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Abstract 

More than half of the current housing stock in Sweden was built between 1950 and 1975. The 
renovation pace of this housing stock has not been able to keep up with the pace at which it 
was constructed. This has led to an increase in the need for renovation of the housing stock. 
Renovation can be carried out in different ways, strategies and to different levels. The choice 
of strategy will influence the pace of the renovation. The strategies studied in this degree 
project are: total renovation, renovation one step at a time and renovation one apartment at 
a time. This project intends to increase the efficiency of renovation and energy whilst meeting 
society’s demand for sustainable and modern housing. This is done by putting focus on the 
sustainability aspects, i.e. economic, social and environmental. 
 
The aim of this degree project is to study the viability and suitability of different strategies by 
studying the following three questions: What strategies municipal housing companies use and 
whether they offer their tenants various levels of refurbishment?  Which sustainability aspect 
is prioritised during the refurbishment process?  Which type of contract form: tender, 
partnering or in-house, is used during the refurbishment process? Corresponding to these 
questions, three hypotheses were developed and then compared to the results in order to 
study if there is any correlation.  A mixed method approach was used to help answer the 
research question: 23 semi-structured interviews and one self-administered survey with 101 
respondents. 
 
Results from the first research question suggest that total renovation is the strategy used 
when renovating a housing stock consisting of several buildings and where there exists a 
comprehensive renovation need. Total renovation and renovation one apartment at a time 
are also common for companies that offer their tenants different refurbishment levels, and 
the latter is often chosen when the apartment is empty. Renovation one step at a time is 
mostly used by housing companies that have difficulty offering their tenants evacuation 
apartments and also in cases where only a few renovation measures need to be taken.  
 



 

ii 

 

 
Results regarding prioritization of the sustainability aspects differ depending on the 
interviews and survey. According to the interviews the social aspect was the most prioritized, 
whilst survey results showed that the economic aspect takes precedence. In both cases, the 
environmental aspect was the least prioritized. This could be due to the fact that law 
regulations make it hard to build anything that directly harms the environment. Keeping this 
in mind together with the amendment of 2011, which states that each project should be 
profitable, it is recommended that there should be more focus on the social aspect. This is 
not meant to minimize the importance of other aspects, but rather underlines the importance 
of highlighting the social factor. 
 
Results concerning the third research question indicate that while contract by tender might 
be the most common contract form, partnering is becoming more frequent. A third option 
studied in this project, which is not a contract form, is in-house. Only a minor percentage of 
the firms use renovation by in-house, however their answers attest to a hope for a future 
increase in in-house since it can compete with contractors in order to push the prices down. 
 

In conclusion, the most sustainable solution that takes into consideration both the company's 
and the buildings' specific conditions is a combination of all three strategies for the renovation 
of a housing stock. Proposal for further studies is to further develop the need for and the 
supply of evacuation apartments during renovation, which has proven to be a hardship for 
several housing companies in different locations. This could potentially lead to various 
solutions and/or strategies for both municipal and private companies.    
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Sammanfattning 

Mer än hälften av Sveriges samtliga lägenheter är byggda mellan 1950 och 1975. 

Renoveringstakten har inte kunnat hänga med konstruktionstakten av dessa lägenheter. 

Detta har lett till ett stort behov av renovering av bostäder. Renovering kan ske på olika sätt, 

genom olika strategier och i olika nivåer. Valet av strategi kommer att påverka 

renoveringstakten. De studerade strategierna i detta examensarbete är: totalrenovering, 

renovering med en åtgärd i taget samt renovering av styckvisa lägenheter. Detta projekt avser 

att öka effektiviteten av renovering och energi och samtidigt möta samhällets krav på hållbara 

och moderna bostäder. Detta görs genom att sätta fokus på hållbarhetsaspekter, d.v.s. de 

ekonomiska, sociala och miljömässiga.  

Syftet med detta examensarbete är att studera lämplighet och hållbarhet av olika strategier 

med hjälp av följande frågor: vilka strategier använder kommunala bostadsföretag och 

erbjuder de sina hyresgäster olika nivåer på renovering? Vilken hållbarhetsaspekt prioriteras 

under renoveringsprocessen? Vilken typ av upphandlingsform: entreprenad, partnering eller 

egen regi används under renoveringsprocessen? Motsvarande till dessa frågor har tre 

hypoteser gjorts och sedan jämförts med resultaten för att undersöka om det finns någon 

korrelation mellan dessa två. En mixad metodik har använts för att hjälpa att besvara 

frågeställningen: 23 semistrukturerade intervjuer och en självadminstrerad 

enkätundersökning med 101 svarande.  

Resultaten beträffande strategier visar att totalrenovering är den vanligaste strategin vid 

renovering ett helt område och där renoveringsbehovet är stort. Totalrenovering och 

renovering av styckvisa lägenheter är också vanligt förekommande bland bostadsföretag som 

erbjuder olika upprustningsnivåer, och den sistnämnda föredras när lägenheten är vakant. 

Renovering med en åtgärd i taget används mestadels av företag som har en svårighet att 

erbjuda sina hyresgäster evakueringslägenheter samt även i de fall där endast några få 

åtgärder behöver genomföras i byggnaden.  
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Vidare visar resultaten att prioritering av hållbarhetsaspekterna skiljer sig beroende på om 

intervjuer eller enkätundersökning används. Enligt intervjuerna är den sociala aspekten mest 

prioriterad, medan enkäten visar att den ekonomiska aspekten har företräde. Emellertid är 

den miljömässiga aspekten minst prioriterad i båda fallen. Det kan bero på faktumet att lagen 

gör det svårt att bygga något som direkt skadar miljön. Detta i åtanke med lagändringen 2011 

som anger att varje projekt ska vara lönsamt, är det rekommenderat att den sociala aspekten 

bör ges mest fokus, följt av den ekonomiska och den miljömässiga aspekten. Detta är inte 

avsett att minimera betydelsen av andra aspekter, utan understryker snarare vikten av att 

lyfta fram den sociala faktorn. 

Resultaten beträffande den tredje frågeställningen indikerar att entreprenad är den 

vanligaste upphandlingsformen samt att partnering blir mer frekvent bland företagen. Det 

tredje alternativet, som inte är en egentlig upphandlingsform, är egen regi. Endast en liten 

andel av företagen använder sig av egen regi. Emellertid indikerar deras svar på en 

förhoppning om en framtida ökning av egen regi då det kan konkurrera med 

byggentreprenörer med syfte att pressa ner upphandlingspriserna.  

Slutsatsen är att den mest hållbara lösningen som tar hänsyn till både företagets och 

byggnadernas specifika förutsättningar är en kombination av alla tre strategier vid renovering 

av ett bostadsbestånd. Förslag till fortsatt forskning är att undersöka och vidareutveckla 

behovet av och tillgång till evakueringslägenheter vid renoveringar, vilket har visat sig vara en 

bristvara på olika marknader. Detta kan möjligen leda till andra typer av lösningar eller 

strategier för både kommunala och privata företag.   
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1. Introduktion  

Introduktionen presenterar en kort bakgrund till problemet och motiv till hållbar renovering 

som omfattar hela landet. Syftet med detta kapitel är att beskriva de faktorer som kan ha olika 

påverkan på utförande av renovering.  

1.1 Bakgrund 

Såväl privata som kommunala bostadsföretag är mitt i den stora utmaningen att renovera sina 

bostadsbestånd som är byggda under perioden 1950–1975. Utmaningen är hur dessa ska 

renoveras med hänsyn till befintliga hyresgäster och samhällets krav på hållbara och moderna 

bostäder. Bostadsföretagen möter denna utmaning på olika sätt beroende på olika 

förutsättningar. De skilda förutsättningarna leder till att renoveringsåtgärderna kommer att 

variera stort och ske med olika inriktningar och i olika nivåer (Björling, 2016).  

Ett hållbart fokus vid renovering är viktigt då bygg- och fastighetssektorn står för 19% av 

Sveriges totala årliga utsläpp av växthusgaser och 23% av allt farligt avfall (Boverket, 2016a). 

Renovering ska även vara hållbar för att byggnaden inte ska behöva genomgå en till renovering 

om några år. Det finns forskning kring hållbar renovering av bostadsbestånd som innefattar de 

miljömässiga-, sociala- och ekonomiska aspekterna (se t.ex. Lind et al., 2014; Thuvander et al., 

2012; Mjörnell et al., 2014). Mer regionsspecifikt har ett stort antal studier om renovering av 

bostäder omfattat Stockholm (se Lind et al., 2014; Mezgebu, 2014; Olsson, 2010; Kindbom & 

Sandblom, 2015). Däremot, utöver SABO (2009), finns det inte så mycket forskning kring 

renoveringsstrategier för bostadsbestånd på nationell nivå.  

SABO (2009) klarlägger fyra olika förutsättningar för att klara av miljonprogrammets 

upprustningsbehov. Dessa förutsättningar är: andel bostäder i upprustningsbehov, vilka 

åtgärder som måste utföras, företagets ekonomi och marknadsläge. Rapporten tar fram tre olika 

nivåer för upprustning: fullständig, begränsad, minimal samt ett alternativ att riva. Detta 

examensarbete bygger på SABO (2009) genom att dels fokusera på strategier (istället för 

nivåer) och dels lägga till en femte förutsättning, nämligen lämpligheten av strategier ur ett 

miljömässigt-, socialt- samt ekonomiskt perspektiv.  

Enligt Lind & Muyingo (2011a) kan en byggnad renoveras på olika sätt. Möjliga strategier är 

följande: 

● Ingen renovering utförs 

● Renoveringsåtgärder utförs på hyresgästens begäran eller klagomål 

● Renovering av ett trapphus åt gången (om byggnaden har flera trapphus) 

● Renovering av en våning åt gången 

● Totalrenovering: lägenheterna får så gott som nybyggnadsstandard då allt bytts ut 

● Renovering av en åtgärd i taget: en byggnadsdel renoveras i taget, exempelvis byte av 

stammar, tak, fönster, dörrar, etc. 

● Renovering av styckvisa lägenheter: till exempel byte av badrum och/eller kök i några 

lägenheter  
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Ekonomiska förutsättningar  

Enligt Lind & Muyingo (2011a) påverkar den ekonomiska situationen nivån på utfört 

underhåll. Om den ekonomiska situationen exempelvis är god blir fastighetsägaren villig att 

spendera mer på underhåll. Å andra sidan minskar kostnader för underhåll när den ekonomiska 

situationen vänder. Av detta skäl diskuteras den aktuella ekonomiska situationen i Sverige och 

de faktorer som påverkar ekonomin, såsom befolkningsutveckling, bostadssituation, ekonomi 

och arbetsmarknad.  

Befolkningsutveckling och bostadssituation  

Sveriges bostadssituation har internationellt sett länge präglats av ett underskott på bostäder. 

Den ekonomiska krisen som skedde under 1990-talet och 2008 satte stopp för 

bostadsbyggandet. Efter 2010 började byggandet sätta fart i hela landet för att sedan stabiliseras 

2014. Ökningen skedde främst i storstadsregionerna där dessa stod för över hälften av 

bostadsbyggandet mellan 2009–2014 (SCB, 2015). Dock är renoveringsbehovet enligt 

Boverket & Energimyndigheten (2016) fortfarande stort. Det största hindret för renovering är 

”lönsamhetsproblemet”, men även okunskap hos fastighetsägare och beställare samt bristande 

konkurrens utgör ett motstånd. Undersökningar gjorda 2013 indikerar att 75% av 

flerbostadshusen byggda 1961–1975 är i behov av renovering, av vilka drygt hälften kräver 

fullständig renovering, främst stambyte (Boverket & Energimyndigheten, 2016).  

Mellan 1989–2007 erbjöds statligt stöd för ombyggnationer i flerbostadshus för att stimulera 

ombyggnationer. Statistiken visar att det statliga stödet kan ha haft en positiv påverkan på 

renoveringstakten (Boverket & Energimyndigheten, 2016). Från och med 2016 har staten 

återigen börjat erbjuda stöd i form av bidrag att söka för bostäder som renoveras och 

energieffektiviseras (Boverket, 2016b).   

Under 2016 börjat det byggas bostäder på flera håll i Sverige, inte bara i Storstockholm utan 

även i Uppsala, Växjö, Örebro och Linköping (Boverket, 2016c). Enligt samma rapport är 

byggandet av flerbostadshus på den högsta nivån sedan miljonprogrammet. Emellertid kan 

byggnadstakten fortfarande inte dämpa den stora efterfrågan som framförallt finns i 

storstadsregionerna där behovet är allra störst. Detta beror framförallt på att 

befolkningsökningen är större än antalet bostäder som byggs, se figur 1 nedan. Enligt 

Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2016 bedömer 96% av Sveriges kommuner att det 

kommer att behövas fler bostäder de fem kommande åren än vad som finns idag (Boverket, 

2015).  
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Figur 1. Tillväxt i antal bostäder och befolkning, procentuell förändring (SCB, 2015). 

Ekonomi och arbetsmarknad  

Sverige är i högkonjunktur med goda förutsättningar för en växande ekonomi de kommande 

åren. Den ekonomiska politiken som har stimulerat en låg ränta och många 

bostadsinvesteringar utgör en stor del av den ekonomiska tillväxten. Det finns gott om lediga 

arbetsplatser vilket leder till en ökad sysselsättning samtidigt som arbetslösheten faller 

(Konjunkturinstitutet, 2016).  Enligt Riksbanken har Sveriges BNP under det senaste året ökat 

och arbetslösheten fallit. Inflation mätt med både KPI och KPIF förväntas öka gradvis från 

dagens ränta på 1,4% till inflationsmålet 2% i mitten av 2018. Reporäntan som är präglat av 

låga räntor i omvärlden, förutses ligga kvar på 0,5% de kommande åren med en ökad 

sannolikhet för en framtida sänkning (Riksbanken, 2016).  

Historiskt sett har arbetsmarknaden i Sverige haft en god utveckling med en ökning av antalet 

sysselsatta, även om det finns en risk att den snabba befolkningsökningen och flyktingkrisen 

ändrar på trenden. Emellertid verkar SCB:s prognoser för arbetsmarknaden inte peka på en 

dramatisk ändring på längre sikt, se figur 2 (SCB, 2014).  

 

Figur 2. Förvärvsarbetande 1990–2035, 16–74 år (SCB, 2014). 
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Sedan återhämtningen från finanskrisen 2008 har arbetslösheten minskat. Under 2015 var 

arbetslösheten 7,4%, vilket kan jämföras med 2010 då den uppgick till 8,6%. Arbetslösheten 

förväntas falla till 6,3% under 2017 (Konjunkturinstitutet, 2016). Detta delavsnitt visar att 

Sveriges ekonomiska situation är god samtidigt som renoveringen är eftersatt i Sverige, vilket 

kan leda till olika renoveringsmöjligheter. 

1.2 Syfte och frågeställning 

 Det framkommer från introduktionen att renoveringsbehovet är stort, vilket kan 

bemötas genom olika strategier och till olika nivåer. Detta examensarbete klarlägger 

strategierna totalrenovering, en åtgärd i taget och renovering av styckvisa lägenheter 

och bedömer dess lämplighet för kommunala bostadsföretag. Syftet är att ett 

bostadsföretag enkelt ska kunna välja den strategi som är lämpligast med hänsyn till 

bostadsföretagets enskilda förutsättningar, som t.ex. andelen bostäder i 

renoveringsbehov och företagets ekonomi. Under renoveringen kan olika nivåer av 

upprustning erbjudas hyresgästerna. Hur företagen förhåller sig till dessa nivåer ska 

också undersökas.  

 Hur de miljömässiga-, sociala-, ekonomiska aspekterna tolkas och prioriteras av 

bostadsföretagen vid renoveringsprojekt är en fråga som också är tänkt att besvaras och 

analyseras. Dessa hållbarhetsaspekter studeras eftersom de påverkar effektiviteten av 

renoveringar och vilka renoveringsåtgärder som utförs. Detta har bekräftats i Lind et. 

al (2014) som visar att ett kommunalt bostadsföretag prioriterade den sociala 

hållbarhetsaspekten vid ett renoveringsprojekt, eftersom de andra aspekterna skulle 

leda till en högre hyra med många utflyttningar som följd.  

 Ombyggnadsarbeten utförs med olika upphandlingsformer och/eller egen regi, d.v.s. 

med företagets egen personal. Detta arbete undersöker huruvida företagen använder sig 

av entreprenad, partnering eller arbetar i egen regi samt analyserar dess för- och 

nackdelar. 

För att göra det möjligt att analysera det som har sagts i syftet söker vi svar till följande 

frågeställningar: 

 För vilka bostadsföretag är de olika strategierna lämpliga, givet ett företags enskilda 

förutsättningar? Hur förhåller sig företagen till olika upprustningsnivåer? 

 Vad innebär de sociala-, ekonomiska- och miljömässiga hållbarhetsaspekterna för 

bostadsföretag och hur prioriteras dem?   

 I vilken uträckning använder sig bostadsföretag av entreprenad, partnering eller egen 

regi vid de olika strategierna och vad är dess för- och nackdelar? 
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1.3 Hypotes 

Tre hypoteser presenteras gällande de tre frågeställningarna. Dessa hypoteser ska sedan 

jämföras med eftersökta svar från empirin.  

Enligt SABO (2009) ” Bostadsföretagens möjligheter att klara av en upprustning beror till stor 

del på ”…” vilken marknad företaget befinner sig.”. Detta leder till hypotes 1: Den marknad 

som företaget befinner sig i påverkar den strategi som väljs.   

Vår andra hypotes är att hållbarhetsaspekter påverkas av företagets lokalisering. hypotes 2: 

Företagets lokalisering påverkar den eller de hållbarhetsaspekterna som prioriteras av företaget.  

Lindgren & Castell (2010) skriver att ”There was no obvious connection between company 

size and in-house or contractor management”. Detta ligger till grund för hypotes 3: Den 

upphandlingsform och/eller egen regi som väljs beror inte på företagsstorleken. 

1.4 Avgränsningar  

Detta examensarbete lägger fokus på analysering av tre renoveringsstrategier och dess 

lämplighet för olika kommunala bostadsföretag belägna i olika delar av landet. SCB har delat 

in landet i tre zoner; norra-, östra- och södra Sverige enligt NUTS 1 indelning, se Bilaga 1. 

Denna indelning kommer att användas för kategorisering av svar i resultatanalysen. Vidare 

innefattas bostäder som antas vara i renoveringsbehov.  

1.5 Disposition 

Detta stycke beskriver utformningen av examensarbetet. I kapitel 2 presenteras metodik och 

vilka forskningsmetoder som har använts för att samla in data. Kapitel 3 belyser tidigare studier 

relaterat till ämnet som sedan följs av en djupare beskrivning om renovering ur 

fastighetsägarens perspektiv samt ur ett legalt- och hållbarhetsperspektiv. Kapitel 4 presenterar 

först kontraktsteori som klarlägger principal-agent problem, sedan följer ett avsnitt om 

företagsekonomisk lönsamhet. Kapitel 5 introducerar och illustrerar några vanliga tjänster som 

upphandlas i den svenska marknaden samt belyser begreppet egen regi. Empiri och 

resultatanalys redovisas i kapitel 6 som är tänkt att svara på frågeställningen. Examensarbetet 

avslutas med kapitel 7 och 8 som presenterar diskussion och slutsats respektive. Det sistnämnda 

kapitlet inkluderar även avslutande kommenterar och förslag till vidare forskning.  
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2. Metodik 

I detta kapitel skildras en sammanfattning av tillvägagångssättet för att samla in data och hur 

de kommer att analyseras. Syftet med detta kapitel är att ge tillräcklig med information om 

metodiken för att studien ska kunna replikeras.   

2.1 Datainsamling  

Det finns många metoder för datainsamling som kan hjälpa till att svara på frågeställningen. I 

detta arbete beskrivs metoderna observation, intervjuer och enkätundersökningar.  

2.1.1 Observation 

Metoden samlar in data genom systematisk observation, inspelning, analys och tolkningar av 

ett eller flera beteenden. Det finns två olika typer av observation, deltagande observation och 

strukturerad observation. Den förstnämnda typen är kvalitativ eftersom den används i olika 

vetenskaper som antropologi och sociologi för att utforska människors beteenden vid naturliga 

miljöer. Forskaren deltar i de observerades liv och aktiviteter och blir en del av gruppen eller 

organisationen. På så sätt får forskaren inte bara möjligheten att observera deras erfarenheter 

utan även få ett tillfälle att känna dem. Strukturerad observation är systematisk och har en 

förutbestämd struktur och miljö. Syftet med denna typ av observation är att kvantifiera 

frekvensen av olika handlingar och beteenden, snarare än att veta varför de sker (Saunders, et 

al., 2009).    

2.1.2 Intervjuer 

Intervjuer är tänkta att ge tillförlitlig och relevant information som kan analyseras för 

frågeställningen. Det finns två olika huvudtyper av intervjuer: standardiserade och icke-

standardiserade intervjuer. Vilken typ som är lämpligast beror på frågeställningen och syftet 

med studien samt forskarens strategi. Beroende på grad av formalitet och struktur kan intervjuer 

grupperas enligt följande: 

● Strukturerade  

● Semistrukturerade 

● Ostrukturerade 

Strukturerade intervjuer är väldigt lika enkäter och är baserade på förutbestämda eller 

standardiserade frågor, vanligtvis med svarsalternativ och följer en bestämd ordning. För att 

undvika partiskhet ska alla frågor ske i samma tonläge. Information från strukturerade 

intervjuer analyseras kvantitativt i motsats till de icke-standardiserade intervjuformerna 

(semistrukturerade- och ostrukturerade intervjuer) vilka analyseras på kvalitativt. Figur 3 

nedan, som är en omarbetning från Saunders et al. (2009), visar olika intervjuformer.  
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Figur 3. Schematisk bild över intervjuformer. 

Icke-standardiserade intervjuer kan ske en-till-en, d.v.s. forskaren och deltagaren. Dessa 

intervjuer genomförs vanligast ansikte-mot-ansikte men kan även ske elektroniskt och via 

telefon. Semistrukturerade- och ostrukturerade intervjuer kan också inträffa ”en till flera”, 

d.v.s. forskaren har en gruppdiskussion med flera deltagare i syfte att utveckla 

forskningsfrågan.  

I semistrukturerade intervjuer har forskaren ett eller flera ämnen som ska undersökas med hjälp 

av förutbestämda frågor. Frågarna kan skilja sig mellan olika intervjuer beroende på olika 

händelser inom den organisation eller det företag som representeras av deltagaren. Data från 

semistrukturerade intervjuer används inte bara för att förstå “vad” och “hur” utan även för att 

utforska “varför”. Även semistrukturerade intervjuer har förutbestämda frågor, däremot 

behöver inte alla frågor frågas i varje intervju samt att ordningen av frågorna bestäms av flödet 

av konversationen. Ostrukturerade intervjuer är informella och används för att utforska ett visst 

generellt ämne. Även om denna typ av intervju inte har förbestämda frågor ska den följa ett 

visst känt frågeområde (Saunders, et al., 2009).  

För att kunna bestämma vilken typ av intervju som ska genomföras ska följande tre aspekter 

prioriteras: förklarande, deskriptiv och explorativ. Beroende på prioritering kan forskaren 

komma fram till vilken metod som är lämpligast för studien. Strukturerade intervjuer ska 

användas om forskaren utgår från en deskriptiv studie. Semistrukturerade intervjuer används 

vid förklarande studier medan ostrukturerade intervjuer är passande om studien är tänkt att vara 

explorativ (Saunders, et al., 2009). Figur 4 visar vilka intervjuer som är lämpliga för olika typer 

av studier.  

 

 Förklarande Deskriptiv Explorativ 

Strukturerad + + +   

Semistrukturerad + +   + 

Ostrukturerad     + + 
Figur 4. Användning av olika typer av intervjuer beroende på studie (Saunders et al., 2009). 
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2.1.3 Enkätundersökningar 

Enkäter utförs genom att samma frågor ställs i en bestämd ordning till flera personer. Genom 

dessa enkäter kan en stor mängd av svar eller prov insamlas som sedan analyseras på ett 

kvantitativt sätt. För att maximera antalet deltagande personer i enkätundersökningen ska 

forskaren: 

- Visa en tydlig förklaring av syftet med enkäten 

- Göra en tydlig utformning av enkäten 

- Utföra ett pilottest på en testgrupp 

På samma sätt som intervjuer finns det olika typer av enkäter som varierar beroende på hur de 

ska hanteras och hur mycket kontakt forskaren ska ha med de svarande. Detta illustreras i figur 

5, vilken är en omarbetning från Saunders et al. (2009).   

 

Figur 5. Olika typer av enkäter. 

En självadministrerad enkät fylls vanligtvis i av de svarande. Denna typ av enkät kan hanteras 

och skickas elektroniskt via internet eller intranät, via posten (postenkät) eller överlämnas 

personligen (leverans- och insamlingsenkät). Svar från en intervjuadministrerad enkät spelas 

in av intervjuaren vilket också kan ske via telefon (telefonenkät). När intervjuaren möter den 

svarande ansikte-mot-ansikte och ställer frågorna från enkäten kallas detta för en strukturerad 

intervju. Den sistnämnda intervjutypen skiljer sig från icke-standardiserade intervjuer eftersom 

frågorna följer en viss ordning som den svarande inte får avvika ifrån (Saunders, et al., 2009). 

Enkäter är lämpligast för deskriptiva och förklarande studier. Det är viktigt att veta vilken typ 

av data som ska samlas in från enkäterna och även att ha vetskap om hur de ska analyseras. 

Vidare ska enkäter utformas på ett sätt som täcker frågeställningen. Enkäter kan användas för 

att få följande typer av data: 

1. Attribut/egenskap: data om deltagarens egenskaper och en jämförelse mellan ett 

företags åsikter och beteende. 

2. Åsikter: vad ett företag tycker och tror. 

3. Beteende: sådant som företaget har gjort och vad de vill göra i framtiden. 
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Följande steg bör utföras för att skapa enkäter som ger relevant data: 

1. Bestämma om resultat från enkäten ska vara deskriptiva eller förklarande. 

2. Dela upp forskningsfrågan till mer specifika frågor.   

3. Identifiera en variabel för varje fråga samt åstadkomma en detaljnivå som krävs för 

varje fråga. 

Konstruktionen av enkäter varierar beroende på hur de ska hanteras samt tiden av kontakt 

forskaren har med de svarande.  Självadministrerade enkäter hanteras elektroniskt och fylls i 

av de svarande personligen via internet eller intranät. När enkäten är ifylld skickas den av de 

svarande tillbaka till forskaren (Saunders, et al., 2009). 

2.2 Datainsamling i denna studie  

Detta examensarbete kombinerar en kvalitativ och kvantitativ metod för datainsamling, så 

kallad mixad metodik. Genom mixad metodik kan både numeriska (t.ex. statistik) och icke-

numeriska data (t.ex. beteende och förklaringar) användas samtidigt eller iterativt för att svara 

på frågeställningen. Enligt Malina et al. (2011) kan forskaren med hjälp a mixad metodik skapa 

resultat som är starkare jämfört med resultat från en enskild metod. Datainsamlingen i denna 

studie har skett genom processen som visas i figur 6.  

 

Figur 6. En schematisk bild över metod och tillvägagångssätt. 

 

 

Intervjuer Bearbetning av data
Kvalitativ 

dataanalys 

Enkätundersökning 
(pilottest)

Enkätundersökning Bearbetning av data

Kvantitativ 
dataanalys

Kvantitativ och 
kvalitativ dataanalys

Uppföljningsfrågor
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Inledningsvis genomfördes semistrukturerade intervjuer för att identifiera de frågor som ska 

ställas i enkätundersökningen. Syftet med intervjuerna var att förstå orsaker till de beslut som 

deltagarna fattar vid renoveringar. Därefter genomfördes en enkät för att göra det möjligt att 

öka insamling av svar samt identifiera eventuella variationer i deltagarnas åsikter och 

beteenden.  

På grund av två olika metoder för datainsamling har dataanalysen skett genom olika 

tillvägagångssätt. Resultat från den kvantitativa analysen användes för att hitta statistik om hur 

ofta varje strategi används och huruvida företaget använder sig av entreprenad, partnering och 

egen regi samt hur de tre hållbarhetsaspekterna prioriteras. Rimliga hypoteser har gjorts från 

existerande litteratur och jämförts med erhållna resultat. Jämförelsen har gjorts för att bidra till 

en eventuell signifikans mellan vad studien antyder och vad som händer i verkligheten. 

Integrationen av hypoteser i denna studie ger en deduktiv ansats1, dock ingår ett induktivt 

resonemang 2 i analysen.  

2.2.1 Intervjuer 

I denna deskriptiva studie genomfördes semistrukturerade intervjuer, både via telefon och 

ansikte-mot-ansikte för att få en fördjupning av deltagarnas åsikter och motivation till olika 

beteenden och val. Denna typ av intervju gav möjlighet att ställa följdfrågor för att kunna få en 

bredare uppfattning om olika företeelser. Intervjuerna genomfördes med 23 kommunala 

bostadsföretag i olika delar av landet som framgår av figur 7 nedan. Dessa valdes utefter 

lokalisering av dess bostadsbestånd och med olika förutsättningar såsom storlek och strategi. 

Före varje intervju tillfrågades respondenterna om godkännande till inspelning och huruvida 

de önskar att vara anonyma. Intervjuerna har spelats in för att undvika att förlora fokus till följd 

av antecknande av svar. Nackdelen med inspelning är att deltagarna kan känna sig observerade 

och därför ändra sitt beteende till att vara mindre öppna i sina svar. Intervjuerna genomfördes 

tidigt för att utgöra underlag för enkätundersökningen genom att identifiera strategiska frågor 

som ska vara med i enkäten. Intervjuerna genomfördes under en period av sex veckor. Vidare 

godtog samtliga deltagare att deras namn kan nämnas i projektet. Intervjufrågor finns i bilaga 

2 och en lista på de intervjuade företagen finns i bilaga 6.  

2.2.2 Enkätundersökning 

Intervjuerna följdes upp av en självadministrerad enkät av elektronisk typ. Ett pilottest gjordes 

genom att skicka ett första utkast internt inom SABO. Genom att ha tagit hänsyn till olika 

synpunkter från interna medarbetare gjordes några justeringar för att vidareutveckla 

enkätfrågorna vilket låg till grund för ett andra utkast av enkäten. Frågorna i enkäten 

konstruerades som flervalsfrågor med några öppna eller fria svar. Det var viktigt att frågorna i 

                                                 
1Deduktiv metod används för att ”utveckla en hypotes (eller hypoteser) baserat på befintlig teori, och sedan 

utforma en forskningsstrategi för att testa hypotesen” (Dudovskiy, u.d.) 
2 Ett induktivt resonemang ” tar specifik information och gör en bredare generalisering som anses sannolika, vilket 

kan möjliggöra att slutsatsen inte kan vara korrekt” (YourDictionary, u.d.) 
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enkäten utformades på ett sätt som bidrog till att svara på frågeställningen. För att undvika 

missförstånd av deltagarna var frågorna tydligt formulerade i syfte att vara enkla att läsa och 

besvara.  

Enkätfrågor återfinns i bilaga 5. Enkäten skickades elektroniskt till personer med relevanta 

titlar som t.ex. ”fastighetschef” och ”teknisk chef”, inom SABO:s medlemsföretag i olika delar 

av landet. Enkäten gav en svarsfrekvens om 15%, d.v.s. 101 svarande av totalt 652. Samtliga 

deltagare fick drygt en vecka på sig att besvara enkäten.  

Figur 7 visar i vilken kommun intervjuerna ägde rum och även lokalisering av de 101 

enkätdeltagarna (flera enkätsvar kan komma från samma kommun). En tillhörande figur till 

höger visar mer detaljerat hur många och hur stor andel av intervjuerna och enkätsvaren som 

tillhör varje landsdel.  

 

Figur 7. Sverige karta med samtliga deltagare i denna studie. 
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2.2.3 Datainsamling och Dataanalys 

Data från intervjuerna har insamlats kvalitativt genom inspelning och därefter summerats. Med 

hjälp av dataprogrammet Easyresearch har enkäten kunnat skapas och data insamlas samt visas 

i diagram. Datainsamlingen från intervjuer är icke-numeriska varför de har analyserats 

kvalitativt. Resultaten från den kvalitativa analysen har bl.a. syftat till att hitta förklaringar och 

beskrivningar av för- och nackdelar med olika strategier, upprustningsnivåer, 

upphandlingsformer och egen regi. På motsvarande är datainsamlingen från 

enkätundersökningen kvalitativ. Dessa data analyserades både kvalitativt och kvantitativt 

beroende på frågeformuleringen. Slutligen utfördes en kvalitativ såväl som kvantitativ 

dataanalys av både metoderna för att jämföra vissa ämnesområden från de tre 

frågeställningarna. Exempelvis jämfördes prioriteringen av hållbarhetsaspekter från intervju- 

respektive enkätsvaren. 

2.2.4 Uppföljningsfrågor  

Efter att data har insamlats och analyserats kvalitativt och kvantitativt ställdes ytterligare några 

frågor för att få svar på några frågor som uppstod vid analysen. Mer specifikt handlade frågorna 

om förvaltning av kommersiella fastigheter.   

2.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet refererar till vilken grad datainsamlingar ger trovärdiga svar om samma 

datainsamlingsmetod skulle replikeras av en annan person (Davis, 1992). Validitet uttrycks 

som den grad till vilken en test mäter det som forskaren vill mäta. Den syftar alltså till 

noggrannheten och sanningen i de vetenskapliga resultaten (Saunders, et al., 2009). Reliabilitet 

och validitet kan hjälpa andra forskare till att bli övertygade om att resultaten av en studie är 

trovärdiga och pålitliga.  

Den största risken för validitet och reliabilitet är fel eller avvikelser. Ju högre grad av fel desto 

mindre noggrannhet av sanning i resultaten. Majoriteten av felkällorna kan grupperas i tre 

kategorier enligt Brink (1993): 

1. Forskare: metodfel eller systematiska fel från forskaren kan påverka resultaten av 

studien. Metodfel kan även inträffa när eller om forskaren har en tendens att observera 

och tolka resultat med beaktande av sina egna slutsatser. Dessa risker kan elimineras 

genom att vara medveten om dessa metodfel innan metoden påbörjas. Samtidigt bör 

forskaren också ange sina egna värderingar och antaganden om forskningsfrågan.   

2. Deltagare i projektet: sanningen i svaren är också ett riskområde, eftersom data som 

insamlas genom intervjuer eller enkäter kan avsiktligt manipulera eller undanhålla 

information, t.ex. om deltagaren svarar på ett sätt som chefen önskar. Sådana risker kan 

undvikas genom att tydliggöra ämnet och syftet med forskningen för deltagaren.  

En annan lösning är att intervjua samma person mer än en gång och sedan jämföra 

resultaten. 
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3. Metod och analys av insamlade data: forskaren försätter sig själv i en risk vid 

presentation av vaga slutsatser på grund av opålitliga eller ogiltiga studier. Forskaren 

kan undvika detta genom att tidigt presentera den metod som används för att samla in 

data, till exempel genom att spela in intervjusamtal. Ett annat sätt att öka reliabiliteten 

och validiteten av en studie är att hitta andra hypoteser. 

I denna studie har flera olika metoder använts för att öka reliabiliteten och validiteten av 

insamlade data. Metoderna är 1.validitet från experter beträffande resultat och 2.bred 

beskrivning som inkluderar syftet med uppsatsen, hur data är insamlad och hur den är 

analyserad. På grund av tidsbegränsning gjordes en upprepning av testet, s.k. t-test, genom att 

skicka enkäten till flera personer inom samma företag. Svaren från de öppna frågorna har 

jämförts för att öka reliabiliteten. Emellertid fanns det inte någon möjlighet att ha vetskap om 

fler än en person inom samma företag besvarade flervalsfrågorna i enkätundersökningen. 

Således spekulerar vi att statistiken beträffande svaren kan skilja sig något från verkligheten. 

Detta kan minska reliabiliteten och validiteten i svaren även om enkäten skickades till personer 

som är kunniga i ämnet. De svar som avviker från verkligheten antagas vara en minimal 

procentsats och kan därför försummas. 
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3. Litteraturöversikt 

Genom att studera tidigare vetenskapliga arbeten kan väsentlig information relateras till 

ämnet. Litteraturöversikten presenterar några studier som är relevanta för frågeställningen, 

mer detaljerat behandlas renovering ur olika perspektiv. bl.a. begreppsförvirring, finansiering 

och lagstiftning. Fokus läggs även på olika förutsättningar såsom företagets ekonomi och 

marknadsläge samt hållbarhet då dessa kan ha inverkan på renoveringssättet. 

3.1 Renovering 

Som med allt material sker förslitning och föråldring av byggnader i takt med att de används, 

kurvan i figur 8 illustrerar nedslitningsförloppet. När en byggnad når sin tekniska 

livslängd3finns det för fastighetsägaren två alternativ; att antingen riva och bygga nytt eller låta 

byggnaden stå ”för evigt” med krav på kontinuerligt underhåll i enlighet med 

bygglagstiftningen. Detta arbete lägger fokus på det sistnämnda alternativet vilket enligt Lind 

(2015a) är lämplig att utföra med tanke på den goda kvaliteten av flerbostadshusen byggda 

mellan perioden 1950–1975. Enligt samma författare genomförs underhållsåtgärder även för 

att minska drift- och underhållskostnader samt förbättra standarden för att kunna höja hyran 

och öka kundnyttan. Figur 8 visar på vilken period fastighetsägaren bör genomföra 

renoveringar, vilket är perioden mellan genomsnittlig acceptansnivå, 𝑡2, och tidpunkten för 

lägsta godtagbara standard, 𝑡4 (begreppet lägsta godtagbara standard introduceras längre fram). 

Den genomsnittliga acceptansnivån är nivån som ligger mitt emellan hyresgästens och 

fastighetsägarens acceptansnivå.  

 

Figur 8. Boendestandard och den optimala renoveringsperioden för bostäder byggda mellan 1950–1975. 

                                                 
3 teknisk livslängd är den tid som fastigheten är brukbar (Lind & Muyingo, 2011b)   
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Ur ett byggnadstekniskt perspektiv är denna renoveringsperiod optimal eftersom byggnaden 

fortfarande är i accepterad form och kan upprätthålla byggnadens marknadsvärde (Lind & 

Muyingo, 2011b). Renoveringar som resulterar i nybyggnadsstandard är omotiverade och för 

kostsamma för ägaren, eftersom hyresgästen kan acceptera en lägre standardnivå även om det 

kanske ger en lägre välvilja.  

Området som illustrerar hyresgästens välvilja kan ses som eventuella upprustningsnivåer som 

hyresgästen kan erbjudas. Hyresgästens incitament att få en högre lägenhetsstandard är oftast 

större än fastighetsägarens incitament. Det betyder att hyresgästens tidpunkt för renovering är 

𝑡1, vilket är tidigare än fastighetsägarens tidpunkt för renovering som är 𝑡2. Fastighetsägaren 

kan alltså tåla en lägre acceptansnivå på standarden än hyresgästen då denne måste ta ställning 

till andra faktorer, såsom ekonomi och arbetskraft. Detta resulterar i att den optimala 

renoveringsperioden förkortas till perioden mellan 𝑡3 och 𝑡4 i figur 8 ovan. Tidpunkten 𝑡5 är 

när byggnaden inte längre är beboelig på grund av skicket, t.ex. p.g.a. väsentliga vattenskador 

eller oduglig ventilation (Lind & Muyingo, 2011b).  

Beträffande perioden mellan 1950–1975 byggdes mer än hälften av Sveriges samtliga 

lägenheter (VVS Företagen & Svensk Ventilation, 2008). Detta har snabbt medfört ett stort 

renoveringsbehov då många byggnadsdelar och tekniska installationer har nått slutet på sina 

40 års tekniska livslängder. Emellertid är detta inte den enda orsaken till det stora 

underhållsberget som Sverige bemöter idag. En annan essentiell faktor är enligt af Klintberg 

(2017) att många fastighetsägare förr inte hade den kunskap eller erfarenhet om det kommande 

renoveringsbehovet. Detta trots att många byggnader började närma sig slutet på sina tekniska 

livslängder och renoveringskostnaderna då var lägre vilket kunde ha ökat fastighetsägarens 

incitament till renovering om tillräcklig kunskap hade funnits.  

Renovering pågår (2008) är en stor undersökning som har gjorts på flerbostadshusens skick 

byggda mellan 1961 och 1975. Undersökningen fann att de vanligaste tecknen på att en 

byggnad behöver renoveras är vattenskador orsakade av förslitna rörinstallationer och tätskikt, 

vilka också är en de mest kostsamma och genomgripande projekten att renovera. Om 

renovering av stammar fördröjs får det också de allvarligaste konsekvenserna; ökad risk för 

läckage i systemet med vattenskador som följd (Björling, 2007). Mer specifikt innefattar dessa 

aktiviteter renovering av stammar och relining.  

3.1.1 Stambyte och Relining 

Stambyte är ett omfattande ingrepp som innebär att samtliga rör och värmeledningar byts ut i 

byggnaden, oftast i kök och badrum. Byte av spillvatten- och tappvattenrör och golvbrunnar är 

exempel på åtgärder som ingår i ett stambyte (Björling, 2007). Eftersom rör sitter bakom väggar 

och under golv, är det fördelaktigt att renovera badrum och kök i samband med stambyte, vilket 

också är gynnsamt för att förebygga fuktskador samt uppfylla hyresgästernas krav på ett 

modernt våtrum (af Klintberg, 2014).  
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Istället för att byta rör- och värmeledningar kan de istället relinas, d.v.s. rengöras och åtgärda 

eventuella skador innan de infordras invändigt för att förlänga den tekniska livslängden. Enligt 

af Klintberg (2014) kan relining utföras inom 2–3 dagar med lägre kostnader i motsats till 

stambyte som kan ta 4–6 veckor. Relining bör dock inte ersätta stambyte utan bör ses som ett 

komplement till stambyte. Relining kan vara ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ när t.ex. 

ytskikten i badrum är utbytta utan stambyte samt även där det är svårt att komma åt stammarna, 

t.ex. under källargolv (VVS Företagen & Svensk Ventilation, 2008). 

Rapporten Renovering pågår (2008) visar att många företag passar på att i samband med byte 

av stammar även utföra åtgärder som minskar energiförbrukningen för att uppnå nationella 

miljökvalitetsmål. Isolering och tätning av klimatskal, byte av ventilationssystem, byte till 

fönster med lägre U-värde är några exempel på energibesparande åtgärder. Detta är möjligt då 

de flesta byggnader från perioden 1950–1975 har stor energipotential och är energitekniskt lika 

(VVS Företagen & Svensk Ventilation, 2008).  

I samma rapport intervjuades flera företag som utförde olika renoveringsprojekt i delar av sitt 

bostadsbestånd. De åtgärder som de flesta av de intervjuade företagen främst har fokuserat på 

är stambyte samt åtgärder som leder till energieffektivisering. Ett företag som inte genomförde 

stambyte p.g.a. ett stort ingripande för hyresgäster, anser ångerfullt att det kanske var ett 

misstag. De slitna avloppsrören som inte hade bytts har efteråt orsakat allt större problem. Två 

andra företag valde att dela upp åtgärderna årsvis; badrum och stammar ett år, fasader nästa år, 

tak följande år, m.m., d.v.s. strategin en åtgärd i taget. Detta för att minimera stora störningar 

för berörda hyresgäster.  Enligt rapporten vill de två sistnämnda företagen börja fokusera på att 

genomföra många åtgärder samtidigt, något som liknar en totalrenovering (VVS Företagen & 

Svensk Ventilation, 2008).  

3.1.2 Stegvis renovering 

Klintberg (2017) introducerar en ny idé för stegvis renovering som tar hänsyn till hus som i 

grunden har en god standard. Författaren menar att det finns nya möjligheter att renovera med 

”små snabba steg”. Exempelvis är det tekniskt möjligt att renovera fönster, kök och badrum i 

snabbare takt jämfört med takten för ca 10 år sedan. Ett fönsterbyte tar ca 1 dygn att genomföra 

med hjälp av nya logistisklösningar, t.ex. genom att ”lyfta och komma på plats” för byte av 

samtliga fönster i en byggnad. Det är även möjligt att renovera badrum under ett par dagar, 

vilket Klintberg (2017) kallar för rum-i-rum-lösningar. Detta sker genom att en montör gör alla 

moment samtidigt vilket minskar antalet yrkesgrupper i samma arbetsområde. Det finns även 

nya byggföretag som renoverar kök på ca en halv vecka då komponenter är uppmätta, färdiga 

och endast behöver monteras in.  

Stegvis renovering tar även hänsyn till de sociala, ekonomiska och miljömässiga 

hållbarhetsaspekterna. Den sociala hållbarhetsaspekten innebär att det går snabbt och 

störningsfritt för hyresgästerna som inte behöver ha många yrkesgrupper i sitt hem. Den 

miljömässiga hållbarhetsaspekten betyder att material som stål och betong sparas och behöver 

inte kasseras eftersom endast byggnadskomponenter bytts ut. Ur en ekonomisk synvinkel 
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sparar dessa aspekter stora kostnader i och med att det sker snabbt och innebär färre 

yrkesgrupper. En potentiell nackdel är att energibesparingsåtgärder, såsom rörisolering, inte 

kan genomföras (af Klintberg, 2017).   

3.1.3 Begreppsförvirring om renoveringsåtgärder 

Eftersom det i lagstiftningen saknas definition på begreppet renovering är det svårt för 

myndigheter att föra statistik över antalet fullbordade renoveringar. Istället används begreppen 

underhåll, ändring och ombyggnad i plan- och bygglagen, PBL (Boverket & 

Energimyndigheten, 2016). Följande punkter är hämtade från 1 kap. 4§ PBL: 

● Underhåll: en eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en 

byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska 

värde. 

● Ändring av en byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 

funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 

● Ombyggnad: ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande 

och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 

En totalrenovering som medför att hela eller en del av byggnaden får en nybyggnadsstandard 

faller under begreppet “ombyggnad”. I de fall renoveringsåtgärderna höjer byggnadens 

standard, t.ex. finare golv eller effektivare ventilationssystem, kallas det för “ändring av en 

byggnad”. Om åtgärderna endast återställer byggnadens skick såsom funktion eller utseende 

kallas renoveringen enligt regelverket för underhåll (Helsing, 2016). Byte av stammar är ett 

exempel på en underhållsåtgärd, då de gamla stammarna ersätts till nya.  

Lind & Muyingo (2011b) diskuterar två olika typer av underhåll; förebyggande underhåll 

(preventive) och avhjälpande underhåll (corrective) som visas i figur 9.  

 

Figur 9. Olika typer av underhåll 

Den centrala skillnaden mellan dessa två begrepp är att förebyggande underhåll genomförs för 

att förhindra inträffandet av fel medan avhjälpande underhåll sker när ett fel har detekterats. 

Den förstnämnda typen delas in i åtgärder som är planerade i förväg (planned) samt åtgärder 

som genomförs samtidigt för att det är kostnadseffektivt (immediate opportunistic).  
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På samma sätt som förebyggande underhåll kan avhjälpande underhåll delas upp i två 

underkategorier, beroende på om åtgärderna genomförs omedelbart (immediate) eller 

uppskjuts till senare tillfälle (planned).  

Förebyggande underhåll kan planeras enligt en underhållsplan, vilket även rekommenderas av 

Boverket. Underhållsplanen fungerar som ett hjälpmedel för att hålla koll på när och vilka olika 

åtgärder som ska utföras samt hur mycket de kommer att kosta.  

En underhållsplan är ett dokument eller datasystem som innehåller specificerade uppgifter om 

en byggnad. Planen fungerar som ett underlag för den förebyggande strategin vilket gör att 

risken för förtida åtgärder eller förtida utbyten av olika komponenter minskas. Det är dock 

viktigt att planen inte följs slaviskt utan anpassas till specifika omständigheter gällande 

byggnadens skick (Massioui, 2015).   

Inom byggbranschen råder begreppsförvirring kring begreppen underhåll och investering 

(Gustafsson, 2015; Lind, 2015b; Lind & Muyingo, 2011a).  En investering innebär att en åtgärd 

som genomförs idag ska ge avkastning i framtiden, med andra ord innebär dessa investeringar 

en ökning av fastighetsvärdet. Ur renoveringssynpunkt är en renovering en investering om den 

leder till ökade hyresintäkter, t.ex. genom standardhöjande åtgärder, och/eller minskade 

driftkostnader genom minskning av energiförluster eller reparation av diverse akuta problem 

(Lind, 2014a).  

Enligt Lind och Muyingo (2011b) bör investerare vara framåtblickande genom att fokusera på 

åtgärder som leder till ekonomiska fördelar i framtiden, oavsett om de leder till bevarande och 

återställning (underhåll) eller modernisering av en lägenhet (investering). I detta arbete 

definieras renovering som de åtgärder som både återställer en fastighet till dess ursprungliga 

skick (underhåll) och bidrar till en standardhöjning (investering).  

Distinktionen mellan underhåll och investering speglas också i bostadsföretagens bokslut och 

redovisning. I balansräkningen klassificeras underhållsåtgärder som en kostnad och 

investeringar som en tillgång som sedan ska avskrivas över år (Lind, 2015b). Detta betyder att 

ju fler investeringar som görs och/eller ju mindre underhållsåtgärder som genomförs desto 

mindre blir företagets redovisade kostnader och därmed bättre årsresultat (Gustafsson, 2005).  

3.1.4 Lagstiftning gällande renovering 

Plan- och bygglagen anger skyldigheter för fastighetsägaren att underhålla sin fastighet för att 

förbättra eller bevara skicket motsvarande det skick den var vid uppförandet. I 8 kap. 4§ PBL 

anges tio byggnadstekniska egenskaper som enligt paragraf 5§ ska uppfyllas vid, inte bara 

nybyggnation, utan även ombyggnation och ändring av en byggnad. Några av punkterna är 

skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt energihushållning och värmeisolering. 

Enligt Miljöbalken ska bostäder hållas i sådant skick att olägenheter för människors hälsa inte 

uppstår samt att ägaren ska vidta åtgärder som hindrar uppkomsten av olägenheter för 

människors hälsa. I de fall när fastighetsägaren grovt vanvårdar byggnaden ska 
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Expropriationslagen tillämpas för att återställa byggnaden till tillfredställande skick 

(Fastighetsägarna, 2005).   

Regelverket skiljer på lägenhetens skick vid tillträde och skicket under det fortsatta 

hyresförhållandet. Vid tillträde ska lägenheten hållas i sådant skick att den enligt den allmänna 

uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, såvida inte bättre skick har 

avtalats (12 kap. 9§ Jordabalken). Skicket under det fortsatta hyresförhållandet ska motsvara 

det skick som gällde vid tillträdet, bortsett från att hyresgästen måste acceptera en normal 

slitning av lägenheten (Hager, 2005).  

A) Före renovering  

Underhåll och standardhöjande åtgärder 

Syftet med underhåll är att återställa byggnadens ursprungliga skick så att den är brukbar. I de 

fall där byggnaden är omodern behöver den renoveras till den lägsta godtagbara standarden 

(Boverket, 2016d). Enligt Jordabalken (kap. 12 §18a 6st JB) anses en bostad ha en lägsta 

godtagbar standard om lägenheten är försedd med anordning för: 

 kontinuerlig uppvärmning, 

 kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien, 

 avlopp för spillvatten, 

 personlig hygien, omfattande toalett och tvättställ samt badkar eller dusch, 

 försörjning med elektrisk ström för normal hushållsförbrukning, 

 matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och 

avställningsytor. 

Utöver detta listas det i samma paragraf, sista stycket följande: 

 att det finns tillgång både till förrådsutrymmen inom fastigheten och till anordning för 

hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt avstånd från den och,  

 att huset inte har sådana brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet eller sanitära 

förhållanden som inte skäligen kan godtas. 

Om bostaden inte uppfyller en av punkterna ska hyresnämnden efter hyresgästens begäran 

förlägga hyresvärden att stå för upprustningsföreläggande, d.v.s. åtgärda det som behövs för 

att lägenheten ska uppnå den lägsta godtagbara standarden (12 kap. 18§ JB). 

I svenska bostadshyreskontrakt ingår underhållskostnader i hyran vilket betyder att 

fastighetsägaren inte kan höja hyran vid sedvanligt underhåll. Detta skapar incitament för 

fastighetsägaren att skjuta upp underhållsåtgärder om de inte leder till akuta problem. På 

motsvarande sätt motiveras ägaren att genomföra standardhöjande åtgärder då de leder till 

hyreshöjning. De bostäder som har genomgått standardhöjande åtgärder ökar attraktiviteten i 

området vilket även höjer hyran för andra bostäder som inte har genomgått renovering (Lind, 

2015a).  
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Enligt 12 kap. 18d§ 1pkt JB får fastighetsägaren utföra standardhöjande åtgärder utan 

hyresgästens godkännande om åtgärderna på fastigheten har en obetydlig inverkan på 

bruksvärdet4 och om åtgärderna innebär en oväsentlig ändring av fastigheten. Detta är dock 

inte fallet när hyreshöjningen överstiger 100kr/kvm i enlighet med hyresrättslig praxis 

(Henriksson, 2017). Innan fastighetsägaren börjar med utförande av standardhöjande åtgärder 

behövs det enligt 12 kap. 18d 2st § JB godkännande från berörda hyresgäster.  

Ett problem som många fastighetsägare kan stöta på är om hyresgästen motsätter sig renovering 

av sin lägenhet, till stor del på grund av den hyreshöjning som följer. Vid sådana situationer 

anger hyreslagen (kap. 12 § 18d JB) att fastighetsägaren måste ansöka om tillstånd hos 

hyresnämnden. Vidare anges det i kap. 12 § 18 1 st. JB att tillstånd bör ges om hyresvärden har 

beaktansvärt intresse av att åtgärden genomförs och det inte är oskäligt mot hyresgästen att den 

genomförs. Hur dessa lagar kan tolkas i praktiken diskuteras mer i Lind (2015), där en tolkning 

på vad som är “skäligt” för hyresgästen är till exempel om fastighetsägaren kan erbjuda flera 

valmöjligheter på upprustningsnivåer. 

B) Under renovering   

Lag om evakueringslägenheter 

Enligt Henriksson (2017) är fastighetsägaren inte lagskyldig att tillhandahålla tillfälligt boende 

eller evakueringslägenheter vid sedvanligt underhåll. I detta fall rör det sig oftast om 

omfattande renoveringar som exempelvis stambyte och totalrenovering. Däremot har 

hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran när nyttjanderätten begränsas (12 kap. 11 3pkt 

§ JB). Enligt (Henriksson, 2017) erbjuder många fastighetsägare evakueringslägenheter 

eftersom det är lämpligast och smidigast. Att fastighetsägaren inte är skyldig att tillhandahålla 

tillfälligt boende gäller alltså endast för sedvanligt underhåll. Vid standardhöjande åtgärder får 

fastighetsägaren mot hyresgästens godkännande inte genomföra projektet om 

evakueringslägenheter inte kan anordnas (12 kap. 18d§ JB). 

C) Efter renovering  

Hyressättning  

Vid inflyttning av en ny hyresgäst skrivs kontrakt med uppgifter om bl.a. hyran som skall 

grundas på bruksvärdet, så kallade bruksvärdeshyran. Olika egenskaper som direkt påverkar 

bruksvärdet är bl.a. storlek, modernitetsgrad, planlösning (t.ex. hur lättmöblerad lägenheten 

är), reparationsstandard, ljudnivå etc. Även olika bekvämligheter såsom hiss, god 

fastighetsservice och tvättstuga kan ha inflytande över bruksvärdet. Däremot utgör byggnadsår 

och drift-, produktions- samt förvaltningskostnader ingen påverkan på bruksvärdet 

(Hyresnämnden, 2015). Bruksvärdessystemet ger för hyrestagaren rätt till besittningsskydd, 

d.v.s. att behålla lägenheten med förlängning av hyresavtal samt hyresspärr som innebär en 

begränsning för hur hög hyran kan bli.  

                                                 
4 Bruksvärde definieras som det praktiska värde en lägenhet har ur hyresgästens synvinkel (Hyresnämnden, 2015) 
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Så länge hyreskontraktet fortlöper justeras hyran årligen i takt med inflationen. Om hyresgästen 

godkänner renovering till en högre standard (som höjer bruksvärdet) måste den även gå med 

på en hyreshöjning (Johansson, 2017). Om parterna dock tvistar om hyrans storlek ska den i 

enlighet med 12 kap. 55§ JB fastställas till ett skäligt belopp. Med en skälig hyra menas att 

hyran beräknas med hänsyn till bruksvärdet för jämförliga bostäder på orten. Hyran är inte 

skälig om den påtagligt överstiger bruksvärdeshyran för jämförliga bostäder (12 kap. 55§ JB). 

Hyresgästen har rätt till skriftlig information om planerade ändringsarbeten eller 

ombyggnationer som har en påtaglig inverkan på bruksvärdet enligt 12 kap. 18e§ JB. Om 

hyresgästen motsätter sig en hyreshöjning vid standardhöjande åtgärder har fastighetsägaren 

rätt att ansöka om ändring av hyresvillkoren (12 kap. 54§ JB). I de fall hyresgästen och 

fastighetsvärden inte kommer överens om hyresstorleken, skall hyran fastställas till ett skäligt 

belopp. Enligt 12 kap. 55§ JB är ett skäligt belopp när hyran inte är påtagligt högre än hyran 

för en annan lägenhet med liknande standard. När lägenheter vid exempelvis en totalrenovering 

får nybyggnadsstandard blir det naturligt att hyran jämförs med hyran för nyproducerade 

lägenheter. Emellertid är en nyrenoverad lägenhet inte likvärdig med en nyproducerad 

lägenhet, detta enligt Lind (2015a) förklarar varför hyran för nyrenoverade lägenheter blir 20–

30% lägre än hyran för nyproducerade lägenheter.  

Figur 10 illustrerar hur hyressättningen kan bli efter renovering. Det röda området visar ett 

skäligt belopp efter renovering med hänsyn till bruksvärdeshyran för likvärdiga lägenheter 

avseende olika parametrar såsom skick, planlösning och storlek. Variationen i hyreshöjningen 

är beroende på vilka åtgärder som genomförs. Exempelvis resulterar en totalrenovering i en 

högre hyra än byte av plastmatta till parkettgolv.   

 

Figur 10. Hyresjustering efter renovering. 

Om hyran för nyproduktion motsvarar marknadshyran, leder detta enligt Lind (2015b) till att 

fastighetsägaren inte bara höjer hyran för en högre standard, utan även justerar utefter 

marknadshyresnivån. Detta överensstämmer med Lind (2015a) som skriver att det finns inget 

samband mellan kostnader för renovering och tillåten hyreshöjning efter renovering. Emellertid 

finns det ett samband mellan nyproduktionskostnader och hyran för nyproduktion. Enligt 



 

22 

 

samma författare ger detta för bostadsföretag mycket stora ekonomiska fördelar att vilja 

renovera till nybyggnadsstandard.  

I mindre attraktiva områden finns det andra förutsättningar. I dessa områden är bostadsföretag 

måna om sina (välskötta) hyresgäster och vill därför inte höja hyran för mycket så att de flyttar 

ut. Istället försöker företagen ifråga lägga tyngd på den kontinuerliga förvaltningen som motiv 

till en högre hyra, med en del standardhöjande åtgärder (Lind, 2015b). 

3.1.5 Finansiering av renovering 

Vad som räknas till underhållskostnader är inte bara material utan även arbetskostnader, 

administrationskostnader och tjänstekostnader. Det är vanligt att underhåll betalas i första hand 

av hyresintäkter. När intäkterna inte räcker förekommer det att företag använder egna medel 

eller finansierar projekten med lån (Gustafsson, 2005). En annan lösning enligt Klintberg 

(2017) är försäljning av eget bostadsbestånd för att ha råd med renovering, trots att de berörda 

hyresgästerna vars lägenheter säljs drabbas av det. 

3.2 Olika förutsättningar för renovering 

Renovering kan ske genom olika strategier och i olika nivåer. Vilken strategi som är bäst 

lämpad för en fastighet beror på företagets egna förutsättningar. Med en lämplig 

renoveringsstrategi menas den strategi som tar hänsyn till de ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekterna vid olika förutsättningar. Dessa förutsättningar enligt SABO (2009) 

är: 

1. Andelen bostäder i upprustningsbehov: en viktig aspekt är hur många bostäder i form 

av lägenheter eller hus som är i behov av renovering. Ju högre andel bostäder, desto 

större renoveringsprojekt som kräver mer planering, kostnader, tid och arbetskraft.  

2. Vilka åtgärder som måste utföras: beroende på byggnadens skick måste företag 

prioritera olika åtgärder. akuta skador såsom läckande tak, fuktskador eller ett trasigt 

ventilationssystem bör åtgärdas före t.ex. byte av fasad och golv.   

3. Bostadsföretagets ekonomi: många bostadsföretag har eget kapital som kan bekosta ett 

renoveringsprojekt medan andra måste ta lån som sedan ska betalas av med hjälp av 

hyreshöjningar. 

4. Marknadsläge: de bostadsföretag som befinner sig på en stark marknad har oftast högre 

hyror och lägre vakanser med bättre möjlighet till hyreshöjning, vilket ökar incitament 

för renovering.  

En hög efterfrågan på bostäder sänker investeringsrisken för företag och ger därmed ett 

minskat direktavkastningskrav5. På motsvarande sätt finns det större risk för vakans och 

lägre efterfrågan på svaga marknader, vilket kan leda till att bostadsföretag tar en större 

                                                 
5 Direktavkastningskrav ”grundar sig på investerares uppfattning om marknadens och fastighetens attraktivitet” 

(SABO, 2009) 
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risk vid renovering. Detta ger ett högre direktavkastningskrav, som tillsammans med 

sämre möjligheter till hyreshöjning ger mindre incitament till renovering.  

 

Dessa fyra förutsättningar utgör grund för utvecklingen av hypotes 1 och anses därmed ha en 

påverkan på bostadsföretagets val av strategi. På grund av projektbegränsning har endast 

marknadsläge valts i hypotesen.  

3.3 Hållbarhet 

3.3.1 Begreppet  

Definitionen av hållbar utveckling introducerades av Bruntlandkommissionen i en rapport från 

1987 enligt följande ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (Fegler & Unemo, 2000). Hållbar 

utveckling handlar om en rättvis fördelning av resurser mellan och inom generationer. Studier 

som t.ex. Starke (2012); Mjörnell et al. (2014) och Fegler & Unemo (2000) visar att det är 

vanligt att begreppet definieras med tre aspekter, dessa är ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet. Innebörden av varje aspekt är följande:   

 Den miljömässiga aspekten handlar om att skydda miljön och effektivisera jordens 

resurser så att de kan försörja många framtida generationer.  

 Den sociala aspekten syftar till att bland annat bekämpa fattigdom och arbetslöshet samt 

främja människors hälsa och jämställdhet runt om i världen.  

 Den ekonomiska hållbarheten avser att stödja den långsiktiga ekonomiska tillväxten 

vilket utgör grund för ökade resurser, teknisk utveckling, arbetskraft och investeringar 

i humankapital.  

 

 

Figur 11. Tre aspekter som definierar hållbar utveckling. 

Hur dessa tre aspekter förhåller sig till varandra kan förklaras med hjälp av figur 11 som har 

hämtats från Starke (2012). Modellen visar att hållbar utveckling sker när vardera aspekt ges 

lika mycket värde (Hållbar utveckling, 2017). Hållbar utveckling kan också illustreras som en 

hierarki, där den ekologiska är en förutsättning för de andra två och där den ekonomiska 

hållbarheten är beroende av den sociala, som i figur 12 nedan från Hållbar utveckling, (2017). 
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Figur 12. Den ekologiska aspekten som utgångspunkt. 

Eftersom byggbranschen har en stor påverkan på samhälle och natur, ställs stora krav på att 

bygga med hänsyn till miljön. Genom att uppfylla olika miljömål ges möjlighet att minska 

miljöpåverkan. Ett av Sveriges miljökvalitetsmål är ”god bebyggd miljö” som definieras enligt 

riksdagen: 

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 

utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 

och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." 

(Naturvårdsverket, 2017). 

Målet innebär bl.a. reducering av bristande inomhusmiljö och hälsofarliga kemiska ämnen 

(t.ex. radon) samt ett ökat miljötänkande vid byggnation. Eftersom människor tillbringar en 

stor del av sina liv inomhus är det viktigt att fastighetsägaren minskar och bekämpar 

uppkomsten av fukt- och mögelskador, radonhalter och dålig ventilation som kan leda till olika 

hälsoproblem, såsom lungcancer (Miljömål, 2016). Hållbarhetstänkande i samband med ett 

ökat renoveringsbehov har bidragit till att många fastighetsägare funderar på att utföra 

omfattande renoveringar för att minska energiförbrukningen (Mjörnell, et al., 2014). 

Lind et al. (2014) presenterar en studie som analyserar begreppet hållbar renovering utifrån en 

social, ekonomisk, miljömässig och även en fjärde teknisk aspekt. Den tekniska aspekten 

innebär att renovering ska ta hänsyn till långsiktiga lösningar som är tillförlitliga samt att ett 

bostadsföretag ska agera proaktivt, d.v.s. arbeta med förebyggande underhåll för att minimera 

riskerna för haverier. De fyra aspekterna har tillämpats på en fallstudie som innefattar ett 

kommunalt bostadsföretag i en av Stockholms förorter.  

Studien analyserar tre olika alternativ för upprustning, dessa är mini, midi och maxi. Med olika 

upprustningsnivåer menas att hyresgästerna kan välja olika alternativ för standarder inuti en 

lägenhet där varje nivå leder till en viss höjning av hyran. I detta fall innebär alternativet mini 

stambyte, renovering av badrum och byte av ventilations- och elsystem. Detta alternativ är det 

lägsta nivån som ur tekniskt perspektiv är avgörande för byggnadens funktion i längre sikt. 

Med midi-alternativet adderas ytterligare renovering av kök medan maxinivån innebär en 

nybyggnadsstandard där allt ytskikt som golv, väggar och tak byts ut.  Resultaten visar att 85% 

av hyresgästerna valde mininivån trots att maxinivån var lönsammast och miljövänligast, följt 

av midi och därefter mini. Rapporten visar alltså att företaget prioriterade mininivån även om 

det inte var det lämpligaste alternativet ur ett ekonomiskt- och miljömässigt perspektiv.  



 

25 

 

3.3.2 Hållbar renovering 

Det är nödvändigt att renovering av äldre byggnader (i behov av renovering) ska vara hållbar 

för att de inte ska gå igenom ännu en renovering efter några år. Avsnitt 3.3 ovan visar att det 

är vanligt att hållbarhet definieras som en samverkan mellan miljö, social och ekonomisk 

aspekt. I renoveringssammanhang handlar den sociala aspekten inte bara om att få befintliga 

och framtida hyresgäster att trivas, utan även för utföraren att skapa jobb- och 

utbildningsmöjligheter under ombyggnadsarbeten. Den ekonomiska hållbarheten innebär 

delaktighet och samverkan i projekt mellan beställare och utförare som bidrar till ett ökat 

fastighetsvärde. En lyckad ombyggnation som tar hänsyn till den ekologiska aspekten sker när 

produktiviteten är hög och resurssnål genom t.ex. en minskning av transport (Starke, 2012).  

I detta arbete läggs fokus på lämpliga renoveringsstrategier, med detta menas den strategi som 

tar hänsyn till de tre hållbarhetsaspekterna. Enligt Lind et al. (2014) är innehållet eller kraven 

för var och en av aspekterna vid renovering följande: 

● Miljömässig hållbarhet: renoveringar ska bidra till energieffektivitet och inkludera 

miljövänligt material. Återbruk och återvinning av byggnadsmaterial såsom dörrar, 

fönster, toalettstolar, etc. ska eftersträvas. 

● Social hållbarhet: i samband med renoveringar bör fokus läggas på hyresgästerna så att 

de har råd att bo kvar i området efter upprustningen. 

● Ekonomisk hållbarhet: renoveringar ska vara lönsam och inte behöva finansieras av 

staten samt inte orsaka kostnadsökningar för sociala myndigheter. 

 

Mjörnell et al. (2014) skriver att den ekonomiska aspekten dominerar vid beslut rörande olika 

renoveringsåtgärder. Detta på grund av att konsekvenserna av den ekonomiska aspekten är 

konkreta och lättförståeliga, även om det ur hållbarhetssynpunkt är viktigt att lika mycket tyngd 

läggs på de resterande två. Enligt samma författare kan detta leda till att mindre hållbara 

åtgärder väljs till ungefär samma kostnad som ett annat alternativ som är mer hållbart. 
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4. Teoretisk referensram  

Akademiska arbeten som studerar samspelet mellan olika parter med motstridiga intressen, 

som t.ex. fastighetsägare och entreprenör, inkluderar ofta principal-agent problem. Dessa 

problem uppkommer genom bristfälliga kontrakt, vilken behandlas i kontraktsteori. Den andra 

teorin, företagsekonomi, är tänkt att belysa läsaren om teoretiska kunskaper om 

lönsamhetskalkyler vid investeringar. Syftet med den sistnämnda teorin är att ge en teoretisk 

grund för förståelse av vad en lönsam renovering är.  

4.1 Kontraktsteori  

Byggnadssektorn innehåller många olika aktörer, två som är vanligt förekommande i 

byggbranschen är beställare eller byggherre (principal) och entreprenör (agent). Hur beställaren 

kan få entreprenören att utföra ett arbete på ett sätt som beställaren önskar är en intressant fråga. 

Detta eftersom en entreprenör med specialiserade tjänster befinner sig i en stark 

förhandlingsposition jämfört med beställaren (Lind & Lundström, 2010). Enligt Hendrikse 

(2003) gäller det att skriva ett ”optimalt” kontrakt som minskar agentens riskexponering genom 

att ta hänsyn till två principer som introduceras längre fram. För att få en tydlig förståelse av 

principerna är det angeläget att introducera begreppet asymmetric information vilken kan 

förklaras och illustreras genom kontraktsteori och spelteori.  

En principal och en agent har olika mycket information, s.k. asymmetric information, men 

något gemensamt de har är en driftkraft att maximera sin egen nytta eller välfärd. Varje part 

strävar efter att välja den strategi eller handling som ger mest nytta, vanligen till den andras 

nackdel. De vanligaste problemen som inträffar av asymmetric information är, s.k. moral 

hazard eller hidden action och adverse selection eller hidden information.  

Första problemet inträffar efter kontraktskrivandet och innebär att agenten har incitament att 

agera utifrån eget intresse och utnyttja olika situationer som inte täcks av kontraktet, vanligen 

till principalens nackdel. Det andra problemet innebär att agentens karaktär (kunskap, 

preferenser, betalningsvilja etc.) inte är observerbar för principalen innan kontraktet skrivs (se 

t.ex. Cumming, 2012; Hagedorn, 2002; Hendrikse, 2003; Voigt, 2011). Eisenhardt (1989) 

skriver att risken för adverse selection ökar om entreprenören är särskilt duktig på att påstå att 

denne har viss kunskap eller förmågor för att få anbud av beställaren.  

Kontraktsteori studerar utformning av kontrakt och analyserar vilka problem som kan tänkas 

uppkomma om ett kontrakt inte täcker samtliga omständigheter. Nyckeln ligger i att skriva ett 

“komplett” kontrakt som minskar uppkomsten av dessa problem och därmed ökar principalens 

lönsamhet.  Detta kan analyseras utifrån spelteori som studerar olika parters samspel och 

beteende vid olika situationer och analyserar möjliga konfliktsituationer mellan parterna 

(Hendrikse, 2003).  
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Ett så kallat spelträd (se figur 13) illustrerar samtliga av parternas möjliga utfall, där en nod 

indikerar att spelaren måste göra ett val och en gren representerar ett val eller en handling.  

Anta att det finns två parter, den ena är kontraktsgivare/byggherre som ska erbjuda en tjänst 

och den andra är kontraktstagare/entreprenör som kan utföra tjänsten. I trädet tar principalen 

första beslutet att erbjuda ett kontrakt (k1) till agenten som ska besluta om att antingen 

acceptera eller avvisa kontraktet. Naturligtvis kan det finnas ett stort utbud av kontrakt som 

erbjuds, dock visas endast två kontrakt för att illustrera ett enkelt träd. Principalen har inte 

kunskap om agentens karaktär innan kontraktet skrivs (hidden information). Om agenten inte 

accepterar kontraktet, finns det inga ytterligare beslut att ta för parterna. I så fall har agenten 

valet att gå till en annan kontraktsgivare som kan ge en så kallad reservationslön, däremot 

vinner principalen ifråga ingenting på att agenten avstår från kontraktet (Hendrikse, 2003).  

 

Figur 13. Spelträd med beslutsordning (baserad på Hendrikse, 2003). 

Låt säg att agenten accepterar kontraktet och går därför vidare till nästa nod som representerar 

nivå av ansträngning. Det finns två möjligheter, Låg med ansträngningsnivå a=0 eller Hög med 

ansträngningsnivå a=1. I denna punkt kan principalen inte veta vilken nivå av ansträngning 

agenten har valt, d.v.s. huruvida entreprenören gör ett bra arbete ifrån sig (hidden action). 

Oberoende av vilken nivå agenten har valt, går trädspelet vidare till nästa nod där 

naturtillståndet slumpmässigt bestämmer sorten av produktionsnivå som antingen kan bli bra 

eller dålig. Slutligen betalar principalen agenten enligt kontraktet.  
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Det finns bara en möjlig utbetalning för varje gren i och med att kontraktet för varje situation 

anger en särskild utbetalning. (Hendrikse, 2003). Principalen kan alltså endast observera 

handlingsalternativet P men inte vilken ansträngningsnivå a agenten väljer, detta medför att 

principalen tar en risk vid kontraktskrivandet. Å andra sidan är ansträngningsnivå kostsamt för 

agenten, d.v.s. agenten kommer inte att arbeta utan goda skäl. Då båda parterna har olika 

information, kommer den som har bättre information att välja den strategi som är mest 

gynnsam, vanligen på den andra partners bekostnad. Det finns möjlighet att begränsa 

asymmetric information genom att tillämpa två principer som illustreras nedan. Genom 

principerna kan kontraktet omformuleras på ett sätt som gynnar båda parterna (Hendrikse, 

2003; Renner & Schmedders, 2015).  

 

Figur 14. Spelträd med the participation constraint (baserad på Mandell, 2016). 

The participation constraint betyder att agenten kommer att acceptera kontraktet om det ger 

mer utbetalning än vad avvisandet ger, d.v.s. reservationslönen. I figur 14 måste alltså den röda 

ringen vara större än den blåa, d.v.s. den högsta utbetalningen √a-1 ska vara större än 

reservationslönen, √a-1>1.            
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Figur 15. Spelträd med the incentive compatibility constraint (baserad på Mandell, 2016). 

The incentive compatibility constraint anger att om principalen vill att agenten ska välja en 

högre ansträngningsnivå (Hög), så måste utbetalningen för Hög vara högre än utbetalningen 

för den lägre ansträngningsnivån (Låg). Från figur 15 måste alltså den röda rektangeln vara 

större än den blåa, d.v.s. √a-1>√b-0.  

Kontraktet kan alltså skrivas på ett sätt som minimerar risken att entreprenören går till ett annat 

erbjudande (The participation constraint) samt gör att entreprenören gör som beställaren vill 

(The incentive compatibility constraint). Om kontraktet uppfyller de två huvudsakliga villkoren 

är det minst kostsamt för beställaren eftersom utbetalningen baseras på agentens ansträngning. 

Denna typ av kontrakt är därmed den optimala (Hendrikse, 2003). Dessa är grundläggande 

villkor, hur principalen emellertid kan observera agentens ansträngning i praktiken förklarar 

Eisenhardt (1989) med några alternativ. En valmöjlighet är att investera i informationssystem 

som kan avslöja agentens beteenden till principalen.  

Ett annat alternativ enligt Hendrikse (2003) är att beställaren ska vara tydlig med vilket resultat 

som ska åstadkommas samt ge rätt incitament (t.ex. i form av förmåner, pengar, löfte om ett 

framtida arbete, etc.) för att entreprenören ska vilja göra ett bra arbete ifrån sig. Olika tjänsters 

”programmerbarhet” kan påverka hur enkelt det är att mäta agentens beteende. Ett exempel 

som tas upp i Eisenhardt (1989) är enkelheten att mäta beteendet av en kassör i detaljhandel 

jämfört med beteendet hos en högteknologisk entreprenör.   
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4.2 Företagsekonomisk lönsamhet  

4.2.1 Fastighetsföretag med olika perspektiv  

Såväl privata som offentliga fastighetsföretag driver sina bostadsbestånd med olika mål; en del 

vill maximera sina intäkter medan andra strävar efter att ha nöjda hyresgäster. Fyra olika typer 

av företag klarläggs i figur 16 (Lindqvist, 2009). 

  Vinstmål Kostnadsmål 

Fastighetsverksamheten 

primär 

t.ex. börsnoterat 

fastighetsbolag 

t.ex. kommunalt 

bostadsföretag 

Fastighetsverksamheten 

stödfunktion 

t.ex. industriföretag t.ex. kommun, landsting, 

kyrka, stat 
Figur 16. Olika typer av fastighetsföretag. 

De primära fastighetsföretagen vill hyra ut så mycket av sitt bostadsbestånd som möjligt, varav 

vinstorienterande företag vill ha ett högt avkastningskrav på eget kapital medan företag med 

kostnadsmål vill minimera sina kostnader. För kommunala bostadsföretag är kostnader bl.a. 

drift- och underhållskostnader, avskrivningar på fastigheter och ränta på lånat kapital 

(Lindqvist, 2009). Kommunala bostadsföretag har dock efter 2011:s lagändring till Lagen om 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag rätt att driva verksamheten enligt affärsmässiga 

principer så länge de inte snedvrider konkurrensen på marknaden (SABO, 2011).  

Fastighetsföretag med stödfunktion kan inte ta ut så mycket högre hyra än vad som krävs för 

att täcka alla kostnader för lokalen. Detta för att t.ex. ett industriföretag kan flytta ut till en 

annan byggnad med lägre lokalhyra eller för att vissa verksamheter har fasta budgetar, som 

exempelvis ett sjukhus eller en skola (Lindqvist, 2009). Beroende på företagets mål och 

kärnverksamhet sker underhållet på olika sätt mellan olika typer av företag. Ett sjukhus behöver 

underhållas kontinuerligt för att exempelvis förhindra haverier av installationer eller läckande 

tak. Ett kommunalt bostadsföretag kanske bör dra ner på underhållet om hyresintäkterna 

minskar till följd av vakanser, eller om det finns planer på försäljning inom snar framtid 

(Lindqvist, 2009). Detta examensarbete fokuserar enbart på de primära fastighetsbolagen, 

främst kommunala bostadsföretag.  
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Figur 17. Kassaflödeskalkyl på 10 år. 

 

Figur 18. Kassaflödeskalkyl på 15 år med restvärde. 

4.2.2 Lönsamhetskalkyler  

En rationell investerare strävar efter en lönsam investering som beror på framtida kassaflöden. 

En renovering är en investering om den ökar fastighetsvärdet och förnyar skicket på 

fastigheten. Ur ekonomisk synpunkt finns det många alternativ för renovering; rivning, vänta 

med renovering och fortsätt hyra ut eller tömma bostäderna samt genomföra större eller mindre 

åtgärder (Lind, 2014a). När någon av dessa alternativ har valts är det dags att välja den 

renoveringsstrategi som är bäst lämplig givet olika förutsättningar. Vilket alternativ som ur ett 

ekonomiskt perspektiv ska väljas kan bestämmas utifrån ekonomiska analyser och preliminära 

kalkyler. 

En investeringsanalys eller kassaflödesanalys fungerar som ett beslutsunderlag för att 

genomföra, vänta eller avstå från att genomföra en investering. Det finns olika nivåer av 

kalkyler, här behandlas endast en översiktlig kalkyl för att se om ett renoveringsprojekt 

överhuvudtaget är lönsamt att gå vidare med (Lind, 2014a). Berk & DeMarzo (2013) 

presenterar en mer utförlig beskrivning om investeringsanalyser. 

En investeringsanalys visar om en investering (i detta fall renovering) som görs idag kan vara 

lönsam i framtiden. Detta görs genom att räkna ut årliga driftnetton6 under en given tidsperiod 

och direktavkastningskrav. Efter ett genomfört renoveringsprojekt förväntas driftnettot öka 

med tiden i och med att driftkostnader minskar och/eller att hyresnivåerna ökar (Lind, 2014a). 

Figur 17 visar en enkel kassaflödeskalkyl med en period om 10 år och ett avkastningskrav på 

9%. Första året görs en investering om 100 000 kr, sedan beräknas ett driftnetto för varje år. I 

kalkyler med längre tidsperioder är det vanligt att restvärde inkluderas, vilket är det värde som 

återstår efter kalkylperiodens slut. Om exempelvis ett bostadsföretag har för avsikt att sälja 

fastigheten om 15 år, är det relevant att veta vad fastigheten är värd om 15 år. Figur 18 visar 

kalkylen, för år 15 beräknas restvärdet tillsammans med driftnettot. 

 

    

                

     

                                                 
6 Driftnetto är differensen mellan hyresintäkter och driftkostnader (Lind, 2014a) 
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Enligt Lind (2014a) har pengar som investeras en alternativ användning, d.v.s. om pengarna 

inte används till renovering idag kan de alternativt sparas, delas ut till delägarna, användas för 

återbetalning av lån, etc. Avkastningskravet speglar alltså den avkastning en investerare skulle 

få i bästa möjliga alternativa investering med samma risknivå. Genom att ha ett 

direktavkastningskrav på lönsamhetskalkylen kan fastighetsägaren ställa krav på att ett projekt 

ska bl.a. täcka underhålls- och lånekostnader samtidigt som den uppfyller fastighetsägarens 

avkastningskrav (Lind, 2014a). Fastighetsägarens avkastningskrav grundar sig på 

uppfattningen om marknaden och fastighetens attraktivitet.   

Totalavkastning är summan av direktavkastningskravet och värdeförändring på fastigheter som 

beror på fastighetens ålder, läge och underhållsstatus (SABO, 2011). Exempelvis utgör 

värdeförändringen på attraktiva marknader eller på tillväxtmarknader en stor del av 

totalavkastningen i förhållande till direktavkastningskravet.  Enligt SABO (2011) bör 

bostadsföretag fokusera mer på totalavkastningen, eftersom de allmännyttiga bostadsföretagen 

generellt sätt har högre underhållskostnader än privata bostadsföretag, vilket sänker 

direktavkastningen. Däremot kan underhållsåtgärderna öka fastighetsvärdet och därmed även 

totalavkastningen i lång sikt. Rekommendationen är alltså att använda totalavkastning vid 

uppföljning eller utifrån långsiktiga perspektiv och direktavkastningskrav i ägardirektiv eller 

utifrån kortsiktiga perspektiv.    

4.2.3 Lönsam renovering 

När en fastighet når sin ekonomiska livslängd 7 genereras inte tillräckligt med intäkter som gör 

den ekonomiskt lönsam. Ur ett investeringsanalysperspektiv är en renovering lönsam om 

hyresintäkterna täcker minst kostnaderna för renovering. Enligt Lind (2015) är en renovering 

”samhällsekonomiskt lönsam om hyresgästernas betalningsvilja för renovering är större än den 

lägsta hyreshöjning som fastighetsägaren begär för att vara beredd att genomföra 

renoveringen”. Däremot är renoveringen inte lönsam om hyran efter renoveringen överstiger 

marknadshyran för en renoverad lägenhet, eftersom detta kan leda till en ökad vakans.   

Enligt Granit (2017) är renoveringar ofta olönsamma, eftersom många bostadsföretag har 

svårigheter att täcka samtliga kostnader för renovering av enbart hyreshöjningar. Detta är 

speciellt svårt för de kommunala bostadsföretagen vars idé är att erbjuda bostäder till 

allmänheten oavsett inkomstnivå. Regelverket som skrevs 1946 förespråkar 

självkostnadsprincipen, d.v.s. att renoveringsprojekt ska bära sig självt med hjälp av enbart 

hyreshöjningar. Med krav på moderniseringar och ständigt nya tekniska lösningar blir detta 

nästan omöjligt för fastighetsföretag att realisera.  

 

                                                 
7 Ekonomisk livslängd är den tid en fastighet genererar lönsamhet (Lind & Muyingo, 2011a) 
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Sett till utvecklingen av renoveringskostnader gentemot hyreshöjningar skiljer dessa sig 

markant åt. Hyran höjs oftast i takt med inflationen, och figur 19 från Granit (2017) visar att 

mellan 1968–2015 har inflationen, mätt i konsumentprisindex (KPI), ökat med 8 gånger medan 

byggprisförändringar, mätt i byggprisindex (BPI), har ökat med 24 gånger. Detta betyder att 

kostnader för att genomföra renoveringar har ökat tre gånger mer än hyreshöjningar.  

 

Figur 19. Utveckling av byggkostnader (BPI) och inflation (KPI). 

På en konferens presenterade Granit (2017) en självkostnadskalkyl för att klara av 

renoveringskostnader, vilka enbart ska bekostas av hyresintäkter. Kalkylen visade stora 

ekonomiska förluster som kunde resultera i en konkurs. Enligt af Klintberg (2017) grundas 

faktumet att fastighetsägaren inte får höja hyran vid underhåll på lagstiftningen från 1946 då 

bostäderna såg helt annorlunda ut ur ett hygieniskt perspektiv. Vidare anser författaren att det 

kan vara dags att titta på ett nytt regelverk.  

Ett bostadsföretag som representeras av Granit (2017) kom fram till beslutet att dela upp 

självkostnadsprincipen i flera år för att hyresgästerna ska kunna förbereda sig inför och anpassa 

sig efter hyreshöjningen. Detta betyder att hyreshöjningar ska göras förutsägbara på lång sikt 

(10 år) genom att hyran höjs årsvis under den perioden. De underhållsåtgärder som ska 

genomföras under ett avsett år bestäms utefter hyreshöjningen för året ifråga. Enligt företagets 

beräkningar kommer det att ta 7 år tills åtgärderna är klara, vilket resulterar i en årlig 

hyreshöjning på 2% under 10 år, exklusive inflation (Jonsgården, 2017). 
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5. Upphandling av tjänster  

I detta kapitel om upphandling av tjänster presenteras olika entreprenadformer inklusive egen 

regi och samarbetsformen partnering som är vanliga på den svenska marknaden. Även 

ramavtal presenteras då denna studie intervjuar i huvudsak kommunala bostadsföretag som 

upphandlar byggentreprenader genom ramavtal i enlighet med lagen om offentlig upphandling 

(LOU). Syftet med det sistnämnde avsnittet är att upplysa läsaren om att bostadsföretag har 

olika val vid upphandling av byggentreprenader vilka i sin tur leder till olika risker.   

Upphandling innebär att ”en beställare köper en tjänst, en entreprenad eller varor och 

utrustning” vilka sedan definieras mer noggrant genom avtal mellan två parter. Vid skrivandet 

av avtal vid upphandlingar tillämpas normalt avtalslagen. När offentliga beställare såsom 

kommunala myndigheter och kommunala företag upphandlar entreprenader tillämpas istället 

LOU (Nordstrand, 2000). Tanken med LOU är att skapa konkurrens på lika villkor mellan 

privata aktörer vilket även är gemensamt inom EU. Trots att LOU ger ett stort 

upphandlingsutrymme uppstår fördröjningar till följd av överklaganden samt svårigheten att 

gynna duktiga företag genom fortsatt arbete (Lind & Lundström, 2010).   

Det finns olika typer av upphandlingsformer som byggherren kan välja för utförande av 

byggtjänster. Vilken typ som är lämplig för en specifik tjänst beror på karaktären av projektet 

och riskerna det medför. Det som styr val av upphandlingsform beror på vilken part som ska 

ansvara för projekteringen (t.ex. entreprenör eller byggherre), ersättningsform (t.ex. fast pris 

eller löpande räkning) samt samarbetsgraden (Paluchiewicz, 2013). Nordstrand (2000) 

presenterar en mer utförlig beskrivning av upphandlingsprocessen och olika 

upphandlingsformer.  

När en myndighet ingår kontrakt med bl.a. byggentreprenader får den ingå så kallade ramavtal 

med tillämpning av LOU (5 kap. 1§ LOU). Enligt Johansson et al. (2015) sker en tredjedel av 

samtliga upphandlingar i Sverige med ramavtal. Ett ramavtal är ett avtal mellan myndighet och 

leverantör som anger villkoren eller ramarna för senare tilldelning av kontrakt under en angiven 

tidsperiod. Det som skiljer sig från andra upphandlingsavtal är att ramavtalet inte anger 

volymen av den upphandlade varan eller tjänsten, vilket gör att myndigheten inte behöver 

genomföra en ny upphandling varje gång den vill köpa en vara eller tjänst. Istället kan 

myndigheten ”avropa” från ramavtalet vid köp av vara eller tjänst (Johansson, et al., 2015). 

Enligt 5 kap. 3§ LOU gäller ramavtal under fyra år men får ha längre löptid om det finns 

synnerliga skäl.  

5.1 Egen regi och/eller entreprenad 

Fastighetsägare eller byggherre har två sätt att uppföra en eller flera byggnader; lägga ut på 

entreprenad eller i egen regi (entreprenad beskrivs mer längre fram). Med det sistnämnda, som 

inte är en egentlig entreprenadform, menas att byggherren själv finansierar, projekterar och 

bygger med egen personal (Nordstrand, 2000). Fördelar med egen regi är att de anställda har 

större engagemang för förvaltningen och en god kännedom om både fastigheterna och 

hyresgästerna. Dessutom är egen regi billigare och mer kostnadseffektiv än entreprenad på 
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grund av att beställaren inte behöver ge den vinst som entreprenören behöver ha för att 

genomföra arbetet. Å andra sidan blir arbetet mindre bra om de anställda inte har tillräckligt 

med kompetens (Eklund & Malmback, 2016).  

Studien Lindgren & Castell (2010) undersökte hur 62 privata och kommunala fastighetsbolag 

organiserar deras underhåll samt bl.a. huruvida de använder sig av egen regi eller entreprenad. 

Entreprenad visade sig vara det vanligaste alternativet för företag med 800–2000 förvaltande 

lägenheter på grund av kostnadseffektivitet. Förutom dyra kostnader, som exempelvis speciella 

byggmaskiner, kan även personal och anställningsrisken undvikas. En del av resultaten från 

Lindgren & Castell (2010) visar att det inte finns något samband mellan storleken på företag 

och användandet av egen regi eller entreprenad. Däremot är egen regi vanligast för de bolag 

som prioriterade den sociala aspekten, d.v.s. att skapa goda relationer med hyresgäster.  

En blandning av egen regi och entreprenad inom samma företag är även vanligt (Lindgren & 

Castell, 2010). Vilken entreprenadform och egen regi som är bäst ur byggherrens och 

entreprenörens perspektiv är en utgångspunkt för diskussion och kommer inte att beröras i detta 

avsnitt. I grunden är målet att uppnå ett bättre samarbete mellan parterna, vilket kan 

åstadkommas med hjälp av samarbetsformen partnering som beskrivs närmare längre fram. 

5.2 Entreprenadformer 

En entreprenad är per definition ett ”åtagande att på anvisad plats och enligt avtal med 

beställare utföra visst arbete” (Hansson, et al., 2007). Upphandlingsformen lämpar sig bäst för 

tydliga och kalkylerbara arbetsuppgifter för att det ska vara möjligt för beställaren att följa upp 

kvaliteten i entreprenörens arbete enligt avtalet. Detta är viktigt då det kan uppstå en risk för 

oväntade resultat om inte beställaren följt upp tillräckligt under processen och i början varit 

tydlig med vad som ska levereras. Entreprenadformen ställer därför stora krav på beställarens 

kompetens (Lind & Lundström, 2010). Nedan visas några vanliga entreprenadformer.  

A). Total- och utförandeentreprenad 

Vid en totalentreprenad utför entreprenören, med egen personal eller med hjälp av konsulter, 

själva projekteringen och byggandet utifrån en mer allmän beskrivning från beställaren av vad 

denne vill ha. Vid utförandeentreprenad utför beställaren projektering och tar fram 

bygghandlingar som ritningar och beskrivningar. Beställaren skriver avtal och arbetar i regel 

tillsammans med konsulter när handlingarna tas fram. Entreprenörens uppgift är vid en 

utförandeentreprenad att endast bygga enligt byggherrens ritningar (Lind, 2014b).  

En risk som kan tillkomma med dessa typer av entreprenadformer är vilken part som ska utföra 

ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten (ÄTOR8). Dessa arbeten inträffar när nya eller 

ändrade förutsättningar tillkommer under arbetets gång vilket kan innebära merkostnader för 

                                                 
8 ÄTOR - när entreprenören försöker tjäna pengar på att hitta brister i upphandlingsdokumenten och sedan få 

lönsamma extraarbeten för att fixa till dessa brister (Lind, 2014b) 
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Figur 20. Utförandeentreprenad. 

Figur 22. Delad entreprenad. 

beställaren eller totalentreprenören (Lundgren, 2012). Figurerna 20 och 21 från Lundgren 

(2012) illustrerar utförandeentreprenad respektive totalentreprenad. 

 

 

Figur 21. Totalentreprenad. 

B). Delad entreprenad och generalentreprenad 

En delad entreprenad innebär att beställaren anställer flera olika så kallade sidoentreprenörer 

som ansvarar för olika delar. I detta fall får beställaren en större kontroll över ekonomin och 

får även ett större perspektiv över vilken entreprenör som utför ett visst arbete. En möjlig risk 

med delad entreprenad är att det kan bli en diffus gräns mellan de olika entreprenörernas 

arbeten. I en generalentreprenad anställer beställaren en entreprenör som ansvarar för samtliga 

arbeten. Generalentreprenören handlar upp flera underentreprenörer och kan både vara total- 

och utförandeentreprenad. I motsats till delad entreprenad får beställaren mindre kontroll över 

arbetet samtidigt som risken för gränsdragningsproblem ökar hos generalentreprenaden 

(Lundgren, 2012). För en mer överskådlig beskrivning av delad entreprenad respektive 

generalentreprenad se figurerna 22 och 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Partnering 

Det finns många olika definitioner av konceptet partnering. Gemensamt för många definitioner 

är att partnering innebär nära och effektiva samarbeten mellan beställare och entreprenör som 

har ett gemensamt mål. Motivet till partnering är att undvika kostsamma domstolsprocesser 

och ÄTOR (Lind, 2014b). En partneringledares uppgift är att se till att samarbetet mellan 

parterna är god under hela projektet.  

Både studierna Paluchiewicz (2013) och Eklund & Malmback (2016) anger att partnering 

lämpar sig bäst för stora, långa och komplexa projekt med hög risk. Även om partnering ställer 

Figur 23. Generalentreprenad. 
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stora krav på beställarens kompetens och engagemang i projektet enligt Hammarskjöld & 

Lindblom (2004) och Paluchiewicz (2013), ger det möjligheter att bidra med kunskap och 

erfarenhet i projektets tidiga skede för att undvika stora kostnader i senare skede.  

Den stora ringen i figur 24 visar två grundkomponenter för partnering: tillit och gemensamma 

mål. Enligt Paluchiewicz (2013) illustrerar kransbladen i figuren olika komponenter som kan 

tillämpas på olika sätt beroende på typ av situation. Emellertid belyser Hammarskjöld & 

Lindblom (2004) risken för principal-agent problem som inträffar när varje deltagare strävar 

efter att visa ett bra individuellt resultat, snarare än det gemensamma resultatet att få kunden 

nöjd.  

 

Figur 24. ”Partneringsblomma” med tillhörande komponenter. 
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6. Empiri och resultatanalys 

Kapitel 6 visar och analyserar data från samtliga intervju- och enkätsvar med syfte att få en 

tydligare och enklare förståelse av resultaten. Med hjälp av resultatanalys kan vi studera vilka 

strategier, upphandlingsformer och egen regi de deltagande företag använder sig av samt 

analysera hur företagen tillämpar och prioriterar hållbarhetsaspekter vid renoveringar.   

6.1 Bostadsföretagens förutsättningar 

6.1.1 Lägespåverkande förutsättningar 

En tidigare studie, SABO (2009), visar att bostadsföretagets läge påverkar möjligheten för 

renovering. Med anledning av detta grupperas resultaten efter norra, östra och södra Sverige 

för att kunna urskilja eventuella mönster mellan läge och strategi.  

Norra Sverige 

Resultaten från intervjuerna visar att företagen förvaltar totalt 16 384 lägenheter, där de flesta 

är byggda på 60–70-talet. Närmare 60% av respondenterna angav att de behöver renovera mer 

än hälften av sitt bostadsbestånd. När deltagarna tillfrågades om hur deras 

finansieringsmöjligheter ser ut, svarade 80% goda medan resterande svarade svaga 

möjligheter. De flesta av de intervjuade företagen finansierar renoveringsprojekt främst med 

eget kapital medan resterande, d.v.s. ca 20% av företagen, finansierar projekten med enbart 

lån.   

Beträffande fördelning av de tre strategierna är det närmare 60% som använder sig av en åtgärd 

i taget medan resterande använder sig av strategin totalrenovering. Resultaten visar att 

renovering av styckvisa lägenheter inte förekommer i denna del av landet. Stambyte visar sig 

vara den vanligaste åtgärden för mer än hälften av de intervjuade företagen samt att 40% 

erbjuder sina hyresgäster olika val av upprustningsnivåer. Samtliga av de intervjuade, d.v.s. 

Mitthem i Sundsvall, Kirunabostäder, Skelleftebostäder, Bostaden i Umeå och BodenBo 

använder någon form av entreprenad, varav Mitthem och Skelleftebostäder använder 

partnering i samband med entreprenad. I norra Sverige ligger direktavkastningskravet i 

genomsnitt på 4,50% med intervallet 3%–6,5%. Hyresnivån är 957 kr/kvm/år i snitt och speglar 

hyror för de bostadsbestånd som är byggda mellan 1950–1975, oavsett kvalitet och läge. 

Nybyggda bostäder har en betydligt högre hyresnivå som kan uppgå till 1800 kr/kvm/år, dessa 

är dock inte inräknade i den genomsnittliga hyresnivån.  

 

 

 

 



 

39 

 

Östra Sverige  

De flesta av de 6802 förvaltade bostäderna är byggda på 60–70 talet. Av de totalt åtta 

intervjuade företagen medgav 38% av dessa att de behöver renovera mer än hälften av sitt 

bostadsbestånd. Beträffande finansieringsmöjligheter angav 75% av företagen att de har goda 

och resterande svaga möjligheter. Mer än hälften av företagen lånar finansieringsmedel för 

renoveringar medan Roslagsbostäder, Fastighetsförvaltaren i Sundbyberg, Uppsalahem och 

ÖrebroBostäder använder främst eget kapital.  

Fördelning av strategierna är följande: 88% använder totalrenovering, 50% använder en åtgärd 

i taget medan Fastighetsförvaltaren i Sundbyberg och SigtunaHem använder renovering av 

styckvisa lägenheter. Den vanligaste åtgärden är även i denna del av landet stambyte vilket 

medgavs av 86% av intervjurespondenterna. Hälften av företagen erbjuder olika 

upprustningsnivåer varav Stångåstaden är i planeringsskede. Gällande upphandlingsformer och 

egen regi är det totalt 63% som upphandlar partnering, 75% använder någon form av 

entreprenad och endast SigtunaHem har egen regi. I östra Sverige är direktavkastningskravet i 

genomsnitt på 4,59% med intervallet 3%–8,77%. Den genomsnittliga hyran ligger på 1067 

kr/kvm/år för bostäder som är byggda mellan perioden 1950–1975 oberoende på läge och 

kvalitet. Nybyggda bostäder har en betydligt högre hyresnivå som kan uppgå till 2200 

kr/kvm/år, dessa är dock inte inräknade i resultatet. 

Södra Sverige 

De tio intervjuade företagen förvaltar totalt 16 048 lägenheter där 50–80 tals bestånd är vanliga. 

Det stora renoveringsbehovet uppgår till 40% av det totala antalet förvaltade bostäder. Hälften 

av företagen har goda möjligheter för finansiering och samma andel kombinerar lån och eget 

kapital. Till skillnad från norra- och östra Sverige är det 80% av företagen som använder sig 

av strategin renovering av styckvisa lägenheter. Totalrenovering används av 56% medan 60% 

använder strategin en åtgärd i taget. Fönster, stambyte och relining är de vanligaste åtgärderna 

vid renoveringsprojekt.  

Hultsfreds Bostäder, GotlandsHem och Eksta Bostad i Kungsbacka angav att de erbjuder sina 

hyresgäster olika upprustningsnivåer. På samma sätt som de andra landsdelarna är entreprenad 

populärast bland 90% av företagen. Entreprenad följs av egen regi som används av hälften av 

respondenterna och sist partnering som används av 22% av de svarande. 

Direktavkastningskravet uppgår till 3,80% i genomsnitt med ett intervall på 2,5%–6%. 

Hyresnivån ligger i snitt på 972 kr/kvm/år för de bostäder som är byggda mellan 1950–1975. 

Nyproduktionshyror kan uppgå till 1810 kr/kvm/år. Gemensamt för alla intervjuer och därmed 

alla regioner i vilka intervjuerna ägde rum, är den nollprocentiga vakansnivån.  
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6.1.2 Övriga förutsättningar  

Detta avsnitt analyserar olika faktorer som kan påverka bostadsföretagens förutsättningar för 

renovering, såsom antal förvaltade bostäder, beståndets renoveringsbehov, ekonomisk 

situation och upplevda hinder för renovering på marknaden. Dessa faktorer studeras för att ge 

en uppfattning om företagens situation som i sin tur kan påverka företagets val av t.ex. strategi, 

upphandlingsform och egen regi.  

Enkäten visar att de 101 svarande förvaltar totalt 76 037 bostäder som är byggda mellan 1950–

1975, varav ca 19% av dessa är renoverade med stambyte. Närmare 70% av de intervjuade 

företagen förvaltar kommersiella fastigheter utöver bostadshus. Kommersiella fastigheter som 

simhall, lokaler (på markplan i flerbostadshus), förskolor och centrum är vanligt 

förekommande. Renoveringsbehov de närmaste 3–5 åren är 38% i snitt jämfört med behovet 

för de kommande 10–15 åren som uppgår till 57%. Det var svårt för många 

intervjurespondenter att uppskatta hur mycket eller hur stor andel som är i behov av renovering, 

då renovering kan syfta till olika åtgärder med skiftande ingrepp samt att beståndsskicket 

varierar betydligt. Däremot är det tydligt att renoveringsbehovet är stort.  

Ett vanligt påstått hinder för företag i småstäder/glesbygd enligt Essunga Bostäder, Vimarhem 

och Hultsfreds Bostäder är den ekonomiska situationen, d.v.s. de kan inte höja hyran hur 

mycket som helst. Enligt dessa företag är det låginkomsttagare som inte klarar av höga 

hyreshöjningar. En enkätdeltagare som befinner sig i glesbygd angav att deras största hinder är 

” Vi verkar i en kommun med lågt invånarantal vilket innebär att den hyreshöjning som delvis 

måste vara med och finansiera stambytet inte kan ges tillräcklig storlek.”. I figur 25 visas de 

största hindren som har erhållits från enkäten.  

 

Figur 25. Resultat gällande stora hinder för att genomföra renoveringar. 

De 16% som svarade alternativet ”annat”, angav följande hinder som förekom oftare än en 

gång; ”alla hinder”, ”bolagets ekonomi”, ”inga hinder”, ”överklagande av hyresgäster”, ”för få 

entreprenörer”, ”begränsning i hyreshöjning” och ”liten del av åtgärderna som behöver utföras 

ses som standardhöjande vilket vi kan ta ut hyresökning för”. 
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Figur 26. Resultat gällande förutsättningar att finna finansiering till renoveringsprojekt 

Figur 26 visar enkätsvar till frågan: hur upplever ni era förutsättningar att finna finansiering till 

renoveringsprojekt? Samtliga enkätdeltagare finner det 13% lätt, 32% svårt och 56% 

medelsvårt att finansiera renoveringsprojekt. Majoriteten av de intervjuade företagen angav att 

det inte är svårt att ”få tag på pengar” för att finansiera renoveringar, däremot anser de att det 

är svårt att hålla investeringskalkylen lönsam.  

Detta avsnitt visar på många påverkande faktorer som styr möjligheten för renovering, som 

bland annat minimal lönsamhet i projekt och begränsningar i hyreshöjningar.  

6.1.3 Exemplet GotlandsHems förutsättningar 

GotlandsHem är ett exempel på ett företag som inte har svårt att få tag på pengar. Enligt 

företaget har Gotland både den högsta kommunalskatten och invånare med de lägsta 

inkomsterna vilket har lett till en låg betalningsförmåga hos hyresgästerna. Detta är ett exempel 

på en annan typ av strategi; försäljning av delar av GotlandsHems bostadsbestånd då den 

ekonomiska livslängden på beståndet närmar sig sitt slut.  Resultaten visar även att 24% av 

enkätdeltagarna säljer några av sina bostäder, varav 56% av dessa angav att pengarna används 

till finansiering av renoveringsprojekt. Från tabellerna i bilaga 3 och 4 pekar resultaten på att 

mindre företag, som även har lägre direktavkastningskrav, använder en stor del av eget kapital 

för finansiering av renovering jämfört med de större företagen som istället är högt belånade. 

Detta reflekteras på de mindre företagens låga avkastningskrav i förhållande till de andra 

avkastningskraven vars företag befinner sig i östra- och södra Sverige.  

Detta avsnitt om förutsättningar visar att det inte bara är läge men även andra omständigheter 

som påverkar genomförandet av en renovering. Avsnitt 3.2 tar upp fyra olika förutsättningar 

för att klara av renoveringar, dessa är andelen bostäder i renoveringsbehov, vilka åtgärder som 

måste utföras, bostadsföretagets ekonomi och marknadsläge.  Från intervjuerna var det svårt 

för företagen att uppskatta de två förstnämnda faktorerna på grund av att varje byggnad har ett 

specifikt förslitningsförlopp som innebär olika åtgärder. Däremot är stambyte, fönster och tak 

de vanligaste åtgärderna som utförs vid renoveringar.  
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Bostadsföretagets ekonomi är den tredje förutsättningen, vilken för de flesta av de intervjuade 

företagen inte utgör några hinder för renoveringar. Det är snarare lönsamheten i projekten som 

är ett problem. Den sista förutsättningen, marknadsläge, uttryckt i avkastningskrav och hyra, 

visar att dessa skiljer sig åt mellan de olika företagen. I Bilaga 3 och 4 presenterar vi två tabeller 

indelat efter läge och även företagsstorlek som sammanfattar denna resultatdel. Indelning i 

företagsstorlek har gjorts i syfte att hitta eventuella korrelationer mellan storlek och olika 

parametrar. 

6.2 Strategier och upprustningsnivåer  

6.2.1 Strategier 

De studerade strategierna är totalrenovering, renovering av en åtgärd i taget och renovering av 

styckvisa lägenheter. På grund av frågeformuleringen i enkätundersökningen går det inte att 

utläsa från resultaten om en strategi sker uteslutande eller i kombination med andra strategier. 

Emellertid är totalrenovering den dominerande strategin, följt av en åtgärd i taget som är en 

aning vanligare än renovering av styckvisa lägenheter, se figur 27.  

 

Figur 27. Strategier som används när renoveringsprojekt utförs av samtliga respondenter. 

A). Totalrenovering  

Av samtliga intervjurespondenter är det 57% som använder sig av totalrenovering varav 62% 

använder den i kombination med andra strategier. Det framgick av en del intervjuer att 

totalrenovering är kostnadseffektiv och resulterar i att renoveringar går mycket snabbare. 

Enligt Uppsalahem använder de totalrenovering för att ”…hyresgästerna inte ska leva i en 

byggarbetsplats i tio år.”. En påtaglig nackdel är anordning av evakueringslägenheter, vilket är 

ett stort hinder för 46% av de intervjuade företagen som befinner sig på landsbygd eller på 

andra områden där det finns ett litet utbud av lediga lägenheter. Enligt Skelleftebostäders 

beräkningar ”…skulle det behövas ett halvårs nyproduktion för att klara av omflyttning vid 

totalrenovering av alla våra byggnader från miljonprogrammet.”.  
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En annan nackdel enligt många av de intervjuade företagen är besvärligheten för hyresgäster, 

dels på grund av omflyttning och dels på grund av de höga hyreshöjningar som följer av 

renoveringen. Ur rumsligt perspektiv är det komplext med många olika yrkesgrupper som ska 

nyttjar olika delar samtidigt, såsom hissar, trappor, omklädningsrum, etc. Enligt 

Fastighetsförvaltaren i Sundbyberg tar strategin inte hänsyn till de lägenheter som är i bättre 

skick samt att beståndet inte används fullt ut. När de intervjuade tillfrågades vilken strategi 

som de helst skulle vilja välja i framtiden, angav 35% totalrenovering och ingen angav de andra 

strategierna.  

B). En åtgärd i taget  

52% av de intervjuade företagen använder en åtgärd i taget varav Botkyrkabyggen, 

Skelleftebostäder och Kirunabostäder använder strategin uteslutande. Enligt 22% som 

använder en åtgärd i taget är en fördel att hyresgästerna kan bo kvar under renoveringens gång, 

trots att den är mindre kostnadseffektiv i förhållande till totalrenovering. Fastighetsförvaltaren 

i Sundbyberg använder en åtgärd i taget ”…i hus där vi inte har det samlade 

renoveringsbehovet. Dessa hus har t.ex. redan en bra energiförbrukning och genomgått 

stambyte och badrum för kanske 10 år sen men som nu behöver byta alla fönster eller tak.”.  

En nackdel enligt Botkyrkabyggen och Helsingborgshem är upprepad kommunikation med 

hyresgäster som också upplever störningar under en längre tid och upprepade gånger. 

Stångåstaden, Botkyrkabyggen, Bostaden i Umeå och Filipstadsbostäder som använder denna 

strategi anser att det tar längre tid (ca 30% längre jämfört med totalrenovering enligt 

Botkyrkabyggen). Enligt Essunga Bostäder är en fördel att strategin inte påverkar boendet 

vilket betyder att evakueringslägenheter inte behöver anordnas. Skelleftebostäder, Vimarhem 

och Filipstadsbostäder väljer en åtgärd i taget istället för totalrenovering på grund av 

svårigheten att få tag på evakueringslägenheter.  

C). Renovering av styckvisa lägenheter 

Renovering av styckvisa lägenheter används av 35% av de svarande varav GotlandsHem och 

Hultdfreds Bostäder använder den uteslutande. De åtta företag som använder renovering av 

styckvisa lägenheter ansåg att strategin är minst kostnadseffektiv och tar mycket längre tid än 

de andra två strategierna. Dessutom är det enligt Fastighetsförvaltaren i Sundbyberg svårt att 

”stämpla” byggnaden renoverad när endast några få lägenheter renoveras.  

Samtliga av intervjusvarande använder strategin i samband med flytt. 50% av de som använder 

strategin anser att det ger möjlighet till hyresgästanpassning och hyresgästinflytande med 

nöjdare kunder som följd. Essunga Bostäder menar att” Vi kan förhålla oss till den ekonomiska 

ramen eftersom det kan ta 3–4 år tills vi är klara med alla bostäder. Men det passar oss väldigt 

bra för en liten allmännytta med endast 316 lägenheter.”.  

Fastighetsförvaltaren i Sundbyberg, Uppsalahem och Sigtunahem använder strategin 

renovering av styckvisa lägenheter när hyresgästen beställer en åtgärd (t.ex. byte av ytskikt) 

eller när hyresgästen önskar en högre upprustningsnivå. Fastighetsförvaltaren i Sundbyberg 

använder strategin när byggnadens klimatskal (t.ex. fasad och tak) är i bättre skick i förhållande 
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till lägenheterna. Familjebostäder i Göteborg och Bostaden i Umeå väljer strategin i lägenheter 

som är i dåligt skick vid utflytt, det förstnämnda företaget nämnde sedan ”Vill man göra mer 

så måste både ekonomin och branschen hänga med”. Det finns enligt Helsingborgshem inga 

nackdelar med denna strategi, eftersom hyresgästerna inte berörs när lägenheten är tom.  

Från både intervjuerna och enkätundersökningen är totalrenovering den vanligaste strategin. 

Intervjuerna visar också att det är vanligt att strategin används vid renovering av ett helt område 

(d.v.s. där flera huskroppar totalrenoveras samtidigt). En liknande siffra har erhållits för både 

en åtgärd i taget och renovering av styckvisa lägenheter. Den senare är vanlig efter utflytt och 

när en hyresgäst beslutar om en högre upprustningsnivå. Majoriteten av intervjuerna väljer mer 

än en strategi för att tillgodose bostadsbeståndets skick. Enligt Bodenbo kan det vara bra att ha 

en särskild strategi utifrån beståndets behov, d.v.s. att varje byggnad har en egen strategi.  

Resultatet från intervjuerna visar att det inte finns något tydligt sätt att kartlägga vilken strategi 

som är mest lämplig beroende på enbart marknadsläge. Sammanfattningen av intervjusvaren 

indelat i bland annat läge finns i bilaga 3. I bilagan kan bland annat följande mönster utläsas: 

totalrenovering är vanligast i östra Sverige, en åtgärd i taget är vanligast i norra- och södra 

Sverige samt att renovering av styckvisa lägenheter är vanligast i södra Sverige. 

D). Strategier gällande kommersiella fastigheter  

Resultaten från intervjuerna visar att många bostadsföretag även förvaltar kommersiella 

fastigheter, som t.ex. centrum, förskolor och simhallar. Nedan presenteras hur dessa företag 

tillämpar de tre strategierna vid renovering av kommersiella fastigheter.  

Beträffande kommersiella fastigheter bestämmer Vimarhem, ÖrebroBostäder och SigtunaHem 

sina renoveringssätt utefter skicket på lokalerna. Det förstnämnda företaget svarade ”Vi 

använder oss av alla slags arbetssätt. Vi bestämmer renoveringssätt efter hur det passar för just 

det arbete eller den åtgärden som skall utföras.”. SigtunaHem förklarade att de byter alla 

installationer, men det är inte alltid lokalen renoveras med nya ytskikt. Skelleftebostäder och 

Mimer använder i grunden samma strategi som de för bostäder, dock kan orsaken till 

renovering, t.ex. byte av verksamhet, vara helt annorlunda än de till renovering av bostäder. 

Enligt Skelleftebostäder sker renovering av styckvisa lokaler vid byte av verksamhet medan 

renovering av samtliga lokaler sker vid ett stambyte.   

Filipstadsbostäder varierar strategierna med hänsyn till företagets tillgängliga ekonomiska 

medel vilket i slutändan styr projektets storlek och kostnad. Emellertid är det kommunen som 

nästan alltid beslutar om projektmedel kring kommersiella fastigheter.  

Det finns ingen märkbar skillnad mellan renovering av bostads- och kommersiella fastigheter. 

Däremot är det skicket som mestadels avgör hur renoveringar av bostäder och kommersiella 

fastigheter genomförs.  
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6.2.2 Upprustningsnivåer 

Upprustningsnivåer innebär val av olika alternativ för standarder där varje nivå leder till en 

viss höjning av hyran. Ett bostadsföretag har två alternativ, att antingen erbjuda olika nivåer på 

renovering till sina hyresgäster eller inte. Olika faktorer påverkar vilka nivåer som kan erbjudas 

och väljas, såsom tillgång till evakueringslägenheter och företagets vilja gällande nivåerna.   

A). Inga nivåer 

Majoriteten av deltagarna, 52% och 66% av intervju- respektive enkätdeltagare erbjuder inte 

några former av upprustningsnivåer av olika skäl. Botkyrkabyggen ansåg att olika 

upprustningsnivåer i renoveringsprojekt är omotiverat i och med att hyresgäster alltid kan välja 

att rusta upp sin lägenhet, oavsett om det är under renoveringsprojekt eller inte. Vidare anser 

företaget att det är ett extra arbete att informera och förklara för samtliga hyresgäster om 

nivåerna. Skellefteåbostäder, Mitthem i Sundsvall och ÖrebroBostäder har slutat att erbjuda 

olika upprustningsnivåer. Anledningen är, enligt de två sistnämnda företagen, att det är 

”krångligt” vid byggarbete, mindre resurseffektivt samt ger en större upplevd missnöjdhet 

bland de hyresgäster som har valt en lägre nivå. Problemet är enligt Fastighetsförvaltaren i 

Sundbyberg ”…att skapa rätt förväntansbild av de olika nivåerna och ha bättre 

kommunikationsförmåga.”.  

B) Flera nivåer  

De företag som erbjuder olika upprustningsnivåer är mestadels större företag enligt Bilaga 4. 

Utformningen av nivåerna varierar allt från en lista på åtgärder som hyresgäster kan välja bland 

till olika nivåer på renovering (t.ex. mini-, midi- och maxinivå och standard- och maxinivå). I 

de olika nivåerna ingår olika sorters åtgärder som skiljer sig från företag till företag. Vissa 

företag som t.ex. Hultsfreds Bostäder erbjuder att renovera ytskikt eller ny spis medan andra, 

bl.a. Fastighetsförvaltaren i Sundbyberg, Uppsalahem och GotlandsHem erbjuder byte av hela 

kök och/eller tillval för badrum. För Familjebostäder möjliggör stambyten val av kök som 

hyresgäster får avgöra i utbyte mot hyreshöjning.  

Fastighetsförvaltaren i Sundbyberg erbjuder en basnivå som innebär nytt badrum och nytt 

klimatskal, vilket betyder att hyresgästen kan bo kvar under renoveringen. Därefter kan 

hyresgästen lägga till två moduler, som är nytt kök med tillhörande nya ytskikt samt en 

ytskiktsmodul där resten av lägenheten (golv, väggar och tak) får nya ytskikt. När båda 

modulerna väljs blir lägenheten ”topprenoverad”, dock innebär det att hyresgästen måste flytta 

ut tillfälligt. Helsingborgshem har generellt inga nivåer, utan det är en dialog med 

hyresgästerna som bestämmer nivån på renoveringen. Företaget kallar det för tillvalsrenovering 

där ”väljer du detta får du mer i hyra”.  

Många av de intervjuade företagen medgav att de erbjuder olika upprustningsnivåer för att 

tillmötesgå hyresgästernas önskemål att påverka nivåerna på renoveringen. En fördel är enligt 

Helsingborgshem att nivåerna höjer hyresintäkterna, dock anser företaget att ”Vi vill uppnå en 

balans av olika standarder och inte erbjuda allt för dyra lägenheter.”. Hos Stångåstaden, Mimer 
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och BodenBo som inte erbjuder olika upprustningsnivåer var nivåerna under intervjutillfällena 

i planeringsskede. Essunga Bostäder som är ett litet företag i glesbygden antydde att ”Vi har 

inte kommit så långt.” samt att ”Hyresgästerna är äldre och inte intresserade av detta.”.  

Sammanfattningsvis visar resultaten olika synpunkter om de olika nivåerna mellan de 

intervjuade företagen. Något gemensamt de flesta av de intervjuade företagen verkar ha är att 

nivåerna medför mycket planering och extra arbete för både företaget och utföraren jämfört 

med renoveringar utan dessa nivåer. Däremot innebär det stora fördelar för hyresgästerna då 

de får möjligheten att vara med och påverka resultatet av renoveringen.  

C). Exemplet SigtunaHem om upprustningsnivåer 

SigtunaHem, som anser att evakueringslägenheter är ett problem, erbjuder inte några tillfälliga 

lägenheter vid de fall när hyresgästerna vill uppgradera lägenheten till den högsta nivån maxi 

(vilken kräver evakuering). I dessa fall får hyresgästerna på egen hand hitta tillfälligt boende. 

Enligt företaget har det funkat bra för hyresgästerna då de kan bo hos en närstående, i 

sommarstugan eller passa på att resa utomlands. SigtunaHem anser att mini-, midi- och 

maxinivåerna innebär mycket planering och större koll på vilka nivåer som varje hyresgäst 

väljer, däremot är detta system optimalt för hyresgästerna.  

6.3 Hållbarhetsaspekter   

Hållbarhet utgör en stor del av renovering och är viktigt för att byggnaderna inte ska behöva 

genomgå en till renovering efter några år. Hållbarheten indelas i tre hållbarhetsaspekter, dessa 

är de sociala, ekonomiska och miljömässiga. De intervjuade företagen tillfrågades vad 

hållbarhetsaspekterna innebär för dem och hur de prioriterar dessa emellan. Svaren angående 

prioriteringen varierar mellan de intervjuade företagen. Detta visas i figur 28 nedan, där 1 är 

lägst prioriterad och 3 är högst prioriterad. I figuren är den sociala aspekten mest prioriterad, 

följt av den ekonomiska och sist den miljömässiga aspekten. 

 

Figur 28. Prioritering mellan hållbarhetsaspekter när renovering utförs (intervjusvar). 

Till skillnad från intervjusvaren visar enkätsvaren från fråga 12 i enkäten, där respondenterna 

valde mellan 1=minst prioriterad och 3=mest prioriterad, att den ekonomiska aspekten är 

överlägset högst rankad och de andra två har liknande rankningar, se figur 29 nedan. 
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Figur 29. Prioritering mellan hållbarhetsaspekter vid renovering (enkätsvar). 

A). Den sociala aspekten  

Figur 28 ovan visar att den sociala aspekten är mest prioriterad och vid intervjutillfällena 

förklarade dessa företag att de värdesätter betydelsen i att hyresgästerna trivs. Sociala aspekten 

innebär för de 21% av företagen som upphandlar entreprenad att ”ge fler möjligheter att skapa 

sin egen försörjning”, citerat av ÖrebroBostäder. Detta sker genom att ställa krav på 

entreprenörer att ha med ett visst antal praktikanter boende inom området som ska bemannas i 

renoveringsprojekten. Enligt Stångåstaden har en praktikant även fått en tjänst hos 

entreprenören.  

Den sociala aspekten innebär för 52% av de intervjuade företagen trygghetsfrågor såsom ökad 

belysning och genomskinliga garage- och hissdörrar samt även förbättring av utemiljöer såsom 

införande av lek- och grillplatser. Enligt många intervjupersoner kan den sociala aspekten 

förbättras genom att ha en bättre dialog med hyresgäster, skapa fler aktiviteter för barn och 

ungdomar samt erbjuda uppgraderade bostäder till rimliga hyror. För Botkyrkabyggen har den 

ökade sociala interaktionen visat mindre klotter och större stolthet över bostaden. 

B). Den miljömässiga aspekten 

Den miljömässiga aspekten syftar till, enligt 26% av intervjudeltagarna, att minska 

energiförbrukningen, bygga bort farligt material som asbest och radon och välja miljövänligt 

material samt jobba med återvinning. Fastighetsförvaltaren i Sundbyberg strävar efter att få ner 

energiförbrukningen med 50% på hela beståndet. Bostäder som byggdes förr är enligt 

Botkyrkabyggen ”…bättre byggda med renodlat material och är redan miljöeffektiva, tyvärr 

framhävs detta som det motsatta i media.”. Stångåstaden jobbar med återvinning genom ett 

avtal med Erikshjälpen där olika vitvaror går till välgörenhet. Figur 28 och 29 visar att 

miljöaspekten är den minst prioriterade. Detta kan förklaras genom Skelleftebostäders 

resonemang att ”lagstiftningen gör det svårt att bygga något som är direkt ovänligt mot miljön” 

och anser att ”många som nischar sig mot miljöfrågor genom att fokusera på grönt och 

certifiering men sabbar med för hög hyra”. Fastighetsförvaltaren i Sundbyberg är ett exempel 
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på ett företag som strävar efter miljöcertifiering med betyget Silver. Dock har företaget även 

målet att se till att majoriteten av hyresgästerna ska bo kvar efter hyreshöjningarna.  

C). Den ekonomiska aspekten 

Gällande prioritering av aspekterna angav ca 39% av intervjurespondenterna att den 

ekonomiska är grunden för de andra två. Fastighetsförvaltaren i Sundbybergs mål är att klara 

av avkastningskravet samtidigt som 80% av kostnaderna ska finansieras med hyreshöjningar 

och sänkta driftkostnader. Med ekonomisk hållbarhet ”…kan lönsamma och långsiktiga projekt 

genomföras vilka sedan leder till minskade drift- och underhållskostnader.” enligt 

Botkyrkabyggen.  Uppsalahem angav att ”Man måste göra det dyra idag innan man kan få det 

billigare sen. De som väntar och tror att det blir billigare sen har inte förstått.”, den första 

meningen instämmes av Essungabostäder, Botkyrkabyggen och Skelleftebostäder. För 

Stångåstaden innebär den ekonomiska aspekten att ”kalkyler måste gå ihop, vi vill inte minska 

fastighetens övervärde”. Vidare menade samma företag att om fastighetens övervärde urholkas 

så minskas även fastighetsvärdet, vilket sänker lånemöjligheterna.   

Detta avsnitt om hållbarhetsaspekter visar att innebörden av aspekterna är ganska likartade, 

dock engagerar sig företagen i olika aktiviteter som är tänkta att tillmötesgå 

hållbarhetsaspekterna. Exempelvis har Stångåstaden skrivit ett avtal med Erikshjälpen där de 

skänker vitvaror, medan Fastighetsförvaltaren i Sundbyberg strävar efter att sänka 

energiförbrukningen så att de får miljöcertifieringen Silver. Andra företag arbetar med sociala 

frågor genom att ställa krav på entreprenören att ha med praktikanter medan andra arbetar med 

öka tryggheteten i bostadsområdet. Gemensamt för majoriteten av de intervjuade företagen är 

att den ekonomiska aspekten är avgörande och grunden för de andra två.  

D). Hållbarhetsaspekter gällande kommersiella fastigheter  

Skelleftebostäder angav att social hållbarhet används sällan i kommersiella fastigheter. Vidare 

anger företaget att ”Antingen får man en lokalhyresgäst att vara nöjd och vilja hyra eller så 

inte. Den sociala hållbarheten följer hand i hand med den ekonomiska varför det sällan pratas 

om den sociala aspekten.”. I motsats till Skelleftebostäder, har SigtunaHem, Filipstadsbostäder 

och Mimer samma prioritering vid renovering av kommersiella fastigheter som vid bostäder.  

6.4 Entreprenad, partnering och egen regi 

Vid ombyggnadsarbeten är det vanligt att ett bostadsföretag upphandlar entreprenad och/eller 

partnering eller utför byggnadsarbeten i egen regi. Resultaten visar att vilken form som väljs 

beror till stor del av projektets omfattning, utbudet av upphandlingsformer på marknaden samt 

företagets organisationsstruktur.  

Resultaten från intervjuerna och enkäten visar att entreprenad är den klart dominerande 

upphandlingsformen, följt av partnering och sist egen regi, se figur 30 nedan. Respondenterna 

kunde välja flera former som används i ett och samma projekt. De företag som använder den 

sistnämnda angav disciplinerna VVS, el, snickeri, bygg, måleri, med mera.  
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Figur 30. Respondenternas svar gällande upphandlingsformer de använder i sina projekt. 

Av samtliga intervjuer är det enbart 43% som använder en enda typ av upphandlings- eller 

samarbetsform, resterande kombinerar formerna. Den vanligaste kombinationen är entreprenad 

och partnering (26%) följt av entreprenad och egen regi (17%). Ett av de intervjuade företagen, 

SigtunaHem, kombinerar alla tre medan ingen av de intervjuade företagen använder partnering 

och egen regi samtidigt.   

Många av deltagarna angav att de upplever många hinder på marknaden som är förknippade 

med upphandling. När intervjurespondenter tillfrågades vilka hinder det finns för att renovera 

på önskvärt sätt, svarade Botkyrkabyggen, Fastighetsförvaltaren i Sundbyberg, 

Skelleftebostäder, Familjebostäder i Göteborg och Eksta Bostad i Kungsbacka att det största 

hindret är bristen på arbetskraft (interna/externa projektledare, kommunala handläggare, 

konsulter, etc.) på arbetsmarknaden. Vidare belyste samma fem företag bristen på konkurrens 

mellan entreprenörer som höjer efterfrågan på byggtjänster och därmed även priserna på 

upphandlingar.  

Två andra hinder är enligt Stångåstaden ”skenande byggkostnader” och enligt Uppsalahem 

”LOU som fördyrar och försinkar” renoveringsprocessen. Detta bekräftar Lind & Lundström 

(2010) som skriver att LOU leder till fördröjningar till följd av överklaganden.  Enligt Årjängs 

Bostad är det svårt för företag i glesbygd att få tag på entreprenörer då dessa inte anser det 

lönsamt att bygga eller renovera där. Ett hinder för att genomföra renoveringar är enligt en 

enkätdeltagare att ”På grund av att det pågår mycket i byggbranschen så är antalet entreprenörer 

som uppfyller kvalitetskraven få. Detta påverkar också kostnaderna för oss då färre anbud oftast 

betyder högre pris.”.  

A). Entreprenad  

Resultat från intervjuerna visar att entreprenad är den vanligaste upphandlingsformen jämfört 

med partnering och egen regi, vilket även har bekräftats av enkätsvaren. Detta trots att 

entreprenörer enligt en del av intervju- och enkätdeltagare är ”för få” och medför ”höga” 

upphandlingspriser. Skelleftebostäder angav “vid enstaka åtgärder används ramavtal, vid större 
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ingrepp används generalentreprenad och vid total-make-over använder vi totalentreprenad.”. 

Enligt Fastighetsförvaltaren i Sundbyberg ”… är det projektet som styr vilken 

upphandlingsform som vi väljer, men vi brukar använda oss av entreprenad när det är fråga om 

åtgärder som har fasta priser, t.ex. målning av fasad.”.  

Fördelar med entreprenad är för Uppsalahem nyttjandet av entreprenörens kunskap och 

erfarenhet vid ombyggnation. Av de som använder sig av entreprenad nämnde 26% av dessa 

uppkomsten av ÄTOR och oförväntade resultat om byggherren inte är aktiv under projektet, 

vilket kräver erforderlig kunskap från byggherren. Detta överensstämmer med Lind & 

Lundström (2010) som skriver att entreprenad ställer stora krav på beställarens kompetens. Ett 

problem som Skelleftebostäder möter med upphandlingsformen är ”Det blir en tröghet genom 

att det ska handlas upp, fattas beslut, kanske överprövas, o.s.v.”.   

B). Partnering 

Enligt 35% av de företag som använder partnering är en fördel att beställare och entreprenör 

kan komma överens om pris och lösningar vilket gör att ÄTOR och risken för oförväntade 

resultat elimineras. Nackdelen är enligt Botkyrkabyggen att samarbetsformen kräver mycket 

tid från beställarens sida, vilket ställer krav på beställaren att umgås med entreprenören där 

även ”mjuka frågor” ingår. Av intervjuerna framkommer att partnering har blivit vanligare och 

några av företagen provar sig fram med samarbetsformen. Eftersom många av dessa företag 

har för lite erfarenhet av partnering, har inte så många för- och nackdelar kunnat diskuteras.  

Även om Fastighetsförvaltaren i Sundbyberg inte har börjat med partnering än, har det använt 

sig av någon form av samverkan vid långa projekt som inte har ett tydligt resultat, såsom 

stambyte. ÖrebroBostäder som ännu inte har använt sig av partnering i renovering av lokaler, 

angav att ”Det beror på att jobbets omfattning inte har varit så stor”. 

C). Egen regi 

Med egen regi menar vi när ett företag har egna anställda hantverkare som gör olika arbeten, 

som t.ex. allt från totalrenovering av en lägenhet till byte av dörrar. I denna studie har egen regi 

begränsats till att endast omfatta större underhållsåtgärder och inte reparationer.    

Egen regi är enligt resultaten vanligast för mindre företag (se bilaga 4), vilket strider mot 

Lindgren & Castell (2010) som skriver att det inte finns något samband mellan storlek på 

företag och egen regi. Samtliga av de intervjuade företagen som inte använder sig av egen regi 

(69%) blev tillfrågade om de kan tänka sig att använda sig av egen personal, varpå 20% svarade 

att det kan vara intressant och 20% att de inte har resurser (personal, arbetsyta, verktyg, 

kompetens, etc.). 

Mimer och SigtunaHem antydde att byggarbeten kommer i ”vågor” vilket medför att de 

anställda blir sysslolösa under vissa perioder. Essunga Bostäder som använder sig av egen regi 

nämnde att de har kontroll på vad och hur mycket som ska inköpas, det är billigare med egen 

personal samt även att de får en närmare och oftare kontakt med hyresgästerna. 63% av de som 

har egen regi har även antytt att den sociala aspekten är den mest prioriterade vilket 
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överensstämmer med sambandet mellan den sociala aspekten och egen regi i Lindgren & 

Castell (2010). Essungabostäder väljer både upphandling och egen regi och angav samtidigt 

”Det vi kan gör vi själva. Vid större uppdrag gör vi upphandlingar.”. Uppsalahem tror att många 

kommer att börja med egen regi i både renovering o nybyggnation med anledning av att ”det 

blir 10% billigare direkt”. Detta kan även stärkas med Skelleftebostäders antydning att en ökad 

användning av egen regi kan leda till en större konkurrens på marknaden. Vidare har resultaten 

visat att det finns ett ganska stort intresse av att renovera i egen regi.  

D). Upphandlingsformer och egen regi gällande kommersiella fastigheter  

Samtliga av de företag som förvaltar kommersiella fastigheter angav att upphandlingsformerna 

inte skiljer sig åt mellan de olika verksamheterna. Skelleftebostäder angav att ”det är lagen om 

offentlig upphandling som styr, inte fastighetens användning”.  

E). Exemplet Vimarhem gällande upphandlingsformer och egen regi 

Vimarhem som använder sig av egen regi förklarade att ”Vi använder oss av 

entreprenadupphandlingar och gör mycket arbete i egen regi eftersom vi har egna målare, 

snickare, egen elektriker och rörmokare.”. Företaget motiverar egen regi genom att de kan styra 

byggarbetet mer samtidigt som det går snabbare än vad det gör vid upphandlingar. Företaget 

använder både entreprenad och egen regi eftersom personalen är för få för att utföra allt arbete 

själv. Dock är deras långsiktiga mål att utföra samtliga underhållsåtgärder i egen regi.  

Resultaten i detta avsnitt indikerar att totalentreprenad är den mest valda upphandlingsformen 

följt av partnering och egen regi. Alla dessa tre har visat sig ha både för- och nackdelar. Det 

som dock styr valet av upphandlingsform och egen regi beror på många faktorer, framförallt 

projektets storlek. Till exempel används partnering vid komplexa projekt som kräver 

beställarens delaktighet.  

Egen regi har visat sig vara intressant för bostadsföretag som ännu inte har provat att utföra 

byggnadsarbeten med egen personal. I slutändan beror detta val på en avvägning mellan 

företagets erfarenhet av upphandlingsformer samt dess syn på projektets storlek och 

komplexitet.  

6.5 Strategibestämda upphandlingsformer 

Upphandlingsformernas fördelning vid olika strategier studeras för att hitta eventuella samband 

mellan strategi och upphandlingsform och/eller egen regi. Fördelningen av 

upphandlingsformer och egen regi vid de olika strategierna visas i tabell 1 nedan. 
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Strategi Upphandlingsform  
Entreprenad Partnering Egen regi 

Totalrenovering 48% 30% 13% 

Renovering av en åtgärd i taget 52% 22% 22% 

Renovering av styckvisa  
lägenheter 

39% 13% 30% 

Tabell 1. Fördelning av upphandlingsformer och egen regi vid de olika strategierna. 

Tabellen visar att entreprenad är den vanligaste formen för alla strategier. Däremot är 

entreprenad den mest valda upphandlingsformen vid strategierna en åtgärd i taget och 

totalrenovering. Slutligen, det tredje alternativet som inte är en egentlig upphandlingsform, är 

egen regi. Den är vanligast vid renovering av styckvisa lägenheter och minst förekommande 

vid totalrenoveringar.  
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7. Diskussion  

Syftet med detta kapitel är att tolka resultaten och dess innebörd samt jämföra detta med 

hypoteserna. Kapitlet diskuterar resultatanalysen och försöker utifrån det hitta och förklara 

de viktigaste mönstren. Detta avsnitt är avsett att integrera resultaten av denna studie till 

liknande resultat från tidigare forskning för att stödja analysen.  

7.1 Bostadsföretagens förutsättningar för renovering   

Det finns flera skäl som påverkar renoveringar, de vanligaste skälen presenteras i det följande. 

Resultaten visar att endast 19% av de 76 037 bostäderna som är byggda mellan 1950–1975 har 

genomgått någon form av stambyte, vilket bekräftar det stora underhållsbehovet som 

bostadsföretagen borde bemöta. Det har framkommit många hinder som utgör orsaker till 

underhållsberget, som exempelvis begränsade möjligheter till hyreshöjningar och skenande 

byggpriser. Det sistnämnda hindret har stigit åtta gånger mer än inflationen som hyresnivåerna 

årligen växer med.  Idén av Klintberg (2017) om stegvis renovering kan komma att stimulera 

renoveringstakten om bostadsföretagen ser lönsamheten i idén, d.v.s. att det kan gå mycket 

snabbare och kräver färre yrkesgrupper.  

Det statliga stödet som dessutom går att söka från 2016 för bostäder som renoveras och 

energieffektiviseras kan ge incitament för fler renoveringar. Om renoveringar kan genomföras 

i snabbare takt kan detta leda till färre överklaganden av hyresgäster på grund av mindre behov 

av tillfälliga omflyttningar. Detta kan leda till en nedskärning av åtminstone tid som vi har sett 

tillkommer av hyresgästöverklaganden. Hur detta kan påverka bolagets ekonomi är svårt att 

spekulera om, däremot anses den stegvisa renoveringen inte ge några direkta nackdelar på de 

ekonomiska möjligheterna.  

De flesta av företagen har antytt att ekonomin inte är det största hindret för att renovera på ett 

sätt som de önskar samt att det inte är svårt att ”få tag på pengar”. På grund av lagändringen 

som säger att verksamheten ska drivas på ett lönsamt sätt är det väntat att företagen agerar 

affärsmässigt genom att försöka få sina kalkyler lönsamma. Med detta sagt verkar finansiering 

av renoveringar inte vara något direkt hinder för åtminstone de intervjuade företagen, utan det 

är snarare lönsamheten som är en av de mest avgörande faktorerna för realisering av 

renoveringsprojekt.  

Detta ”lönsamhetsproblem” som uttrycks av Boverket & Energimyndigheten (2016) anser vi 

är det största hindret för renovering. Detta speglas i enkätsvaren som visar att 56% av de 

svarande anser det ”medelsvårt” att finansiera renoveringsprojekt. Detta kan betyda att 

företagen inte har så höga hyresintäkter som gör renoveringar lönsamma. Det kan bero på att 

företagen är kommunägda och bör ha rimliga hyresnivåer som är till för allmänheten, d.v.s. för 

alla inkomstnivåer. Dessutom medför den bristande konkurrensen på utförandesidan som t.ex. 

entreprenörer även en stor kostnad som i sin tur sänker lönsamheten hos bostadsföretagen. 
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I exemplet med GotlandsHem har, på grund av den låga betalningsförmågan hos hyresgästerna, 

inga omfattande renoveringar kunnat göras som kan bidra till lägre drift- och 

underhållskostnader och/eller en ökning av fastighetsvärdet. Eftersom företaget inte kan 

påverka nivån av kommunalskatt och hyresgästernas inkomster, kan en möjlig lösning vara att 

dela upp hyreshöjningen under flera år enligt Knivstabostäders modell som representeras av 

Granit (2017). Detta kan ge hyresgäster en längre tid att planera eller anpassa sin ekonomi och 

bostadssituation efter hyreshöjningen.  

Situationen med GotlandsHem tvingar oss att överväga de fall när bostadsföretagen väljer eller 

är tvungna att vänta med renovering (dock maximalt till tidpunkten 𝑡4 som den lägsta 

godtagbara standarden uppfylls, se figur 31). Generellt sätt, kan sådana situationer leda till 

Uppsalahems påstående ”ju längre fram renovering uppskjuts, desto dyrare blir det”. Med 

andra ord betyder påståendet att ju större insats renoveringen innebär, desto lägre blir drift- och 

underhållskostnader i framtiden vilket ökar företagets lönsamhet på lång sikt.   

Resultaten visar att många företag har mindre incitament att utföra underhållsåtgärder som inte 

genererar en hyreshöjning, och att genomföra någon standardhöjande åtgärd i samband med 

underhåll ger heller inte så pass stor hyreshöjning att renoveringen blir lönsam eller åtminstone 

täcker alla kostnader. Detta bekräftar Lind (2015b) som anger att fastighetsägaren har 

incitament att skjuta upp underhållsåtgärder om de inte leder till akuta problem. De faktorer 

som avgör att en renovering utförs är enligt majoriteten av intervjusvarande skicket på 

byggnaden, vilket i första hand inkluderar reparation av akuta problem (avhjälpande underhåll). 

Det betyder att fastighetsägaren kan acceptera en lägre nivå på boendestandard än den som 

visas i figur 8 i avsnitt 3.1. Detta medför att den optimala perioden för att genomföra 

renoveringsprojekt (period mellan 𝑡3 och 𝑡4i figur 8) håller därmed inte i praktiken. Utifrån det 

som nu har sagts i detta stycke kan en ny figur visas som illustrerar en kortare period (mellan 

𝑡3
∗och 𝑡4) inom vilken en renovering i verkligheten sker, se nedan.  

 

Figur 31. Boendestandard och den faktiska renoveringsperioden för bostäder byggda mellan 1950–1975. 
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I enlighet med Lind och Muyingo (2011b) bör fastighetsägare med ett bostadsbestånd i 

renoveringsbehov fokusera på åtgärder som leder till ekonomiska fördelar i framtiden, oavsett 

om åtgärderna klassas som underhåll eller modernisering. Den förstnämnda åtgärdstypen 

kanske inte leder till någon hyreshöjning, dock är den ändå ekonomiskt- och tekniskt 

fördelaktig eftersom den minskar risken för akuta problem samt behåller fastighetsvärdet. Ett 

exempel är stambyte som minskar antalet kostsamma vattenskador och ger möjlighet att 

genomföra andra (opportunistiska) underhållsåtgärder, som exempelvis energieffektivisering.  

Från resultatanalysen framkommer det att mindre företag har lägre direktavkastningskrav och 

använder en stor del av eget kapital för finansiering av renovering än de större företagen som 

befinner sig i östra- och södra Sverige och är högt belånade. Eftersom storstäderna Stockholm, 

Göteborg och Malmö befinner sig i dessa två landsdelar kan följande samband urskiljas; större 

företag eller företag i tätorter tar högre risker vid investeringar genom att ta ut större lån. Detta 

resonemang är inte överraskande eftersom företag som har högre direktavkastningskrav har 

även högre hyresnivåer vilket pekar på en god marknad med hög efterfrågan på bostäder. Enligt 

avsnitt 3.2 leder en hög efterfrågan på bostäder till lägre direktavkastning och det motsatta för 

svaga marknader med låg efterfrågan på bostäder.  Diskussionen om resultatanalysen i detta 

stycke utgör därmed det motsatta till den fjärde aspekten om marknadsläge i avsnitt 3.2.  

Det kan även diskuteras hur noggranna de erhållna direktavkastningskraven är samt om det kan 

finnas en risk att de förväxlas med bostadsföretagens totalavkastningskrav. Några av deltagarna 

angav ett intervall, t.ex. 4–6% medan andra sa ”minst” 4%. Detta kan i stor utsträckning 

påverka direktavkastningskravet som genomsnittsberäknades för varje landsdel och 

företagsstorlek i bilaga 3 och 4. Bortsett från detta kan vi anta att de företag som har ett lågt 

avkastningskrav är lågt belånade och använder i stor utsträckning främst eget kapital vid 

investeringar. Några av de intervjuade företagen hade inget avkastningskrav i sin organisation, 

dessa räknades dock inte med i resultatberäkningen. 

Hyresnivåer gäller främst bostäder som är byggda mellan 1950–1975 oavsett skick och läge 

inom området, då tanken var att få fram hyresnivåer som speglar marknadens attraktivitet 

snarare än bostädernas standard. Emellertid kan det även finnas en risk att de erhållna 

genomsnittliga hyresnivåerna inkluderar bostäder med annat byggnadsår.    

7.2 Om strategier och upprustningsnivåer 

Hypotes 1: Den marknad som företaget befinner sig på påverkar den strategi som väljs.  

Den första frågeställningen berör tre strategier för renovering. Resultaten visar en korrelation 

mellan marknadsläge och valet av strategi vilket stödjer hypotesen. Resultaten indikerar att 

totalrenovering är den vanligaste strategin i östra Sverige (med högst hyresnivå och 

avkastningskrav), en åtgärd i taget är vanligast i södra- och norra Sverige samt att renovering 

av styckvisa lägenheter är vanligast i södra Sverige. Hypotes 1 kan därför inte förkastas.  
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Östra Sverige har visat sig ha det högsta avkastningskravet och hyresnivå jämfört med de andra 

två landsdelarna. I samma landsdel är totalrenovering mest förekommande, ett möjligt motiv 

till detta kan vara den starka marknaden som kan generera ett högt driftnetto med en stor 

efterfrågan på bostäder. Detta betyder att företagen har råd med totalrenoveringar som kräver 

stora investeringar jämfört med andra företag som befinner sig i andra landsdelar.  

Resultaten visar att upprustningsnivåer är vanligast för företag belägna i södra Sverige vilka 

också använder sig av strategin renovering av styckvisa lägenheter. Detta betyder att 

upprustningsnivåer och renovering av styckvisa lägenheter kan ha någon grad av korrelation.  

Med hjälp av denna korrelation kan följande slutsats presenteras: det är lämpligast för 

bostadsföretag som erbjuder upprustningsnivåer att använda strategin renovering av styckvisa 

lägenheter.  

Strategin som återstår att diskuteras är en åtgärd i taget, vilket visade sig vara vanligast i norra- 

och södra Sverige. Emellertid hittade vi ingen förklaring till detta resultat. Även om det från 

ett lägesperspektiv inte finns någon förklaring av sambandet mellan en åtgärd i taget och de två 

landsdelarna, finns det gemensamma förutsättningar som kan urskiljas från strategin. Den 

lämpar sig bäst för byggnader som inte har ett samlat renoveringsbehov och där marknaden 

inte har tillgång till lediga evakueringslägenheter. Totalrenovering är lämpligast när det finns 

ett stort och samlat renoveringsbehov av flera byggnader. Denna strategi ger även möjlighet 

för hyresgäster att välja en upprustningsnivå i och med allt byts ut, även om det ur 

fastighetsägarens perspektiv kan vara svårt att hålla reda på hyresgäst och dess valda 

upprustningsnivå. Renovering av styckvisa lägenheter är lämpligast vid flytt av hyresgäster, 

dock tar den inte hänsyn till byggnadens övriga delar eftersom endast lägenheter renoveras. 

Strategin kan påverka nivån på hyror genom att välja kvaliteten på renoveringen. Om åtgärder 

innebär modernisering av badrum innebär detta en högre hyra än t.ex. smärre 

underhållsåtgärder.  

I motsats till strategier för renovering av bostäder, finns det inget samband mellan 

renoveringsstrategi av kommersiella fastigheter och marknadsläge. Emellertid framkommer 

det tydligt att det är behovet som bestämmer sättet för renovering. Det handlar alltså inte om 

några strategier utan snarare om åtgärder som utförs beroende på behov, t.ex. byte av 

installationer, tak, golv, etc. Detta är inte så förvånande i och med att kommersiella fastigheter 

som förskolor och simhall inte behöver lika mycket planering som flerbostadshus där aspekter 

som befintliga hyresgäster och överklaganden behöver tas hänsyn till.  

Det är möjligt att det används fler eller större tekniska installationer som exempelvis 

ventilationssystem, hissar och rulltrappor i kommersiella fastigheter. Ett troligt resonemang är 

att renovering av styckvisa lokaler används vid byte av verksamhet medan en åtgärd i taget 

används vid byte av olika byggnadsdelar. Totalrenovering kan vara mer sällsynt i och med att 

det kan vara svårt och ekonomiskt olönsamt att stänga ner t.ex. ett helt centrum eller skola. Å 

andra sidan är det enklare för fastighetsägaren att utföra renoveringar i tomma lokaler, t.ex. 

renovering av skolor utanför öppettider eller under semestrar.   
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Enligt ett av intervjusvaren från BodenBo ”…kan varje byggnad ha en egen strategi utifrån 

behovet.” kan vara den mest optimala lösningen ur ett teoretiskt perspektiv för både 

kommersiella- och bostadsfastigheter. Om ett företag har en enskild strategi för varje byggnad 

kan detta i praktiken leda till komplexitet och mycket planering. Däremot kan en kombination 

av de tre strategierna vara optimalt för att täcka renoveringsbehovet av samtliga byggnader 

utifrån hyresgästernas och fastighetsägarens perspektiv. 

Beträffande upprustningsnivåer anser vi att ge hyresgäster olika val skulle vara ett bättre 

alternativ, trots att det finns flera nackdelar som visas i resultatanalysen. Hyresgäster kan då 

välja den nivå i relation till en hyreshöjning som passar den individuella hushållsekonomin. 

För att minska missnöjdhet bland de hyresgäster som väljer en lägre nivå är en lösning, som 

Fastighetsförvaltaren i Sundbyberg uppgav, att skapa rätt förväntansbild av de olika nivåerna 

samt jobba med bättre kommunikation. Detta kan åstadkommas genom att företaget renoverar 

en tom lägenhet till en nivå och sedan visar den uppgraderade lägenheten till hyresgästerna. På 

så sätt kan bilden av den eller de olika nivåerna visualiseras. En annan sannolik fördel med 

olika nivåer är en minskning av segregation, eftersom personer med både högre och lägre 

inkomster kan leva i samma byggnad och samtidigt ge en möjlighet till ett bättre rykte på 

förorten. Däremot bör företagen ha i åtanke att det alltid finns en risk att höginkomsttagare inte 

vill bo i samma trapphus som de hushållen med lägre inkomst. 

7.3 Om hållbarhetsaspekter 

Hypotes 2: Företagets lokalisering påverkar den eller de hållbarhetsaspekterna som 

prioriteras av företaget.  

Den andra frågeställningen i detta arbete gäller de sociala- ekonomiska och miljömässiga 

hållbarhetsaspekterna. I hypotesen antas att ordningen av hållbarsaspekterna beror på läget av 

företaget, emellertid hittades inga mönster beträffande prioritering av hållbarhetsaspekterna. 

Med anledning av detta förkastas hypotes 2. Samtliga företag som förvaltar både bostäder och 

kommersiella lokaler är överens om att alla tre aspekter inom hållbarhet är viktiga. Dock 

uppgav majoriteten av de intervjuade företagen att den ekonomiska aspekten är den mest 

avgörande faktorn vid renovering, trots att den sociala aspekten är mest prioriterad.  

Den miljömässiga aspekten är enligt enkät- och intervjusvaren minst prioriterad. Dock kan den 

miljömässiga även gå ihop med den sociala aspekten i följande avseende. Resultat från 

intervjuerna visar att en del företag ställer krav på entreprenören att ha med personer i behov 

av arbete som bor på området. Dessa personers arbetsplats blir deras bostadsområde vilket kan 

betyda att de blir måna över boendemiljön på ett nytt sätt. Dessutom är de troligtvis bekanta 

med andra boende och i ett litet bostadsområde kanske de även kan veta eller ta reda på vem 

som försämrar bostadsområdet. Ur ett miljöperspektiv kan detta i längden leda till en 

förbättring av utemiljön, t.ex. i form av mindre klotter och skadegörelse i bostadsområdet.   

En intressant fråga gällande kunskapen om att gamla hus är miljövänliga och bättre byggda, är 

varför vi inte bygger på samma sätt idag som vi brukade göra förr? En annan beaktande faktor 
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inom miljöaspekten är miljöcertifiering av byggnader. Miljöcertifiering leder till en ökning av 

hyran som kan innebära en risk för utflytt av befintliga hyresgäster. Med tanke på 

allmännyttans syfte att erbjuda bostäder till alla oavsett inkomstnivå, skulle en sådan risk vara 

lämpligast att undvika. Å andra sidan kan miljöcertifiering vara mer fördelaktig för 

kommersiella fastigheter, eftersom det kan attrahera hyresgäster, öka fastighetsvärdet och leda 

till högre hyror.   

Ett annat perspektiv av Skelleftebostäders resonemang om miljö, är att Sverige lägger stor vikt 

på miljövänlig konstruktion och att det skulle vara lönlöst att höja bostadshyror bara för att få 

ett officiellt miljöerkännande. Med detta sagt är författarna överens med Skelleftebostäder om 

att denna aspekt bör vara minst prioriterad.  

Resultat från enkäten visar att ordningen på hållbarhetsaspekterna är ekonomi → social → 

miljö, medan resultaten från intervjuerna visar ordningen social→ ekonomi→ miljö. En möjlig 

förklaring till denna skillnad mellan metoderna är att deltagarna kan agera annorlunda vid 

ansikte-mot-ansikte intervjuer än vid en själv-administrerad enkät. Detta är en möjlig felkälla 

i kategori 2 enligt Brink (1993) som inträffar när deltagare i intervjuer avsiktligt manipulerar 

eller undanhåller information. Bortsett från denna eventuella felkälla, är författarna överens om 

den sistnämnda ordningen på hållbarhetsaspekterna på grund av följande resonemang.  

Den ekonomiska aspekten är mer eller mindre styrande och Lagen om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag anger att varje projekt som genomförs ska vara lönsamt. Den 

miljömässiga aspekten är skyddad av bland annat Plan- och bygglagen och Miljöbalken som 

anger att ombyggnationer som är skadliga för miljön inte skall genomföras. Vidare verkar det 

finnas en brist på lag om fastighetsägarens skyldighet till anordning av evakueringslägenheter 

vid underhåll, även om hyresgästen enligt lag får en nedsättning av hyran vid inskränkning av 

nyttjanderätten. På grund av det som har nämnts i detta stycke bör den sociala aspekten ges 

mest tyngd. Därmed anser vi att ordningen bör vara social → ekonomisk → miljömässig. Detta 

är inte avsett att minimera betydelsen av andra aspekter, utan understryker snarare vikten av 

den sociala faktorn. 

En intressant synvinkel i fråga om den ekonomiska aspekten är att hyresgästföreningen inte 

”förstår” behovet av underhåll ur ett finansiellt perspektiv. Detta är ett upplevt hinder som 

angavs av både de intervjuade företagen och enkätdeltagarna. Det resulterar inte bara i att 

företagen inte kan höja hyran med så mycket som det egentligen behövs, utan fördröjer även 

renoveringsprocessen. Utmaningen för många bostadsföretag (framförallt på svaga marknader 

där hyresgäster har en låg betalningsförmåga) är att försöka nå rimliga hyror för att klara av 

avkastningskravet samtidigt som att de strävar efter hyresgästföreningens godkännande av 

hyresökningen. En möjlig lösning är även här att, efter Knivstabostäders självkostnadsprincip, 

dela upp hyresökningen under en längre tidsperiod som gör att hyresgästerna kan anpassa sig 

ekonomiskt.  

Enligt både intervjuerna och teorin är en renovering lönsam om den leder till ökat driftnetto 

genom ökade hyresintäkter och/eller minskning av drift- och underhållskostnader. Uppsalahem 

hävdar att "Man måste göra det dyra idag innan man kan få det billigare sen". Genom att sätta 
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dessa två meningar tillsammans, kan slutsatsen dras att ju längre renovering skjuts upp, desto 

dyrare blir investeringen i och med att kostsamma och akuta reparationer blir vanligare. 

Dessutom blir byggpriserna allt högre, vilket har visat sig vara ett aktuellt hinder för många 

deltagare.  

En annan intressant synvinkel är att dyra renoveringar inte bara innebär ett högre driftnetto 

utan även högre hyror. Om hyrorna höjs oskäligt mycket kan hyresgästerna lika gärna flytta ut 

från den totalrenoverade lägenheten till en nyproducerad hyres- eller bostadsrätt med lite högre 

hyresnivå, ca 20–30% högre enligt Lind (2015a). På svaga marknader skulle detta leda till en 

ökad vakans vilket i sin tur skulle leda till lägre driftnetton och resonemanget i Lind (2015a) 

att bostadsföretag har stora ekonomiska fördelar att vilja renovera till nybyggnadsstandard 

skulle därmed inte gälla.  

Det finns en låg risk för ökad vakans med tanke på de mycket långa bostadsköerna och den 

nollprocentiga vakansen som förekommer enligt samtliga av de intervjuade företagen. De 

kommunala bostadsföretagen kan ändå inte höja hyran hur mycket som helst eftersom det 

strider mot de intervjuade företagens påstående att ”bostäderna är till för allmänheten oavsett 

inkomstnivå”. Dessutom upplever företagen från både intervjuerna och enkäten hindret 

”begränsad hyresjustering efter renovering.”. Med detta sagt verkar det inte finnas någon 

betydlig anledning för de kommunala bostadsföretagen att renovera till nybyggnadsstandard. 

Det är för få svar för att studera någon distinkt skillnad på prioritering av hållbarhetsaspekterna 

mellan bostäder och kommersiella fastigheter. Dock verkar det rimligt att den sociala 

hållbarhetsaspekten är mindre prioriterad i och med att lokalhyresgäster generellt sätt kan ha 

kortare kontrakt än bostadshyresgäster. Det kan även diskuteras om kommersiell verksamhet 

lägger fokus på den sociala aspekten i och med att ”den sociala aspekten går hand i hand med 

den ekonomiska”. Därmed är det möjligt att den ekonomiska aspekten är mest prioriterad 

eftersom fastighetsägaren kan få in större intäkter från lokalhyreskontrakt än från 

bostadshyreskontrakt. De flesta av de svarande har nämnt att prioriteringen av 

hållbarhetsaspekterna är densamma för både bostads- och kommersiella fastigheter. Däremot 

anser vi att den miljömässiga aspekten kan ges företräde över de andra aspekterna genom att 

miljöcertifiering kan leda till ett ökat fastighetsvärde och lägre driftkostnader.  

7.4 Om entreprenad, partnering och egen regi 

Hypotes 3: Den upphandlingsform och/eller egen regi som väljs beror inte på 

företagsstorleken. 

Beträffande den sista frågeställningen gällande upphandlingsformer och egen regi, har de visat 

sig vara oberoende av företagets storlek och den verksamhet som bedrivs. Emellertid finns det 

en korrelation mellan mindre företag och egen regi. Därmed förkastas hypotesen ifråga om 

egen regi och bekräftas gällande entreprenad och partnering. 

Resultat visar tydligt att entreprenad är den vanligaste upphandlingsformen. En logisk 

förklaring till att entreprenad är den mest valda vid en åtgärd i taget och totalrenovering kan 



 

60 

 

vara att strategierna innebär mer komplexitet, planering och tid vilket kräver mycket personal 

och även bättre kunskap och erfarenhet inom byggnadsarbeten. Och medan tidigare resultat 

visar att totalrenovering är vanligast vid renovering av ett helt område, tyder detta på ännu 

större behov av personal.  

Den näst vanligaste upphandlingsformen för totalrenovering är partnering. En trolig förklaring 

till detta kan vara att bostadsföretag vill vara mer delaktiga i renoveringen och samtidigt se till 

att arbetet utförs på rätt sätt. Resultatanalysen visar inget samband mellan partnering och 

företagsstorlek vilket bekräftar hypotes 3. Däremot har samarbetsformen visat sig vara 

vanligast i östra Sverige som också har högst hyra och avkastningskrav vilket motiverar en 

stark marknad. Det kan betyda att dessa företag belägna i östra Sverige är beredda att 

genomföra mer omfattande och komplexa projekt vilket kräver mer delaktighet från 

beställarens sida. Andra företag som befinner sig på andra landsdelar verkar ”testa sig fram” 

med partnering och har därför för lite erfarenhet för att uttala sig om samarbetsformen. Däremot 

visar resultaten att partnering ändå är ett vanligare val än det tredje alternativet som är egen 

regi. 

Egen regi är vanligare vid strategin en åtgärd i taget jämfört med totalrenovering. Det kan bero 

på att strategin inkluderar enklare åtgärder som t.ex. byte av dörrar eller fönster. Vidare är det 

inte oväntat att egen regi är vanligast vid renovering av styckvisa lägenheter. Detta kan bero 

på att strategin kräver färre personal och kanske mindre ingrepp som inte är så omfattande och 

gemensamt för hela byggnaden (som t.ex. gemensamma el- och vattenledningar). Dessutom är 

det lättare för byggherren att hålla koll på vad som händer och när det händer, och likaså veta 

hur slutresultatet kommer att se ut, då endast en eller några lägenheter renoveras.  

En tänkbar förklaring till resultatet att fler av de mindre företagen har egen regi kan bero på att 

dessa företag har större möjligheter till större kontroll över sina bostadsbestånd. Mindre företag 

har färre lägenheter att hålla koll på, vilket kan göra det enklare att se över t.ex. skicket på 

fastigheterna, vad som ska göras samt hur mycket material som behövs. Författarna anser att 

om ett företag har möjligheten att utföra de arbeten som behövs i egen regi, vore det ett bättre 

alternativ till upphandling. Detta eftersom egen regi kan hindra uppkomsten av konflikter som 

kontraktsteori visar kan uppstå mellan två parter med motstridiga intressen (principal-agent 

problem). Dessutom är det billigare med egen personal då beställaren inte behöver betala och 

ge en vinst till entreprenören som kan uppstå enligt Eklund och Malmbäck (2016). Dock finns 

det en risk att den egna personalen inte har lika mycket erfarenhet eller kunskap som 

entreprenören, varför det understryker vikten av att endast utföra de arbeten som passar 

personalernas kompetens.  

Mer än hälften av de företag som har egen regi uppgav även att de prioriterar den sociala 

aspekten. Resultaten indikerar därmed ett samband mellan den sociala aspekten och egen regi, 

vilket även bekräftas i Lindgren och Castell (2010). En anledning till detta samband kan vara 

att egen regi ger möjlighet till återkommande kontakt med hyresgäster, t.ex. vid reparation och 

underhåll. På så sätt känner hyresgästerna igen personal från företaget vilket kan ge en bättre 

social interaktion. Som tidigare nämnts av Enligt Eklund & Malmback (2016) kan detta ge de 

anställda ett större engagemang för förvaltningen och en god kännedom om både fastigheterna 
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och hyresgästerna. Dessutom får företagen med egen regi en motivation att vilja kontrollera sin 

slutprodukt då de är måna om sitt rykte bland hyresgästerna. Om entreprenaden eller 

underentreprenaden gör ett dåligt arbete (vilket var ett fall enligt Vimarhem) kan detta 

reflekteras på bostadsföretagets rykte. Detta går dock att undvika med egen personal. 

En annan intressant synpunkt är Fastighetsförvaltaren i Sundbybergs antagande att entreprenad 

upphandlas vid tjänster som har ”fasta priser”. Med andra ord föredrar företaget entreprenad 

när tjänsterna är, som Eisenhardt (1989) nämner det, programmerbara, d.v.s. när det är enkelt 

för beställaren att observera och mäta agentens byggarbete. Naturligtvis är det enklare för 

beställaren att t.ex observera och mäta resultatet av en väggmålning än isolering av en 

innervägg. Den sistnämnda tjänsten skulle kunna vara mer lämplig att utföra med egen regi, då 

egen personal och beställare antagligen har det gemensamma målet att minska 

energiförbrukningen och erbjuda varmare inneklimat. Med andra ord kan egen regi minska 

risken för adverse selection som innebär att utförarens karaktär som t.ex. kompetens inte är 

observerbar för beställaren innan kontraktet skrivs. Risken för adverse selection minskar 

genom att agenten (d.v.s. beställarens egen personal) har mer gemensamma incitament än vad 

beställaren och en utomstående entreprenör skulle kunna ha.   
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8. Slutsats  

Detta kapitel avslutar examensarbetet genom att presentera väsentliga samband och slutsatser 

som har hittats och diskuterats i föregående kapitel.  

Resultatanalysen visar att det finns en variation mellan olika kommunala bostadsföretag i val 

av strategier, hantering av hållbarhetsaspekter och upphandlingsformer samt nyttjandet av egen 

regi. Även om företagen har olika svar och argument för strategierna, visar resultaten att 

hypotes 1 inte kan förkastas. Det innebär i stort sätt att marknadsläget påverkar val av strategi. 

Däremot visar resultaten att även andra faktorer påverkar den strategi som väljs, såsom den 

ekonomiska situationen och renoveringsbehovet. Tabell 2 visar de tre strategier som kan väljas 

beroende på företagens förutsättningar och marknadsläge.   

Förutsättningar Marknadsläge Strategi 

 Svagare marknad 

 Svårt att hitta evakueringslägenheter 

 Ej samlat renoveringsbehov 

Norra- och 
södra Sverige 

En åtgärd i taget 

 Stark marknad 

 Renovering områdesvis 

 Samlat renoveringsbehov 

 Möjlighet till upprustningsnivåer 

Östra Sverige Totalrenovering 

 Anpassning till företagsekonomi 

 Tomma lägenheter 

 Tar inte hänsyn till byggnadens klimatskal eller 
andra gemensamma byggnadsdelar 

 Möjlighet till upprustningsnivåer 

Södra Sverige Renovering av 
styckvisa lägenheter 

Tabell 2. Lämpliga strategier vid olika förutsättningar. 

En rekommendation angående prioritering av hållbarhetsaspekterna bör vara 

social→ekonomi→miljö. Det innebär att mer arbete ska läggas på att fokusera på den sociala 

aspekten. Detta på grund av att ekonomin redan är avgörande vid renoveringsprojekt samt att 

det redan finns lagbestämmelser som direkt skyddar miljön.  

Resultaten visar att det finns en viss korrelation mellan företagsstorlek och egen regi. Däremot 

finns det inget liknande samband mellan företagsstorlek och entreprenad eller partnering, 

således kan hypotes 3 varken förkastas eller bekräftas. Resultatanalysen visar att det är andra 

faktorer som bestämmer val av upphandlingsform och egen regi, såsom åtgärdstyp och antalet 

anställda på bostadsföretaget. Detta ger följande generella slutsatser i tabell 3 nedan som visar 

vilken upphandlingsform som lämplig vid olika förutsättningar som varje strategi kräver. 
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Förutsättningar Strategi Upphandlingsform 

 Större och mer komplicerade åtgärder 

 Behov av entreprenörens kunskap och 
erfarenhet  

En åtgärd i taget Entreprenad 

 Långa projekt med otydliga resultat 

 Behov av större delaktighet i projekt 

Partnering 

 Enklare åtgärder, t.ex. byte av fönster  

 Direkt social interaktion med 
hyresgäster 

Egen regi 

 Behov av entreprenörens kunskap och 
erfarenhet vid byggnadsarbete 

Totalrenovering Entreprenad  

 Behov av större delaktighet i projekt 

 Minskning för ÄTOR 

Partnering 

 Besparing av ekonomiska medel till 
upphandling 

 Mindre komplicerade åtgärder 

 Direkt social interaktion med 
hyresgäster 

Renovering av 
styckvisa lägenheter 

Egen regi 

Tabell 3. Lämpliga upphandlingsformer och egen regi vid olika förutsättningar. 

Av resultaten har det visat sig att varje enskilt bostadsföretag har i genomsnitt ett 

bostadsbestånd med flera byggnader. Detta medför att samtliga byggnader (inklusive 

kommersiella fastigheter) har olika renoveringsbehov utifrån byggnadskvalitet och grad av 

nedslitning. Detta betyder att deras behov ska bemötas på olika sätt vilket leder till den första 

punkten nedan.  

 Den mest hållbara lösningen som tar hänsyn till både företagets och byggnadernas 

specifika förutsättningar är en kombination av alla tre strategier vid renovering av ett 

bostadsbestånd. 

De två följande punkterna presenterar slutsatser om de andra två frågeställningarna. 

 

 Bostadsföretag bör lägga mer fokus på att lyfta fram den sociala aspekten. Det beror 

på att ekonomin redan är avgörande vid renoveringsprojekt samt att det redan finns 

lagbestämmelser som direkt skyddar miljön. 

 Resultaten visar att partnering kan komma att bli vanligare på marknaden i och med 

att risken för ÄTOR minskar. Det finns ett intresse för egen regi vilket även kan öka på 

marknaden och leda till en konkurrens bland entreprenörer med avtagande 

upphandlingspriser som följd. Detta i sin tur kan ge bostadsföretag incitament till 

renovering.   
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Avslutande kommentarer och förslag till fortsatt forskning  

I analysen ingår induktiva resonemang, det vill säga den information som har erhållits från 

datainsamlingen uppvisar mönster som sedan har generaliserats i diskussionen. Det kan 

medföra att våra slutsatser inte är helt i linje med olika företeelser i verkligheten. Det kan även 

finnas andra mönster som inte har studerats eller påvisats av datainsamlingen. Exempelvis tar 

projektavgränsningen hänsyn till tre renoveringsstrategier, vilket medför att andra strategier 

som kan ha lett till olika resultat och mönster, inte har studerats.  

Försök att intervjua privata företag misslyckades, varpå endast kommunala bostadsföretag har 

ingått i studien. Trots att intervjuerna är spridda över hela landet, har inte alla företag intervjuats 

vilket medför att de företag som kan ha andra åsikter eller som kan ha utmärkt sig på ett eller 

annat sätt inte har tagits med. Dessutom har vi i enkätsvaren inte kunnat se vilket företag som 

har svarat i flervalsfrågorna vilket medför att andra samband som kan finnas mellan olika 

parametrar inte har observerats.  

Med denna bakgrundsinformation kan förslag till fortsatt forskning vara att studera 

kombinationer av olika strategier och undersöka vilken kombination som är den mest optimala 

ur olika perspektiv. Från intervjuerna framgick ett essentiellt behov av evakueringslägenheter 

som också är en bristvara på många marknader. Ett annat ämne kan därmed vara att undersöka 

och vidareutveckla behovet av och tillgång till evakueringslägenheter vid renoveringar. Detta 

kan möjligen leda till andra typer av lösningar eller strategier för både kommunala och privata 

företag.  
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Bilaga 1. Karta över NUTS-indelning 

 

Figur 32. Karta över NUTS-indelningen i Sverige (SCB, 2008). 



 

 

Bilaga 2. Intervjufrågor 

Allmänt om företaget 

1. Hur många bostäder förvaltar ni? Detta är viktigt för oss att veta eftersom vi studerar 

företagens förutsättningar såsom storlek. 

2. Under vilka år byggdes de flesta av dessa bostäder?  

3. Vad har ni för byggnadstyper; punkthus, lamellhus, loftgångshus och/eller villor, 

radhus? Även kommunala fastigheter är intressant, t.ex. simhall, dagis, centrum.  

4. Riktar ni er till någon specifik målgrupp? Vi frågar detta för att vi tror att beroende 

på målgruppen kan renoveringsstrategin skilja sig, t.ex. att renovera kategoribostäder 

(som studentbostäder) kan vara “enklare” än att renovera större lägenheter. 

5. Vad ligger hyresnivån i genomsnitt på (per kvm per år)? Vi frågar detta för att veta 

om hyresnivån kan påverka hyresökningen till följd av renoveringen.  

6. Är det olika hyresnivåer inom beståndet?  

Olika förutsättningar 

7. Är det svårt/enkelt att hyra ut på området? 

8. Och skiljer detta sig inom beståndet?  

9. Hur stor vakansnivå har ni?  

10. Hur den varierat över tiden och hur tror ni den kommer att vara framöver?  

11. Vad har ni för avkastningskrav?  

12. Vad har företaget för avsikt/mål med renoveringen? Anpassa, eller förnya etc. 

13. Vad finns det för hinder på marknaden för att renovera på det sätt som ni önskar?  

14. Har ni ombildat eller sålt hyresrätter de senaste 5–10 åren? Om ja, har ni använt en 

del av pengarna till finansiering av renoveringsprojekt? 

Renovering 

15. Vad har byggnaderna för skick? 

16. Hur stor andel behöver renoveras, på ett ungefär? Hur mycket har renoverats? 

17. När ni beslutar om att utföra renovering, vilken eller vilka faktorer avgör det? 

18. Prioriterar ni vissa bostäder över andra, beroende på skick, storlek, etc.? I så fall, hur 

gör ni prioriteringen? 

19. Hur finansieras renoveringen? I fall ni tar lån, betalas det tillbaka genom höjda hyror? 

20. Skulle du säga att finansieringen är ett problem för er och i så fall hur? 



 

 

21. Med hur mycket har/kommer hyresnivån att öka efter renoveringen?  

22. Hur bestäms hyresökningen? 

Renoveringsstrategier 

23. Vad väljer ni för strategi eller strategier när ni renoverar?  

24. Varför har ni valt denna strategi/strategierna? 

25. Finns det några nackdelar som ni kan nämna om den valda strategin? 

26. Skulle ni vilja ändra på strategin? Hur? 

27. Vilken åtgärd är vanligast att ni utför vid renoveringar? (stambyte, relining, tak, golv, 

fönster, fasad, etc.)  

28. Erbjuder ni olika alternativ för upprustningsnivåer? Varför/varför inte?  

29. Vilka upphandlingsformer använder ni er av? Vad är fördelar med denna form?  

30. Kan ni tänka er att använda er av egen regi/totalentreprenad?  

31. Vilka problem möter ni med upphandlingsformen?  

Framtiden 

32. Vilka aspekter anser ni behöver förbättras för att kunna renovera mer och bättre? 

33. Hur mycket kommer ni att renovera de närmaste 5–10 åren?  

34. Vilken strategi skulle ni då helst vilja välja i framtiden (totalrenovering, en åtgärd i 

taget, renovering av styckvisa lägenheter) och varför? 

Hållbarhetsaspekter (social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet) 

35. Vad innebär dessa aspekter för er? 

36. Tänker ni på hållbarhetsaspekter när ni planerar och utför renoveringar? På vilket 

sätt? 

37. Hur prioriterar ni dessa emellan, d.v.s. vilken kommer först och sis 



 

 

Bilaga 3. Intervjusvar indelat efter läge9  

Läge Antal 
lägenheter 

i snitt 

Finansierings-
styrka 

Finansierings-
medel 

Strategi10 Upprustnings-
nivåer 

Upphandlingsform11 Egen regi Direktavkastnings-
krav [årliga] 

Hyresnivå 
[kr/kvm/år]  

Norra 16 384 80% god,  
20% svag 

20% lån,  
80% eget 

kapital 

40% TR 
60% Å 
0% S 

40% 100% E 
40% P 

 

20%  4,50% 957 

Östra 6 802 75% god,  
25% svag 

75% lån,  
25% eget 

kapital 

88% TR 
 50% Å 
25% S 

50%,  
12% i 

planeringsskede 

75% E 
63% P 

 

12% 4,59% 1067 

Södra 2 006 50% god,  
50% svag 

 40% lån,  
40% eget 

kapital 
20% 

kombination 

56% TR 
60% Å 
80% S 

50%  
 

90% E 
22% P 

 

50% 3,80% 972 

Tabell 2. Resultat indelat efter läge. 

                                                 
9 Alla siffror är genomsnittligt beräknade 
10 TR=totalrenovering, Å=en åtgärd i taget, S=renovering av styckvisa lägenheter 
11 E=entreprenad, P=partnering 



 

 

Bilaga 4. Intervjusvar indelat efter företagsstorlek12   

Företags-
storlek 

Antal 
lägenheter 

i snitt 

Finansierings-
styrka 

Finansierings-
medel 

Strategi13 Upprustnings-
nivåer 

Upphandlings-
form14 

Egen regi Direktavkastnings-
krav [årliga] 

Hyresnivå 
[kr/kvm/år]  

0–2 200 1 176 38% god,  
63% svag 

38% lån,  
63% eget kapital 
13% kombination 

63% TR,  
63% Å, 
63% S 

25% 88% E,  
38% P 

50% 4,08% 952 

2 200–7 800 4 845 86% god,  
14% svag 

57% lån,  
43% eget kapital 

43% TR,  
29% Å,  
57% S 

57%  100% E,  
29% P 

29% 4,10% 1027 

7800–23 300 15 707 75% god,  
25% svag 

63% lån,  
38% eget kapital 

63% TR,  
75% Å,  
13% S 

63%  75% E,  
38% P 

0% 
 

5,96% 1014 

Tabell 3. Resultat indelat efter företagsstorlek

                                                 
12 Alla siffror är genomsnittligt beräknade  
13 TR=totalrenovering, Å=en åtgärd i taget, S=renovering av styckvisa lägenheter 
14 E=entreprenad, P=partnering 



 

 

Bilaga 5. Enkätundersökning 

1. Försök uppskatta hur många lägenheter ni har som är byggda under perioden 1950–

1975 och hur många av dessa ni har renoverat? 

2. Vilken/vilka strategier använder ni er av när ni utför renoveringsprojekt? 

a. Totalrenovering (t.ex. stammar, badrum, kök, o.s.v.) 

b. En åtgärd i taget (t.ex. bara badrum men inte kök) 

c. Renovering av styckvisa lägenheter (t.ex. badrum, kök, golv, o.s.v.) 

3. Erbjuder ni era hyresgäster olika nivåer på renovering?  

a. Nej 

b. Ja 

4. Hur upplever ni era förutsättningar att finna finansiering till renoveringsprojekt? 

a. Lätt  

b. Medel  

c. Svår  

5. Vad är största hindret för att genomföra renoveringar? 

6. Har ni ombildat hyresrätter till bostadsrätter eller sålt hyresrätter de senaste 5 åren?  

a. Ja 

b. Nej 

7. Om ja på fråga 6, har en del av pengarna gått till finansiering av renoveringsprojekt? 

8. Använder ni er av entreprenad, partnering och/eller egen regi (egna hantverkare)? 

a. Entreprenad 

b. Partnering 

c. Egen regi  

9. Om ni använder er av egen regi – egna hantverkare;  

a. Vilka discipliner?  

b. Vilka arbeten utför dessa? 

10. Hur stor andel av ert bestånd är i behov av renovering de närmaste 3–5 åren? 

11. Hur stor andel av ert bestånd är i behov av renovering de närmaste 10–15 åren? 

12. Hur viktiga är följande hållbarhetsaspekter när ni utför renoveringsprojekt, där 

1=minst prioriterad och 5=mest prioriterad 

a. Ekonomisk aspekt:  

b. Miljömässig aspekt:  

c. Social aspekt: 



 

 

Bilaga 6. Lista på de intervjuade företagen  

Företag Kommun Marknadsläge enligt NUTS1 

Botkyrkabyggen Botkyrka Östra Mellansverige 

Mimer, Bostads AB,  Västerås Östra Mellansverige 

Roslagsbostäder Norrtälje Östra Mellansverige 

Fastighets AB förvaltaren Sundbyberg Östra Mellansverige 

SigtunaHem Sigtuna Östra Mellansverige 

Uppsalahem AB  Uppsala Östra Mellansverige 

ÖrebroBostäder Örebro Östra Mellansverige 

Stångåstaden Linköping Östra Mellansverige 

Växjöbostäder Växjö Södra Sverige 

Hultsfreds Bostäder Hultsfred Södra Sverige 

Vimarhem AB Vimmerby Södra Sverige 

GotlandsHem AB AB Gotland Södra Sverige 

Eksta Bostads AB Kungsbacka Södra Sverige 

Familjebostäder i Göteborg AB Göteborg Södra Sverige 

Essunga Bostäder AB Essunga Södra Sverige 

Helsingborgshem Helsingborg Södra Sverige 

Årjängs Bostads AB Årjäng Södra Sverige 

Filipstadsbostäder Filipstad Södra Sverige 

Mitthem AB Sundsvall Norra Sverige 

Kirunabostäder AB Kiruna Norra Sverige 

Skelleftebostäder AB - Skebo Skellefteå Norra Sverige 

Bostaden i Umeå Umeå Norra Sverige 

BodenBo Boden Norra Sverige 

Tabell 4. Lokalisering av intervjuade företagen enligt kommun och NUTS 1. 
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