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Abstract 

During the current market boom, Sweden’s property market represents an attractive 

investment market with a continuously bright future. Stockholm contributes, according to 

last year's notations, to a third of Sweden’s total transaction volume and is by investors 

seen as the most attractive investment market in the Nordic region. While interest in 

investing in Stockholm's commercial property market is high, the region is facing 

exceptionally high numbers in population growth, which are putting pressure on the 

production of new housing. The amount of new construction projects in Stockholm is too 

low to reach the market’s demand, which encourages other options to produce new 

housing. In the present real estate stock for the office segment, there are several older 

buildings with poor economy and yields. This may be due to the property's structural 

conditions, floor plans and location. For properties of this kind, reconstruction to 

condominiums may be a viable alternative. Here, property owners have a decision to 

either implement a renovation to satisfy the market’s requirements for adaptable office 

space, or to convert into condominiums.  

This report presents an economic profitability analysis in converting existing office 

buildings into condominiums for selected sub-markets in Stockholm. Transaction prices for 

condominiums, office properties and standardized market valuations of office properties 

forms the groundwork for the analysis. This is presented in a general area analysis, which 

is verified by two case studies of properties in selected markets. 

Considering the high condominium prices in Stockholm, the region constitutes a favorable 

market for conversion of this type. The highest profitability has been identified in 

submarkets, which are AA- or A-areas for housing while at the same time C- or D-areas for 

offices. 
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Sammanfattning 

Sveriges fastighetsmarknad är, under den rådande högkonjunkturen, en attraktiv 

investeringsmarknad med en fortsatt ljus framtid. Stockholm står, enligt fjolårets siffror, 

för en tredjedel av transaktionsvolymen i landet och är fortsatt den största och mest 

intressanta investeringsmarknaden i Norden. Samtidigt som intresset att investera i 

Stockholms kommersiella fastighetsmarknad är högt, står regionen inför toppnoteringar i 

befolkningstillväxt vilket sätter press på produktionen av nya bostäder. Antalet 

nybyggnationsprojekt i Stockholm är otillräckligt för att nå upp till marknadens 

efterfrågan, vilket uppmuntrar till andra alternativ att producera nya bostäder. I dagens 

fastighetsbestånd för kontossegmentet finns flertalet äldre byggnader med dålig ekonomi 

och avkastningskrav. Detta kan bero på fastighetens byggnadstekniska förutsättningar, 

planlösningar och läge. För fastigheter av detta slag kan ombyggnation till bostadsrätter 

vara ett lönsamt alternativ. Här står fastighetsägare inför ett val att antingen genomföra 

en renovering för att mäta marknadens krav för anpassningsbara kontorsytor, eller att 

konvertera till bostadsrätter. 

Denna rapport presenterar en ekonomisk lönsamhetsanalys i att konvertera befintliga 

kontorsfastigheter till bostadsrätter för utvalda delmarknader i Stockholm. 

Transaktionspriser för bostadsrätter, kontorsfastigheter, samt schabloniserade 

marknadsvärderingar av kontorsfastigheter ligger som grund för analysen. Denna 

presenteras i en generell områdesanalys som verifieras med två fallstudier av fastigheter i 

utvalda delmarknader. 

Med hänsyn till de höga bostadspriserna utgör Stockholm en gynnsam marknad för 

konvertering av detta slag. Störst lönsamhet har påvisats i delmarknader vilka är ett AA- 

eller A-läge för bostäder samtidigt som det är ett C- eller D-läge för kontor.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sveriges storstäder står idag inför stora utmaningar att ta sig ur den rådande 

bostadskrisen. Störst bostadsbrist råder i Stockholmregionen där efterfrågan har 

ökat markant det senaste decenniet. Till stor del på grund av ökade 

hushållsinkomster, låga bolåneräntor och amorteringar, men framför allt på grund 

av den stora befolkningstillväxten (Boverket, 2014).  

Under 2014 ökade länets invånarantal med 35 000, en ökning som Länsstyrelsen 

förutspår öka till 37 000 nya invånare per år fram till 2023, där en stor del är 

nyinflyttade unga vuxna samt nyfödda barn. Denna rekordhöga befolkningstillväxt 

sätter stora krav på bostadsbeståndet, och därmed tillskottet av bostäder i länet, 

för att nå upp till en jämn balans mellan utbud och efterfrågan. Utöver de individer 

som drabbas sätter bostadskrisen även käppar i hjulet för Stockholm som 

tillväxtmotor. På grund av bostadsbristen har företagen i Stockholm, som utgör 

Skandinaviens ekonomiska centrum, svårt att rekrytera personal. Bostadsbristen 

påverkar även möjligheten för studenter, som kommer utifrån regionen, att 

påbörja en utbildning i Stockholm (Länsstyrelsen Stockholm, 2015). 

För att bostadsbeståndet ska möta tillväxten i Stockholm krävs ytterligare åtgärder 

utöver nyproduktion. Fastighetsutveckling inom bostadssegmentet är en trend som 

växer sig allt starkare. Dagens fastighetsbolag arbetar aktivt med framtagande av 

nya detaljplaner och ersätter befintliga byggnader med nya. Att utveckla 

fastigheter i form av att konvertera kontor till bostäder är också en växande trend. 

Detta ställer ytterligare krav på de redan etablerade bostadsbyggarna. Med 

förhållandevis lättfinansierade tillgångar och låga risker på intäktssidan kommer 

allt fler fastighetsägare att söka sig till bostadsmarknaden (JLL, 2015). 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka lönsamheten i att konvertera 

befintliga kontorsbyggnader i Stockholms län till bostadsrätter. Undersökningen är 

inriktad mot de fall där kontorsfastigheten, till större delen, bevaras och 

konverteras till bostadsrätter. För att uppnå maximal lönsamhet avser denna 

undersökning att fokusera på de affärer med kortast möjliga tidsperiod från förvärv 

av kontorsfastighet till avyttring av bostadsrätter. 

För att kunna utreda lönsamheten i en konvertering används ett schablonvärde för 

kostnaden av konverteringen. Lönsamheten kommer sedan att analyseras genom 

en jämförelse av det genomsnittliga priset per kvadratmeter för både kontors-
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fastigheter och bostadsrätter adderat med schablonvärdet för kostnaden av 

konverteringen. 

Vår hypotes är att den potentiella lönsamheten i en bostadskonvertering av detta 

slag har en geografisk variation.  

Målet är att identifiera de områden, i och runt om Stockholm, där den ekonomiska 

lönsamheten i att konvertera en kontorsfastighet till bostadsrätter är störst 

respektive minst.  

1.3 Metod 

 Att välja rätt forskningsmetod i en undersökning är avgörande för studiens 

genomförande och resultat. Dessa är generella och väletablerade tillvägagångssätt 

att bearbeta undersökningens frågeställningar, vilka man ofta delar in i 

kvantitativa- och kvalitativa undersökningsmetoder.  

En kvantitativ forskningsmetod innebär att man genom olika tillvägagångssätt 

försöker ta fram kvantifierbara, statistiska eller generaliserbara resultat till 

undersökningen. Detta innebär mätningar och undersökning av strukturerad data, 

ofta kallad hårddata i form av siffror eller kategorier (Patel, R & Davidson, B 2011). 

Datainsamlingen bearbetas statistiskt och analyseras med syftet att förklara 

mätningens resultat, samtidigt som informationen ska vara beskrivande på ett så 

neutralt och objektivt plan som möjligt. Denna typ av underökning ska vara 

reproducerbar, som betyder att den ska kunna upprepas med samma resultat 

(Olsson, H & Sörensen, S 2011).   

Det centrala i en kvalitativ metod är att man försöker skapa sig en djupare 

förståelse i det fenomen forskningen är avsedd att undersöka, än vad en kvantitativ 

undersökning lyckats ge. Metoden används således ofta som ett komplement eller 

som uppföljning av den kvantitativa undersökningen. Kvalitativa metoder omfattas 

av olika varianter av forskningsansatser. Dessa blandas ofta och används som 

komplement till varandra beroende på det specifika ämnet och undersökningens 

frågeställningar (Patel, R & Davidsson, B 2011). Sammanfattat kan en kvalitativ 

metod beskrivas som ett systematiserat sätt att undersöka något. Intervjuer, 

fallstudier samt observationer är vanliga tillvägagångssätt vilka räknas till de 

kvalitativa metoderna (Olsson, H & Sörensen, S 2011). 

Denna undersökning är främst baserad på en kvantitativ analys för Storstockholms 

olika delmarknader. Datainsamlingen är baserad på sekundärdata vilken är 

inhämtad från Datscha’s informations- och analysverktyg, och därefter bearbetad 

och analyserad med Microsoft Excel. För att höja relevansen och tillförlitligheten av 

resultatet är även en kvalitativ undersökning genomförd i form av fallstudier i två 
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områden vilka påvisat olika utslag i den kvantitativa områdesanalysen.  

1.4 Avgränsningar 

Denna undersökning berör konverteringen från kommersiella fastigheter, med 

fokus på kontorslokaler, till bostadsrätter. Området koncentreras till delar av 

Storstockholm och innefattar därmed även Stockholms närförorter. Studien berör 

enbart bostadsrätter utan vidare fokus på andra typer av boenden. För 

kommersiella fastigheter berör undersökningen enbart fastighetstransaktioner i 

form av bolagsaffärer och lagfarter. Studien avser ej att utreda byggnadstekniska 

detaljer i en konverteringsprocess. 
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2. Teoretisk överblick 

När det talas om ordet investering hänvisar många till placeringar i aktier och olika 

typer av obligationer. Det är samtidigt många som använder det i sammanhang där 

de talar om att man “investerar” i sin utbildning, sin hälsa, sitt hus etc. Med ordet 

investering menas ett köp av antingen en tillgång eller vara som förväntas generera 

en framtida inkomst eller vinst. Dessa kan delas in i ägande- och belåningsform, 

men även relatera till likvida medel. Ett placeringsalternativ som blivit alltmer 

vanligt de senaste åren är investeringar i fastigheter. Fastigheter som investerings-

form ses som ett stabilt alternativ med den rådande lukrativa marknaden, samtidigt 

som det är en realtillgång och är därmed skyddad mot inflation. Detta kapitel avser 

att ge en bild av hur investering i fastigheter fungerar som placeringsalternativ. 

2.1 Fastighetsinvestering 

Olika typer av investeringar medför olika förväntningar och risker. I en ekonomisk 

mening är en investering ett köp av en vara som inte konsumeras idag, men som 

används i framtiden för att skapa ett välstånd. Inom den finansiella världen 

refererar en investering till en monetär tillgång som förvärvs med en förväntan att 

tillgången ska generera en framtida avkastning på satsat kapital och/eller en 

värdestegring i tillgången (Geltner, m.fl., 2007). 

Beroende på vilken typ av investering det rör sig om kan tidshorisonten variera 

avsevärt, från sekunder till åratal. Vilken typ av placering en investerare väljer 

beror dels på denna tidshorisont men även på risken denne är villig att ta. De olika 

investeringsformerna medför olika grader av risk, men gemensamt för samtliga 

investerare, oberoende på typ av investering, är att man vill ha så hög förväntad 

avkastning på satsat kapital i proportion till den risk som föreligger (Geltner, m.fl., 

2007).    

För att få en djupare förståelse i de utmaningar och funderingar investerare står 

inför är det viktigt att även skapa sig en förståelse för vilka motiv som ligger bakom 

deras val och mål med deras investeringar. När man pratar om investeringar som 

ett samlingsbegrepp är det därför lämpligt att urskilja två ömsesidigt uteslutande 

typer av investeringsmål. Det ena är att investeraren förväntar sig en ökning av 

värdet i tillgången till avyttring, utan att investeringen ska generera en inkomst 

under löptiden av det satsade kapitalet. Detta betyder således att investeraren 

under en längre tidsperiod låser sitt satsade kapital, utan avkastning under 

investeringstiden. Den andra typen innebär att investeraren under en kortare 

tidsperiod har en förväntan och behov till att tillgången ska generera en avkastning 

av det satsade kapitalet. Vanligt bland unga till medelålders investerare är att 

skjuta in överskottet i investeringen igen för att maximera tillgångens värdestegring 
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över investeringens tidsperiod (Geltner, m.fl., 2007).    

Utöver dessa investeringsmål påverkas en investerare bland annat av följande 

hinder och funderingar i samband med en investering (Geltner, m.fl., 2007); 

● Risk - Möjligheten att framtida avkastning kan variera över tiden på ett sätt som 

inte är helt förutsägbart vid den tidpunkt då investeringen görs. 

● Likviditet - Möjligheten att snabbt kunna sälja och köpa tillgångar till fulla värdet 

utan att priset på tillgången påverkas. 

● Tidshorisont - Investeringens löptid under vilken investerarens mål, begränsningar 

och funderingar är relevanta. 

● Investerarens expertis och uppoffringar - Hur mycket tid och förmåga en 

investerare har att hantera investeringsprocessen och tillgången. 

● Storleken - Hur förmögen en investerare är i termer av kapital som är i behov av 

att investeras. 

● Kapitala begränsningar - Om investeraren står inför en absolut begränsning på hur 

mycket kapital de har tillgängligt att investera, eller kan få ytterligare kapital 

relativt enkelt om goda investeringsmöjligheter finns 

  

Att investera i fastigheter innebär att investeraren har möjlighet till både en 

värdestegring i tillgången samt en löpande inkomst under investeringens livslängd. 

Denna investeringsklass innebär dock komplicerade och tidskrävande processer vid 

såväl förvärv som avyttring. Den saknar därmed likviditet, som exempelvis 

placeringar i aktier och obligationer, eftersom det kan krävas en längre tid för att 

kunna avyttra tillgången till sitt fulla värde. Denna möjlighet till likviditet är det 

många investerare som värdesätter och är villiga att betala extra för, alternativt 

acceptera en lägre avkastning. Vid ett fastighetsförvärv blir det satsade kapitalet 

låst i tillgången under den vanligtvis långa tidsperioden till dess att fastigheten 

avyttras. Fastigheten förväntas inbringa en löpande inkomst i form av ett driftnetto 

under ägandetiden. Driftnettot är det resultat som genereras med hänsyn till de 

intäkter och kostnader fastigheten medför. Detta analyseras och optimeras av 

fastighetsägaren under ägandetiden för att skapa en så god avkastning som möjligt 

vilket således bidrar till ett ökat värde av tillgången (Geltner, m.fl., 2007).      

Att beräkna en förväntad avkastning i samband med ett fastighetsförvärv är dock 

inte helt enkelt då fastighetsmarknaden är oförutsägbar i många fall, samtidigt som 

det är många påverkande parametrar att ta hänsyn till. Allt från fastighetens skick 

till läge, utbud och efterfrågan är parametrar som en fastighetsägare ska ta hänsyn 

till vid ett potentiellt fastighetsförvärv. En fastighetsinvestering i en storstad, där 

efterfrågan är hög i proportion till utbud, ses som en investering med en lägre risk 

än en investering i en mindre stad där efterfrågan är mer oförutsägbar och 
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vakansgraden generellt sett är högre (Geltner, m.fl., 2007).     

När ovanstående faktorer har prognostiserats samt analyserats finns det flera 

metoder att använda sig av för att undersöka lönsamheten i investeringen. Det 

vanligaste beräkningssättet är nuvärdesberäkning som ger en tydlig bild av vad 

investeringen är värd i dagens läge. Metoden gör även investeringen jämförbar 

med andra investeringsalternativ. Om nuvärdet är positivt är investeringen lönsam 

och bör genomföras. Vid jämförelse av flera investeringsalternativ bör den 

investering som har högst nuvärde väljas. En investering med negativt nuvärde 

påvisar en icke lönsam investering och bör inte väljas (Geltner, m.fl., 2007).007).  

Vid ett köp definieras nuvärdet som värdet av fastigheten enligt köparens 

antaganden, subtraherat med priset vid förvärv, där både värde och pris är 

beräknat för dagens tidpunkt (T=0). Vid en avyttring subtraheras i stället priset vid 

förvärv av fastigheten med värdet av fastigheten, även här är T=0 (Geltner, m.fl., 

2007). 

2.2 Värderingsmetoder 

I följande kapitel kommer de två metoder för fastighetsvärdering, som används i 

denna uppsats, att presenteras. Dessa kallas nuvärdesmetoden och ortspris-

metoden. Valet av värderingsmetod avgörs främst av vilket värde som efterfrågas. 

Eftersöks ett marknadsvärde används främst ortsprismetoden. För ett individuellt 

avkastningsvärde används oftast nuvärdesmetoden. Vid mer omfattande 

fastighetsvärderingar eller analyser används en kombination av de båda 

metoderna (LMV-Rapport, 2004).  

2.2.1 Nuvärdesmetoden 

Nuvärdesmetoden är ett samlat begrepp för de värderingsmetoder där värderaren 

diskonterar framtida överskott, som fastigheten förväntas generera, till tidpunkten 

då fastigheten önskas värderas. Dessa syftar till fastighetens intäkter (vanligtvis 

från hyror) subtraherat med dess föreliggande kostnader (Drift och underhåll, 

skatt, investeringar i fastigheten etc.). Nuvärdet av framtida kassaflöden som 

fastigheten generar avspeglar fastighetens värde. Nuvärdesmetoden kan i sin tur 

delas in i två olika beräkningsmodeller; cash-flowmetoden och intäkts-

/kostnadsmetoden (I/K-metoden). Båda metoderna används vid beräkningar av 

både marknadsvärde samt avkastningsvärde. I metoderna används parametrar 

som uppskattas av värderaren. Då dessa parametrar utgör värderingens 

felmarginal har värderarens marknadskännedom en stor betydelse för resultatet 

(LMV-Rapport, 2004). 
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2.2.1.1 Cash-flowmetoden 

De väsentliga parametrarna i en investeringsanalys med cash-flowmetoden är 

betalströmmarnas storlek och tidpunkterna då de inträffar under kalkylperioden. 

Betalningsströmmar syftar till de direkta penningtransaktioner som investeringen 

medför. Under kalkylperioden prognostiseras in- och utbetalningarna för varje år 

där nettot sedan diskonteras till tidpunkten för värderingen. Även restvärdet vid 

kalkylperiodens slut bedöms och diskonteras till värdetidpunkten (Geltner, m.fl., 

2007).    

Att diskontera kassaflöden medför vissa svårigheter. Då man aldrig kan förutspå 

exakt hur framtiden ser ut kan det vara svårt att uppskatta storleken på framtida 

kassaflöden och diskonteringsräntan. Vid exempelvis oförutsedda drift- och 

underhållskostnader kan kassaflödet snabbt förändras. Dessa prognoser baseras 

därför vanligtvis på allmänna erfarenhetstal. Det finns även en viss osäkerhet i att 

uppskatta restvärdet för fastigheten eftersom det vanligtvis ligger långt fram i 

tiden (LMV-Rapport, 2004).  

2.2.1.2 Intäkt/Kostnadsmetoden 

Med intäkt/kostnadsmetoden, eller IK-metoden, förenklas beräkningen genom att 

enbart använda driftnettot för första året. Driftnettot är beräknat genom att dra av 

kostnaderna från intäkterna. IK-metoden kan i sin tur delas in i två metoder, 

ränteabilitetsmetoden och diskonteringsmetoden. Ränteabilitetsmetoden innebär 

att man evighetskapitaliserar driftnettot, som är beräknat för det första året, 

genom att dividera driftnettot med kalkylräntan subtraherat med avkastnings-

förändringen. Denna metod tar inte hänsyn till restvärdet (Institutet för 

fastighetsvärdering, 1994).  

𝑉 =  
𝐷𝑛

(𝑘 − 𝑔)
 

𝐷𝑛 =  𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡 (𝑆𝐸𝐾) 

𝑘 = 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛 (%) 

𝑔 = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 (%) 

Vid användning av diskonteringsmetoden nuvärdesberäknas driftnettot för en vald 

period, exempelvis 10 år. Till skillnad från ränteabilitetsmetoden tar denna metod 

hänsyn till restvärdet genom en diskontering till ett nuvärde. Diskonterings-

metoden kan liknas med cash-flowmetoden då båda metoderna har en bestämd 

kalkylperiod och ett restvärde i slutet av perioden. Skillnaden mellan metoderna är 

att cash-flowmetoden har ett uppskattat driftnetto, kan därmed vara varierande, 

medan diskonteringsmetoden har samma storlek på in- och ut-betalningar under 
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hela kalkylperioden. Fördelen med ränteabilitetsmetoden är att den är enkel att 

använda men på grund av att den baseras på uppskattade värden finns det risk för 

stora felmarginaler (LMV-Rapport, 2004). 

2.2.2 Ortsprismetoden  

Ortsprismetoden baseras på en jämförelse mellan fastigheten som ska värderas 

och liknande fastigheter inom ett specifikt område. För att betrakta en fastighet 

som jämförbar undersöks faktorer som exempelvis läge, ålder, skick, försäljnings-

datum och storlek (Betts, R.M., 2001). 

Metoden inleds med att finna jämförbara fastigheter och ta fram information om 

de tidigare nämnda faktorerna. För dessa fastigheter samlas också prisinformation 

och data för transaktioner. Eftersom en fastighet sällan är den andre lik krävs 

oftast en normering för att göra en specifik faktor jämförbar med fastigheten som 

ska värderas. Normering, eller omräkning, kan ske på olika sätt. De olika metoder 

som används vid normering presenteras i nästa kapitel (LMV-Rapport, 2004).  

Efter att nödvändig information och data för jämförbara fastigheter är insamlad 

analyseras och jämförs dessa med den fastighet som värderingen avser. Vid analys 

och jämförelse är det viktigt att identifiera de karaktärsdrag hos en fastighet som 

är nödvändiga för att kunna fastställa värdet. Då den insamlade datan ofta baseras 

på statistisk data är detta ett avgörande steg för att fastställa objektens egentliga 

jämförbarhet (Betts, R.M., 2001). 

Ortsprismetoden är i regel enklare att använda än nuvärdesmetoden och kräver 

samtidigt färre kalkyleringar. Betts och Ely menar att denna enkelhet gör 

värderingsmetoden mer tillförlitlig än nuvärdesmetoden och bör, i den ut-

sträckning möjlighet finns, användas för marknadsvärdesbedömningar (Betts, R.M., 

2001). 

2.2.2.1 Normeringsmetoder 

Idealfallet för en ortsprismetod utgår från noterade priser på identiska fastigheter. 

I praktiken är detta näst intill omöjligt. En stor del av ortsprismetoden går därför ut 

på att hantera skillnader i attributen mellan jämförelseobjekten och värderings-

objektet. Det finns således ingen optimal normeringsmetod, utan det måste 

avgöras från fall till fall. Vid val av jämförelseobjekt är det viktigt att utreda 

exempelvis vakansgraden. Om det förekommer skillnader som kan ha påverkat 

priset på fastigheten måste denna skillnad prissättas, och på så vis justera 

köpeskillingen, annars bör jämförelseobjektet sorteras bort (LMV-Rapport, 2004). 

Bruttokapitaliseringsfaktorn (BKF) - Denna faktor beräknas för att kunna jämföra 
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priser för liknande fastigheter. Normeringen utförs genom att köpeskillingarna 

divideras med bruttoårshyror för jämförelsefastigheterna. På detta sätt erhålls en 

faktor på fastighetspris per hyreskrona som är jämförbar mellan fastigheter. För att 

få ut ett medelvärde på BKF beräknas denna faktor för samtliga jämförelseobjekt. 

Medelvärdet kan sedan multipliceras med bruttohyran för den fastighet som ska 

värderas för att få ett marknadsvärde. Denna normeringsmetod används främst för 

att få fram ett snabbt och överslagsmässigt marknadsvärde (LMV-Rapport, 2004). 

Nettokapitaliseringsprocenten (NKP) - Denna kvot är också känd som direkt-

avkastning vid lönsamhetsbedömningar och är ännu en metod för att få kännedom 

om marknaden. Fastighetens driftnetto divideras med köpeskillingen för att få ut 

NKP. För att få en genomsnittlig direktavkastning för jämförelsefastigheterna utförs 

detta på samtliga objekt. Driftnettot för värderings-objektet divideras sedan med 

den genomsnittliga direktavkastningen för att räkna fram marknadsvärdet. Kvoten 

är ett mycket använt mått vid investerings-bedömningar (LMV-Rapport, 2004). 

Köpeskillingskoefficienten - Ett annat sätt att tolka marknaden är att relatera 

köpeskillingarna med taxeringsvärden genom att dividera köpesumman med 

taxeringsvärdet för fastigheten. På så vis erhålls köpeskillingskoefficienten, även 

kallad K/T-värdet, som påvisar priset per taxeringskrona. För att få fram det 

genomsnittliga K/T-värdet utförs denna beräkning för respektive fastighet som 

skall jämföras. Därefter multipliceras detta värde med taxeringsvärdet för 

värderingsobjektet (LMV-Rapport, 2004). 

I taxeringsvärdet är de prispåverkande faktorer som har störst påverkan på värdet 

beaktade. Vid användning av denna normeringsmetod bör värderaren ta hänsyn till 

att taxeringsvärdet är en översiktlig bedömning vars syfte är att ligga till underlag 

för fastighetsbeskattning. Fastigheten som skall värderas bör därför vara av allmän 

karaktär, med få individuella attribut. Taxeringsvärdet kan vara inaktuellt vilket 

också bör beaktas (LMV-Rapport, 2004) 

Areametoden - I denna metod används köpeskillingen och bruksarean. Den är 

enkel att använda eftersom båda faktorerna finns tillgängliga i allmänna register. 

Här beräknas det genomsnittliga priset per kvadratmeter för jämförelseobjekten 

varpå värdet sedan multipliceras med arean för värderingsobjektet. Areametoden 

används främst för bostadsfastigheter med jämförbar ålder då byggnadens ålder 

har stor inverkan på variationen i priset. Värderaren bör också beakta fastighetens 

läge eftersom det har avgörande betydelse på priset (LMV-Rapport, 2004). 
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2.2.2.2 Sammanvägning av ortspris- och nuvärdesanalys 

Ett vanligt tillvägagångssätt är använda sig av både nuvärdes- och ortsprismetoden 

vid värdering av fastigheter. En vanlig konsekvens vid sammanvägning av 

metoderna är att slutresultaten ofta är olika. Värderaren får då ta ställning till 

vilken metod som är mest tillförlitlig och därmed vilket värde som ska styra 

värdebedömningen. Medelvärdet av slutresultatet från de båda metoderna går 

också att använda. Eftersom det inte finns en optimal lösning på detta får 

värderaren avgöra tillvägagångssättet för varje unikt fall. Om slutresultatet från de 

båda metoderna visar för stor skillnad skall först orsaken till detta undersökas. 

Exempel på relevanta frågeställningar är; hur många objekt har undersökt i 

ortsprismetoden, över vilken tidsperiod fördelar sig köpen samt om fastigheternas 

attribut går att jämföra. För nuvärdesanalysen bör hyresintäkter, kostnader för 

drift och underhåll samt tillförlitligheten för dessa undersökas (LMV-Rapport, 

2004). 

2.3 Direktavkastning för fastigheter 

Valet av direktavkastningskrav är avgörande vid en fastighetsinvestering. En 

förhållandevis liten variation i direktavkastningen kan därför vara avgörande för 

om en investering blir lönsam eller inte. Även om exakta värden på driftnettot för 

en viss fastighet erhållits förekommer en normal osäkerhet vid en bedömning av 

marknadsvärdet. Direktavkastningen för likartade objekt på samma marknad kan 

ha en betydande variation på grund av att de löpande hyreskontrakten påbörjats 

vid olika tidpunkter. Definitionen av direktavkastning är följande (Lind, 2004): 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜/𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

I Hans Linds rapport om direktavkastning från 2004 tas följande två grundmodeller 

upp: 

1. Direktavkastning = Total avkastning för alternativ investering +/- 

justering på grund av variation i risk +/- justering efter skillnader i 

värdeutveckling. 

 

2. Direktavkastning = Direktavkastning för alternativ investering +/- 

justering på grund av variation i risk +/- justering efter skillnader i 

utvecklingen av det årliga betalningsnettot i förhållande till en alternativ 

investering.  

 

Gemensamt för de två ovanstående modeller är att den totala avkastningen för 

fastigheten och den alternativa placeringen blir densamma efter justering för 

variationen i risk för de båda investeringar. Som nämnt ovan är dock risken för 
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svängningar på marknaden och utveckling av driftnettot svåra att förutse. Olika 

investerare har delade uppfattningar om marknadens situation och kan göra både 

pessimistiska som optimistiska bedömningar. Detta skapar i sin tur en marknad för 

fastighetstransaktioner (Lind, 2004). 

De två grundmodeller ovan kan sammanfattas i att direktavkastningen 

sammanhänger med tre grundläggande faktorer; avkastningen för den alternativa 

investeringen, sannolik driftnettoutveckling och risken för det aktuella objektet. 

Utifrån denna teori kan följande riktlinjer, eller slutsatser, dras (Lind, 2004).  

1. Direktavkastningen är lägre på bostadsfastigheter än för kontorsfastigheter 

på grund av att hyror och vakanser har mindre svängningar för 

bostadsfastigheter. 

2. Direktavkastningen är lägre för orter med hög tillväxt jämfört med 

stagnerande orter på grund av den förväntade driftnettoutvecklingen är 

mer positiv där samt att eventuella svängningar i driftnettot är lägre. 

3. Direktavkastningen är lägre i centrala områden av en större ort jämfört med 

ytterområden på grund av den förväntade driftnettoutvecklingen är mer 

positiv där samt att eventuella svängningar i driftnettot är lägre. 

 

Direktavkastningen är en styrande faktor inom fastighetsinvesteringar. För att 

beräkna en rimlig direktavkastning krävs en mycket god marknadskännedom från 

investeraren. Även två fysiskt identiska fastigheter kan ha helt olika 

direktavkastningsnivåer beroende på hur fastigheten drivs. Från marknadens 

nivåer på direktavkastning kan en investerare erhålla en uppfattning om i vilket 

spann direktavkastningen bör ligga för ett specifikt område och fastighet. Trots 

detta behöver investeraren ta ställning till hur optimistisk eller pessimistisk 

bedömningen bör vara.  
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3. Fastighetsmarknaden i Stockholm 

Fastighetsmarknaden i Stockholm omfattas av olika samspelande delmarknader 

som i sin tur påverkas av varandra. Dessa delas ofta upp i en hyresmarknad, 

kapitalmarknad, fastighetsmarknad samt byggmarknad, som tillsammans påverkar 

den ekonomiska tillväxten. För att visa hur dessa delmarknader är länkade till 

varandra presenteras en övergripande bild nedan. 

 

Bild 1 - Fastighetsmarknadens samspelande delmarknader (Geltner m.fl., 2007) 

Modellen i Bild 1 ovan illustrerar hyresmarknadens påverkan av nybyggnation av 

fastigheter, vilket i sin tur påverkas av byggindustrin. Vidare påverkas byggindustrin 

av fastighetsmarknaden samt dess framtida utsiktsprognoser, vilka baseras på 

hyresmarknadens vakanser och hyresnivåer samt kapitalmarknadens avkastnings-

krav. Att förstå sambandet mellan fastighetsmarknadens olika delmarknader och 

hur de är sammanlänkade underlättar förståelsen för hur Stockholms bygg-

marknad, fastighetsmarknad och hyresmarknad är kopplade till regionens 

kapitalmarknad och tillväxt (Geltner m.fl., 2007). 

I dagens högkonjunktur är Stockholms kapitalmarknad stark. Nationella- liksom 

internationella investerare satsar mycket pengar i fastighetsmarknaden vilket 

påvisas av fjolårets toppnoteringar i transaktionsvolym. Diagram 1 nedan visar hur 

värdeutvecklingen sett ut för de olika fastighetssegment som fastighetsmarknaden 

omfattar, samt ger en indikation om hur utvecklingen för de olika segmenten 

påverkats av konjunkturcyklerna.            
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Diagram 1 - Värdeutveckling för de olika fastighetssegmenten (NAI Svefa, 2015)  

Diagrammet ovan påvisar en tydlig skillnad i värdeutveckling mellan de olika 

fastighetssegmenten. Vid jämförelse mellan bostäder och kontor har värdet på 

bostadsfastigheter haft en påtagligt högre utveckling sedan millennieskiftet. 

3.1 Kontorsmarknaden 

Stockholms län är det län i Sverige som står för högst andel kommersiella 

fastigheter och så även andelen kontor, av det totala fastighetsbeståndet i landet. 

Räknat på fastigheternas totala marknadsvärde i Sverige står Stockholms län för ca 

50 procent, med Västra Götaland och Skåne län efter sig som tillsammans står för 

ca 25 procent av det totala värdet.(Nordlund & Lundström, 2011) Majoriteten av 

länets bestånd finns i Storstockholm, och framför allt i Stockholms kommun, 

Solna/Sundbyberg, Nacka och övriga närförorter. Det totala kontorsbeståndet i 

Storstockholm uppskattas idag till omkring 12 miljoner kvadratmeter varav 1.9 

miljoner finns i CBD och 4.3 miljoner i övriga innerstaden. Detta gör Stockholms 

kontorsmarknad till den största i Norden (Newsec, 2015). 

Konsultföretag som tillhandahåller marknadsinformation delar ofta in Sveriges 

fastighetsmarknad i olika geografiska delmarknader för respektive stad som ett 

verktyg för att göra marknadsanalyser. Bild 2 visar Newsec's illustration av 

Stockholms kontorsmarknad med delmarknader. 
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 Bild 2 - Newsec’s indelning av Stockholms delmarknader för kontor (Datscha, 2016) 

 

I städer med hög ekonomisk tillväxt ställs höga krav på utvecklad och moderniserad 

infrastruktur. I dagens mättade kontorsmarknad, främst i CBD och övriga 

innerstaden, utvecklas nya kontorsdistrikt utanför city i närförorterna. Därmed 

ställs högre krav på utvecklad kollektivtrafik för att skapa möjlighet att locka kunder 

(Newsec, 2015). 

Med en ökad sysselsättningsgrad ställs även höga krav på kontorslokalernas 

flexibilitet och anpassningsmöjlighet. Företagens verksamhet effektiviseras på 

många plan med alltmer aktivitetsbaserade arbetssätt. Man kan idag se en 

moderniserings- och digitaliseringstrend där personalen blir alltmer mindre bundna 

till sina lokaler, vilket leder till att lokalernas storlek blir allt mindre viktig. Nya 

kontorsfastigheter satsar således mer på öppna yteffektiva kontorslandskap istället 

för den traditionsenliga cellindelningen, där många ytor i dagsläget blir 

oanvändbara (NAI Svefa, 2015). Man kan se att fokus har flyttats från kostnad per 

kvadratmeter till kostnad per arbetsplats och anställd, vilket sätter höga krav på 

det befintliga kontorsbeståndet och deras yteffektivitet (Lind & Lundström, 2009).  

3.1.1 Vakansgrader 

Vakansgraden för en fastighet är ett numeriskt värde mätt i procent för outhyrda 

lokalytor av total uthyrbar yta. Den syftar på ytor som blivit lediga i samband med 
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en hyresgästs avflytt eller ytor som inte är uthyrbara då de är i behov av reparation 

eller renovering. Det ger således en indikation om hur populär fastigheten är samt 

dess utvecklingsförmåga (Institutet För Värdering Av Fastigheter och ASPECT, 

2011). Vakansgraden är ett användbart riktmärke vid fastighetsvärdering. En hög 

vakansgrad indikerar på att fastighetens popularitet är låg vilket medför förlorade 

hyresintäkter. Fastighetsbolagen strävar därmed efter att hålla nere vakans-

graderna i sina fastighetsbestånd till lägsta möjliga nivå för att inte gå miste om 

intäkter som har stor betydelse för företagets lönsamhet(Tse, R. 1999).  

Stockholms kontorsmarknad fortsätter vara ljus med en fortsatt hög efterfrågan. 

Under första halvåret av 2015 mättes den sammanslagna vakansgraden till 9.1 

procent, ett belopp som inte varit så lågt sedan 2011 samt en minskning med 0.1 

procentenheter sedan fjolårets siffror. Central Business District (CBD), övriga 

innerstaden och närförorterna uppvisar minskade vakansgrader vilket kortsiktigt 

prognostiseras öka något i CBD men minska i övriga innerstaden och närförorterna. 

Vakansgraden har dock ökat något i både Kista och Solna/Sundbyberg, något JLL 

tror stagneras i Sundbyberg/Solna och minska i Kista.  Den låga vakansgraden i 

Stockholms mest centrala delar med det låga utbudet gör att företag och 

investerare söker sig utifrån citykärnan. Framtidsprognosen visar istället ett ökat 

intresse för stadens närförorter med goda kommunikationsmöjligheter (JLL, 2015). 

3.1.2 Hyresnivåer 

En fastighets intäkter motsvaras i de flesta fallen av de hyresintäkter fastigheten 

genererar löpande under kalkylperioden. För en fastighetsägare är det därmed 

viktigt att hålla så höga hyror och långa hyreskontrakt som möjligt för att maximera 

verksamhetens lönsamhet. Hyresnivåerna följer marknadshyran i den aktuella 

marknaden och varierar således främst på hur attraktivt området är. En 

fastighetsägare kan exempelvis ta ut högre hyror i sina fastigheter inom citykärnan 

(CBD) än i de fastigheter som är lokaliserade utanför (Geltner, m.fl., 2007). 

Hyresnivåerna kan även variera inom klassificeringsområdena beroende på 

fastighetens standard. En äldre fastighet genererar vanligtvis lägre hyror än en 

fastighet med en modern standard. 

I dagens attraktiva hyresmarknad är Sundbyberg och Solna den enda delmarknad 

som visat en förändring i hyresnivå. Sedan årsskiftet har nivån ökat från 2 

200kr/kvm till 2 400kr/kvm, vilken JLL tror kommer stagnera under den närmsta 

tiden. Nybyggnationen av Arenastaden har bidragit till en ökat intresse bland de 

större företagen att leta sig utifrån citykärnan och istället lokalisera sig i områdets 

nybyggda kontor. Detta har gjort Solna/Sundbyberg till en mer attraktiv 

delmarknad. I de övriga delmarknaderna har hyresnivåerna noterat samma nivå nu 

som för 6 och 12 månader sedan. I dessa områden prognostiseras nivån stiga något 
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kortsiktigt förutom i Kista som man tror kommer hålla samma nivå som tidigare 

(JLL, 2015).  

3.1.3 Avkastningsnivåer 

 Avkastningskravet är som nämnt i tidigare kapitel en svår, men dock avgörande, 

parameter för en fastighetsinvesterare. Liksom hyresnivåerna skiljer sig 

avkastningskraven beroende på fastigheternas läge och standard. Dessa 

parametrar avspeglas i risken som en investerare ställs inför och påverkar således 

kravet på avkastning för investeringen. Beroende på områdets attraktivitet ställs 

det lägre avkastningskrav för en fastighet inom CBD än i delmarknader utanför 

(Geltner, m.fl., 2007). Samtidigt som läget är av stor betydelse skiljer sig 

avkastningsnivåerna inom delmarknaderna beroende på fastighetens standard. En 

äldre fastighet är generellt sett kopplat till högre risk än en modern fastighet vilket 

även påverkar avkastningskravet. 

Utöver de parametrar som nämnts i tidigare stycke påverkas avkastningsnivåerna 

av makroekonomiska faktorer då de i hög grad är influerade av den finansiella 

marknaden. I Sverige kan vi se tydliga och generella tio-års cykler sedan 1980, med 

toppar runt 1990 och 2000 men där den senaste uppstod redan efter åtta år, år 

2008. Alla cykler följer generellt sett samma mönster, även om orsakerna till 

uppgångar eller nedgångar har varierat. En lång uppgångsfas leder till intensivt 

stigande fastighetsvärden, ökade transaktionsvolymer och lägre avkastningskrav. 

När marknaden har nått sin topp förväntas ett fall av transaktionsvolymer. Detta 

resulterar i ett relativt kort och intensivt fall av fastighetsvärden innan marknaden 

bottnar och börjar sin återhämtningsfas (Newsec, 2015).     

IT- och telekomkollapsen som ägde rum i början av millennieskiftet slog hårt mot 

världsekonomin och anses vara världshistoriens värsta krasch på aktiemarknaden, 

enligt Newsec. Från att ha nått toppnivåer i mars 2000 föll Stockholmsbörsen med 

hela 70 procent till sin lägsta punkt i oktober 2002. Följande år präglades av en stor 

kreditexpansion värden över. Många förutspådde återigen en växande ekonomi 

med ökad inflation och högre sysselsättningsgrad. Banker blev motiverade att låna 

ut pengar vilket bidrog till en ökad transaktionsvolym, som i sin tur resulterade i 

stigande fastighetspriser. Under högkonjunkturen 2005-2007 noterade den svenska 

fastighetsmarknaden toppnivåer med de högsta fastighetspriserna sedan IT- och 

telekomkollapsen vilket satte press på avkastningsnivåerna. I Stockholms citykärna 

sjönk avkastningskraven på fastigheter till nivåer i likhet med långtidsbundna 

statsobligationer. Man såg då näst intill en obefintlig risk i fastigheter som 

investeringsalternativ. Kommande år hamnade världsekonomin återigen i en 

finansiell kris, vilken enligt Newsec ses som värre än kollapsen 2002. Till följd av en 

överbelånad och övervärderad bostadsmarknad i USA hamnade flertalet banker 
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och andra kreditinstitut i stora problem. Flertalet internationella banker hamnade i 

så pass stora svårigheter att de blev uppköpta eller förstatligade. En av de mest 

omskrivna händelser som kom till följd av finanskrisen var då investmentbanken 

Lehman Brothers sattes i konkurs. Detta tillsammans resulterade i att utlåningen 

mellan banker samt till privatpersoner och företag ströps. Krisen slog med tiden 

hårt även mot EU-länders tillväxt, och däribland även Sveriges, då de saknades 

kapital (Newsec 2015). 

Efter år av återhämtning har fastighetsmarknaden i Stockholm stabiliserats och är 

nu den starkaste investeringsmarknaden i Norden. I kombination med låga räntor, 

gynnsam kreditmarknad och ett ökat internationellt intresse för Norden pressas 

direktavkastningen nedåt och transaktionsvolymerna är fortsatt höga. I takt med 

det ökande intresset för Stockholms fastighetsmarknad har även efterfrågan på 

kontorslokaler ökat, vilket lett till en stenhård konkurrens på lediga lokaler. Detta 

har i sin tur lett till att företag börjar intressera sig för Stockholms ytterområden 

och mer perifera delmarknader, vilket sätter press på avkastningskraven. I CBD 

ligger direktavkastningskraven kvar på rekordlåga 4,25 procent medan övriga 

delmarknader har noterat en sänkning. Övriga innerstaden har nått rekordlåga 4,5 

procent medan delmarknaderna Närförort, Kista och Solna/Sundbyberg nu har nått 

en nivå på 5.75, 6.0 respektive 5.5 procent enligt Nordic City Report HT15 (JLL, 

2015).  

Viktigt att anmärka är att dessa värden är framtagna utifrån schablonvärden, och 

att differenser inom de olika delmarknaderna förekommer.  

3.1.4 Transaktionsmarknaden 

 Transaktionsmarknaden för fastigheter, liksom fastigheternas direktavkastnings-

nivåer, är som nämnt högt influerade av den övriga finansmarknaden. En aktiv 

transaktionsmarknad kan således ge en indikation på hur intresset och 

framtidsutsikter ser ut från investerare samt var fastighetsmarknaden är i 

marknadscykeln.  Att kontinuerligt granska och uppdatera en fastighetsportfölj 

genom förvärv och avyttring är därför viktigt för en god lönsamhet. Majoriteten av 

dagens investerare är i behov av lånat kapital för att kunna finansiera sina affärer. 

Detta gör att transaktionsvolymerna är starkt påverkade av bankernas 

utlåningsvilja vilket har haft en stor betydelse under återhämtningsfasen efter 

finanskrisen 2008. 

Stockholm står idag för en tredjedel av transaktionsvolymen i landet och är fortsatt 

den starkaste investeringsmarknaden i Norden. Enligt Nordic City Report HT15 

noterades den totala transaktionsvolymen till 20 mdkr vilket tyder på att Stockholm 

fortsätter ha en ljus investeringsmarknad (JLL, 2015). 
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Sedan finanskrisen 2008 har intresset från utländska investerare ökat och svarade 

för ca 25 procent av Sveriges totala transaktionsvolym, vilket även är den högsta 

andelen sedan finanskrisens genombrott (Fröjd, 2014). Av utländska aktörer 

genomförda förvärv under första halvan av 2015 var Skärholmens centrum i 

särklass det största förvärvet, där Grosvenor stod som köpare. Ett annat stort 

förvärv genomfördes i Solna av Fabege som köpte byggrätter av Catena omfattande 

ca 225 000 kvm ämnade för både bostäder och kommersiell användning (JLL, 2015).  

Den svenska fastighetsmarknaden noterade rekordsiffror i antalet transaktioner 

genomförda under 2015, vilka uppgick till mer än 600 st. Transaktionsvolymen 

noterades dock till 151 miljarder kronor vilket är sju procent lägre än fjolårets 

siffror. Trots detta ser Savills ljust på den svenska fastighetsmarknaden och 

Stockholm i synnerhet. Peter Wiman, analyschef på Savills menar att ”Intresset för 

fastighetsinvesteringar av alla typer är urstarkt och det är sannolikt att 2015 kunde 

ha blivit ett rekordår även volymmässigt om fler fastighetsägare hade varit 

intresserade av att sälja. Vår bedömning är att efterfrågan vida överstiger utbudet, 

vilket innebär att vi har en fortsatt positiv syn på fastighetsmarknaden under det 

kommande året” (Savills, 2016). 

Fortsatt bedömer Fredrik Östberg, transaktionschef på Savills, att fastigheter 

kommer vara ett fortsatt intressant investeringsalternativ trots rekordlåga 

avkastningskrav för flertalet delmarknader på den svenska fastighetsmarknaden. 

“Det låga ränteläget och en god tillgång på eget och lånat kapital ger 

förutsättningar för en fortsatt attraktiv riskjusterad avkastning på fastigheter” 

menar Fredrik (Savills, 2016). 

3.2 Bostadsmarknaden och påverkande faktorer 

Samtidigt som utbudet av bostadsfastigheter är stort i den svenska transaktions-

marknaden ökar även efterfrågan. Investerare ser den svenska bostadsmarknaden 

som en trygg investering och, relativt sin riskklass, har fastigheter varit en bättre 

investering än andra under många år. Inom denna investeringskategori har 

bostäder haft den högsta årliga totalavkastningen om 9,2 procent. Bostäder har, de 

senaste fem åren, utgjort cirka 27 procent av omsättningen på den svenska 

transaktionsmarknaden. Som andel av denna statistik har ombildning till 

bostadsrätter minskat med 75 procent (JLL, 2015).  

Bostadsmarknaden i Stockholm påverkas av ett antal faktorer. Nedan presenteras 

några av dessa tillsammans med en kommentar om hur utvecklingen kan komma 

att påverka bostadsmarknaden. Stockholms olika delmarknader för bostäder 

kommer även att presenteras. 
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3.2.1 Delmarknader för bostäder i Stockholm 

För delmarknaderna i Stockholm, som normalt benämns som A-, B-, C- och D-lägen, 

finns det ingen generell gräns. Det kan, som nämnt tidigare, variera beroende på 

vilket företag som är utgivare för marknadsinformationen. I denna undersökning 

har vi valt att utgå från Newsec’s indelning av delmarknader för bostäder. Nedan 

redovisas vad respektive område kännetecknas av och hur variationen på hyra, 

vakans, direktavkastning samt kommunikationsmöjligheter kan skilja mellan 

Stockholms delmarknader. 

 

Bild 3 - Newsec’s indelning av Stockholms delmarknader för bostäder (Datscha, 2016) 

 

A-Läge 

- Högst hyror 

- Lägst direktavkastning 

- Lägst vakansgrader 

- Bäst tillgång till kommunikationer 

Läget är det mest attraktiva för respektive delmarknad och fastighetssegment.  
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B-Läge 

- Hyran motsvarar ca 75-80 % av hyran i ett A-läge 

- Direktavkastningskrav för B-lägen är generellt sett något högre än för A-

lägen 

- Vakansgraden för B-lägen är generellt sett något högre än i A-lägen 

- God tillgång till kommunikationer 

C-Läge 

- Lägre hyror 

- Högre direktavkastning 

- Högre vakansgrader 

- Sämre tillgång till kommunikationer 

D-Läge 

- Varierande hyra 

- Varierande direktavkastning 

- Varierande vakansgrad 

- Dålig tillgång till kommunikationer 

D-läge motsvarar övriga områden i en kommun och ligger generellt sett längst ut 

från stadskärnan. 

3.2.2 Stockholms tillväxt 

De senaste fem åren har Stockholms befolkning ökat med cirka 180 000 invånare. 

Mellan 2014 och 2024 förväntas antalet invånare växa ytterligare med 384 000 

personer. Det innebär att invånarantalet i Stockholms län kommer vara över 2,6 

miljoner år 2030. Denna ökning innebär ett behov av 16 000 inflyttningsklara 

bostäder per år (Länsstyrelsen Stockholm, 2015).  

Det ökade behovet av bostäder, i samband med begränsad yta och resurser för 

nybyggnation, kräver en effektiv användning av den yta som redan är bebyggd. 

Konvertering av befintliga fastigheter till bostäder kan därmed vara ett 

komplement till nybyggnation värt att beakta. 
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Diagram 2 - Befolkningsutveckling totalt i Stockholms län 1980-2014 och prognos 2015-2024 

(Tillväxt- och regonplaneförvaltning, 2016). 

Andra faktorer som påverkar bostadsmarknaden är arbetslöshet och syssel-

sättning. I diagrammen nedan illustreras en historisk överblick av båda dessa 

faktorer. Diagrammen kan även ge en indikation för hur arbetslöshet och 

sysselsättning kan se ut inom den närmsta framtiden. Under 2015 har 

arbetslösheten minskat. En minskad arbetslöshet leder till en ökad köpkraft bland 

Stockholms invånare vilket i sin tur bidra till att en ökning av bostadspriserna. 

Antalet sysselsatta i Stockholms län har de senaste 10 åren haft en positiv 

utveckling. En fortsatt ökad sysselsättning kan bidra till att efterfrågan på 

kontorsytor ökar.  

Diagram 3 - Antal arbetslösa i Stockholms län (Statistiska centralbyrån, 2016a). 

Diagram 4 - Antal sysselsatta i Stockholms län (Statistiska centralbyrån, 2016b). 
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4. Konverteringsprocessen 

Processen från identifikation av potentiellt konverteringsobjekt till en slutlig 

försäljning är komplicerad liksom tidskrävande. Flertalet aktörer är inblandade i 

olika skeden, därför är det av hög vikt att skapa sig en förståelse av vilka 

delprocesser som ingår i en konverteringsprocess. Bild 4 nedan, visar en översiktlig 

bild av de fyra delprocesserna samt tidsförloppet från identifikation till försäljning. 

Att hitta ett konverteringsobjekt kräver en noggrann utvärdering av flertalet 

intressanta investeringsobjekt. Noggranna marknadsanalyser samt fastighets-

värderingar av de olika objekten har därmed en betydande roll för att finna vilket 

konverteringsobjekt som skulle generera högst lönsamhet. När utvärderingen är 

genomförd och ett objekt valts inleds en förhandsförsäljning, som generellt löper 

parallellt med projekterings- och ombyggnationsskedet, innan lägenheterna till sist 

överlåts till köparna (Ullsten & Svensson, 2010). 

 

Bild 4 - Illustration av konverteringsprocessen 

Utvärdering 

Första fasen innebär en omfattande utvärdering av det aktuella objektet. Denna 

innebär bland annat en noggrann marknadsundersökning samt värdering som 

beslutsunderlag. 

Projektering 

I nästkommande fas genomförs en djupare projektering av konverteringen 

tillsammans med flertalet aktörer såsom arkitekter, konstruktörer, VVS-projektörer 

med flera. Här tas detaljerade bygghandlingar fram för den kommande om-

byggnationen. Parallellt med detta inleds en förhandsförsäljning av lägenheterna.    

Ombyggnad 

I den tredje fasen inleds den fysiska konverteringen, vilken genomförs av en 

byggentreprenör. För att hålla projektet inom beslutade tids- och budgetramar 

genomförs regelbundna tids- och kostnadsavstämningar, allt för att hålla affären så 

lönsam som möjligt. Fortsatta förhandsförsäljningar av lägenheterna pågår även 

under denna fas.    
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Försäljning 

Efter färdigställande av konverteringen inleds en försäljningsprocess genom en 

mäklare som marknadsför den slutliga produkten och slutligen avyttrar 

lägenheterna. Dessa överlåts till sist till köparen.   
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5. Lönsamhetsanalys 

5.1 Pris för bostäder och kontor i respektive område 

I Tabell 1 presenteras den data som den generella områdesanalysen är baserad på. 

Data gällande bostadspriser används även i undersökningens fallstudier. Bostads-

priser för respektive område är hämtad från Valueguard och data som avser 

transaktioner för kontorsfastigheter är hämtad från Datscha. All data är indelad 

efter utvalda kommuner och delområden inom dessa kommuner. Valet av 

områden utgår från Newsec’s uppdelning av Stockholms olika delmarknader för 

bostäder som redovisats i tidigare kapitel (Newsec, 2016). Samma gränser har 

använts under hela undersökningen. Inom delmarknaderna har avgränsningar 

gjorts till enbart delmarknader inom AA-, A-, B-, och C-lägen för bostäder. Vissa 

områden utelämnas helt ur undersökningen då data gällande transaktioner, för 

antingen bostäder eller kontor, är otillräcklig eller avsaknad.  
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Kommun Område SEK/kvm 

Bostäder Antal 
(st) 

Kontor (Transaktioner) Antal 
(st) 

Kontor (Shablonvärde) Antal 
(st) 

Stockholm               

  AA Norrmalm-Vasastaden 92 725 542 60 295 8 73 536 244 

  AA Östermalm 98 709 250 55 899 5 56 152 110 

  AA Gamla stan 103 246 8 -   46 052 55 

  AA Kungsholmen 90 452 250 30 563 2 40 019 46 

  AA Södermalm 87 363 250 66 522 1 35 552 57 

  A Västra Kungsholmen 81 966 250 40 688 4 35 123 15 

  A Essingeöarna 75 859 250 26 881 1 16 311 8 

  A Närförort Söder 63 527 749 24 145 5 24 986 23 

  A Bromma 61 102 500 30 331 1 14 140 20 

  A Djurgården 81 965 250 20 190 2 28 518 19 

  B Söderort 52 470 1 000 8 320 2 11 810 37 

Solna               

  A Solna C 52 837 13 -   27 468 7 

  A Råsunda 68 029 100 21 103 1 11 651 2 

  B Övriga kommunen 56 886 500 24 161 14 21 442 102 

  C Hagalund 43 161 77 -   11 551 2 

Sundbyberg               

  A Centrum 63 742 250 15 312 1 20 120 9 

  A Lilla Alby 60 119 165 22 222 1 13 401 6 

  A Duvbo 54 882 19 -   9 514 1 

  B Övriga kommunen 57 226 250 13 258 1 12 645 9 

  B Rissne 38 887 64 -   9 145 1 

  C Hallonbergen 44 001 42 -   9 229 2 

Nacka               

  A Nordvästra Nacka 55 026 250 19 113 3 12 198 44 

  A Saltsjöbaden 37 274 95 -   9 343 4 

  B Nacka 40 638 108 -   9 115 14 

  C Stensjö 33 999 23 -   8 827 1 

  C Västra orminge 36 006 250 -   9 805 2 

Lidingö               

  A Torsvik 63 403 33 19 160 1 20 010 1 

  B Övriga Lidingö 49 998 250 -   7 545 23 

Tabell 1 - Områdesindelad sammanställning av kvadratmeterpriser för bostäder och kontor. 

För varje område i Tabell 1 är priset per kvadratmeter för både bostäder och 

kontor beräknat som ett genomsnitt för alla de objekt som ingår under de 

sökkriterier som definieras nedan. Kolumnerna med benämningen “Antal” syftar 

till de antal objekt som kvadratmeterpriset baseras på. Utöver faktiska 

transaktioner för kontor har även schabloniserade marknadsvärden beräknats med 

hjälp av kassaflödesanalyser. Dessa värden är beräknade från värderingar i Datscha 

där exempelvis vakansnivåer, direktavkastning och hyresnivåer är uppskattade för 

respektive delmarknad. Med ett uppskattat marknadsvärde har sedan värdet per 
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kvadrat beräknats för att det ska bli jämförbart med övriga variabler i 

undersökningen. Syftet med schablonvärdena är att komplettera de fall där data 

för faktiska transaktioner är avsaknad eller är bristfällig. 

För bostadsrätter har vi valt att enbart fokusera på transaktioner genomförda 

under hela 2015 för att få en aktuell bild av marknaden. Alla objekt är även 

indexreglerade (Valueguard’s index för bostadsrätter) för att kvadratmeterpriset 

för bostadsrätter ska motsvara dagsläget. Dessa objekt innefattas enbart av 

bostadsrätter med storlekarna 1 till 3 rum och kök. Detta kriterium används främst 

för att kunna vara konsekventa genom hela undersökningen. En ytterligare 

anledning till denna avgränsning är också att dessa storlekar motsvarar de mest 

lönsamma försäljningspriser per kvadratmeter på marknaden. 

För transaktioner som avser kontorsfastigheter har undersökningen fokuserat på 

transaktioner genomförda under både 2014 och 2015 på grund av bristande antal 

transaktioner. För att få dessa transaktioner jämförbara och marknadsrelaterade 

har enbart enskilda fastigheter inkluderats och portföljköp exkluderats i 

undersökningen. Både faktiska kontorspriser och schablonvärden avser även 

fastigheter med en yta på minst 400 kvadratmeter. Denna avgränsning har använts 

främst för att en investering av denna typ är både kostsam, tidskrävande och 

riskfylld. En mindre fastighet skulle därmed ej generera tillräckligt hög vinst för att 

vara lönsam med hänsyn till den tid och kostnad en konverteringsprocess innebär. 

Vid urvalet av fastigheter till schablonvärderingen används typkoden 325 som 

avser hyresfastigheter, i första hand lokaler, som sökpreferens. Typkoden utgår 

från Skatteverkets beteckningar från 2016. Denna begränsning innebär att urvalet 

kan innehålla en mindre andel fastigheter med exempelvis butiker på 

bottenvåningen. För transaktioner som avser kontorsfastigheter avgränsades 

sökningen till att enbart inkludera fastigheter som faller under segmentet 

“Kontor”. 

5.2 Generell lönsamhetsanalys för respektive område 

Baserad på värden framtagna i Tabell 1, i föregående kapitel, har en generell 

lönsamhetsanalys gjorts där eventuella vinster för en konvertering i de olika 

delmarknaderna är beräknade, vilka presenteras i Tabell 2 nedan. För att skapa en 

så tillförlitlig analys som möjligt är olika scenarier beräknade för respektive 

delmarknad, en optimistisk och en pessimistisk. Dessa scenarier tar hänsyn till 

riskbedömningen som föreligger i varje unikt fall, där kostnaden för en 

konverteringsprocess varierar beroende på varje unik fastighet. Denna 

riskbedömning innefattar bland annat fastighetens skick, byggnadstekniska- och 

juridiska förutsättningar. I lönsamhetsanalysen nedan är konverteringskostnaden 
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konstant för respektive område. I samråd med fastighetsutvecklare, samt bedömt 

av NAI Svefa, har vi valt att använda oss av en genomsnittlig konverteringskostnad 

på 25 000 SEK per kvadratmeter (NAI Svefa, 2014). Ur en optimistisk synvinkel, där 

konverteringen genomförs på det smidigaste och mest kostnadseffektiva sätt, 

används en kostnad konverteringskostnad på 20 000 SEK per kvadratmeter använd. 

För den pessimistiska beräkningen är istället en konverteringskostnad på 30 000 

SEK per kvadratmeter använd. 

Kommun Område Transaktioner (T) Shablonvärden (S) Medelvärde av T/S 

Optimitiskt Pessimistiskt Optimitiskt Pessimistiskt Optimitiskt Pessimistiskt 

Stockholm         

  AA Norrmalm - 
Vasastaden 

 -6115 -16115 -19356 -29356 -12735,5 -22735,5 

  AA Östermalm 3068,2 -6931,8 2815,2 -7184,8 2941,7 -7058,3 

  AA Gamla stan - - 16544,8 6544,8 16544,8 6544,8 

  AA Kungsholmen 21798,6 11798,6 12342,6 2342,6 17070,6 7070,6 

  AA Södermalm -16631,6 -26631,6 14338,4 4338,4 -1146,6 -11146,6 

  A Västra 
Kungsholmen 

4884,8 -5115,2 10449,8 449,8 7667,3 -2332,7 

  A Essingeöarna 13806,2 3806,2 24376,2 14376,2 19091,2 9091,2 

  A Närförort Söder 6676,6 -3323,4 5835,6 -4164,4 6256,1 -3743,9 

  A Bromma -1449,4 -11449,4 14741,6 4741,6 6646,1 -3353,9 

  A Djurgården 25382 15382 17054 7054 21218 11218 

  B Söderort 13656 3656 10166 166 11911 1911 

Solna         

  A Solna C - - -5198,4 -15198,4 -5198,4 -15198,4 

  A Råsunda 13320,2 3320,2 22772,2 12772,2 18046,2 8046,2 

  B Övriga kommunen 1347,8 -8652,2 4066,8 -5933,2 2707,3 -7292,7 

  C Hagalund - - 2977,8 -7022,2 2977,8 -7022,2 

Sundbyberg         

  A Centrum 15681,6 5681,6 10873,6 873,6 13277,6 3277,6 

  A Lilla Alby 5873,2 -4126,8 14694,2 4694,2 10283,7 283,7 

  A Duvbo - - 14391,6 4391,6 14391,6 4391,6 

  B Övriga kommunen 12522,8 2522,8 13135,8 3135,8 12829,3 2829,3 

  B Rissne - - 1964,6 -8035,4 1964,6 -8035,4 

  C Hallonbergen - - 5971,8 -4028,2 5971,8 -4028,2 

Nacka         

  A Nordvästra Nacka 4907,8 -5092,2 11822,8 1822,8 8365,3 -1634,7 

  A Saltsjöbaden - - 476,2 -9523,8 476,2 -9523,8 

  B Nacka - - 3395,4 -6604,6 3395,4 -6604,6 

  C Stensjö - - -1627,8 -11627,8 -1627,8 -11627,8 

  C Västra orminge - - -1000,2 -11000,2 -1000,2 -11000,2 

Lidingö         

  A Torsvik 11562,4 1562,4 10712,4 712,4 11137,4 1137,4 

  B Övriga Lidingö - - 12453,4 2453,4 12453,4 2453,4 

Tabell 2 - Områdesindelad lönsamhetsanalys med storlek på potentiell vinst/förlust. 
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De över- och underskott som redovisas i Tabell 2 beräknas enligt följande formel: 

(Kr/kvm) Lönsamhet = (Bostadspris*0,8) - (Kontorspris + Konverteringskostnad) 

Vid en omvandling från kontor till bostäder försummas ca 20 % av den totala arean 

på grund av anpassningen till fastighetens nya användning, enligt Philip Niklasson 

analytiker på Profi Fastigheter. Bostadspriset multipliceras således med en faktor 

på 0,8 för att räkna om priset per kvadrat för bostadsyta till ett motsvarande pris 

för fastighetens lokalyta. Genom att multiplicera bostadspriset med denna faktor 

blir den uteblivna arean exkluderad i den generella lönsamhetsanalysen. 

De områden där en investering av detta slag visar sig vara mest lönsam är: 

1. A Djurgården 

2. AA Kungsholmen 

3. A Essingeöarna 

4. A Råsunda, Solna 

5. A Centrum, Sundbyberg 

 

 De områden där en investering av detta slag visar sig vara minst lönsam är: 

1. AA Norrmalm-Vasastan 

2. C Stensjö, Nacka 

3. A Solna C, Solna 

4. C Västra Orminge, Nacka 

5. A Saltsjöbaden, Nacka 

 

Gemensamt för de områden där en investering visar sig vara minst lönsam är att 

analysen baseras på bristfällig information. Detta syftar till antalet transaktioner 

som genomförts i området under angiven tidsperiod eller befintliga kontors-

fastigheter i området som faller inom ramen för angivna sökkriterier. 

Vad som även går att utläsa ur Tabell 2 ovan är att AA- eller A lägen för bostäder 

har högst lönsamhetspotential. Viktigt att beakta är att delmarknaderna för kontor 

ser annorlunda ut (se Bild 2 och 3 i tidigare kapitel). Detta betyder att det kan 

finnas objekt i undersökningen vilka är lokaliserade i fler delmarknader för kontor. 

Detta gör att en noggrannare analys för utvald fastighet krävs vid en eventuell 

investeringsutvärdering. Ytterligare en aspekt som bör beaktas, vilket även påvisas 

i Tabell 2, är att affärer i vissa AA- och A-områden har störst risk att generera 

förlust. Detta beror bland annat på att dessa delmarknader även ligger inom 

attraktiva delmarknader för kontor. Norrmalm-Vasastan är ett tydligt exempel på 

detta, som ligger inom AA- till B-lägen för kontor. 
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För att verifiera områdesanalysen genomförs två fallstudier, en för ett område som 

påvisats ha en hög potentiell lönsamhet och ett område som, enligt analysen, 

skulle generera en förlust. De områden som valts ut är A Råsunda i Solna och AA 

Norrmalm-Vasastan i Stockholms innerstad.  

5.3 Fallstudie “Spiran 1, A Råsunda, Solna” 

Spiran 1 är en fastighet belägen i Råsunda som ingår i Solna Kommun. Byggnaden 

på fastigheten uppfördes år 1929 och omfattas idag av en total lokalyta på omkring 

952 kvm, med en mer detaljerad uppdelning med avseende på lokalanvändning 

enligt Bild 5 nedan.  

Bild 5 - Uppdelning av lokalslag för fastigheten Spiran 1 

Råsunda, idag Gamla Råsunda, växte fram kring sekelskiftet 1900 som en av 

Stockholms lantliga förorter. Idag ingår området inom Solna Stad efter att Råsunda 

municipalsamhälle växte fram på 1940-talet. Områdets centrala delar har idag ett 

stort kulturhistoriskt värde med en enhetlig och välbevarad 1910-tals miljö. Detta 

ger området en innerstadskaraktär vilket kommunen lägger stor vikt i att bevara 

(Solna kommun, 2016). 

Idag står Råsunda inför stora förändringar i samband med rivningen av gamla 

Råsunda fotbollsstadion. Där är det planerat att uppföra nya byggnader och kvarter 

omfattande 700 bostäder samt en total kontorsyta på 19 000 kvm. Även 

Charlottenberg, där Spiran 1 är belägen, står inför nya bostadsbyggnationer (Solna 

kommun, 2016). 

Spiran 1 är lokaliserad enligt Bild 6 nedan, nära omslutande bostadsfastigheter 

samt Råsunda Torg, Solna Centrum, kollektivtrafik med mera. Det är således ett 

attraktivt område för bostäder, vilket även påvisas av Newsec’s marknadsanalys. 

Att konvertera denna byggnad skulle med största sannolikhet innebära en interiör 

ombyggnad och ingen eller en mindre exteriör restaurering med tanke på den 

befintliga byggnadens lantliga karaktär och arkitektur. Vi har därför valt att 

använda oss av en konverteringskostnad på 25 000 SEK per kvadratmeter.   

Lokalslag Yta (m2) Fördelning (%) 

● Kontor 809 85 

● Butiker 143 15 

Summa 952 100 % 
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Bild 6 - Marknadsinformation A Råsunda (Datscha, 2016) 

Bild 6 ovan sammanfattar även Newsec’s bedömda marknadsinformation för 

området där Spiran 1 är belägen (delmarknad B Övriga kommunen, Solna för 

kontor och delmarknad B Råsunda Torg, Solna för butiker). Liksom samtliga 

delmarknader i Stockholm omfattas hyres-, direktavkastnings- samt vakansnivåer 

ofta av intervaller från låga till höga värden beroende på fastighetens attraktivitet. 

Med begränsad information och insikt i fastighetens byggnadstekniska 

specifikationer och lokalflexibilitet har bedömda värden använts i marknads-

värderingen för Spiran 1. De bedömda värdena är baserade på uppskattad 

attraktivitet för fastighetens lokalisering (närhet till torg och centrum, bostads-

områden, kollektivtrafik etc.) samt den exteriöra karaktären vilket präglar 

fastigheten. 

I lönsamhetsanalysen nedan presenteras den beräknade vinsten i att konvertera 

fastigheten Spiran 1 till bostadsrätter. Vinsten är beräknad med förutsättningen att 

avyttring av samtliga bostadsrätter sker i direkt anslutning till färdigställd 

omvandling. Priset per kvadratmeter för bostadsrätter är hämtad från Valueguard 

och är samma pris som använts i den generella områdesanalysen för A Råsunda i 

kapitel 5.2. Marknadsvärdet, Bilaga 1, för Spiran 1 är beräknat utifrån det 

nuvarande användningsområdet för fastigheten och med de antaganden som 

presenterats i Bild 6. Försäljningspriset baseras på den uppskattade bostadsyta 

som en konvertering från kontor till bostäder antas generera. 
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Lönsamhetsanalys 

Bostadsrätt SEK/kvm 68 029 

Konverteringskostnad SEK/kvm 25 000 

Marknadsvärde SEK/kvm 16 962 

LOA kvm 952 

BOA (0,8xLOA) kvm 762 

Totalt 

Marknadsvärde SEK 16 148 000 

Försäljningspris SEK 51 810 886 

Konverteringskostnad SEK 23 800 000 

Vinst SEK 11 862 886 

Vinst SEK/kvm 12 461 

Tabell 3 - Lönsamhetsanalys för fastigheten Spiran 1, A Råsunda, Solna 

Den förväntade vinsten efter en genomförd konverteringsprocess beräknas till  

12 461 SEK/kvm. Vinsten ligger inom, eller i närhet, av intervallen för både de 

optimistiska och pessimistiska scenarierna i den generella analysen, och verifierar 

därmed analysen av delmarknaden A Råsunda. Jämfört med analysen som grundas 

på faktiska transaktioner ligger denna vinst i övre delen av intervallet, närmre den 

optimistiska bedömningen. För schablonvärderingen är vinsten närmre den 

pessimistiska bedömningen. Detta beror troligtvis på att denna fastighet ingått i en 

transaktion under år 2015. Spiran 1 ingår även i det urval av objekt som den 

generella områdesanalysen baseras på. 

5.4 Fallstudie “Polacken 13, AA Norrmalm-Vasastan, Stockholm” 

Fastigheten Polacken 13 är belägen på Norrmalm i Stockholm, en av Stockholm 

innerstads centrala stadsdelar som ingår i det större Norrmalms stadsdelsområde, 

tillsammans med Skeppsholmen, Vasastan samt en mindre del av Östermalm. 

Fastigheten innehar en byggnad omfattande lokalytor på totalt 1994 kvadratmeter, 

vilken byggdes år 1929. Idag används byggnaden framför allt till kontor med en 

liten del tillhörande butiker. Bild 7 nedan illustrerar byggnadens lokalanvändning 

mer i detalj. 

 

 

 

Bild 7 - Uppdelning av lokalslag för fastigheten Polacken 13. 

  

Lokalslag Yta (m2) Fördelning (%) 

● Kontor 1 695 85 

● Butiker 299 15 

Summa 1 994 100 % 
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Norrmalm är präglat av en lång och händelserik historia där det historiska 

Norrmalm fått nya områdesindelningar sedan det först nämndes 1288. Det var 

länge indelat i Övre och Nedre Norrmalm vilket i samband med 

stadsdelsindelningen år 1926 kom att ändras. Norrmalm och Vasastan kom då att 

avskiljas för att bilda egna stadsdelar. Norrmalmsregleringen (den så kallade 

Cityomvandlingen) i början på 1950-talet innebar även stora förändringar för 

Stockholms innerstad. Det man förr såg som nedre Norrmalm skulle nu bli det som 

idag kallas Stockholms City med planer för modernisering.(Stockholms stad, 2016)  

Idag är Norrmalm en central punkt i Stockholm med mycket liv och rörelse. På 

grund av de stora förändringar Norrmalm genomgått kan man se en stor variation 

av byggnadsarkitektur, välorganiserad infrastruktur samt en plats för både handel, 

företagande och bostäder. Polacken 13 är lokaliserad på en parallellgata norr om 

Kungsgatan med närhet till Stockholms centrala delar, enligt Bild 8 nedan. Med 

närhet till shopping, kollektivtrafik och grönområden är fastighetens läge attraktivt 

för bostäder. Att konvertera denna byggnad skulle troligtvis innebära en interiör 

ombyggnad och ingen eller en mindre exteriör restaurering med tanke på den 

befintliga byggnadens utseende. Liksom den tidigare fallstudien har en uppskattad 

konverteringskostnad på 25 000 SEK per kvadratmeter använts. 

 

Bild 8 - Marknadsinformation AA Norrmalm-Vasastan (Datscha, 2016) 

I tabellen nedan presenteras förväntad vinst, eller förlust, i att konvertera 

fastigheten Polacken 13 till bostadsrätter. Vinstenpotentialen är beräknad med 

samma förutsättningar som den tidigare fallstudien där priset per kvadratmeter för 

bostadsrätter är samma pris som använts i den generella områdesanalysen 

delmarknaden AA Norrmalm-Vasastan i kapitel 5.2. Marknadsvärdet, se bilaga 2, 
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för Polacken 13 är baserat utifrån det befintliga användningsområdet för 

fastigheten och med de antaganden som presenteras i bild 8. 

Lönsamhetsanalys 

Bostadsrätt SEK/kvm 92 725 

Konverteringskostnad SEK/kvm 25 000 

Marknadsvärde SEK/kvm 83 209 

LOA kvm 1 994 

BOA (0,8xLOA) kvm 1 595 

Totalt 

Marknadsvärde SEK 165 919 000 

Försäljningspris SEK 147 914 920 

Konverteringskostnad SEK 49 850 000 

Vinst SEK -67 854 080 

Vinst SEK/kvm -34 029 

Tabell 4 - Lönsamhetsanalys för fastigheten Polacken 13, AA Norrmalm-Vasastan, Stockholm 

Efter genomförd konverteringsprocess är den förväntade förlusten beräknad till -

34 029 SEK/kvm. Denna förlust ligger i närhet av det pessimistiska scenariot för 

schablonvärderingen i den generella analysen, som också är den största förlusten 

beräknad för AA Norrmalm-Vasastan. Denna fallstudie påvisar en större förlust än 

vad områdesanalysen redovisar och stärker därmed slutsatsen att en investering av 

denna typ i delmarknaden ej är lönsam. Detta beror främst på att priset för 

kontorsfastigheter i delmarknaden har utvecklats till en nivå som ligger nära 

transaktionsvärdet för bostadsrätter. Prisutvecklingen för kontor beror delvis på 

delmarknadens läge och närhet till CBD. Polacken 13 ingår i det urval av objekt som 

schablonvärderingen baseras på i områdesanalysen. 
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6. Analys och Diskussion 

6.1  Marknaden 

 Att ha god marknadskännedom som investerare är avgörande för en lönsam 

investering. Detta gäller alla former av investeringar. Den svenska fastighets-

marknaden är under den rådande konjunkturen en het investeringsmarknad, vilket 

påvisats av flertalet marknadsanalyser nämnt i tidigare kapitel i denna rapport. Att 

fastighetsmarknaden historiskt sett blivit allt mer transparent har medfört högre 

konkurrens bland investerarna där en hög professionalitet och noggrannhet blivit 

av allt högre vikt vid en investeringsanalys. För att en investering inom fastighets-

marknaden ska vara lönsam krävs inte bara en god marknadskännedom i 

fastighetsmarknaden som helhet, utan även en fördjupande kunskap i hur 

marknaden ser ut för de olika fastighetssegment den specifika fastigheten eller 

fastigheterna investeringen berör.  

Vad gäller de fastighetssegment denna studie berört ser värdeutvecklingen för 

bostäder ljus ut vid jämförelse med kontorssegmentet, som ligger på en stagnerad 

nivå. Generellt kan man däremot säga att en kontorsfastighet lokaliserad i ett 

attraktivt område med samma vakansgrad som en bostadsfastighet genererar 

högre intäkter och skulle därmed ha ett högre marknadsvärde, förutsatt att 

kostnaderna ligger på likvärdig nivå. Så ser dock inte fastighetsmarknaden ut 

realistiskt sett. En kommersiell fastighet, kontorsfastigheter inkluderat, har 

generellt sett högre vakansgrad även om Stockholms kontorsmarknad nått 

rekordlåga nivåer. Kommersiella fastigheter är även mer konjunktur- och 

trendkänsliga. Fastighetsmarknaden, som är under kontinuerlig förändring är 

oförutsägbar då den påverkas och samspelar med flertalet andra delmarknader. 

Det gäller därmed för fastighetsbolagen att vara uppdaterade och anpassa sina 

bestånd för att möta marknadens krav. Nyckeln för en god marknad är att 

efterfrågan är högre än utbudet. Under en lågkonjunktur där utlåningsviljan från 

kreditinstituten är låg skapas ett minskat intresse för fastighetsmarknaden, och 

därmed även efterfrågan. Kommersiella fastighetsbolag blir ofta tvungna att sänka 

sina hyror för att inte förlora hyresgäster och därmed intäkter som skulle kunna 

leda till negativa resultat, samtidigt som vissa lokaler ställs tomma och bidrar till 

ökad vakans. Bostadsmarknaden påverkas även den av svängningar i den finansiella 

marknaden men styrs mer av efterfrågan, som i sin tur styrs av befolkningen och 

befolkningsprognosen. I en stad, under lågkonjunktur, där befolkningsprognosen 

fortfarande är positiv blir bostadsmarknaden inte påverkad på samma sätt, vilket är 

gör den kommersiella fastighetsmarknaden mer konjunkturkänslig.  

I den rådande högkonjunkturen är den kommersiella fastighetsmarknaden 
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attraktiv. Som tidigare nämnt har Stockholm kontorsmarknad nått toppnoteringar 

med rekordlåga vakansgrader och direktavkastningskrav, samt höga hyresnivåer, i 

många av Storstockholms delmarknader. Samtidigt har även toppnivåer noterats i 

bostadsmarknaden. Ett antal av Stockholms mest centrala delmarknader, och även 

mest attraktiva, har noterat genomsnittliga kvadratmeterpriser på upp mot  

100 000 SEK.  

En förutsättning för att en konvertering ska vara lönsam är att försäljnings-

intäkterna för de ombildade bostadsrätterna täcker konverteringskostnaden utöver 

förvärvssumman. Den generella områdesanalysen, beskriven i tidigare kapitel, 

påvisar att en konvertering i dagens läge potentiellt sett bara är lönsam i vissa 

områden där marknaden för kontorssegmentet är mindre attraktivt. Skulle denna 

undersökning genomföras under en lågkonjunktur skulle den med största 

sannolikhet generera ett helt annat resultat, med fler “gröna” områden där fler 

delmarknader sjunkit i attraktivitet för kontor. Under en konjunktursvängning är 

det inte bara fastighets- och finansmarknaden som påverkas, utan även 

byggmarknaden. En lågkonjunktur skulle då innebära lägre konverteringskostnader 

än de som använts i analysen. Fastighetsägarna skulle inneha en mer fördelaktig 

förhandlingsposition gentemot sina entreprenörer och underentreprenörer, och 

således kunna påverka ombyggnadskostnaderna på ett mer gynnsamt sätt.  

Huruvida en fastighet är ett intressant konverteringsobjekt eller ej beror som 

nämnt på många faktorer som är svårberäknade eller rentav oförutsägbara. 

Konverteringsprocessen är både kostsam och tidskrävande vilket medför höga krav 

på noggrannhet och professionalitet. Ett riktmärke vid urvalet av potentiella 

konverteringsobjekt är att de befintliga kontorsfastigheterna bör vara äldre med 

dålig planlösning och byggtekniska egenskaper, och således vara oattraktiva som 

kontor. Som tidigare nämnt är flexibiliteten något företagen värdesätter högre än 

storleken på lokalen, vilket sätter press på det befintliga kontorsfastighets-

beståndet och framför allt de äldre byggnaderna med dåliga byggtekniska förut-

sättningar.  

Grundstenen för att en konvertering från kontor till bostadsrätt ska vara lönsam är 

dock att man kan se ett mervärde i att förändra fastighetens användningsområde. 

Är denna försumbar finns ingen vinning i att genomföra en konvertering. Först och 

främst måste kontorsfastigheten ha en dålig ekonomi med låg avkastning. Här 

spelar parametrar såsom vakansgrad, hyresnivåer, byggtekniska förutsättningar, 

läge etc. stor roll. För att finna ett mervärde i att konvertera bör kontorsfastigheten 

således ligga på dåliga nivåer i någon eller några av dessa parametrar. 

Konvertering är idag ett högst aktuellt alternativ till renovering av befintliga 
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fastigheter och nybyggnation. Nybyggnationen i Stockholm är för låg för att 

tillfredsställa den rådande befolkningsökningen som sker i regionen. Ur den 

synpunkten är Stockholm, liksom andra storstäder med positiv befolknings-

utveckling, ett intressant område att genomföra sådana konverteringar i de 

områden där försäljningspriserna för bostäder kan täcka byggkostnaderna. Med 

hänsyn till risken och tiden som en konverteringsprocess medför är det i dagsläget 

bara intressant att bygga om kontorsfastigheter till bostadsrätter. Sveriges 

bruksvärdessystem sätter käppar i hjulet för att en konvertering till hyresrätts-

fastigheter skulle vara aktuellt, där risken är för påtaglig med hänsyn till marknaden 

och konjunktursvängningar. En konvertering till bostadsrätter är således mindre 

riskfylld då den inte behöver ta hänsyn till efterträdande förvaltningstider, 

hyreskontrakt med marknadsmässiga och därmed svängande hyresnivåer. Det är 

enklare för en investerare att bedöma när och hur en investering i denna form 

skulle kunna generera hög och relativ snabb avkastning, vid snabb avyttring.   

6.2 Geografiskt läge 

Stockholms stad växer med rekordhög hastighet. Stadskärnan expanderar 

geografiskt och fler regionala stadskärnor utvecklas. Den rådande bostadskrisen 

har medfört ett ökat engagemang för uppförandet av nya bostäder och utveckling 

av befintliga fastigheter. Områden som tidigare dominerades av fastigheter inom 

kontorssegmentet har även blivit attraktiva delmarknader för bostäder. Detta har i 

sin tur inneburit ett ökat intresse för omvandling av kontorsfastigheter till bostäder 

och därmed lyckats skapa ett mervärde genom en förändring av fastighetens 

användning.  

I en delmarknad med stegrande efterfrågan på bostäder och en konstant 

efterfrågan på kontor har en konvertering potentialen att vara gynnsam för två 

marknader. En reducering av kontorsutbudet, som resultat av konvertering, skulle 

minska vakanserna i de omkringliggande kontorslokalerna. Detta skulle leda till en 

mer effektiv användning av befintlig yta samtidigt som resterande kontors-

fastigheter i delmarknaden skulle få ett ökat mervärde.  

Kostnaden för en konvertering är mer eller mindre konstant, oberoende av 

fastighetens fysiska läge. För att det ska vara lönsamt att genomföra en 

konvertering måste prisskillnaden mellan bostäder och kontor kunna täcka 

kostnaden för omvandlingen inklusive tillhörande risker. Den ska även täcka den 

förväntade vinsten efter försäljning av bostadsrätterna. Det innebär att fastigheten 

bör vara belägen i en delmarknad som är attraktiv för bostäder och samtidigt 

mindre attraktiv för kontor. Fastighetens läge och delmarknadens attraktivitet är 

därmed avgörande faktorer för att konverteringen ska vara lönsam. Denna studie 
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har fokuserat på delmarknaderna AA-, A-, B- och C-lägen för bostäder. Dessa lägen 

kategoriseras efter olika nivåer för vakans, direktavkastning och hyror vilket 

innebär att de även påverkar priset. Förutsättningen för maximal lönsamhet 

genom en konvertering är att fastigheten är belägen i exempelvis ett AA- eller A-

läge för bostäder och ett C- eller D-läge för kontor.  

Ett område kan vara ett lokalt A-läge för bostäder, samtidigt som det är ett D-läge 

för kontor. Den främsta anledningen till att detta förekommer är tillgången till 

kommunikationer. Närheten till goda kommunikationer är också en bidragande 

faktor till att regionala centrum, eller stadskärnor bildas. Ett exempel på detta är 

Råsunda som är ett A-läge för bostäder och ett D-läge för kontor. En konvertering 

innebär även möjligheten att utnyttja befintlig infrastruktur. I sökandet på en 

fastighet att konvertera bör därför närheten till goda kommunikationer prioriteras 

högt. 

Faktorer som också måste utvärderas vid en konvertering är fastighetens makro- 

och mikroläge. Jämfört med övriga städer i Sverige är Stockholm den stad med 

högst nivå på bostadspriser. I Stockholm är även efterfrågan på bostäder betydligt 

större än utbudet vilket också förespråkar lönsamheten för en konvertering. Från 

resultatet av undersökningen går det även att utläsa områdets betydelse ur ett 

lönsamhetsperspektiv. Generellt sett är fastigheter i områden inom CBD ej aktuella 

för en konvertering. Även om bostadspriserna är högst i innerstan så ligger även 

kontorspriserna på en likvärdig nivå. I kalkylen finns det därmed inget utrymme för 

en konverteringskostnad, för att en investering av detta slag skulle bli lönsam.  

Vidare bedöms även mikroläget för det område som fastigheten befinner sig i. 

Användningsområdet för närliggande fastigheter har en stor betydelse vid en 

konvertering eftersom detta innebär en ändring i detaljplanen. Om området redan 

är anpassat för bostäder, samt att kringliggande fastigheter innehåller bostäder, 

underlättas konverteringsprocessen. Även parkområden eller populära handels-

områden kan vara mikrofaktorer som har en enorm påverkan på bostadspriserna. 

6.3 Reliabilitet och validitet 

 För att en studie ska anses vara akademiskt och korrekt utförd ställs höga krav på 

dess reliabilitet och validitet.  

Med reliabilitet menas graden av tillförlitlighet i de mätningar som gjorts. Under 

denna studie har en kvantitativ områdesanalys genomförts, vilken sedermera är 

kompletterad med två mer kvalitativa undersökningar för att verifiera resultaten 

från den förstnämnda analysen. Den kvalitativa studien omfattar två fallstudier, i 

vilka samma metoder använts som i områdesanalysen, där resultaten verifierat den 
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kvantitativa analysen och därmed påvisat en hög reliabilitet. 

Med validitet menas huruvida undersökningen mäter det som är ämnat att mäta, 

och därmed relevansen av den information som framtagits. Denna undersökning 

omfattas av en litteraturstudie, som ligger till grund för den empiriska 

undersökningen bestående av en kvantitativ- samt kvalitativ analysdel. Studien är 

genomförd med ett källkritiskt synsätt med avsikten att behandla så uppdaterad 

information som möjligt för att på bästa sätt mäta dagens läge på marknaden.  

Nedanstående punkter beskriver olika faktorer eller områden som författarna 

anser är bristfälliga i denna studie, på grund av tidsram eller tekniska 

begränsningar. 

 Värdering 

 Samtlig marknadsvärdering, både i studiens områdesanalys men även i dess 

fallstudier, är baserade schablonmässiga värden. Med detta menas att de är 

baserade på data och värden hämtade från olika marknadsanalyser, och har 

därmed ej tagit hänsyn till faktiska hyreskontrakt och annan byggnadsinformation. 

Dessa ska således ej jämföras med externa marknadsvärderingar. Författarna anser 

dock att validiteten i denna undersökning är hög då den avser att ge en 

övergripande bild av den potentiella lönsamheten för en konvertering i 

Storstockholms delmarknader. De schablonmässiga marknadsvärderingarna som 

använts i studien anses därmed ha tillräcklig relevans för studiens ändamål. 

 Antal observationer i mätningarna 

En utgångspunkt i denna studie är användningen av data som reflekterar den 

nuvarande situationen på marknaden. Till följd av detta minskas antalet 

observationer i mätningarna. I Valueguard's sök- och analysverktyg begränsas även 

sökningarna till maximalt 250 transaktioner för bostadsrätter. På grund av detta 

delades vissa sökningar upp i mindre områden för att öka antalet observationer. 

Denna indelning har utförts på de delmarknader med fler än 250 observationer. 

För att få fler observationer kan även tidsramen för utförda transaktioner utökas. 

 Referensbostad 

I denna undersökning baseras bostadspriser på transaktioner för lägenheter med 

1-3 rum och kök. Användningen av referensbostad är ett alternativ till detta. En 

liknande studie kan i stället avgränsas till en typ av lägenhet med en specifik storlek 

och utvalda ameniteter. 
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Konverteringsprocessen 

Undersökningen har inte tagit hänsyn till innehavstiden vid en konvertering. Denna 

beror exempelvis på de processer som är relaterade till ändringar för detaljplanen, 

och kan vara avgörande för om investeringen är lönsam eller ej. Konverterings-

kostnaden har, oavsett fastighet, beräknats som konstant i undersökningen. Denna 

kostnad är unik och bör anpassas till respektive fastighet för att få ett mer pålitligt 

resultat. Det gäller även förlusten av area i omvandlingen mellan LOA och BOA som 

också fallspecifikt. 
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7.  Slutsats 

7.1 Marknaden 

Huruvida en konvertering är lönsam eller ej beror på flertalet parametrar och 

bygger på att rätt förutsättningar, många medtagna och analyserade i denna 

rapport, föreligger. Något som denna rapport lagt stort fokus på är att ha god 

marknadskännedom som investerare, vilket författarna anser är avgörande vid en 

investeringsanalys. Den kommersiella fastighetsmarknaden är mer konjunktur-

känslig jämfört bostadsmarknaden, vilket talar för att en investeringsanalys av 

detta slag görs vid rätt tidpunkt samt i rätt delmarknader för att investering ska 

generera en potentiell vinst. Nyckeln för att en konvertering ska vara lönsam är att 

den befintliga kontorsfastigheten har dålig ekonomi och avkastningskrav. Här 

spelar faktorer såsom planlösning, byggnadstekniska förutsättningar, lokalisering 

etc. en betydande roll. Arbetet har, med hänsyn till dessa faktorer, kommit fram till 

att en potentiell vinst är störst i de områden där bostadsytor är påtagligt mer 

attraktivt än för kontor, vilket avspeglas i försäljningspriser samt marknadsvärden 

per kvadratmeter. En konvertering av detta slag är således bara gynnsam i de fall 

där försäljningspriset för bostadsrätter kan täcka ombyggnadskostnader utöver 

förvärvssumman av kontorsfastigheten. 

7.2 Geografiskt läge 

Fastighetens läge är en avgörande faktor för att en konvertering ska vara lönsam. 

En utgångspunkt vid bedömningen av fastighetens läge är att den bör vara belägen 

i en delmarknad som är ett attraktivt bostadsområde och samtidigt ett mindre 

attraktivt område avsett för kontor. Detta kan generaliseras som ett AA- eller A-

läge för bostäder men ett C- eller D-läge för kontor. Skillnaden mellan 

bostadspriser och kontorspriser är marginell i innerstan. Detta medför att 

fastigheter inom CBD ej är intressanta för konvertering. Vid en konvertering bör 

även närheten till goda kommunikationer prioriteras högt då det möjliggör 

nyttjandet av befintlig infrastruktur. Stockholm utgör även en gynnsam marknad 

för konvertering på grund av de höga bostadspriserna. En konvertering underlättas 

även om fastigheten är omringad av bostadsfastigheter. Området är då, med 

högsta sannolikhet, redan anpassat för bostäder vilket underlättar processen. 

Vidare är närheten till grönområden eller shoppingstråk faktorer värt att beakta i 

sökandet på en fastighet. 

De områden där en investering av detta slag, utifrån ovanstående förutsättningar, 

visar sig vara mest lönsam är: 
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1. A Djurgården 

2. AA Kungsholmen 

3. A Essingeöarna 

4. A Råsunda, Solna 

5. A Centrum, Sundbyberg 

Bild 9 - Sammanställning av områden med högst lönsamhetspotential (Datscha, 2016) 

Respektive minst lönsamma:  

1. AA Norrmalm-Vasastan 

2. C Stensjö, Nacka 

3. A Solna C, Solna 

4. C Västra Orminge, Nacka 

5. A Saltsjöbaden, Nacka 

Bild 1 - Sammanställning av områden medlägst lönsamhetspotential (Datscha, 2016) 
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