ett förvärv av en fastighet med byggnad är högre än att enbart förvärva 
mark. Detta leder till att större lån måste tas och en försening på grund av oförutsedda 
problem får större konsekvenser i dessa projekt då räntor löper över en längre tid än 
kalkylerat. Man nämner att man är känsligare för förseningar vilket måste ses som ett 
risktillägg. Dock nämns det att fördelen med dessa projekt är att man kan få snabbare 
avkastning på investerat kapital då genomförandeperioden i många fall är något kortare. 
 
Analys 
Företag som ägnar sig åt förädling ser inte oförutsedda kostnader som ett lika stort problem 
som övriga aktörer. Detta motiverar de med av att de hela tiden har en plan B där man vet hur 
man ska agera om något inte skulle fungera som man antagit i projekteringsstadiet. Detta 
anser vi vara ett tecken på att erfarenhet av tidigare konverteringsprojekt är väldigt viktigt. 
Förmågan att analysera och lämna utrymme för oförutsedda kostnader anser vi är avgörande 
för att ett konverteringsprojekt ska vara gångbart. Vi tror att man kommer lära sig att hantera 
dessa kostnader på ett bättre sätt och inte avskräckas av dem i samma utsträckning som i 
dagsläget. 
 
De aktörer som genomför konverteringsprojekt uppger att projekt där en lokal byggs om till 
studentbostäder inte är något som de aktivt letar efter utan istället uppkommer dessa projekt 
via slumpen. Det handlar ofta om att någon ser en byggnad stå tom och därutifrån växer ett 
projekt fram. Ett alternativ från vår sida är att kommunen kan hjälpa till att skapa en bild över 
vakanta byggnader som är aktuella för konvertering för olika ändamål för att stödja processen 
och underlätta för byggherrar. 
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4.6 Är konvertering av lokaler till studentbostäder ett slagkraftigt 
komplement? 
Resultat 
Alla intervjuade anger att konvertering av lokaler till studentbostäder är ett välkommet 
komplement till nyproduktion för att lösa studentbostadsbristen. Man uppger att alla medel 
måste till för att komma till stånd för att åtgärda den rådande bristen. Intervjuade påvisar att 
just konvertering skulle ses som ett ännu bättre alternativ om fler avsteg från tidigare 
påkallade problemfaktorer kunde göras. 
 
Analys 
I Boverkets rapport från 2009, ”Student söker bostad”, nämns det att alla alternativ för att 
åtgärda studentbostadsbristen borde ses över. Med grund av resultatet från intervjuerna och att 
det faktiskt sker konvertering till studentbostäder i en relativ stor utsträckning anser vi att 
denna tillämpning borde ses som ett angeläget alternativ. 
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5. Sammanfattat Resultat & Analys 
I detta kapitel sammanfattas det resultat och de analyser som vi fört angående våra hypoteser 
och de punkter som är av störst betydelse för studien lyfts fram. 
 
I varje intervju nämns planprocessen som en problematisk del som i flertalet fall tar längre tid 
än själva genomförandet. När planen på ett väldigt specifikt sätt avgränsar utformningen 
hämmas möjligheten att konvertera en byggnad och ändra dess utformning. Som anledning till 
den utdragna planeringsprocessen pekar resultatet på ett fåtal punkter som specifikt krävande. 
Planen är för detaljerad, överklagande sker i näst intill absurd utsträckning och för få 
handläggare arbetar med fallen. Nämnda punkterna uppges vara de övervägande 
anledningarna till att många projekt inte blir av. Som alternativ borde ett förfarande för 
studentbostäder få lättnader och företräde av den anledningen att det finns ett akut behov.  
 
Resultaten tyder att någon form av åtgärd måste komma till stånd. Vi tycker att ett enklare 
förfarande ska tillämpas när det kommer till konvertering samtidigt som man måste designa 
planerna på ett mer öppet sätt som underlättar för ändrad användning. Vi anser också att man 
borde se över proceduren för överklagandet. Resultatet anger att projekt idag hämmas och 
fördröjs då ledtiderna vid överklagan kan bli väldigt långa. Vi anser att det är bra att alla får 
sina åsikter hörda men om detta leder till att projekt inte blir av på grund av för få 
handläggare, som resultatet anger, borde större resurser läggas för att snabba på processen. 
 
Byggregler berörande tillgänglighet och buller tas flitigt upp genom rapporten och nämns som 
en av de större faktorerna till komplicerade ombyggnadsprocesser. Problemet uppges beröra 
både nyproduktion och konvertering men skapar ett ännu större problem vid just konvertering. 
Vid konvertering kan detta definitivt vara ett problem som faktiskt sätter stopp för projekt då 
det inte går att lösa eftersom man inte har samma förutsättningar som vid nyproduktion. 
 
Meningarna gällande byggreglerna skiljer sig något åt. De flesta tycker att man ska kunna 
göra avsteg och göra en andel av lägenheterna tillgängliga och på sätt uppfylla kravet och 
samtidigt öka exploateringsgraden medan en del aktörer menar att avsteg inte ska beviljas. 
Det råder även meningsskiljaktigheter när vi berör reglerna gällande buller. Ena sidan tycker 
att större avsteg ska kunna göras än vad som redan görs med den rådande 
Stockholmsmodellen. Andra sidan menar att det kan vara hälsomässigt farligt att frångå de 
krav som satts upp. Vi är av åsikten att den viktigaste ljudnivån ändå är den som råder 
inomhus i lägenheten och menar att så länge den är uppfylld skulle man ha uppfyllt kraven på 
ett godkänt sätt. Resultatet visar att aktörerna önskar en tydligare klarhet gällande hur reglerna 
ska tolkas och vilka avsteg som får göras. Man uppger att det i större utsträckning har att göra 
med vilken enskild handläggare som behandlar fallet än hur reglerna och dess avstegs kan 
tolkas ur lagtext.  
 
Under arbetets förstudier lades otroligt lång tid på att tolka bullerkravens utformning för att 
analysera vilka krav det var som faktiskt gällde. Vi anser att det måste ske ett förtydligande 
och en omformulering för att underlätta både för byggherrar och handläggare. 
 
När förvärv av en fastighet för konvertering görs rör det sig oftast om objekt som är i behov 
av omfattande renovering. När ändrad användning sker måste även utformningen av 
fastigheten ändras avsevärt i de flesta fall. Många aktörer menar att oron över att oförutsedda 
kostnader kan uppstå är en av de avgörande faktorerna till att konverteringsobjekt förkastas 
redan i ett projekteringsstadium. De parter som ägnar sin verksamhet åt just konvertering 
nämner dock att det förvisso är en risk som finns men att man inte ser någon större svårighet 
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att lösa denna. Vi anser att just erfarenhet är något som underlättar väsentligt då intervjuade 
som är i direkt kontakt med konverteringsprojekt inte uppger att oplanerade problem är en 
anledning att förkasta projekt medan aktörer som inte är i direkt kontakt anser att det är en 
anledning till att dessa projekt fastnar i projekteringsstadiet. 
 
Några av de parter som medverkat i intervjuer menar att ett subventionssystem skulle vara en 
lösning på studentbostadsbristen medan vissa parter bortser från alternativet. Här nämns 
alternativ som bidrag eller stöd, antingen för byggherren för att skapa lönsamhet vid dessa 
projekt eller för studenten vilket skulle göra det möjligt att tillåta en högre hyra. Andra parter 
menar att subventioner skapar en snedvriden marknad som gör mer skada än nytta. Vi är av 
åsikten att ett införande av subventioner skulle leda till en ökad produktion av både 
nybyggnation och konvertering men vi tror att det inte är den hållbara vägen att gå. Vi tror att 
man ska undersöka möjligheten att ändra på de regler som faktiskt är orsaken till att en högre 
hyra måste tas ut för att en kalkyl ska gå ihop.  
 
Det kommer på tal i flertalet intervjuer att läget av yttersta vikt när man planerar 
studentbostäder. Man eftersöker områden närbeläget högskolor och universitet eller områden 
med goda kommunikationsmöjligheter. Detta är något som talar för konvertering. 
Marktillgångar i ovan nämnda lägen är något som ständigt kommer vara en bristvara i en 
snabbt växande region som Stockholm. Om man kan få med de attribut så som, infrastruktur 
och kommunikationer som eftertraktas från start borde det ses som ett väldigt attraktivt 
alternativ att konvertera. Vi tror på en utveckling som går åt just det hållet ju mer staden 
växer. 
 
Intervjuade nämner också att objekt som är attraktiva för konvertering ligger i områden där 
hyresnivån är konkurrenskraftig med kontor och butiker. Områden där omständigheterna är 
sådana är närbelägna kranskommunerna. Attraktionsvärdet för äldre kontor börjar dala 
samtidigt som attraktiviteten hos bostäder ökar likt vad som framställs i avsnitt 3.3 
hyressystem (tabell 1). I dessa områden kan hyran för bostäder ligga i nivå med kontor och 
butiker men då man ser en avsevärt lägre risk att investera i studentbostäder föredras det 
alternativet. Aktörerna tror inte att en ändring till marknadsmässig hyra för bostäder skulle 
göra någon större inverkan på hyresnivån i de områden där konvertering är aktuell. 
 
Vi ser att det förekommer konverteringsprojekt i Stockholms innerstad där rådande butik- och 
kontorshyror ligger avsevärt högre än bostadshyror och detta har sin förklaring i den 
kulturmärkning vissa fastigheter givits. Ett av dessa projekt som berörs i rapporten är S:t 
Görans gymnasium. Vi tror att just denna typ av fastigheter lämpar sig bra för konvertering 
till studentbostäder. Fastigheterna kan inte rivas och de är inte attraktiva då de 
utseendemässigt inte kan byta skepnad. De ligger i ytterst attraktiva lägen med närhet till 
kommunikationer och i direkt närhet till de större universiteten.  
 
I en avslutande analys av alla resultat uppger alla aktörer från marknaden att konvertering av 
befintliga fastigheter är, och kommer vara, ett bra komplement till nyproduktionen av 
studentbostäder. Man anser att studentbostadsfrågan är en viktig fråga för Stockholms 
fortsatta utveckling både på ett expansionsmässigt och kunskapsmässigt sätt där det är av stor 
vikt att främja kompetent kunskap i staden. 
  



 

 
26 

6. Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som kunnat dras från sammanställningen av resultatet 
från intervjuerna och de analyser som vi fört utifrån dessa.  
 
I denna rapport låg fokus på att se om konvertering anses som ett komplement till 
nyproduktion för att lösa studentbostadsbristen i Stockholm. Alla intervjuade har varit positivt 
inställda till detta och menar att man måste göra allt man kan för att lösa den brist som finns i 
dagsläget. De påpekar dock att vissa punkter måste underlättas för att det ska bli ett så 
slagkraftigt komplement som möjligt. Vi kommer då in på vår andra frågeställning gällande 
vad som hämmar antalet konverteringar och vad som skulle kunna underlättas. Här hade vi 
identifierat fem problempunkter inför våra intervjuer och vi kan avfärda några av dem som 
punkter vilka aktörer på marknaden inte anser vara speciellt stora problem rörande denna 
fråga. Ekonomiska styrmedel är något som de flesta inte tycker ses som ett hållbart alternativ 
vid konvertering för studentbostäder. Detta för att det skapar en snedvriden marknad och att 
andra punkter orsakar större problem och främst måste åtgärdas. Hyresregleringen är en punkt 
som inte heller anses vara en speciellt återhållande faktor för antalet konverteringar som vi 
först trodde. Det nämns att förhållandet mellan hyresnivåer för bostad och andra ändamål 
såsom kontor gör att konvertering inte blir aktuellt i de mest centrala lägena men att man ofta 
inte behöver röra sig speciellt långt för att konvertering ska bli slagkraftigt. Våra resultat tyder 
på att de största hindren för konverteringsprojekt är den stora detaljstyrningen i detaljplanen, 
tiden för detaljplaneprocessen med anledning av främst handläggningen av överklaganden, att 
samma byggregler för nyproduktion ska gälla för konvertering och att inga större avsteg kan 
få göras för studenter samt risken för oförutsedda kostnader. 
 
Genomgående i vår rapport har vi nämnt några förslag på åtgärder för att lösa de problem som 
presenterats ovan. För att få en större effektivitet i detaljplaneprocessen tycker vi att man 
måste se över reglerna för vilka som ska räknas som sakägare när en detaljplan överklagas 
samt att antalet handläggare hos kommun och länsstyrelse bör utökas. Vi tycker att man bör 
se över hur reglerna fungerar vid just ändring av byggnad och vid studentbostäder samt att det 
borde få göras större avsteg från tillgänglighetskrav och bullerkrav. Det saknas en stor mängd 
bostäder och dessa krav, anses av aktörerna på marknaden skapa problem att bygga 
yteffektiva bostäder och i slutändan gör att projekt inte går att räkna hem. Vi tycker även att 
man bör vara tydligare med vilka avsteg som får göras. Nu beror det väldigt mycket på 
specifika handläggare. Vi tycker sammanfattningsvis att kommunerna i Stockholms län bör se 
över vilka vakanta byggnader som finns i kommunen och skapa ett underlag för 
konverteringsprojekt då det finns en vilja att konvertera från aktörer men att de hittills mest 
har hittat konverteringsobjekt av ren slump. 
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7. Diskussion  
Här förs diskussion kring detta arbete på ett allmänt sätt samt förslag ges på vilka ämnen som 
kan vara intressanta för en fortsatt analys. 
 
Arbetet grundas på de intervjuer som ägt rum vilket medfört att valet av personer som 
intervjuats svarar för den slutliga åsikten. Vi har försökt att spegla aktörernas åsikter på bästa 
möjliga sätt för att åskådliggöra marknadens åsikt och vad den efterfrågar. Det är antagligen 
så att om andra aktörer hade intervjuats så hade arbetet kunnat ta en annan riktning, men 
samtidigt mynnar de flesta av intervjuerna ut i liknande åsikter. Vissa frågor har rört ganska 
känsliga ämnen, ur en politisk synvinkel, såsom avstegen på tillgänglighet. Vi har därför 
ansett det viktigt att informera de intervjuade att vi inte nämner någons namn eller citerar 
dem. Resultat är avsett att spegla den generella åsikten av marknaden och inte en specifik 
persons yttrande. Detta med förhoppning att vi fått bättre och ärligare svar om vad aktörerna 
faktiskt tycker. 
 
Om fler aktörer hade intervjuats hade en bredare bild av marknaden självklart kunnat 
åskådliggöras och svaret hade möjligen visats något annorlunda. Det är dock svårt att få tag 
på folk som har tid och lust att intervjuas. I många fall blir man som student hänvisad runt i 
företagen, vilket i många fall kan leda till att en intervju inte blir av. Så blev fallet när vi 
försökte få tag på både stadsbyggnadskontoret och Boverket, tyvärr, det var intervjuer som vi 
velat ha med. 
 
Boverket lämnade under 2013 förslag på ändringar i BBR av vilka regeringen valt att satsa på 
några förslag som kommer träda i kraft den första juli 2014. Vi anser att det är av vidare 
intresse att analysera huruvida de ändringar som genomförs kommer påverka byggandet av 
nya studentbostäder samt om konverteringsmöjligheterna till studentbostäder förenklas. Det 
skulle även vara intressant att analysera hur stort utbudet av konverteringsprojekt för 
studentbostäder är i Stockholm. Vi har tidigare nämnt att många som konverterar gör det av 
en ren slump. S:t Görans gymnasium stod till exempel tomt i tio år innan man började bygga 
om det. Det skulle vara intressant att se hur stor potentialen är. Regeringen ser även över 
detaljplaneprocessen vilket vi ser som ett steg i rätt riktning utefter de resultat vår rapport 
visar. Regeringen föreslår här att det ska vara enklare att tillämpa ett enkelt planförfarande likt 
det som förklaras i 3.1 Planprocessen. Man lyfter även fram förslag som man menar skulle 
korta ner ledtider med upp till fyra månader genom att se över sin egen process (Regeringen 
2014). Även här skulle det vara intressant att se i vilken utsträckning dessa förslag skulle 
påverka marknaden och ifall fler konverteringsprojekt skulle genomföras. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Frågeområden för intervju 
 
Hur ser Er allmänna syn på bostadsmarknaden ut idag? 
 
Hur ser Ni på utbudet av studentbostäder i Stockholm 
 
Hur går processen till, det vill säga, ombildningsprocessen från befintlig användning till 
bostäder. Vilka delmoment finns? 
 
Hur ser utbudet av konverterbara objekt ut i Stockholm? 
 
Vilka krav ställer Ni när Ni väljer objekt, egenskaper, attribut? 
 
När lämpar sig konvertering sig bäst? 
 
Hur ser ni på risk vid utförandet av detta projekt? 
 
Vad anser Ni är de största riskmomenten och vilka kritiska punkter finns under 
konverteringsprocessen? 
 
Vilka faktorer är det som håller nere antalet konverteringar? 
 
Vad har Ni för förslag till att underlätta processer och möjliggöra fler ombyggnationer? 
 
Vad tror Ni skulle behövas för att fler konverteringar till studentbostäder/bostäder skulle ske? 
 
Anser Ni att konvertering är ett bra komplement till nybyggandet för att lösa bostadsbristen 
eller anses den obetydlig? 
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