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Abstract 

The purpose with this thesis is mainly to give property owners incentives and guidance 

regarding the renovation of their buildings. This includes both interior and exterior renovation, 

where the revenue side consists of rental increases (standard enhancing measures) and savings 

(lower energy costs). Furthermore the thesis is intended to show Boverkets new “building 

codes” and the rental system’s impact on renovations. A side track is to build a scenario in 

which market rents are applied and see how it affects renovations. 

The assumption is that there are three different factors that affects which renovations that are 

carried through; Boverket, the rent setting system and the market. The work consisted to a vast 

part of analyzing these three to be able to use the results in more concrete viability calculations. 

To be able to show the viability of certain measures or lack of the same, data was gathered from 

a number of areas. The viability calculations regarding exterior renovation were based on 

reports from Boverket, BeBostad and a study from the Royal Institute of Technology, while the 

interior renovation was based on property owners’ different deals with Hyresgästföreningen 

(The Tenants’ Association). 

The calculations clearly stated that it is hard to implement large renovations regarding the 

buildings’ envelope in a viable way. Since no rental increase can be included in the revenue side 

the renovations’ are solely dependent on the energy savings that comes with them. These are in 

most cases insufficient, why the incentives are reduced for this kind of renovation. Furthermore, 

the property owners believes that the new building codes partly impacts these measures in a 

negative way, through higher requirements regarding energy efficiency and accessibility 

customization. An action that is viable is interior renovation of the apartments. The revenues 

that are given in form of higher rents exceeds the costs which results in a relatively good return 

on investment, especially regarding kitchen and total refurbishment. Relining is preferable to 

traditional pipe replacement from a viability perspective, this allows a bathroom renovation 

including relining to be conducted in a viable way. The problem is that the relining and the 



 

 

renovation of the bathroom are two different measures and the relining itself is often not viable, 

which means that a higher level of return can be generated without this.  

All measures that were analyzed altogether represent a complete renovation of the property. The 

result was that together the annual return is 10 %. The problem is, like in the previous case with 

relining, to give incentives to conduct the less viable measures. 

The study ends with a scenario where the Swedish housing market is implemented with market 

rents, and how this affects renovations. This is of course a very complex change of system that 

demands much more analysis than what this study includes. If the assumption that market rents 

would enhance the competition and thereby the supply is correct, it would depending on how 

the implementation is conducted be something positive for tenants, landlords and the total 

quality of stock.  
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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är i huvudsak att ge fastighetsägare incitament och vägledning gällande 

renoveringar av deras miljonprogrambestånd. Detta gäller både invändig och utvändig 

renovering, där intäktssidan består av hyreshöjningar (standardhöjande åtgärder) samt 

besparingar (lägre energikostnader). Utöver detta är tanken att studien ska visa Boverkets nya 

byggreglers och hyressättningssystemets inverkan på de renoveringar som genomförs. Ett 

sidospår är även att bygga upp ett scenario där marknadshyror införs och visa möjliga effekter 

av detta gällande renoveringar.  

Antagandet är att det finns tre olika faktorer som påverkar vilka renoveringar som genomförs; 

Boverket, hyressättningssystemet och marknaden. Arbetet bestod till stor del av att analysera 

dessa för att kunna använda resultaten till mer konkreta lönsamhetskalkyler. 

För att kunna visa på åtgärders lönsamhet eller brist på sådan samlades data in från ett flertal 

områden. Lönsamhetskalkylerna som gällde yttre upprustning baserades på rapporter från 

Boverket, BeBostad och ett KTH-arbete som heter Riksbyggens Renoveringsverkstad, medan 

den inre upprustningen baserades på fastighetsägares olika ombyggnadsavtal med 

Hyresgästföreningen.  

Kalkylerna visade tydligt att det är svårt att genomföra stora renoveringar av byggnaders 

klimatskal på ett lönsamt sätt. Då ingen hyreshöjning kan räknas i intäktssidan blir de väldigt 

beroende av de energibesparingar de innebär. Dessa är i de flesta fall inte tillräckliga, varför 

incitamenten för denna typ av upprustning sjunker. Vidare är bostadsbolagens åsikter att de nya 

byggreglerna till viss del även gör tidigare möjliga åtgärder omöjliga med höjda krav på 

energianvändning och tillgänglighetsanpassning. Det som däremot är lönsamt är inre 

renoveringar av lägenheterna. De intäkter som ges i form av hyreshöjningar överstiger 

kostnaderna och ger en relativt god avkastning på investeringen, speciellt för kök och 

totalrenovering. Relining är att föredra framför traditionellt stambyte ur ett 

lönsamhetsperspektiv, detta medför att en badrumsrenovering inkl. relining går att genomföra 

på ett lönsamt sätt. Problemet är att renoveringen av badrummet och reliningen är skilda 



 

 

åtgärder samt att reliningen i sig oftast inte är lönsam, detta medför att en högre avkastning fås 

utan denna.  

Alla åtgärder som analyserades skulle sammantaget representera en totalrenovering av 

fastigheten. Resultatet var att tillsammans blir den totala årliga avkastningen 10 %, problemet är 

även här som i fallet med reliningen att ge incitament till att genomföra de mindre lönsamma 

åtgärderna i totalrenoveringen. 

Uppsatsen avslutas med ett scenario där marknadshyror införs på den svenska 

bostadsmarknaden, och hur detta påverkar renoveringar. Det är självklart ett mycket komplext 

systemskifte som kräver mycket större analys än vad detta arbete innefattar. Om antagandet att 

marknadshyror skulle öka konkurrensen och därmed utbudet stämmer, skulle det beroende på 

hur införandet sker kunna vara positivt för hyresgäster, hyresvärdar och den totala kvalitén på 

miljonprogrambeståndet. 

 

  



 

 

Förord 

Detta arbete utgör sista delen av Samhällsbyggnad, med inriktning bygg- och fastighetsekonomi 

på KTH och har skrivits under våren 2013. 

Först och främst vill jag ge ett stort tack till alla som medverkat och besvarat enkäter för att göra 

arbetet möjligt.  

Jag vill också tacka alla medarbetare på M&P Asset Management som både tillhandahållit mig 

med, för denna studie, ovärderligt material och bra åsikter. 

Till sist vill jag tacka min handledare Hans Lind som har fungerat som ett utmärkt bollplank när 

jag kört fast och hela tiden haft en positiv inställning till arbetet. 

 

Stockholm, 2013 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Miljonprogrammet har ända sedan det byggdes på 70-talet varit hårt kritiserat för sitt gråa och 

monotona utseende. Själva ordet i sig är i dag negativt laddat och associeras bland annat till 

förfall, segregation och kriminalitet. De senaste åren har debatten angående dess förnyelse tagit 

ny fart, mycket för att vi står inför en tid då de olika byggnadsdelarnas livslängd håller på att 

rinna ut. Detta är inget unikt för miljonprogramhusen utan samma sak har påverkat 50-, 40- och 

30-talsbestånden osv. Problemet är mängden bostäder som kräver åtgärder samt den låga 

betalningsviljan som ofta finns i områden med miljonprogramhus. Under rekordåren (1961-

1975) byggdes ca 1,4 miljoner bostäder i Sverige. En tredjedel av dessa bestod av småhus, 

medan resterande två tredjedelar var lägenheter i flerbostadshus. Rekordårens 

flerbostadsbestånd består alltså av närmare 1 miljon lägenheter (SABO, 2009). Det betyder att 

40 procent av alla Sveriges lägenheter byggdes under en femtonårsperiod och totalt sett bor ca 

en fjärdedel av befolkningen i dessa bostäder (SCB, 2012). Ca 2,5 miljoner människor är därför 

direkt berörda av de åtgärder som görs eller inte görs. Det är alltså ganska lätt att se varför 

problematiken är större nu än i tidigare förnyelseprocesser. 

För att öka kvaliteten på förändringar/upprustningar har Boverket infört nya byggregler gällande 

ändring av byggnad som trädde i kraft den 1 januari 2013. Dessa har tagits fram för att 

tydliggöra vilka krav som ställs och ge bättre tillämpning. Bland annat ställs samma krav på 

omfattande renoveringar av ett befintligt bestånd som vid nyproduktion. Detta kan innebära att 

vissa åtgärdsnivåer omöjliggörs då de inte klarar de ställda kraven. Hur detta påverkar 

fastighetsägares beslutstagande gällande renoveringar är en av huvudfrågorna i denna studie. 

Fastighetsägare kan öka sitt driftnetto och med det värdet på fastigheten på två sätt; öka 

intäkterna och/eller sänka kostnaderna. Som det svenska hyressystemet är utformat idag tillåts 

endast hyreshöjningar för standardhöjande åtgärder. Stora underhållsåtgärder som stambyten 

blir därför i många fall nedprioriterade. Det finns många förespråkare för energisparande 

åtgärder som menar att det går att sänka energianvändningen i miljonprogramhusen med ca 60 

procent (Warfwinge & Kling, 2012). Den väg som nyttomaximerande fastighetsägare kommer 

att ta är den som genererar bäst avkastning per satsad krona. Tanken med studien är att dels ge 

exempel på lönsamma åtgärder och samtidigt försöka förklara varför just dessa genomförs. 
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1.2 SYFTE & PROBLEMFORMULERING 

Det stora problemet är att det i branschen finns en inställning att lönsamheten i att renovera 

miljonprogrammet är väldigt låg, för att inte säga obefintlig. Detta leder till att fastighetsägare 

väljer att lappa och laga istället för att förebygga, då alternativkostnaden för detta anses lägre.  

Syftet med studien är att ge fastighetsägare råd och information gällande renoveringen av 

miljonprogrambeståndet. Detta ska ske med hänsyn till gällande hyreslagstiftning samt 

byggregler och syftar inte i huvudsak på att förändra dessa. Dock kommer studien att belysa 

dess problem i de fall det förekommer. 

Medan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsbolagen vill ha statliga bidrag, vill 

istället de privata införa någon typ av marknadshyror. Detta har varit en livlig debatt i flera år 

där förespråkarna menar att marknadshyror skulle påverka hyrorna och sänka kötiderna. 

Kritiken som finns är dock att hyror skulle chockhöjas och att segregationen skulle öka. Med 

anledning av detta kommer ett scenario med marknadshyror analyseras, detta för att försöka se 

vilka effekter ett sådant införande har på renovering. Detta frångår linjen i arbetet och skulle 

kunna läggas som en bilaga. Dock tycker jag att det fyller en viss funktion och ger enligt mig 

ganska intressanta idéer för framtida studier. 

Forskningsfrågor: 

 Vilka upprustningsåtgärder är direkt lönsamma? 

 Vilken inverkan har hyressättningssystemet och BBR19 på upprustningen? 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Studien är avgränsad till att omfatta byggnader uppförda under rekordåren, och då i första hand 

Stockholms bostadsmarknad. Anledningen till detta är att trycket på bostäder i Stockholm är 

betydande och den största andelen byggnader från rekordåren återfinns där. Tanken är dock 

fortfarande att detta ska kunna tillämpas även på andra orter i Sverige.  

Studien avgränsar sig även till endast ekonomiska parametrar och utesluter därför de positiva 

socioekonomiska effekter som renoveringen kan bidra med.  

De åtgärder som kan göras är obegränsade, varför denna studie enbart kommer att innehålla de 

större problemen. Energisparande åtgärder avgränsas till klimatskalet (vägg, tak och fönster), 

medan övriga åtgärder omfattar invändig upprustning av lägenheterna (badrum, kök och ytskikt) 

samt stamrenovering. 
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1.4 DISPOSITION 

2. Metod 

I detta avsnitt beskrivs vilka typer av analysmetoder som använts och varför dessa valts. 

 

3. Boverkets byggregler 

Här förklaras de grundläggande funktionerna som BBBR19 har, med stort fokus på 

delen gällande ändring av byggnad 

 

4. Hyressättningssystemet 

Bruksvärdesprincipen förklaras och en kort introduktion av Hyresgästföreningen 

redovisas. 8 olika avtal mellan fastighetsägare och Hyresgästföreningen presenteras 

också. 

 

5. Upprustningsåtgärder 

Lönsamhetskalkyler gällande energisparande samt standardhöjande åtgärder redovisas. 

Kapitlet innehåller också för och nackdelar med olika stamrenoveringsmetoder. 

 

6. Scenario med marknadshyressättning 

Kapitlet innehåller ett scenario där marknadshyra införs och avslutas med ett exempel 

på hur detta skulle kunna se ut.  

 

7. Diskussion 

Avslutande diskussion med mina tankar kring resultaten 

Kapitel 3-5 kommer att innehålla varsin efterföljande resultat- och analysdel.
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2 METOD 

2.1 DESIGN 

Studien har till största del genomförts med en kvantitativ metod, men har även till viss del 

kvalitativa inslag. Som tidigare nämnts så var det grundläggande antagandet att tre faktorer 

påverkade vilka åtgärder som vidtas samt i vilken utsträckning dessa görs. I en perfekt och 

transparent värld hade kvantitativ metod enligt min mening fungerat bra ensamt på faktorn 

hyressättningssystemet. Problemet är, som i många fall när det gäller lagtexter och regler, att de 

är tolkningsbara och inte helt definitiva. Därför krävdes även här en kvalitativ metod för att få 

en inblick i hur dessa regler och lagar tolkas i de enskilda fallen, detta för att kunna erhålla 

information om hur något faktiskt är, och inte hur det ska vara. Den andra faktorn, Boverkets 

byggregler, analyserades helt och hållet genom en kvantitativ metod. När det kommer till den 

tredje faktorn, marknaden, kändes det som ett kvalitativt tillvägagångssätt hade varit fullt 

tillräckligt. Det som egentligen eftersöktes var marknadens inställning till renoveringar sam 

deras värdering av dessa. Problemet är att det är svårt för att inte säga omöjligt att kunna göra en 

jämförelse mellan individer och dra kvantitativa slutsatser med öppna enkätfrågor (Lantz, 

2007). Därför används även här både en kvalitativ och kvantitativ metod. De enkäter som 

skickats ut är relativt korta och redovisas därför löpande i texten, inte som bilaga. 

Den största delen av studien baseras dock på investeringskalkyler gällande olika 

upprustningsåtgärder. Kalkylerna i sig är banala och tar inte hänsyn till diverse 

finansieringsåtgärder som skulle kunna påverka utgången. Huvudtanken med kalkylerna är att 

göra åtgärderna jämförbara, för att kunna urskilja de mest lönsamma ingreppen. Ett exempel på 

den räknesnurra som använts för kalkylerna redovisas nedan: 

 

  

FIGUR 1, RÄKNESNURRA 
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De antaganden som gjorts i kalkylerna är: 

 Investeringsperiod: 5 år 

 Yield vid värdering av fastigheten vid försäljning = 5 % 

o Detta baseras på Datschas medelyield för bostadsfastigheter i Stockholms 

ytterförorter (Datscha, 2013) 

 Försäljningspriset efter fem år antas öka med besparingar och/eller intäkter genom 

yielden 

 Energipriset beräknas kosta 0,85 kr/kWh år 1 (Svensk Fjärrvärme, 2012) 

 Energipriset förväntas stiga med 3,5 % per år (Svensk Fjärrvärme, 2012) 

 Hyrorna förväntas stiga med inflationen = 1,5 % (SCB, 2013) 

Internränta (IRR) har använts som avkastning då referensobjekten var av olika storlek och 

åtgärderna inte helt likvärdiga. Alternativet var att använda nuvärde och istället gjort en 

jämförelse utifrån t.ex. BOA. Skillnader i antal våningar etc. i referensobjekten medför att t.ex. 

en takisolering har större effekt per/BOA för ett lägre hus. En lösning på det skulle ha varit att 

använda takarea i det fallet men uppgifterna angående detta var bristfälliga. Internränta är därför 

troligtvis den mest rättvisa avkastningsindikatorn vid jämförelser.  

Det ökade fastighetsvärdet är i kalkylerna en starkt påverkande faktor. Denna påverkan hade 

kunnat göras mindre om en längre investeringsperiod hade valts. Min uppfattning är dock att 

fastighetsvärdets inverkan på slutresultatet mattas av efter fem år. Samtidigt anser jag att en 

kortare investeringsperiod gör kalkylen mer lättförståelig varför 5 år troligtvis är det bästa 

alternativet.  

2.2 VAL AV DELTAGARE 

Ett tillräckligt stort antal deltagare ska inkluderas så att all relevant information upptäcks 

(Patton, 2001). När marginalnyttan av att lägga till en ytterligare deltagare börjar minska kan det 

antas att tillräckligt stor datainsamling gjorts. Hur exakt denna linje dras är svårt att säga och det 

varierar från fall till fall. Min uppfattning är dock att fler utskickade enkäter endast hade 

resulterat i sämre expertis i urvalet och därför troligtvis stjälpt mer än det hjälpt. 

För att fånga upp hyressättningssystemets mer ”mjuka” parametrar intervjuades även en 

hyresförhandlare på Hyresgästföreningen. 
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2.2.1 ENKÄT 1 

21 fastighetsbolag valdes ut för att representera marknaden och dess inställning till BBR19. 

Kriterierna var följande: 

 Verkar i Stor-Stockholmsområdet 

 Äger och förvaltar en betydande mängd miljonprogramhus 

 Har en utarbetad underhållsplan 

7 av bolagen var privata och 14 var kommunala, detta för att ge en antydan till olikheter i deras 

inställningar till Boverkets nya regler gällande ändring av byggnad.  

2.2.2 ENKÄT 2 

En del av studien baseras på att visa om skillnaderna i värderingen av stambytta vs relinade 

fastigheter motsvara kostnaderna för desamma. Fastighetsbolag har ofta inte sin värdering in-

house samt att den största kunskapen finns förmodligen finns hos externa värderare. Därför var 

det naturligt att välja mer nischade värderare för att representera marknadens värdering av dessa 

åtgärder. Urvalet gjordes utifrån Aspects lista över certifierade bostadsfastighetsvärderare. Där 

valdes slumpmässigt en person från varje bolag som deras representant. Detta utmynnade i att 

enkäten skickades ut till totalt 16 värderare. 

2.3 DATAINSAMLING 

För att förstå hur hyressättningssystemet påverkar fastighetsägarnas val av standardhöjande 

åtgärder krävdes en analys av hur Hyresgästföreningen arbetar i dessa frågor. Data insamlades 

på två sätt, det första bestod i en genomgång av 8 olika ombyggnadsavtal som fastighetsbolag 

har träffat med Hyresgästföreningen. Dessa avtal speglar Hyresgästföreningens tolkning av 

hyressättningslagen och ger faktiska värden som kan användas i studiens lönsamhetskalkyler. 

Det andra utförandet som data insamlades på var genom en helt öppen intervju med en 

förhandlare på Hyresgästföreningen.  

Även om det finns en sektion som berör just regler gällande ändring av byggnad i BBR 19 så är 

vad som återfinns där allt annat än självklart. Insamlingen bestod utöver analysen av 

byggreglerna i sig även i en kort enkätundersökning utsänd till byggchefer eller liknande på 21 

kommunala och privata fastighetsföretag med bestånd innehållande byggnader uppförda under 

rekordåren. Enkätens syfte var att fånga fastighetsbolagens inställning till de nya byggreglerna. 
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2.4 DATAANALYS 

Enkätsvaren sammanställdes i ett Excel-dokument där de jämfördes mot varandra. 

Svarsfrekvensen för enkät 1var relativt hög, 38 procent, medan den för enkät 2 tyvärr var något 

lägre, 19 procent. Svaren i enkät 1 användes som bakgrund i analysen BBR19s effekt på 

renoveringar av miljonprogrambestånden. Svaren i enkät 2 resulterade i två olika metoder att 

värdera stamrenoveringar. Dessa metoder användes sedan för att visa på de olika åtgärdernas 

skillnader i lönsamhet. 

Ombyggnadsavtalen som införskaffades användes som underlag för att beräkna intäkterna av tre 

typer av renoveringar, nämligen badrum, kök och invändig totalrenovering. Avtalen har slutits 

under olika årtal varför korrigering med KPI varit nödvändig. 

2.5 TILLFÖRLITLIGHET 

Data som insamlats består till stor del av faktiska avtal som används i branschen. Dessa avtal får 

anses vara väldigt tillförlitliga. Det enda som skulle kunna tala för dess nackdel är att de var 

slöts över en relativt spridd tidsperiod. Som nämndes tidigare korrigerades detta med hjälp av 

KPI, men detta tar dock inte hänsyn till eventuella tolkningsskillnader hos Hyresgästföreningen. 

En stor del av arbetet går ut på att göra lönsamhetskalkyler för olika åtgärder. Dessa kan inte 

anses vara tillförlitliga i varje enskilt fall, utan de är istället tänkt att visa på generella 

avkastningar. Det fanns även vissa svårigheter att omvandla indata till jämförbara kalkyler då 

åtgärderna i referensobjekten inte överensstämde till 100 procent. 
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3 BOVERKETS BYGGREGLER 

3.1 BBR 19 – ÄNDRING AV BYGGNAD 

Från och med den 1 januari 2012 trädde Boverkets nya byggregler (BBR19) i kraft (Boverket, 

2011). Ett nytt segment i BBR är regler om ändring av byggnad, dessa regler började dock 

tillämpas först den 1 januari 2013. De nya reglerna ersätter därmed de allmänna råden som 

tidigare gällt ändringar av byggnader, detta för att förtydliga de krav som gäller och för att 

bättre kunna tillämpa lag och förordning. Ändringsreglerna omfattar alla byggnader, från de 

gamla sekelskifteshusen till det nyligen färdigställda passivhusen. Det görs ingen skillnad på 

små ingrepp eller större renoveringar, allt omfattas. Utgångspunkten är att samma krav som 

ställs på nya byggnader också ställs på ändringar i befintliga byggnader, dock med den 

skillnaden att de normalt endast ska tillämpas på den ändrade delen. Vid ändringar av befintliga 

byggnader kan kraven anpassas och dispenser ges med hänsyn till ändringens omfattning, 

byggnadens förutsättningar, varsamhetskravet och förvanskningsförbudet. Detta omöjliggör 

tyvärr att precisera reglementet helt för varje enskild ändring. Syftet är istället att tydliggöra hur 

kravnivån ska fastställas i olika situationer och var den lägsta nivån ligger. 

 

 

  

Krav på nya 

byggnader 

8 kap 7 § 

PBL 

 

 
 

 

 

 

 

 

miniminivåer 

utgångspunkt anpassning ändringskrav 

FIGUR 2, SAMBAND MELLAN KRAV VID UPPFÖRANDET AV NYA HUS OCH KRAV VID 

ÄNDRING (BOVERKET, 2011) 
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Avsnitt 1:22 i BBR innehåller de generella reglerna om ändring av byggnader, där bl.a. vilka 

regler som är tillämpliga när det gäller ändringar av byggnad preciseras (Boverket, 2011). Enligt 

1:22 gäller reglerna i delar av avsnitt 3-9 ändringar av byggnad. Avsnitt 3-9 behandlar följande: 

3. Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen 

4. Bärförmåga, stadga och beständighet 

5. Brandskydd 

6. Hygien, hälsa och miljö 

7. Bullerskydd
1
 

8. Säkerhet vid användning 

9. Energihushållning 

Detta regelverk är mycket omfattande och innehåller mycket information som inte är relevant 

för denna studie. Denna studie syftar till att visa på effekterna av Boverkets regler gällande 

energihushållning i första hand och för att avgränsa och förenkla kommer fokus läggas på 

lagrum som reglerande följande åtgärder: 

 Fönsterbyte 

 Tilläggsisolering 

 Renovering av badrum 

 Renovering av kök 

 Invändig totalrenovering 

Tanken var även att studien skulle omfatta ventilationsåtgärder, men detta valdes bort av olika 

anledningar. De flesta bostäder uppförda under rekordåren har ventilation genom självdrag, 

alternativt frånluft. Fördelarna med självdragssystem är att det inte förbrukar någon el och är i 

stort sett underhållsfria (Energimyndigheten, 2011). Då det är temperaturskillnaderna mellan ute 

och inne som gör att självdragsventilationen fungerar, fås en betydligt sämre effekt under 

sommartid då temperaturskillnaderna är små. Under vintertid kan det också vara problem med 

kallras, vilket kan innebära att områden nära tilluftsventilerna blir obrukbara. Även om 

självdrag i sig förbrukar mindre el än mekaniska system så finns ingen möjlighet att återvinna 

värmen som går ut med ventilationen. FTX-system som återvinner värmen från 

ventilationsluften har tidigare varit välanvänt i lokaler och kontor, men har pga. sin förmåga att 

spara energi blivit mer populärt även i bostadshus. Kritiken som har förekommit är att det ger 

ifrån sig ett monotont ljud som vissa finner störande samt att det finns fall då dålig lukt har 

spridits mellan lägenheter (Näslund, 2008). Vidare handlar kritiken om vilken typ av energi som 

förbrukas. Även om FTX-system minskar den totala energianvändningen så ökar den 

                                                      
1
 Gäller endast för bostäder och för lokaler i form av vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum 

i skolor samt rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal och dylikt. 
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elanvändningen vilket leder till att husen går från att vara uppvärmda genom fjärrvärme till att 

istället använda elvärme. Detta drabbar dock inte fastighetsägaren i sig utan är mer ett 

samhällsekonomiskt problem. Den stora svårigheten med att generalisera kostnader och 

besparingar gällande installation av FTX-system är att tillvägagångssättet är väldigt unikt från 

fall till fall. I självdragshus måste kanaler dras i t.ex. garderober eller liknande, om det inte är 

möjligt att öppna avloppsschakten som vid ett stambyte. Det finns alltså ingen utpräglad metod 

och det är därför svårt att estimera kostnaderna för en sådan renovering. Av den anledningen 

kommer det inte göras några beräkningar gällande detta i denna studie, dock kommer kraven på 

ventilation vid ombyggnad att redovisas i nästa avsnitt. Det ska ändå nämnas att många 

fastighetsägare som installerat FTX-system i miljonprogramhus är nöjda med resultatet och det 

bör därför ses som ett alternativ vid stora upprustningar (Kretz, 2010). 

Följande avsnitt kommer att behandla dels de generella energihushållningskraven och därefter 

kraven beträffande åtgärderna ovan för nybyggnationer, samt hur tillämpningen mot ändring av 

byggnad ska ske. 

3.2 ENERGIHUSHÅLLNINGSKRAV VID ÄNDRING AV BYGGNAD 

Enligt avsnitt 9 i BBR19 ska byggnader vara utformade så att energianvändningen begränsas 

genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv 

elanvändning. Avsnittet innehåller förutom paragraf 9:1 Allmänt även 8 andra punkter: 

9:2 Bostäder 

9:3 Lokaler 

9:4 Alternativt krav på byggnadens energianvändning 

9:5 Värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer 

9:6 Effektiv elanvändning 

9:7 Mätsystem för energianvändning 

9:8 Klassning av byggnadens energianvändning 

9:9 Krav på energihushållning vid ändring av byggnader 

 

Av intresse för denna studie är paragraferna 9:2, 9:5-6 samt 9:9, vilka också kommer vara de 

avsnitt som kommer att analyseras närmare. 
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Följande stycke är ett direkt utdrag ur BBR19   

Bostäder ska vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning, installerad eleffekt 

för uppvärmning, och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för de byggnadsdelar som 

omsluter byggnaden högst uppgår till de värden som anges i Tabell 1 och 2 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika 

energianvändning [kWh per 

m
2
 Atemp och år] 

130 110 90 

Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

[W/m
2 
K] 

0,40 0,40 0,40 

TABELL 1, BOSTÄDER SOM HAR ANNAT UPPVÄRMNINGSSÄTT ÄN ELVÄRME (BOVERKET, 

2011) 

 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika 

energianvändning [kWh per 

m
2
 Atemp och år] 

130 110 90 

Installerad eleffekt för 

uppvärmning [kW] 

 

5,5 5,0 4,5 

+tillägg då Atemp är större än 

130 m
2
 

0,035(Atemp - 130) 0,030(Atemp - 130) 0,025(Atemp - 130) 

Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

[W/m
2 
K] 

0,40 0,40 0,40 

TABELL 2, BOSTÄDER MED ELVÄRME (BOVERKET, 2011) 
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Dessa krav kan dock frångås om särskilda förhållanden föreligger, dock bör värdena ej 

överskrida 20 procent vid en sådan förutsättning. Kraven ska verifieras på två sätt, först och 

främst genom beräkningar av byggnadens förväntade energianvändning och sedan efter 

färdigställandet genom mätning av den faktiska energianvändningen. Om bygganden efter 

renoveringen inte skulle uppfylla kraven i tabell 9:2a-b kan en genomgång behöva genomföras 

för att på så sätt se vad som kan göras för att minska energianvändningen. En energideklaration 

har ofta sådana förslag, vilka kan användas i detta fall. Huvudregeln är sådan att ändring av 

byggnader inte får medföra att energiprestandan försämras, dock får den försämras om 

byggnaden fortfarande uppfyller kraven i BBR19 9:2. När ändringar görs i en byggnad ska det 

även eftersträvas att olika åtgärder samordnas, för att på så sätt optimera energieffektiviteten. 

Detta regleras i ”9:911 Samordning av åtgärder” och ett exempel är att när fönsterbyte 

genomförs bör även en justering av värme- eller ventilationssystemen genomföras. Om 

byggnaden som tidigare nämnts inte uppfyller kraven i 9:2 ska i klimatskärmen U-värden enligt 

Tabell 3 eftersträvas. 

Ui [W/m
2
, K] 

Utak 0,13 

Uvägg 0,18 

Ugolv 0,15 

Ufönster 1,2 

Uytterdörr 1,2 

TABELL 3, KLIMATSKÄRM (BOVERKET, 2011) 

  

FIGUR 3, KLIMATZONER (ISOVER) 
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Inom de olika byggnadsdelarna finns skäl för avsteg från kravet på högsta tillåtna U-värde, 

exempel på sådan är: 

Fönster 

Fönstren har tillverkats för att tillgodose byggnadens estetiska värden eller kulturvärden. 

Fönstren i sig har betydande kulturvärden.  

Ytterdörr 

Dörrarna har tillverkats för att tillgodose byggnadens estetiska värden eller kulturvärden. 

Dörrarna i sig har betydande kulturvärden. 

Tak 

Kravet försämrar påtagligt användbarheten på vinden. 

Fuktproblematiken ej kan hanteras på ett betryggande sätt. 

Yttervägg 

Endast en del av en yttervägg berörs 

Användbarheten av en balkong minskar avsevärt. 

 

VENTILATIONSSYSTEM, VÄRME- OCH KYLINSTALLATIONER 

Huvudreglerna gällande dessa installationer och system är att de ska utformas så att 

energiförluster begränsas och att de kan tillgodoses på ett energieffektivt sätt. Det kan handla 

om injusteringar eller intrimningar samt förslagna åtgärder i OVK. Vid installation, ändring 

eller byte av uppvärmnings- eller kylsystem bör samma nivå som i nybyggda hus eftersträvas. 

Vid ändring av ventilationssystemet ska det eftersträvas att systemet inte överskrider SFP-

värden enligt tabellen nedan, detta för att åstadkomma den mest effektiva elanvändningen. 

 SFP, [kW/(m
3
/s)] SFPv, [kW/(m

3
/s)] 

Från- och tilluft med 

värmeåtervinning 
2,0 2,0 

Från- och tilluft utan 

värmeåtervinning 
1,5 1,5 

Frånluft med värmeåtervinning 1,0 1,0 

Frånluft 0,6 0,6 

TABELL 4, MAXIMALA VÄRDEN PÅ SFP OCH SFPV 

I vissa fall kan högre värden tillåtas, t.ex. när systemen har varierande luftflöden, mindre 

luftflöden än 0,2 m
3
/s eller drifttider kortare än 800 h/år. För att åstadkomma en effektivare 

elanvändning bör alla åtgärder på system eller installationer som kräver elförsörjning alltid 

prövas. 
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3.3 RESULTAT & ANALYS 

Tanken med BBR19s högre krav gällande ändring av byggnad är att höja standarden på det 

befintliga beståndet. När en totalrenovering av en byggnad från rekordåren sker ställs alltså 

samma krav som på en helt nyproducerat hus. Detta sker även när endast en del av byggnaden 

renoveras, om den faller under den tolkningsbara termen ”omfattande”. Det finns inga klara 

riktlinjer för vad som ska anses vara omfattande men ett riktvärde kan tänkas vara 25 procent av 

nybyggnadskostnaden enligt Adam Laurin, bygglovshandläggare i Karlshamn. Å andra sidan 

anser en byggnadsinspektör i Tyresö kommun att t.ex. en stor tillgänglighetsanpassning inte ska 

medföra följdkrav på energieffektivisering. Skrämmande blir det också när det kommer till 

stambyten. Hälften av de tillfrågade anser att ett stambyte definitivt eller kanske ska medföra 

krav på breddade toadörrar, medan hälften inte anser det. Problemet är att när detta inte tolkas 

lika i kommunerna medför det att ett av huvudargumenten vid införandet av de nya reglerna, 

nämligen tydlighet, helt och hållet faller. (Ahlberg, 2013) 

För att ta reda på hur detta påverkar besluten angående renoveringen av miljonprogrammet 

ställdes en fråga till 21 stycken större fastighetsägare i Stor-Stockholm: 

Har Boverkets nya krav gällande ändring av byggnad påverkat era beslut angående 

renoveringar, t.ex. hur mycket som renoveras och hur renoveringen utformas? 

Fastighetsbolagens åsikter om BBR19 är vida spridda och det finns därför inget entydigt svar. 

De fastighetsbolag som är av typen långsiktiga förvaltare anser att BBR19 inte är ett problem 

eftersom de kan sprida ut sina underhållskostnader över en längre period än kortsiktiga 

investerare samt att kraven säkrar viktiga egenskaper i deras bostäder. Å andra sidan är de även 

av åsikten att kraven på enskilda orter kan vara begränsande i förhållande till de hyresnivåer 

som tillåts.  

En del fastighetsbolag har hittills inte påverkats av de nya kraven men de vidhåller att det 

riskerar att göra det framöver. Det finns en viss tveksamhet kring hur BBR19 kommer att tolkas 

av kommunerna, men möjligheten finns att de krav som ställs kommer att vara hårda. Detta 

påverkar i allra högsta grad ett av de tillfrågade fastighetsbolagen. Bolaget i fråga är ett 

allmännyttigt sådant med sitt bestånd i en av Stockholms södra förorter. De planerar i dagsläget 

att genomföra en renovering av hela sitt miljonprogrambestånd, vilket beräknas ta uppemot 10 

år. Diskussioner förs mellan dem och kommunen om tolkningen av termen ”omfattande”, vilken 

bestämmer om renoveringen faller under BBR-kraven för nybyggnation. Bolaget har tagit fram 

konkreta åtgärdsförslag som innefattar allt från stambyten till energiförbättrande åtgärder. 

Skulle tolkningen bli att de anses vara omfattande kommer den direkta konsekvensen bli att 

åtgärder, en efter en, kommer att slopas från projektet tills de kommer ner till en nivå där de 

”slipper” Boverkets krav. Konsekvensen är enligt dem att hela regelverket är kontraproduktivt, 
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d.v.s. istället för att driva fram högre standard och energieffektivitet i det befintliga beståndet, 

tvingas fastighetsägare göra färre energibesparande åtgärder än de hade gjort utan regelverket. 

Exempelvis kommer installation av FTX-system, som kräver att det görs i samband med 

stambyte för att ha en chans att vara lönsamt, inte utföras i dagsläget. Detta innebär att 

fastighetsägare riskerar att ”bygga sig fast” i en situation som kommer att vara de närmsta 40-50 

åren, då ett nytt stambyte kan vara aktuellt.  

Ett allmännyttigt bolag i en kommun norr om Stockholm har under de senaste åren arbetat med 

en totalrenovering av ett stort bestånd från rekordåren, likande det som planeras i stycket ovan. 

Numera faller de åtgärder som gjordes då under nybyggnadskraven vilket har inneburit drastiska 

förändringar i förädlingsarbetet. Istället för att som tidigare satsa på totalrenoveringar kommer 

det ändras till mer ”vad som måste göras” med tanke på att kostnaderna annars blir för höga. 

Det är tydligt att de nya kraven gör vissa upprustningsåtgärder orimligt kostsamma, samt att 

detta uppfattas som ett relativt stort problem i vissa fall. Att ett statligt verk sätter upp riktlinjer 

och mål för lägre energiförbrukning är inget konstigt. Att omvandla dessa till krav som höjer 

kostnaderna för fastighetsägare är dock både märkligt och går möjligtvis även emot gällande 

lagstiftning. Ta till exempel en bostadsrättsförening, som alltså räknas som en ekonomisk 

förening. En bostadsrättsförening är fastighetsägare på samma sätt som alla andra och bör då 

också lyda under Boverkets nya byggregler. Problematiken börjar dock redan i de inledande 

bestämmelserna i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, där följande går att läsa 

(Notisum, 1987): 

En ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom 

ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar  

1. som konsumenter eller andra förbrukare, 

2. som leverantörer, 

3. med egen arbetsinsats, 

4. genom att begagna föreningens tjänster, eller 

5. på annat liknande sätt. 

 

Huvudregeln för en ekonomisk förening är alltså att verka för medlemmarnas, i detta fall de 

boendes, ekonomiska intressen. Dessa intressen kan tänkas bestå i att minimera utgifterna, d.v.s. 

hålla avgiftsnivåerna nere. Om Boverkets krav medför en fördyrning av renoveringsåtgärder 

som i sin tur skulle innebära att avgifterna höjs, följer inte bostadsrättsföreningen § 1 i ”Lag om 

ekonomiska föreningar” ovan. Å andra sidan om de följer denna huvudregel så kommer de 

överstiga kravnivåerna i vissa fall istället. Det är svårt att yrka på att en bostadsrättsförening gör 

fel om de håller ner kostnaderna för deras medlemmar. Frågan är egentligen hur staten skulle 
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ställa sig till ett scenario där bostadsrättsföreningar struntar i dessa krav med argumentet ovan? 

Det skulle snabbt kunna växa sig till en debatt där det finns en hel del intressenter, närmare 

bestämt landets dryga 1 miljon bostadsrättshushåll. Boverkets byggregler lämnar mycket 

utrymme för tolkning och vad som är att betrakta som ”ombyggnad” är i dagsläget ganska 

oklart. Det finns inga normerande rättsfall då begreppet i sig kommer från nya PBL (Ahlberg, 

2012). Av den anledningen kan heller inte gamla rättsfall användas.  

Enligt Tord Af Klintberg på KTH Byggvetenskap är att om en bostadsrätt tar upp ett fall där de 

valt att inte följa kraven i domstol, har han svårt att se att man inte dömer till föreningens favör. 

Händer detta så blir det svårt att hävda att kraven ska gälla andra fastighetsägare och hela tanken 

med reglerna gällande ändring av byggnad faller.  

Även om åsikterna bland fastighetsbolagen går isär är det omöjligt att blunda för minskningen 

av incitament de inneburit. Tanken med reglerna är som tidigare nämnts att förtydliga de krav 

som gäller och att bättre kunna tillämpa lag och förordning. Den grad av tolkningsfrihet som 

detta ger kommunerna innebär enligt min mening två scenarion:  

Antingen tolkas kraven hårt med den följden att fastighetsägare väljer bort annars lönsamma 

åtgärder eller helt enkelt går emot besluten, med möjligtvis långa rättsprocesser som följd. Eller 

så tolkas kraven endast som riktlinjer och då tappar de sin ursprungliga funktion. 

För att förtydliga är ovanstående resonemang inte vetenskapligt utrett utan det visar bara på 

tänkbara scenarion där problematiken med Boverkets nya regler belyses. Det bör dock ses som 

ett intressant område för vidare analys. 
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4 HYRESSÄTTNINGSSYSTEMET 

4.1 BRUKSVÄRDESSYSTEMET 

I Sverige använder vi oss av ett hyressättningssystem som baseras på bruksvärdesprincipen, 

d.v.s. det värde bostaden har för den boende (Hyresnämnden, 2012). Värderingen av hyresgäster 

i allmänhet sätter alltså hyran medan olika individers skilda värderingar inte har någon inverkan. 

Närhet till idrottsanläggningar kanske ökar bostadens värde för sportintresserade, men höjer inte 

bostadens allmänna bruksvärde och i sin tur hyran för det. 

Enligt Hyresnämnden tas bl.a. följande egenskaper hänsyn till när bruksvärdet bestäms 

(Hyresnämnden, 2012): 

De egenskaper som bestämmer en lägenhets bruksvärde är bland annat dess: 

 storlek 

 modernitetsgrad 

 planlösning 

 läge inom huset 

 reparationsstandard 

 ljudisolering 

Förmåner som är knutna till lägenheten kan också inverka på bruksvärdet, till exempel: 

 hiss 

 tvättstuga 

 sopnedkast 

 särskilda förvaringsutrymmen 

 god fastighetsservice 

 garage och biluppställningsplats 

Också faktorer som husets allmänna läge, boendemiljön i stort och närhet till kommunikationer 

påverkar bruksvärdet. 

Som vi kan se ovan har kostnader under uppförande eller reparation ingen inverkan på 

hyresnivån. Detta kan vara av fördel för både hyresgäst och hyresvärd. Till exempel kan 

hyresvärden inte höja hyran mer för att de standardhöjande åtgärderna blev dyrare än förväntat 

och hyresgästen kan inte få hyressänkning för att samma åtgärd kan anses avbetalad. Inte heller 

förvaltnings- eller driftskostnader har någon inverkan på bruksvärdet. 
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4.2 VÄSENTLIGA HYRESHÖJNINGAR 

Vid väsentliga hyreshöjningar kan hyresnämnden tillämpa trappningsregeln. Det innebär att 

hyran succesivt trappas upp till den förhandlade nivån, så att hyresgäster med små marginaler 

inte ska behöva flytta. Regeln tillämpas dock aldrig om hyresgästen själv inte begär det, men 

även om det begärs finns ett antal fall då regeln inte gäller. Under följande omständigheter är i 

de flesta fall inte trappningsregeln tillämpningsbar: 

 Höjningen är lägre än 10 procent 

 Hyresgästen har gått med på ombyggnad/upprustning eller Hyresnämnden godkänt det. 

 Hyran höjs p.g.a. tillval som hyresgästen gjort 

 Tidigare hyresnivå har varit särskilt låg 

 Ny hyresgäst 

I övrigt kan hyreshöjningen i normalfallet maximalt delas upp på 10 år och det är möjligt att 

under denna tid höja hyran p.g.a. andra omständigheter. 

Som synes finns inga krav på fastighetsägaren att vid större renoveringsarbeten, med en högre 

hyresnivå som följd, använda sig av en ”upptrappningshyra”. 

4.3 HYRESGÄSTFÖRENINGEN 

Hyresgästföreningen är en organisation som bl.a. sköter hyresförhandlingen åt hyresgästerna 

(Hyresgästföreningen, 2013). De ska se till att hyresnivåerna motsvarar bostadens bruksvärde 

enligt de egenskaper och förmåner som nämnts tidigare. Hyresgästföreningen har ca en halv 

miljon medlemmar, ändå förhandlar de om nya hyresnivåer åt de flesta bostadshyresgäster i 

Sverige. För detta tas en kostnad på 12 kr/lägenhet och månad ut som ersättning. Denna summa 

bakas in i hyran och debiteras fastighetsägaren. Det finns dock vissa enstaka individer som vill 

förhandla själva och även större grupper boende i samma hus väljer att starta en egen förening 

som sköter förhandlingen åt medlemmarna.  

Hyresgästföreningen sköter förutom de löpande hyresjusteringarna även förhandlingar om hyran 

vid tillval och renoveringar. I grundfallet vid en renovering eller upprustning förhandlas hyran 

efter färdigställandet och fastighetsägaren kan därför inte helt säkert veta de intäkter som 

investeringen inbringar. Det de flesta fastighetsägare väljer att göra är därför att förhandla fram 

ett enskilt avtal för ett specifikt område eller fastighet. Detta avtal gäller då endast det berörda 

företaget och säger i stort sätt vad varje typ av åtgärd kostar hyresgästen. En del företag väljer 

också att avtala om olika nivåer av renovering som t.ex. Sigtuna Hems MINI-, MIDI- och 

MAXI-modell. På så sätt kan hyresgästen själv välja det alternativ som passar dem bäst. 

Följande sektion kommer att behandla ett antal olika avtal som Hyresgästföreningen har med 
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fastighetsägare runt om i Stockholms län och även ett ramavtal för tillägg som finns tillgängligt 

för privata hyresvärdar.  

4.4 AVTAL MELLAN FASTIGHETSÄGARE OCH HYRESGÄSTFÖRENINGEN 

För att minska osäkerheten när en större renovering genomförs kan fastighetsägaren och 

Hyresgästföreningen avtala om den exakta hyreshöjning som olika åtgärder renderar. Sådana 

avtal kan slutas av både privata och kommunala fastighetsbolag och gäller oftast en specifik 

fastighet eller område. I denna sektion kommer ett antal avtal mellan Hyresgästföreningen och 

olika kommunala fastighetsbolag att jämföras och analyseras, för att kunna se vilka olika 

ersättningsnivåer fastighetsägare borde kunna erhålla. Tre typer av avtal kommar att analyseras; 

badrums-, köks- och invändiga totalrenoveringsavtal. Badrumsavtalen är den vanligaste typen 

och tillgången på dessa har varit störst. Dessa avtal är även enligt min mening de mest 

intressanta då de ofta innefattar en stor icke standardhöjande åtgärd, nämligen stambyte. För de 

andra två har tillgången varit mindre men de avtal som analyseras är både nya och väldigt 

specificerade vilket gör dem till bra analysobjekt trots bristen på jämförelsematerial. Avtalen 

har ingen inskriven indexering utan nya nivåer görs upp vid önskemål från fastighetsägaren. För 

att kunna jämföra de olika avtalen kommer alla nivåer att räknas upp till 2013 års värde. Denna 

uppräkning kommer att baseras på KPI. 
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4.4.1 BADRUMSAVTAL 

AVTAL 1 (2013)  

Total badrumsrenovering 

1 rum och kök 40 kvm 

2 rum och kök 57-66 kvm 

3 rum och kök 65-76 kvm 

4 rum och kök 90 kvm 

 

400 kr/mån 

450 kr/mån 

550 kr/mån 

575 kr/mån 

Nya tätskikt enligt vid var tid gällande byggnormer  

Målning av snickerier och tak  

Kakel  

Klinkers  

Golvvärme  

Ballofixkranar  

Kommod med handfat, skåp och spegel  

Belysning i skåp eller omedelbart ovanför  

Indragning av el och eluttag for rakapparat  

Ny snålspolande WC, golvmonterad  

Nytt badkar eller duschhörna  

Förberedelse for tvättmaskin och torktumlare  

 

AVTAL 2 (2011)  

 

 

  

Total badrumsrenovering 433 kr/mån 

Klinker  

Kakel  

Porslin  

Belysning  

Tillval  

Handdukstork     44 kr/mån 

Duschkabin/väggar     82 kr/mån 

Förberedning tvättmaskin    31 kr/mån 
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AVTAL 3  (RAMAVTAL FASTIGHETS ÄGARNA, 1997)  

Total badrumsrenovering 388 kr/mån 

Kakel  

Våtrumsmatta  

Porslin  

Engreppsblandare  

Badkar/dusch med draperistång  

Målning snickerier  

Termostatblandare i dusch/bad  

Nytt badrumsskåp exkl. belysning/rakuttag  

Tillval  

Duschkabin 152 kr/mån 

Duschvägg för badkar utan gavel  91 kr/mån 

Gavel 30 kr/mån 

Extra vägguttag med jordfelsbrytare 44 kr/mån 

Tillägg för belysning/rakuttag 42 kr/mån 

 

AVTAL 4  (2003)  

Total badrumsrenovering 679 kr/mån 

Stambyte för VA (kök & badrum)  

Våtrumsmatta  

Kakel  

Porslin  

Engreppsblandare (kök & badrum)  

Ny beslagning  

Ny belysningsarmatur  

Målning av tak och snickerier  

Renovering av befintligt badrumsfönster  

Handduksstork (i badrum som saknar fönster)  

Översyn av ventilation  

Anpassning av elinstallationen i hela lägenheten, t.ex. ny 

automatsäkringscentral, förberedelse för tvättmaskin/IT mm 
 

Tillval  

Klinkergolv 27 kr/mån 

Värmeslinga i golv 32 kr/mån 
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AVTAL 5  (2003)  

Total badrumsrenovering 440 kr/mån 

Klinker  

Kakel  

Engreppsblandare  

Termostatblandare i bad/dusch  

Badkar/dusch med draperistång  

Porslin  

Handdukstork  

Badrumsskåp med belysning  

Rakapparatsuttag med jordfelsbrytare  

Förberedelse för tvättmaskin  

Tillval  

Duschkabin 141 kr/mån 

Duschvägg för badkar utan gavel 85 kr/mån 

Gavel 28 kr/mån 

Extra vägguttag med jordfelsbrytare 41 kr/mån 

 

AVTAL 6  (2007)  

Total badrumsrenovering 567 kr/mån 

Nya stammar för VA  

Ny golvbrunn  

Våtrumsmatta  

Kakel  

Målning tak, väggar, snickerier och dörr  

Porslin  

Nytt fönster  

Badkar/dusch  

Badrumsskåp med belysning  

Eluttag  

Förberedelse för tvätt/tork  

Handdukstork  

Ny radiator  

Termostat blandare till bad/dusch  

Engreppsblandare  

Ny el med jordfelsbrytare  
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4.4.2 KÖKSAVTAL 

(2013)  

Total köksrenovering 

1 rum och kök 40 kvm 

2 rum och kök 57-66 kvm 

3 rum och kök 65-76 kvm 

4 rum och kök 90 kvm 

 

475 kr/mån 

550 kr/mån 

700 kr/mån 

750 kr/mån 

Byte eller renovering av horisontella stamledningar enligt teknisk bedömning  

Målning av väggar, tak och snickerier  

Ny linoleummatta på golv  

Nya skåpstommar och luckor av märke Värmdökök eller likvärdigt  

Släta luckor med stålhandtag  

Bänkskiva av laminat  

Kakel eller glas ovan diskbänk  

Ny spis med glaskeramikhäll, energiklass A+ eller bättre  

Ny kyl/frys av befintlig volym eller större, energiklass A+ eller bättre  

Fläktkåpa byts eller monteras om sådan saknas  

Ny el med jordade uttag  

4.4.3 TOTALRENOVERINGSAVTAL 

(2013)  

Detta avtal är en helhetslösning och innefattar förutom nedan specificerade åtgärder även dessa i 

badrumsavtal 1 och köksavtalet ovan. 

Totalrenovering 

1 rum och kök 40 kvm 

2 rum och kök 57-66 kvm 

3 rum och kök 65-76 kvm 

4 rum och kök 90 kvm 

 

1 350 kr/mån 

1 600 kr/mån 

2 050 kr/mån 

2 350 kr/mån 

Målning eller tapetsering av alla väggar, tak och snickerier  

Ny linoleummatta i hall  

Slipning av parkettgolv i vardagsrum  

inläggning av parkettgolv I övriga rum  

Alla innerdörrar byts mot nya av spegelmodell  

Säkerhetsdörr ingår. Om sådan redan finns i lägenheten tas tillvalshyran bort 

(145 kr/mån) 
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4.5 RESULTAT & ANALYS 

Badrumsavtalen varierar till synes i både utförda åtgärder samt höjda hyror. Intressant är att de 

tre avtal där stambyte/renovering finns med i åtgärdspaketet har högre hyror förhållandevis. 

Detta gäller dock grodan, dvs. de horisontella stammarna till varje lägenhet, vilket är ett mycket 

mindre ingrepp än byte/renovering av de vertikala stammarna. Om vi bortser från att 

badrumsavtal 3 även innefattar engreppsblandare i köket och byte av el i hela lägenheten så 

ligger snitthyreshöjningen i dessa avtal på ca 585 kr/månad. I jämförelse har de avtal där 

stambyte/renovering inte finns specificerat en hyreshöjning på ca 420 kr/månad, alltså 165 kr 

lägre, vilket ger viss anledning att tro att bytet av grodan faktiskt har en viss påverkan på 

hyreshöjningen. Denna teori motsätter sig dock Hyresgästföreningen som menar att åtgärder 

som inte är standardhöjande inte heller under några omständigheter kan vara hyrespåverkande 

(Hyresgästföreningen, 2013).  

När det kommer till övriga typer av avtal fanns endast tillgång till ett av varje typ, ingen övrig 

analys kommer därför att göras av dessa i detta avsnitt. Hur de står sig i ett 

lönsamhetsperspektiv kommer däremot att redogöras i kapitel 5.4.2-3.  
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5 UPPRUSTNINGSÅTGÄRDER 

De upprustningsåtgärder som generellt är aktuella i fastigheter som är ca 40-50 år gamla kan 

delas in i tre olika kategorier; energisparande åtgärder som ger lägre kostnader, standardhöjande 

åtgärder som ger ökade intäkter samt större underhållsåtgärder som är viktiga ur ren 

fastighetsteknisk synpunkt. Som nämnts tidigare faller stora energieffektiviserande insatser 

under nybyggnadskraven i BBR19, vilket har inneburit att fastighetsägare ur en 

lönsamhetssynpunkt väljer bort vissa åtgärder. Boverket har i samband med BBR19 släppt en 

rapport angående kostnader och energibesparing som de åtgärder som krävs för att klara kraven 

medför. För att testa åtgärdernas lönsamhet utformas en förenklad kalkyl som presenteras mer 

ingående i nästa stycke. 

5.1 ENERGISPARANDE ÅTGÄRDER 

Det finns en rad olika åtgärder som kan genomföras för att sänka fastighetens driftkostnader. 

Denna studie ämnar fokusera på klimatskalet i första hand då detta är ett av de stora problemen 

med rekordårens byggnader. Data baseras på Boverkets rapport om energieffektivisering i en 

tidstypisk fastighet i Stockholm uppförd 1970 (Boverket, 2013). Dessa siffror kommer att 

ställas mot en faktiska värden från en gjord renovering i Karlstad, detta för att kunna få ett mer 

säkerställt slutresultat (Levin, 2011). Fastigheten i Karlstad liknar Boverkets 

beräkningsbyggnad till mångt och mycket men är självklart inte utformad på exakt samma sätt. 

Detta ger dock en fingervisning gällande korrektheten i Boverkets beräkningar. Slutligen 

kommer det också användas beräkningar från renoveringar som gjorts av ett par 

bostadsrättsföreningar i Sverige (Klintberg & Björk, 2012). 

5.1.1 FÖNSTERBYTE 

De fönster som användes på 60 och 70-talet är vanligtvis 2-glasfönster med ett U-värde på 2,5-3 

(Renovera energismart, 2011). I övrigt minskar nya fönster buller samt att aluminiumkarmar 

minskar underhållet. Problemet med byte av fönster i miljonprogrambyggnader med självdrag 

eller frånluft är att ventilationen försämras med en underkänd OVK som följd (Klintberg & 

Björk, 2012). Tilläggskostnaderna för att åtgärda detta problem kan tyvärr göra investeringen 

olönsam. BBR19-kravet uppfylls i Boverkets typhus genom att byta ut befintliga fönster mot 

fönster med ett U-värde på 1,2. Boverket beräknar att detta skulle kosta 3,6 miljoner och 

minskar de årliga energikostnaderna med 168 000 kr det första året. För denna åtgärd är 

avkastningen ca 7 %.  
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År 0 1 2 3 4 5 

Investering/besparing -3 621 tkr 168 tkr 174 tkr 180 tkr 187 tkr 193 tkr 

Värdeökning      4 000 tkr 

IRR 7 % 

TABELL 5, KALKYL – FÖNSTERBYTE (BOVERKET) 

Ser vi istället på faktiska utfall så skiljer de sig ganska kraftigt åt. KBABs fönsterbyte gav inte 

alls ett gott utfall i förhållande till investeringskostnaden vilket resulterade i en negativ 

avkastning på 16 procent (Levin, 2011).  

År 0 1 2 3 4 5 

Investering/besparing -4 130 tkr 64 tkr 66 tkr 69 tkr 71 tkr 74 tkr 

Värdeökning      1 522 tkr 

IRR -16 % 

TABELL 6, KALKYL - FÖNSTERBYTE (KBAB) 

Å andra sidan genomfördes 2010 en fönsterrenovering i en av Riksbyggens 

bostadsrättsföreningar där utfallet var mycket tillfredställande (Klintberg & Björk, 2012). 

Renoveringen innebar att fönstren tätades och den yttre rutan byttes mot lågemmisionsglas. 

Detta resulterade i en avkastning på 17 procent. Själva förfarandet var dock extra smidigt då det 

var möjligt att utföra åtgärderna utan ställning. Skulle ställning behövts hade 

investeringskostnaden ökat med ca 1,3 miljoner, detta skulle dock fortfarande inneburit en 

positiv avkastning på 10 procent. Noterbart är att byte till lågemmisionsglas vanligtvis endast 

innebär en sänkning av U-värdet till 1,5–1,7 W/(m²K), dvs. över Boverkets lägstanivå 

(Ekstrand-Tobin & Olsson-Jonsson, 2011). 

År 0 1 2 3 4 5 

Investering/besparing -4 200 tkr 292 tkr 302 tkr 312 tkr 323 tkr 335 tkr 

Värdeökning      6 925 tkr 

IRR 17 % 

TABELL 7, KALKYL - FÖNSTERRENOVERING (RIKSBYGGEN) 
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5.1.2 TILLÄGGSISOLERING VÄGG 

I miljonprogramhus är vanligtvis isoleringen i väggarna 100mm och det är med dagens teknik 

väldigt dyrt att tilläggsisolera (Renovera energismart, 2011). Med hänsyn till fuktrisken är det 

lämpligast att isolera utsidan (Klintberg & Björk, 2012). Vissa hus tillåts dock förändring av 

fastighetens exteriör pga. bevarandeintressen, vilket medför ännu lägre incitament för denna 

åtgärd. För att BBR19-kraven ska uppfyllas i Boverkets typhus krävs att väggarna isoleras med 

150mm cellplast + tjockputs. Investeringen beräknas till 6 157 tkr och medför en minskade 

energikostnader på 118 tkr år 1. Investeringens avkastning är i detta fall negativ, närmare 

bestämt -12 %. 

År 0 1 2 3 4 5 

Investering/besparing  -6 157 tkr 118 tkr 122 tkr 126 tkr 131 tkr  135 tkr 

Värdeökning      2 797 kr 

IRR -12 % 

TABELL 8, KALKYL - TILLÄGGSISOLERING VÄGG (BOVERKET) 

I Karlstad behövdes endast 70 mm cellplast för att BBR-kraven skulle uppfyllas, detta innebar 

en minskad kostnad men också lägre energibesparing då grundfallet hade ett lägre U-värde än 

Boverkets typhus ovan.  

År 0 1 2 3 4 5 

Investering/besparing  -2 480 tkr 26 tkr 27 tkr 27 tkr 28 tkr 29 tkr 

Värdeökning       609 tkr 

IRR -22 % 

TABELL 9, KALKYL - TILLÄGGSISOLERING VÄGG (KBAB) 

De två ovanstående kalkylerna inräknas kostnaden för själva fasadrenoveringen vilket är ett 

måste enligt dagens teknik. I kalkylen i Tabell 10 är kostnaderna för endast tilläggsisoleringen 

utbrutna vilket innebär att isoleringen som enskild åtgärd kan vara lönsam. De totala 

kostnaderna uppgick dock till 9,1 miljoner vilket innebär att förhoppningarna att räkna hem 

investeringen raseras. Kontentan bli då att tilläggsisolering av vägg inte kan genomföras utan 

totalrenovering av densamma och DET är i dagsläget inte en lönsam investering. 

År 0 1 2 3 4 5 

Investering/besparing  -3 200 tkr 125 tkr 139 tkr 134 tkr 139 tkr 143 tkr 

Värdeökning       2 969 tkr 

IRR 3 % 

TABELL 10, KALKYL - TILLÄGGSISOLERING VÄGG (RIKSBYGGEN) 
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Väggisoleringen ovan resulterade i en slutlig energianvändning på ca 704 MWh/per år. 

Byggnaden som åtgärderna utfördes på hade en A-temp på 5 339 kvm. Omräknat blir detta 132 

kWh/A-temp och år, detta är inte i närheten av Boverkets krav som ligger på 90 kWh/A-temp. 

Uppfylls inte detta krav är det möjligt att ändå godkännas genom att den del av klimatskalet 

som ändras har ett lågt U-värde. I detta fall gäller det väggarna och då får U-värdet maximalt 

uppgå till 0,18 W/m2, K. Det slutliga U-värdet anges inte i rapporten men en snabb uträkning 

gör gällande:  

Material Tjocklek (m) Lambda (W/mK) U-Värde (W/m2, K) 

Stenull 0,095 0,036 0,38 

Utegips 0,013 0,25 19,23 

Puts 0,02 1 50 

Total vägg   0,37 

TABELL 11, U-VÄRDE, VÄGG (JERNKONTORETS ENERGIHANDBOK, 2012) 

Detta kan endast ses som än uppskattning då alla omständigheter inte tas hänsyn till. Å andra 

sidan har Swedisol uppskattat att ca 270 mm isolering krävs i en putsad fasad för att klara 

Boverkets energikrav i den gällande zonen (Jernkontorets energihandbok, 2012). Detta får alltså 

därför ses som att byggnaden efter fasadrenoveringen inte klarar Boverkets krav. Rapporten 

som exemplet är hämtat ifrån uppger också att detta var den maximala isoleringstjockleken som 

var möjlig för att inte försvåra tillvägagångssättet betydligt vilket kan innebära att dispens från 

kraven kan ges, dock är detta en tolkningsfråga. 

5.1.3 TILLÄGGSISOLERING TAK 

Rekordårens flerbostadshus har vanligtvis 150mm isolering i vindbjälklaget, men fall finns då 

det även endast är fläckvis isolerat. BBR19-kraven uppfylls i typhuset genom att taket isoleras 

med 220mm cellplast + 22mm spånplatta. Denna investering är beräknad till 409 tkr och ska 

medföra en energikostnadsbesparing på 43,5 tkr år1. Detta leder till en avkastning på 29 %.  

År 0 1 2 3 4 5 

Investering/besparing  -408,5 tkr  43,5 tkr   45,1 tkr   46,6 tkr   48,3 tkr   50 tkr 

Värdeökning      1 035 tkr 

IRR 29 % 

Maxinvestering vid 

IRR=5 % 
-1 010 tkr 

TABELL 12, KALKYL - TILLÄGGSISOLERING TAK (BOVERKET) 
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Egentligen är tabellen nedan som visar faktiskt utfall i Karlstad inte jämförbar med 

beräkningarna ovan. Först och främst användes en annan teknik användes, där 250 mm 

cellulosaisolering sprutades in från sidorna, vilket innebar en sänkt investeringskostnad. För det 

andra hade taket redan ett U-värde som var betydligt lägre än i Boverkets beräkningar i tabell 

10, detta innebar att besparingarna var lägre. Den slutsats som är möjlig att dra är ändå att 

tilläggsisolera takbjälklagen i miljonprogramsområden i allmänhet är lönsamt, men att det som 

allting annat varierar från fall till fall.  

År 0 1 2 3 4 5 

Investering/besparing  -40 tkr  7,5 tkr   7,8 tkr   8,1 tkr   8,4 tkr   8,6 tkr  

Värdeökning      179 tkr 

IRR 47 % 

Maxinvestering vid 

IRR=5 % 
-175 tkr 

TABELL 13, KALKYL - TILLÄGGSISOLERING TAK (KBAB)  
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5.2 ÅTGÄRDER STAMMAR 

Det finns i dagsläget ett antal metoder för att antingen byta, bygga nya eller renovera stammarna 

i ett hus. Dessa metoder varierar relativt mycket i pris och även en och samma metod är även 

den i många fall väldigt volatil. Nedan presenteras en sammanställning gjord av Bo Bättre som 

visar ungefärliga kostnader för olika strategier gällande stammarna (Evertson, 2010): 

TRADITIONELLT STAMBYTE 

Tillvägagångssätt River ut alla rör och byter ut dem 

Fördelar 
Går att använda de gamla schakten. Helt nya rör både i schakt och till varje 

lägenhet. Både el- och vattenledningar kan bytas samtidigt. 

Nackdelar Dyrt och långvarigt arbete 

Tidsåtgång Upp till 10 veckor 

Pris Ca 250 000 kr/lägenhet 

 

KASSETTMETODEN 

Tillvägagångssätt Färdiga kassettenheter innehållandes rör monteras på plats 

Fördelar Slipper ta hål i väggarna. Snabb installation 

Nackdelar Kassetterna tar utrymme från badrummet. Prefab ger mindre valmöjligheter 

Tidsåtgång Ca 2 veckor 

Pris Ca 200 000 kr/lägenhet   

 

RUM-I-RUM 

Tillvägagångssätt Ett nytt rum byggs innanför det gamla.  

Fördelar 
Billigare och snabbare än traditionellt stambyte. Miljövänligt då det inte kräver 

rivning av väggar 

Nackdelar Badrummet blir mindre. 

Tidsåtgång Ca 1 vecka 

Pris Ca 130 000 kr/lägenhet 

 

RELINING 

Tillvägagångssätt En invändig beläggning eller foderrör sprutas in i rören 

Fördelar Snabbt, billigt och mindre störningar för de boende 

Nackdelar Stammarna måste någon gång bytas ändå, detta förskjuter bara åtgärden 

Tidsåtgång Ca 3 dagar, det dubbla om renovering sker av både tappvatten- och avloppsrören 

Pris 
Ca 15 000-25 000, det dubbla om renovering sker av både tappvatten- och 

avloppsrören 
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De tre översta metoderna är att betrakta som stambyten medan relining bara är en renovering av 

stammarna. Cirkakostnaderna för traditionellt stambyte, kassettmetoden och rum-i-rum 

inkluderar renovering av ytskikten i badrummet medan en sådan åtgärd ofta inte genomförs vid 

relining. Antar vi att relining genomförs endast i syfte att renovera stammarna och att inget 

vinstsyfte i form av höjda hyresintäkter finns, blir åtgärden ett direkt underhåll av fastigheten 

för att minska bl.a. vattenskador. När sedan lägenheten blir tom kan standardhöjande åtgärder 

genomföras och hyresnivån justeras. Fördelarna blir att ingen kompensation i form av 

hyresrabatter eller alternativa boenden/badrum för hyresgästerna behövs, vilket är fallet när 

stambyte genomförs.  

Då relining är den åtgärd med absolut minst påverkan på hyresgästerna samt att det är det 

billigaste alternativet talar mycket för att det också är den mest lönsamma metoden. Det som 

skulle kunna tala för att använda en traditionell metod är att besparingarna, i form av färre 

vattenskador, är större samt att det rent objektivt skulle värderas högre än relining. Följande 

avsnitt är tänkt att kort förklara tekniken bakom relining och svara på ovanstående 

frågeställningar. 

 

5.2.1 RELINING 

Nedan sammanfattas resultaten i Fastighetsägarnas och SABOs Reliningrapport från 2011 

(Reliningrapport, 2011).  

Metoden går ut på att de gamla rören rensas men lämnas kvar för att sedan appliceras med ett 

plasthölje inuti. Vanligtvis relinas avloppsstammar, men det är möjligt att åtgärda mindre 

ledningar såsom sådana för tappvatten och värme. Metoden har sitt ursprung i en teknik som 

använts för att renovera stadsnäten. Att gräva upp dessa ledningar vid renovering ansågs vara 

allt för påfrestande för stadens funktionalitet och en teknik som kallades No Dig utformades. 

Detta har sedan applicerats på byggnader i det som idag benämns som relining. Rapporten som 

gjordes på uppdrag av Fastighetsägarna Stockholm och SABO grundade sig i att 41 personer 

med erfarenhet av relining intervjuades, detta omfattade ca 15 000 lägenheter. De slutsatser som 

går att dra är följande: 

 Relining har fungerat tillfredsställande i de flesta fall 

 Vanligaste problemet har varit att renspolningen orsakar läckage, mindre än 5 procent 

av fallen. 

 Reliningen har inte lyckats täta eventuellt läckage direkt, mindre än 5 procent av fallen. 

 Reliningen har orsakat hinder i avloppsrören, mindre än 5 procent av fallen. 

 De ovanstående tre bristerna har dock upptäckts tidigt. 
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 I ett av 300 fall blev reliningen totalt sett ett misslyckande 

 Relining har funnits i ca 20 år, ingen utförd relining har slutat att fungera p.g.a. ålder. 

 Relining har ibland utförts utan att renovera ytskikten, även fast detta varit motiverat. 

Detta har upplevts olyckligt då vattenskador uppstått i golvbrunn och dess anslutning. 

Sammanfattningsvis tyder dock resultaten på att vattenskador i de flesta fall åtgärdas, speciellt 

om ytskikten också renoveras. Detta skulle då innebära att om ett mer traditionellt stambyte 

skall vara aktuellt ur ett lönsamhetsperspektiv så ska kostnadsdifferensen mellan de två 

metoderna helt och hållet ligga i värderingen av fastigheten.  

För att kontrollera detta så fick 16 stycken Aspect-certifierade värderare följande fråga: 

Tänk er en hyresbostadsfastighet och detta scenario: 

 Driftnetto: 5 miljoner 

 Yield: 5 % 

 Stambytt/relinad: Nej 

Fastigheten värderas då för enkelhetens skull till 100 miljoner (=5 miljoner/5 %) 

a) Skulle ni värdera denna fastighet annorlunda om den var stambytt? Om ja, ungefär hur 

mycket skulle ni öka värdet? 

b) Motsvarande om relining 

Tyvärr var svarsfrekvensen ganska låg och endast tre svar inkom. Två av dessa gick att 

applicera i kalkylerna vilket redovisas nedan. De svar som inkom var följande: 

Värderare, JLL 

a) Jag skulle nog dra ner en aning på periodiskt underhåll med ca 10-15 kr per kvm vilket 

ökar driftnettot och därmed värdet 

b) Samma som ovan men en mindre justering 5-10 kr/m²" 

Värderare, Restate 

a) Yield 4,5 %, vilket ger ca 10 miljoner 

b) Om samma åtgärder gjorts i kök och badrum i båda alternativen, yield 4,5 %, vilket ger 

ca 10 miljoner" 

 

Värderare, PwC 

"Det är troligt att de olika åtgärderna har påverkan på fastighetens värde och kan motivera 

ändrade värderingsantaganden jämfört med ditt utgångsläge. I kalkylen kan värdepåverkan 

komma till uttryck i första hand genom lägre framtida drift- och underhållskostnader och 

eventuellt i andra hand genom lägre risk i form av något nedjusterad yield. 
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Värdepåverkan är mindre än kostnaden för åtgärden och påverkas också av hur nära i tiden 

åtgärden har utförts. En problematik att notera är att kunna utvärdera statusen på 

jämförelseobjekten så att utgångskalkylen/ortsprisanalysen är relevant." 

 

De två översta svaren är alltså möjliga att använda i kalkylerna gällande stamrenovering. Den 

första grundar sig i att periodiskt underhåll minskar och den andra i att yielden kan sänkas. Det 

tredje svaret tar upp båda metoderna men ger inga konkreta värden, det ger dock indikationer på 

att de andra två är relativt vedertagna tillvägagångssätt vid värdering av stambyten/renovering.  

Kalkylerna nedan visar den första metoden där det förväntade periodiska underhållet sänks efter 

stambyte eller relining. För att kalkylerna ska bli jämförbara används en typlägenhet på 70 kvm 

som kalkyleringsobjekt. Utöver det används ett medelvärde av de periodiska underhållen som 

beräkningsunderlag, d.v.s. 12,5 kr/kvm respektive 7,5 kr/kvm. En kalkylränta på 5 % används 

för att få fram ett nuvärde. 

År 0 1 2 3 4 5 

Minskat periodiskt underhåll   875 kr   888 kr   901 kr   915 kr   929 kr  

Högre värdering (stambyte)      18 852 kr  

Kalkylränta 5 % 

Nuvärde 14 068 kr 

TABELL 14, KALKYL - BADRUMSRENOVERING INKL. MINSKAT PERIODISKT UNDERHÅLL 

(STAMBYTE) 

 

År 0 1 2 3 4 5 

Minskat periodiskt underhåll   525 kr   533 kr   541 kr   549 kr   557 kr  

Högre värdering (relining)       11 869kr  

Kalkylränta 5 % 

Nuvärde 8 441 kr 

TABELL 15, KALKYL - BADRUMSRENOVERING INKL. MINSKAT PERIODISKT UNDERHÅLL 

(RELINING) 

Det som ovan tabeller visar är att skillnaden mellan investeringskostnaderna per lägenhet får 

uppgå till max ca 5 600 kr (14 068-8 441 kr). Den andra metoden grundar sig i att yielden 

påverkas i och med att stambyte/relining genomförts. Här görs ingen skillnad på om det är 

stambyte eller relining som utförts utan avkastningskravet sänks i båda fall från 5 % till 4,5 %. 

Detta påverkar därför inte skillnaderna mellan de två metoderna överhuvudtaget. 
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5.3 STANDARDHÖJANDE ÅTGÄRDER 

5.3.1 BADRUM 

Standardhöjande åtgärder ska enligt hyressättningslagen ge möjlighet till höjda hyror. Enligt de 

badrumsavtal som analyserats tidigare i denna studie anses åtgärder som bl.a. nya ytskikt som 

kakel och klinkers vara standardhöjande. Även om ungefärliga kostnader, som i föregående 

avsnitt, för olika åtgärder finns att tillgå så varierar det väldigt mycket från gång till gång. 

Istället för att grunda beräkningarna nedan på dessa uppskattade kostnader så är det troligtvis en 

bättre idé att räkna baklänges, d.v.s. att utgå från ökade intäkter och besparingar snarare än 

investeringskostnader. Investeringskostnaden får istället vara den beroende variabeln när 

målsökning för IRR anges till 5 %. Med en sådan metod går det att se hur stora kostnaderna kan 

vara för att det ska vara möjligt att räkna hem investeringen.  

Hyreshöjningen är baserad på snittet av de tre avtal som innehåll stambyte/relining och uppgår 

till 585 kr/mån. Det bör vara en bra estimering av de hyresnivåer som går att uppnå på 

hyresmarknaden i Stor-Stockholms miljonprogramområden.  

År 0 1 2 3 4 5 

Investering -152 903 kr      

Hyreshöjning   7 020 kr   7 160 kr   7 304 kr   7 450 kr   7 599 kr  

Värdeökning       155 013 kr  

IRR 5 % 

TABELL 16, KALKYL - BADRUMSRENOVERING 

Kalkylen visar endast en hyreshöjning, men även minskade kostnader för vattenskador, sänkt 

försäkringspremie och möjligen högre värdering pga. dessa åtgärder kan tänkas påverka 

lönsamheten. Exempelvis krävs för kassettmetodens lönsamhet att det i snitt är vattenskador för 

ca 2 200 kr per år och badrum, se nedan: 

År 0 1 2 3 4 5 

Investering -200 000 kr      

Hyreshöjning   7 020 kr   7 160 kr   7 304 kr   7 450 kr   7 599 kr  

Besparing 

vattenskador 
  2 156 kr   2 199 kr   2 243 kr   2 288 kr   2 334 kr  

Värdeökning       202 629 kr  

IRR 5 %  

TABELL 17, KALKYL - BADRUMSRENOVERING INKL MINSKADE VATTENSKADOR 
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I fallet ovan ska det dock tänkas på att badrummen endast står för i snitt 30 % av en byggnads 

vattenskador och att fastighetsägaren därför endast kan hoppas på en knapp tredjedels sänkning 

av kostnaderna för vattenskador av en stamrenovering (Kauko, 2011). Med hänsyn till detta 

skulle hela lägenhetens vattenskador behöva ligga på ca 7 200 kr/år, vilket betyder att en 

fastighet med 100 lägenheter ska ha vattenskador för 720 000 kr per år. 

I tidigare avsnitt så presenterades två olika metoder som används i samband med värdering av 

relinade fastigheter. Appliceras kalkylen i Tabell 14 så fås följande resultat: 

År 0 1 2 3 4 5 

Hyreshöjning   7 020 kr   7 125 kr   7 232 kr   7 341 kr   7 451 kr  

Minskat periodiskt 

underhåll 
  525 kr   533 kr   541 kr   549 kr   557 kr  

Högre värdering 

(relining) 
      162 562 kr  

Nuvärde 160 961 kr  

IRR 5 %  

TABELL 18, KALKYL - BADRUMSRENOVERING INKL. MINSKAT PERIODISKT UNDERHÅLL 

(RELINING) 

Det som tabellen ovan visar är att investeringskostnaderna per lägenhet får uppgå till max 

161 000 kr vid relining för att avkastningskravet på 5 % ska hållas.  

Den andra metoden grundade sig i att yielden påverkas i och med att relining genomförts. I 

kalkylen sänks därför avkastningskravet från 5 % till 4,5 %. Hur detta påverkar den maximala 

investeringskostnaden redovisas i tabellen nedan. 

År 0 1 2 3 4 5 

Hyreshöjning   7 020 kr   7 125 kr   7 232 kr   7 341 kr   7 451 kr  

Högre värdering 

(relining) 
      168 056 kr  

Nuvärde 162 934 kr  

IRR 5 %  

TABELL 19, KALKYL - BADRUMSRENOVERING INKL. LÄGRE YIELD 

Enligt denna värderingsmetod är en maximal investeringskostnad på 163 tkr/lägenhet möjlig. 

Detta skulle kunna ses som jämförbart med tidigare metod som visade på att 161 tkr per 

lägenhet var den maximala investeringen. Skillnaden är dock mycket större med tanke på att 

yielden ställs mot det totala driftnettot, och inte bara mot investeringens. Det genomsnittliga 
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driftnettot för svenska bostadsfastigheter är 528 kr/kvm. Antar vi en lägenhet på 70 kvm så blir 

driftnettot för just den 36 960 kr. Skillnaden mellan att ”yielda” denna summa till 5 % 

respektive 4,5 % är 42 133 kr, vilket borde bakas in i värdestegringen. Görs detta får 

ovanstående kalkyl följande utseende: 

År 0 1 2 3 4 5 

Hyreshöjning   7 020 kr   7 125 kr   7 232 kr   7 341 kr   7 451 kr  

Högre värdering 

(relining) 
      210 189 kr  

Nuvärde 195 885 kr  

IRR 5 %  

TABELL 20, KALKYL - BADRUMSRENOVERING INKL. LÄGRE YIELD (TOTALT) 

Den maximala investeringskostnaden ökar alltså med ca 35 000 kr per lägenhet, dvs. 22 % i 

jämförelse med den första värderingsmetoden Detta är i stort sett kostnaden för relining vilket 

innebär att åtgärden i sig kan betala sig själv med ”rätt” värderare.   

Den indikation som fåtts från fastighetsägare är att denna typ av renovering kostar ca 130 000 kr 

exklusive relining. Inkluderas relining kan åtgärdens totala kostnad antas ligga kring 150 000 kr. 

Med denna kostnad som bakgrund är avkastningen alltså 7 % respektive 11 %. 

Då dessa olika värderingsmetoder resulterar i relativt spridda resultat innebär det att osäkerheten 

i kalkylen till viss del ökar. Med detta som bakgrund kommer därför kalkylen med 7 procents 

avkastning att användas vid en jämförelse, i avsnitt 5.4. Detta för att minska risken för 

övervärdering av åtgärderna. 
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5.3.2 KÖK 

I denna del om köksrenovering och i nästa om totalrenovering har endast ett avtal mellan 

fastighetsägare och Hyresgästföreningen varit möjligt att ta del av. Detta är egentligen inget 

problem då avtalet i sig visar vilken nivå som faktiskt är möjlig att förhandla fram. Tyvärr går 

det inte att se eventuella skillnader gentemot andra avtal, men lönsamheten i just detta fall går 

ändå att beräkna. 

Kostnaderna för att renovera ett kök kan som allt annat variera kraftigt. Följande 

exempelkostnader kan användas för att ge en uppfattning om ungefär hur prisbilden ser ut 

(Nyttkök): 

Materialkostnader  

Skåp (vägg och hörn), skåpluckor 11 000 kr 

Ugn med glaskeramikhäll 6 500 kr 

Fläktkåpa 7 000 kr 

Kyl och frys 5 000 kr 

Diskmaskin 4 000 kr 

Köksblandare, diskbänk 3 000 kr 

Arbetsbänk (totalt ca 300 cm) 2 000 kr 

Kakelmönstrad väggplatta 2 000 kr 

Täcksidor skåp, socklar 2 500 kr 

Totalpris material för köksrenovering 43 000 kr 

 

Arbetskostnader  

Snickeri, rivning, montering 19 000 kr 

Vatten och avlopp 5 000 kr 

Elektriker 5 000 kr 

Bortforsling avfall 3 000 kr 

Totalpris arbete för köksrenovering 32 000 kr 

Totalt så kostar en köksrenovering omkring 75 000 kr per lägenhet. Detta är självklart endast ett 

riktmärke och kostnaden kan troligtvis variera åt båda håll. Kostnaderna beräknas på ett IKEA-

kök medan avtalet gäller Värmdö-kök eller liknande. En höjning med kostnaderna med 25 000 

får anses avspegla högre standard på köket samt ge viss säkerhetsmarginal.  
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Anta 5 % kalkylränta så ges följande resultat: 

År 0 1 2 3 4 5 

Investering -179 119 kr      

Hyreshöjning  8 400 kr 8 526 kr 8 654 kr 8 784 kr 8 915 kr 

Högre värdering      180 984 kr 

IRR 5 % 

TABELL 21, KALKYL – KÖKSRENOVERING 

Som synes uppgår nuvärdet av hyreshöjningar och högre värdering i och med detta till 179 tkr, 

som då också är vad som renoveringen maximalt får kosta. Detta överstiger den uppskattade 

kostnaden med 79 000 kr per lägenhet. Detta borde med största sannolikhet vara en mycket god 

investering. Under antagandet att investeringskostnaden faktiskt är 100 000 kr per lägenhet är 

IRR istället 20 procent. 

5.3.3 INVÄNDIG TOTALRENOVERING 

Med totalrenovering menas i detta fall att i största möjliga mån uppgradera byggnaden till 

modern standard, något som ska kunna likställas någorlunda med nyproduktion. Kostnaderna 

för denna typ av renovering skiljer sig relativt mycket beroende på vad som behöver och även 

vad som är möjligt att genomföra. Likställs detta dock med nyproduktion så går det att erhålla 

ungefärliga nivåer som kan antas rimliga. Ett exempel på ett förnyat område är Runby i 

Upplands Väsby. Där har lägenheter från 1960-talet genomgått en total förnyelse och håller 

enligt VäsbyHem numer högsta moderna standard. Samtidigt byggs det nya hyresrätter i samma 

område vilket gör dessa två relativt jämförbara. Hyran i det totalrenoverade 60-talsbeståndet är 

ca 1 160 kr/kvm medan de nyproducerade husen har en hyra på ca 1 440 kr/kvm (Väsbyhem, 

2013). En snabb titt på bruksvärdeshöjande egenskaper gör gällande att det som kan tänkas 

skilja sig mellan dessa byggnader är i stort sett planlösningen och ljudisoleringen. Att detta 

skulle kunna tänkas vara värt nästan 300 kr per kvm känns orimligt. Slutsatsen måste därför bli 

att Hyresgästföreningen är restriktivare med hyressättningen gällande befintliga byggnader än 

för nya, något som definitivt sänker incitamenten för standardhöjande åtgärder. 

Det totalrenoveringsavtal som angetts i 4.4.3 gäller endast upprustning av lägenheterna, varför 

det kan tänkas vara mer användbart för mindre fastighetsägare utan de ekonomiska muskler som 

en totalrenovering kräver. För att räkna ut kostnaderna används SABOs nyckeltal för 

lägenhetsreparationer, med en lägenhet på 76 kvm som kalkylobjekt, samt tidigare kalkyler för 

badrum och kök (SABO, 2013). Nyckeltalen har justerats upp något för att ge en större 

säkerhetsnivå i kalkylen. 
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Totalrenovering 

3 rum och kök 65-76 kvm 

 

2 050 kr/mån 

Målning eller tapetsering av alla väggar, tak och snickerier 20 000 kr 

Ny linoleummatta i hall 3 500 kr 

Slipning av parkettgolv i vardagsrum 5 000 kr 

Inläggning av parkettgolv I övriga rum 24 000 kr 

Alla innerdörrar byts mot nya av spegelmodell 11 000 kr 

Säkerhetsdörr ingår. Om sådan redan finns i lägenheten tas tillvalshyran bort 

(145 kr/mån) 
10 000 kr 

Total kostnad 73 500 kr 

TABELL 22, KOSTNADER FÖR TOTALRENOVERING 

   

År 0 1 2 3 4 5 

Investering badrum -150 000 kr      

Investering kök -100 000 kr      

Investering totalren. -73 500 kr      

Hyreshöjning  24 600 kr 24 969 kr 25 344 kr 25 724 kr 26 110 kr 

Högre värdering      588 915 kr 

IRR 19 %  

TABELL 23, KAKLYL - TOTALRENOVERING 

Baserat på dessa uppskattade kostnader är en invändig totalrenovering mycket lönsam. 

Investeringskostnaderna är också baserade på styckkostnader och kan sannolikt pressas nedåt 

vid större volymer med någon typ av ramavtal. Den totala renoveringskostnaden skulle kunna 

uppgå till ca 520 000 kr per lägenhet och ändå ge en avkastning på 5 %. Denna kostnad 

överstiger den uppskattade med ca 56 procent. Dras kostnader och intäkter gällande badrums- 

och köksrenovering, bort från kalkylen blir IRR istället 29 %. 
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5.4 RESULTAT OCH ANALYS 

 

ENERGISPARANDE ÅTGÄRDER 

Siffrorna som är gjorda i tidigare avsnitt är givetvis inget facit utan pekar bara på ungefärliga 

kostnader, intäkter och besparingar.  Likväl måste dessa siffror kunna antas avspegla en 

verklighet för att möjliggöra slutsatser med substans.  

Ser vi på de energisparande åtgärder som tagits upp så är endast en egentligen lönsam ur ett 

investerarperspektiv, d.v.s. takisolering. Är det möjligt att isolera takbjälklagen, d.v.s. är det 

lättåtkomligt och vinden inte används av som förrådsutrymme, kan det göras relativt stora 

besparingar i förhållande till investeringskostnaden. Fönsterbytet visar prov på viss lönsamhet 

enligt Boverkets beräkningar men verkar inte ha samma genomslagskraft i verkligheten. Då 

både kostnaden för investeringen underskattas och besparingarna överskattas resulterar det 

istället i en ren förlustaffär. Dock skulle fönsterbytet kunna vara objekt för hyreshöjningar då 

minskat kallras kan antas leda till ett förhöjt bruksvärde, men detta bestrider dock 

Hyresgästföreningen i nästan alla fall (Hyresgästföreningen, 2013). Något som definitivt inte är 

lönsamt med dagens teknik är att tilläggsisolera väggarna i miljonprogramhusen, både uppmätt 

och beräknat värde tyder på detta. Dock så bör det helt klart vara aktuellt då fasader förfaller 

och är i akut behov av renovering. I dessa fall är merkostnaden för att tilläggsisolera mycket 

lägre.  

Antas kalkylerna angående energibesparande åtgärder vara korrekta är kontentan följande: 

Takisolering är den enda energisparande åtgärden som kommer att genomföras. Där är det 

möjligt att uppnå Boverkets krav och samtidigt göra investeringen lönsam. Fönsterbyten och 

tilläggsisolering av väggarna väljs bort ur ekonomisk synpunkt och sådana åtgärder görs endast 

vid behov. Risken finns att det existerar lägre nivåer av energibesparande åtgärder gällande 

fönsterbyten och tilläggsisolering av väggar som omöjliggörs då de inte uppfyller Boverkets 

krav. Detta verkar tyvärr vara ett faktum då ingen av de tillfrågade fastighetsbolagen anser att 

Boverkets nya regler kommer att påverka dem att göra mer än de tidigare planerat, samtidigt 

som en relativt stor andel istället väljer bort åtgärder.  

 

STAMRENOVERING 

Det stora problemet med stambyten är att det är tidskrävande, dyrt och gör ett stort intrång på 

hyresgästerna. Det är tydligt att de flesta fastighetsägare helst av allt skjuter på denna typ av 

renovering, och istället väljer att lappa och laga vid behov. Detta är också troligtvis den mest 

lönsamma metoden men sett ur fastighetsteknisk synpunkt är det inte hållbart. Relining har de 
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senaste åren alltså vuxit fram som ett komplement till mer traditionella stambyten. Kritiken har 

varit att färre vattenskador upptäcks och att det endast skjuter på det ”riktiga” stambytet. 

SABOs rapport visar dock att majoriteten som använt sig av tekniken är nöjda med resultatet. 

Värderarnas åsikter verkar också luta mot att ingen eller procentuellt sett liten skillnad görs vid 

värdering av fastigheter där olika stamrenoveringsmetoder använts. Kontentan blir därför att ur 

en ren lönsamhetssynvinkel är relining det helt klart bästa alternativet, då åtgärden i sig i vissa 

fall kan ge positiv avkastning. Relining ger även fastighetsägare en större rörlighet då de kan 

renovera badrummen först och sedan genomföra en stamrenovering utan att behöva riva ner 

ytskikten. Vidare kommer åtgärderna ha en mycket mindre inverkan på hyresgästerna än ett 

traditionellt stambyte. 

 

STANDARDHÖJANDE ÅTGÄRDER  

Det som står ganska klart efter att ha analyserat de olika avtalen är att ju större renovering desto 

högre procentuell avkastning. Badrummen är egentligen det svåraste att räkna hem, vilket märks 

på den låga avkastningen gentemot köks- och invändig totalrenovering.  

Då många badrumsavtal fanns tillgängliga gick det även att jämföra avkastningen sinsemellan 

dessa. Tydligt är att förhandlingsförmågan spelar ganska stor roll när det kommer till lönsamhet 

i dessa åtgärder. En identisk renovering med samma kostnader kan alltså vara olika lönsam 

beroende på vem fastighetsägaren är.  

Ses enbart till den invändiga totalrenoveringen bortsett från åtgärder gällande kök och badrum 

är det den klart mest lönsamma. Nu är avtalet utformat så att denna renovering kräver att de 

andra två inkluderas vilket gör att den sammanlagda avkastningen sjunker. Om möjligt hade ett 

enskilt ”ytskikts”-avtal varit en bra idé att förhandla fram. Fördelen förutom avkastningsnivån 

skulle vara att det är ett ingrepp med jämförelsevis mindre påverkan än de andra två. 

 

TOTALRENOVERING  

Kritiken som har funnits angående stora renoveringar i miljonprogramhus är att det är svårt att 

genomföra dessa på ett lönsamt sätt. Åtgärderna som kan ingå i en totalrenovering är många och 

det är därför svårt att på ett bra sätt utvärdera lönsamheten generellt. De olika 

upprustningstyperna som analyserats tidigare i denna studie skulle dock i min mening kunna 

räknas som en totalrenovering då både interiör och exteriör moderniseras samt att fastigheten 

energieffektiviseras och stamrenoveras. Av de tre renoveringsåtgärder som KBAB genomförde 

var det endast takrenoveringen som genererade en positiv avkastning. Den ekonomiska 

påverkningen var dock också minst för denna varför de tre tillsammans var en förlustaffär. Ses 
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istället till de invändiga renoveringsåtgärderna så var avkastningen positiv för alla tre. För att 

kunna se om den total avkastning gällande alla dessa åtgärder var lönsam applicerades 

kostnaderna och intäkterna gällande den invändiga renoveringen på antalet lägenheter i KBABs 

hus. För att förenkla antas alla lägenheter vara treor, vilket också stämmer ganska bra över hur 

det ser ut i snitt. Resultatet gällande en totalrenovering skulle då kunna vara följande: 

 

IRR landar alltså på ca 10 %, vilket för ses som en god investering. Problemet är dock att utan 

fasadrenovering och fönsterbyte är avkastningen istället 17 %, d.v.s. klart högre. En rationell 

aktör skulle därför aldrig välja att genomföra en totalrenovering liknande exemplet ovan, även 

om den sammantaget är lönsam. 

 

TABELL 24, AVKASTNING - TOTALRENOVERING 
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6 SCENARIO MED MARKNADSHYRESSÄTTNING 

6.1 MARKNADSHYRA VS HYRESREGLERING 

Det finns olika åsikter om hur marknadshyror skulle påverka hyresnivåerna i svenska bostäder. 

De som är för menar att det skulle främja hyresrätten som upplåtelseform då det skulle vara 

liknande villkor som för bostadsrätten. Marknadshyror skulle innebära höjda hyresnivåer i 

attraktiva lägen som Stockholm innerstad och sänkta i mer problemfyllda ytterområden där 

betalningsviljan är låg (Epstein, 2012). På så sätt skulle de långa kötider som finns i innerstaden 

kunna motarbetas. De som är emot menar å andra sidan att många kommer att tvingas flytta från 

sina lägenheter och att segregationen skulle öka när hyrorna släpps fria. Det som står klart är 

dock att systemet som det ser ut idag inte fungerar tillfredsställande i Stockholm med dess stora 

tryck på bostäder. En annan effekt som dagens hyressättningssystem har utöver den på 

byggandet är renoveringar av hyresrätter. Som tidigare nämnts är standardhöjande åtgärder 

vägen till ökade intäkter för hyresvärden och bör därför logiskt sett även främja dessa. 

Förhållningssättet ”mer åtgärder ger mer intäkter” skulle kunna leda till att byggnader faktiskt 

”överrenoveras”. Frågan är om Hyresgästföreningens värdering av en totalrenoverad lägenhet 

överensstämmer med hyresgästens, eller om värderingarna går isär vid en viss nivå av åtgärder? 

Detta skulle kunna illustreras enligt figuren nedan: 

Hyresgäst 1 i fallet ovan är av uppfattningen att efter brytpunkten värderar Hyresgästföreningen 

en bättre standard högre än de själva, hyresgäst 2 är av motsatt åsikt. Marknadsbaserad 

hyressättning skulle kunna visa hur hyresgästernas värderingar faktiskt är, och inte bara 

Hyresgästföreningens. Utfallet skulle kunna bli färre renoveringar, och då får en väl anta att det 

inte är hyressättningssystemet som hämmar större renoveringar utan hyresgästerna själva.  

 

Högre 

standard 

Högre hyra 

Hyresgästföreningen 

Hyresgäst 2 

 

Hyresgäst 1 

TABELL 25, INDIFFERENSKURVOR HYRESGÄSTFÖRENINGEN VS HYRESGÄSTERNA 
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Alternativt blir utfallet att totalrenoveringar ökar i lönsamhet och då pekar det istället mot att 

hyressättningssystemet hämmar. Ett tredje utfall är att det inte blir någon skillnad alls, och då 

skulle alltså hyresregleringen perfekt avspegla hyresgästernas värderingar. 

6.2 VÄRDEPÅVERKANDE FAKTORER 

Ett sätt att skapa detta scenario är att likställa bostadsrättsköpares preferenser med 

hyresrättsintressenters. Det är svårt att i en bostadsrättsförsäljning dela upp värdet på olika 

egenskaper som lägenheten har. Det är möjligt att kontrollera lägenheter som är ute för 

försäljning och markera de värdepåverkande attribut som fanns. Därefter kan försäljningspriset 

erhållas i de fall köparen och säljaren godkänner det. Försäljningspriset får sedan agera 

beroende variabel och attributen oberoende variabler i en multipel regressionsanalys. Problemet 

här blir att korrigera för lägesfaktorn. Snittpriser för kommunen finns tillgängligt på bl.a. 

Mäklarstatistik.se och kan användas som korrigering. Problemet blir då att mikroprisskillnader 

inom kommunen inte tas hänsyn till. Istället kan Hemnets snittpriser för området användas för 

att se om den specifika lägenhetens värde avviker. Snittet är baserat på lägenheter inom 100 

meters radie och eliminerar därför mikroskillnaderna inom kommunen. Problemet med denna 

metod är att större nybyggda områden jämförs med enbart nya lägenheter vilket innebär att en 

helt ny topprustad lägenhet skulle ha ett värde som inte avviker från snittet på samma sätt som 

det troligtvis borde. Då det är svårt att göra en så precis regressionsanalys som skulle kunna 

användas för att värdera varje åtgärd är det nästan ett måste att göra en förenkling. 

Fastighetsbyrån gjorde nyligen en undersökning med ca 1 000 bostadsrättsköpare angående 

vilka faktorer de värderar mest. Denna rapport kommer att fungera som underlag vid en 

jämförelse mellan Hyresgästföreningens värdering och den enskilde hyresgästens, senare i detta 

avsnitt. 

Ett annat sätt att försöka göra en jämförelse mellan användare (boende) och 

Hyresrättsföreningens värderingar är att anta att bostadsrätterna i olika kommuner i Stockholms 

län i snitt har lika standard. Då skulle den enda skillnaden i pris i stort sätt vara lägesfaktorn. 

Snittårshyran för olika Stockholmskommuner i tabell 15 och figur 3 nedan är tagen från Datscha 

(Datscha, 2013) medan snittpriserna för bostadsrätterna är från Mäklarstatistik (Mäklarstatistik, 

2013). Urvalet är gjort utifrån kommuner i Stockholms län som har fler än 50 registrerade 

bostadsrättsförsäljningar samt att snitthyran för hyresrätterna är homogent fördelad inom 

kommunen. Anledningen till att välja enbart kommuner där snitthyran är densamma i hela 

kommunen är att jämförelsen med bostadsrätterna annars skulle falla. 
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Kommun 

Snittårshyra 

(kr/kvm) 

(HR) 

Snittpris 

(kr/kvm) 

(BR) 

Månadskostnad 

(kr)  

(HR)
2
 

Månadskostnad 

(kr) 

(BR)
3
 

Botkyrka 1 071 17 474 5 893 6 132 

Haninge 1 219 16 124 6 703 5 956 

Huddinge 1 168 23 181 6 422 6 879 

Järfälla 1 230 21 744 6 763 6 691 

Lidingö 1 302 34 944 7 161 8 419 

Nacka 1 230 34 701 6 767 8 387 

Sigtuna 1 177 14 376 6 474 5 727 

Sollentuna 1 224 26 094 6 734 7 261 

Solna 1 244 37 865 6 841 8 802 

Södertälje 1 254 14 896 6 897 5 795 

Tyresö 1 169 24 621 6 427 7 068 

Täby 1 176 27 602 6 469 7 458 

Upplands-Väsby 1 195 18 974 6 570 6 329 

Österåker 1 178 18 808 6 478 6 307 

Standardavvikelse 
  

298 1 015 

Medel 
  

6 614 6 944 

TABELL 26, MÅNADSKOSTNADER HYRESRÄTT VS BOSTADSRÄTT 

Det som tabell 15 tydligt visar är att standardavvikelsen mellan hyresrätter och bostadsrätter 

skiljer sig åt avsevärt. Det tyder på att konsumenterna lägger större vikt vid läget än vad 

Hyresgästföreningen gör. Månadskostnaderna är direkt sett inte jämförbara då bostadsrätter ofta 

ger en vinst, vilket gör att de kan ses som en investering snarare än en kostnad. Sigtuna är ett 

gott exempel på bristen i jämförbarhet, där skulle enligt figur 3 nedan det råda vakans pga. 

högre hyra än konsumentens värdering. Sigtuna har dock en vakans på 0,5 % i A- och B-lägen 

och 2 % i D-lägen, något som mest kan uppfattas som omflyttningsvakans (Datscha, 2013).  

                                                      
2
 Månadskostnad för 66 kvm 

3
 Beräknad utifrån Fastighetsbyråns estimering av snittbostadsrätten, d.v.s. 66 kvm, 3345 kr/mån avgift 

samt 4 % ränta, 85 % belåning, 500 kr amortering/mån, 30 % skattereduktion. (Fastighetsbyrån, 2010) 
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FIGUR 4, MÅNADSKOSTNADER HYRESRÄTT VS BOSTADSRÄTT 

 

6.3 TROLIGA EFFEKTER AV MARKNADSHYRESSÄTTNING 

Frågan som kvarstår är hur marknadshyror skulle påverka fastighetsägarnas beslut gällande 

renoveringar. Bejrum, Lind & Victorin menar att ett införande av marknadshyror vid 

ombyggnad skulle leda till resursslöseri i vissa fall (Bejrum, Lind, & Victorin, 2000). 

Resonemanget är som följer: 

Aktuell hyra 4 000 kr per månad 

Marknadshyra i aktuellt skick 5 000 kr per månad 

Kostnad för åtgärderna 1 000 kr per månad 

Marknadshyra efter åtgärderna 5 500 kr per månad 

 

Renoveringen kostar alltså 1 000 kr per månad men genererar endast 500 kr i ökade intäkter, 

d.v.s. ett negativt resultat på 500 kr per månad. Denna investering är helt klart inte lönsam. Med 

införandet av marknadshyror i samband med denna renovering så genereras dock 1 000 kr extra 

vilket helt plötsligt gör renoveringen lönsam. Införandet av marknadshyror vid ombyggnationer 

gör alltså icke lönsamma åtgärder lönsamma, vilket skulle sluta i en ”överrenovering”. Den 

typen av situationer skulle kunna uppstå i kommuner som Lidingö, Nacka och Solna, där 

betalningsviljan är högre än den nuvarande hyresnivån. Den tänkbara lösningen på detta 

problem borde därför vara att införa marknadshyror även då ombyggnationer/upprustningar inte 
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genomförs. Den icke lönsamma åtgärden i exemplet ovan skulle då inte utföras och 

resursslöseriet skulle minska. Detta resonemang tummar dock på den ständiga diskussionen 

angående genomförbarheten av en sådan förändring av hyressättningssystemet. Krasst kan det 

sägas finnas två grundfall, ett där det alltid varit marknadsanpassade hyror och ett där det införs. 

Om marknadshyror alltid tillämpats går det enligt Tabell 20 anta att fördelningen varit större än 

den är idag. Detta hade å sin sida också inneburit att standarden hade haft en större variation. 

Enligt grundläggande ekonomisk teori borde det heller inte funnits någon bostadsbrist, då 

marknadshyror skulle genererat utbudet till att möta efterfrågan. Det som blir det stora 

problemet med att marknadsanpassa det befintliga beståndet är att värderingarna som gjordes i 

och med förvärvet helt plötsligt blir felaktiga.  

Det var inte tänkt att denna uppsats skulle ge ett konkret exempel på ett 

marknadshyressättningssystem, utan i den mån det var möjligt belysa hur marknadshyror skulle 

påverka upprustningar/ombyggnationer. Problematiken som resonemanget ovan tar upp 

gällande en övergång till marknadshyror är dock så pass stor att det är omöjligt att inte ställa 

upp ett scenario med en viss typ av reglering. 

Tidigare avsnitt tyder på är att den största lönsamheten ligger i att renovera invändigt och höja 

fastighetens bruksvärde. Renovering av byggnaders exteriörer kan i viss mån vara lönsamma då 

de genererar lägre energikostnader. Detta gäller dock inte fasadrenovering varför en rationell 

aktör väntar med sådana åtgärder tills att det är ohållbart att vänta. Varför större yttre 

renoveringar av miljonprogramhusen väntas med är enligt min mening ett resultat av 

hyressättningssystemets utformning. Det är helt enkelt lättare att höja hyran än att sänka 

energikostnaderna.  
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Som nämnts tidigare gjorde Fastighetsbyrån en undersökning om vad bostadsrättsköpare 

värderar i samband med bostadsköp. Följande är ett utdrag ur denna undersökning: 

Topp 10   

1 Läget/Området 71 % 

2 Priset 70 % 

3 Planlösningen 59 % 

4 Fräscht 59 % 

5 Storleken på bostaden 56 % 

6 Närhet till naturen/ grönområden 49 % 

7 Närhet till kommunikationer 49 % 

8 Ljus bostad 48 % 

9 Garage/parkering 48 % 

10 Balkong 42 % 

TABELL 27, AVGÖRANDE FAKTORER VID KÖP AV BOSTAD (REAGERA 

MARKNADSANALYS, 2013) 

Tydligt är att läget/området och priset är det viktigaste, därefter kommer planlösningen och att 

bostaden upplevs som fräsch. Planlösningsmässigt föredras en öppen sådan varför 

nyproducerade lägenheter troligtvis har en fördel här. Undersökningen innefattade också vilka 

rum som är viktigast för bostadsköpare, resultatet är följande: 
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Hall Sovrum Badrum Vardagsrum Kök 

TABELL 28, RUM AV STÖRST VIKT (REAGERA MARKNADSANALYS, 2013) 
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Det som står klart är att köket är absolut högst prioriterat. Detta gäller först och främst att det är 

stora arbetsytor, bra förvaring och utrustning, egenskaper som absolut kan prioriteras vid en 

ombyggnad av köket. Om Hyresgästföreningens värderingar av standardhöjande åtgärder antas 

vara deras preferenser skulle det, baserat på avtalen i 4.4, se ut ungefär så här: 

 

Det är alltså väldigt jämnt fördelat och skillnaderna mellan badrum och kök är väldigt små. 

Detta är ett tydligt exempel på hur Hyresgästföreningens definition av bruksvärde inte avspeglar 

de boendes. Antar vi att utfallet av denna undersökning stämmer hyfsat överens med 

hyresgästers åsikter och värderingar kommer det med marknadshyror läggas mindre fokus på 

den invändiga renoveringen, och istället mer för att höja standarden i området. De invändiga 

åtgärder som genomförs kommer i stor utsträckning också troligtvis röra köket. 

 

  

39% 

27% 

34% 

Övrigt Badrum Kök 

TABELL 29, HYRESGÄSTFÖRENINGENS VÄRDERING 
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6.4 EXEMPEL PÅ UTFALL MED MARKNADSHYRA 

Den problematik som kvarstår är dock att osäkerheten i hur kommunerna tolkar Boverkets nya 

byggregler både yttre och inre renovering mindre attraktiv. För att ett införande av 

marknadshyra skall vara möjlig behövs därför troligtvis än mer incitament ges för yttre åtgärder. 

Modellen bygger i stora drag på: 

 Nyproducerade lägenheter medges fri hyressättning. 

 Anpassning av klimatskärmen till nybyggnadsstandard i befintliga hus medför 

möjlighet att tillämpa marknadshyra vid tomställande. 

Exempelvis skulle det kunna påverka kalkylen för utvändig totalrenovering till följande: 

År 0 1 2 3 4 5 

Investering/besparing 

(fönster) per kvm 
-1 096 kr 17 kr 18 kr 18 kr 19 kr 20 kr 

Investering/besparing 

(vägg) per kvm 
-659 kr 7 kr 7 kr 7 kr 8 kr 8 kr 

Investering/besparing 

(tak) per kvm 
-10,6 kr 2,0 kr 2,1 kr 2,1 kr 2,2 kr 2,3 kr 

Värdeökning per kvm      614 kr 

Justering mot 

marknadshyra per kvm 
 10 kr 20 kr 30 kr 40 kr 50 kr 

Värdeökning 

(marknadshyra) per 

kvm 

     1 200 kr 

IRR 4 % 

TABELL 30, KALKYL - MARKNADSHYROR VID YTTRE TOTALRENOVERING 

Kalkylen baseras på KBABs siffror omvandlade till kvadratmeterkostnader/intäkter. Det 

totalrenoveringsavtal som redovisades i avsnitt 4.3.3 innebär för fastigheten i fråga en 

hyreshöjning från 925 kr/kvm till 1 250 kr/kvm. Nyproduktion i detta område har en hyra på ca 

1 450 kr/kvm. Skillnaden är alltså 200 kr/kvm och används i kalkylen som marknadsanpassad 

nivå. Upptrappningen baseras på att det är en omflyttning på 5 % per år. Vanligtvis är 

omflyttningsfrekvensen högre men det kan antas att hyresgäster i en ”marknadsanpassad” 

lägenhet flyttar igen och detta påverkar därför inte intäkterna. Detta renderar alltså i en 

avkastning på 4 %, till skillnad mot -17 % utan marknadshyresanpassning. 
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Det motsatta kan dock tänkas ske gällande invändig upprustning. Enligt Siv Malmqvist, VD på 

John Mattson, föredrog deras hyresgäster minimala åtgärder framför mer omfattande 

(Malmqvist, 2013). Samtidigt är badrummets utformning nedprioriterat av de boende enligt 

Fastighetsbyråns undersökning. Om detta stämmer i majoriteten av alla fall kommer 

betalningsviljan för totalrenoverade lägenheter vara lägre än vad Hyresgästföreningen för 

tillfället värderar det till. Under antagandet att hyresgästers betalningsvilja gällande lägre 

renoveringsgrad i dagsläget är högre än vad upprustningsavtalen i avsnitt 4.4 ger sken av, 

kommer däremot de ”enklare” åtgärderna och kanske viktigare sett till upprustningsbehovet, att 

bli mer lönsamma. 

Argumentet emot denna typ av modell kan vara att kostnaden för renoveringen delvis bärs av 

hyresgästen. Förhoppningsvis kommer dock marknadshyror på ett bättre sätt ge hyresgästerna 

”valuta för pengarna”. Idag har Stockholms bostadsmarknad ett stort utbudsunderskott 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012). Enligt enkel nationalekonomisk teori hade detta lösts 

genom antingen högre priser eller ökat utbud. Genom att införa marknadshyror för 

nyproducerade bostäder ökar incitamenten för dessa och därigenom också produktionstakten. 

En utbudsökning gör att växer konkurrensen vilket ger hyresgäster större valmöjligheter. Detta 

kan rendera i att vissa bostadsbolag i Stockholmsområdet får en ny faktor att ta hänsyn till, 

nämligen vakanser. Detta är enligt min mening en av de absolut största orsakerna till att 

upprustning av miljonprogrambestånden inte genomförs. Som läget är nu kan fastighetsägare 

välja att inte göra någonting och ha full beläggning eller att göra husen mer attraktiva och 

fortfarande ha full beläggning om än med ett ökat tryck på bostäderna. Detta ökade tryck leder 

dock inte till någon intäktsökning, varför de flesta väljer att inte göra någonting. Är vakanserna 

högre ger det fastighetsägare större incitament till att öka beståndets attraktivitet för att på så 

sätt öka beläggningen. Denna vakansminskning kan i en kalkyl ses som en intäktsökning i 

förhållande till ursprungsfallet och på så sätt öka lönsamheten. Gunnar Blomé, Eva Öresjö och 

Lars Pettersson gjorde 2011 en rapport gällande en stor renovering gjord av det kommunala 

bostadsbolaget Gavlegårdarna i Gävle (Blomé, Öresjö, & Pettersson, 2011). Upprustningen 

gällde ett bestånd i stadsdelen Öster som tampades med höga vakanser, närmare bestämt 13 %. 

Efter renoveringen hade beståndet full beläggning med en intäktsökning som följd. Om detta 

tillämpas på data gällande yttre renoveringar likt de för KBAB i avsnitt 5.1.1-4 får kalkylen 

följande utseende: 
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År 0 1 2 3 4 5 

Investering/besparing 11 835 tkr 97,5 tkr 99,5 tkr 101,5 tkr 103,5 tkr 105,5 tkr 

Intäktsökning pga. 

vakansminskning
4
 

 445,8 tkr 454,7 tkr 463,8 tkr 473 tkr 482,5 tkr 

Värdeökning      11 996 tkr 

IRR 5 % 

TABELL 31, KALKYL - YTTRE RENOVERING INKL. VAKANSMINSKNING 

Den yttre renoveringen torde inte i sig kunna medföra att vakanserna sjunker, för detta behövs 

troligtvis även en invändig modernisering. Investeringskostnaden var för KBAB gällande de tre 

åtgärderna; fönsterbyte samt tilläggsisolering tak och vägg, 6 650 tkr. Kostnaden för att uppnå 5 

% årlig avkastning kan uppgå till 11 835 tkr, dvs. 5 185 tkr mer. Utslaget per lägenhet blir detta 

överskott ca 93 000 kr. Detta räcker då till en uppfräschning av lägenheterna genom renovering 

av samtliga ytskikt, vilket då borde leda till en vakansminskning.  

Den slutsats som går att dra är att vilka renoveringsåtgärder som kommer att genomföras beror 

som alltid på de incitament som ges. Om ovanstående antagande gällande ökad konkurrens vid 

marknadshyressättning är korrekt bör detta därför leda till högre lönsamhet för totalrenoveringar 

av miljonprogrambestånden.  

 

                                                      
4
 Intäktsökningen baseras på en hyresnivå på 910kr/kvm, medel för Karlstad innerstad samt att KBABs 

byggnad innehåller 56 lägenheter (Datscha, 2013) 
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7 DISKUSSION 

Syftet med studien var att ge incitament till fastighetsägare för upprustning 

miljonprogrambestånden. Avgränsningen var att dessa incitament skulle vara ekonomiska och 

att de skulle resultera i lönsamma investeringar. Tanken var att föra ihop tre parter som i stor 

mån påverkar vilka renoveringar som genomförs. Dessa var i tur och ordning 

Hyresgästföreningen, Boverket och fastighetsägarna själva. Det slutliga resultatet skulle 

utmynna i ett exempel på lönsamma åtgärder, ett väldigt generellt resultat som kan användas av 

den stora massan istället för att vara inriktat på ett specifikt fall. Problemet med denna typ av 

tillvägagångssätt har varit att det är svårt att komma fram till ett konkret resultat och samtidigt 

hålla det på en allmän nivå. Resultatet är därför inte tänkt att användas som något typ av facit, 

utan snarare att ge tips och vägledning när åtgärder ska genomföras. Tanken var även att 

resultatet skulle visa hur BBR19 och hyressättningssystemet skulle påverka renoveringarna.  

Ur ett rent samhällsekonomiskt perspektiv är självklart energieffektiviseringsåtgärder att föredra 

framför standardhöjande åtgärder. Detta pga. att de kostnader som fastighetsägaren lägger ned 

betalas genom att driftkostnaderna sjunker. Problemet är dels att många åtgärder som sparar en 

hel del energi inte är lönsamma från fastighetsägarens perspektiv, såsom t.ex. tilläggsisolering 

av väggarna. Samma typ av renoveringar tenderar också att variera mycket i kostnader och 

intäkter, varför fastighetsägare kan välja bort dessa, ur investeringssynpunkt, riskabla åtgärder. 

Något som höjer denna risk ytterligare är ovissheten i hur Boverkets nya krav gällande ändring 

av byggnad tolkas av kommunerna. Att kommunerna inte är ense om hur reglerna tolkas innebär 

en stor osäkerhet när upprustningar ska göras. De valda åtgärderna tenderar i vissa fall bli de 

som inte innebär att renoveringen inte faller under ”omfattande”, vilket kan innebära att 

lönsamma åtgärder inte genomförs. Exempelvis skulle fönsterrenoveringen i Riksbyggen-

rapporten som genererade en avkastning på 17 procent i dagsläget inte klara BBR-kraven. 

Ett intressant resultat är att hyressättningssystemets utformning ger starka incitament att 

renovera invändigt istället för utvändigt. De absolut största vinsterna kan göras genom att öka 

lägenhetens standard med en höjd hyra som följd. Risken i dessa investeringar är också låg då 

de framtida intäkterna redan är kända och att kostnaderna för dessa typer av renoveringar är 

lättare att förutspå. Något som dock verkar vara lite problematiskt gällande egentligen alla 

åtgärder är hur värderingen av dessa i slutändan sker. De olika metoder som gällde 

stamrenovering som redovisats i detta arbete skilde sig åt över 20 %. Detta är en extrem 

avvikelse som helt klart ökar risken vid sådana åtgärder. De kostnader som använts i denna 

studie gällande standardhöjande åtgärder är baserade på styckrenoveringar. Vid en större 

upprustning kan dessa kostnader säkerligen minskas ytterligare, varför incitamenten till att 

genomföra dem ökar ytterligare.  
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Det verkar alltså som att BBR19, vilket var tänkt förtydliga kraven gällande ändring av byggnad 

istället gör det mer osäkert för fastighetsägarna att genomföra större upprustningar. Detta leder 

då till att valet faller på standardhöjande åtgärder som ger bättre avkastning och innebär en 

mindre risk. Därför är min synpunkt att kritiken mot fastighetsägare som väljer att genomföra 

stora invändiga upprustningar är felaktig. Detta är helt enkelt en följd av två olika regelverk, 

hyreslagen och BBR19. Den första främjar upprustningar, den andra inte. 

Det lättaste sättet för fastighetsägare att öka driftnettot och därmed värdet är alltså genom 

invändig renovering. Detta är inte egentligen inte dåligt i sig, miljonprogrammet är i behov av 

både invändig och utvändig förnyelse. Något måste göras för att jämnt fördela incitament för 

renovering av miljonprogramhusens exteriör och interiör. Som jag ser det är det med dagens 

teknik svårt att genomföra yttre totalrenovering av fastigheterna. Flera allmännyttiga bolag 

väljer att sälja delar av sitt bestånd för att ha råd med kostnaden som åtgärderna medför. Detta 

är dock inte effektivt då det ända som händer är att bolaget nu har råd att göra en olönsam 

investering. Problemet med statliga bidrag och införande av marknadshyror vid 

totalrenoveringar är att det gynnar bolag som har slarvat med underhållet. Detta är dock 

troligtvis ett nödvändigt ont för att kunna lösa problemen bostadsbrist och då i viss mån förfall.  

Ett införande av marknadshyror är problematiskt, inte minst för att det skulle innebära stora 

värdeförändringar i de tidigare reglerade bestånden. I områden som t.ex. Lidingö kommer 

lägesfaktorn påverka värdet åt det positiva hållet, medan det i t.ex. Södertälje sker det motsatta. 

Utfallet av ett införande av marknadshyror kommer sannolikt att påverkas av just hur införandet 

sker. Här finns alltså chans att ge incitament till fastighetsägare att modernisera deras 

miljonprogrambestånd, utan att behöva ge statliga bidrag. Modellen i 6.4 visar på att det är 

möjligt att genomföra en renovering av byggnaders klimatskärm lönsam, med hjälp av 

marknadshyressättning.  

Den största påverkan som marknadshyror i det långa loppet kommer att ha är i min mening en 

konkurrensökning. Ökad konkurrens korrelerar här med ökat utbud och vakanserna kommer öka 

i områden där värderingarna går isär mest från hyresnivåerna. I dessa områden kommer åtgärder 

för att höja husens attraktivitet vara nödvändiga, dvs. incitamenten för renoveringar ökar.  

Slutligen vill jag vara tydlig med att scenariot med införande av marknadshyressättningen inte 

tar hänsyn till alla möjliga effekter det kan ha, utan endast är en förenkling för att kunna ge en 

antydan av dess påverkan. Ett sådant systemskifte är otroligt komplext och kräver en utredning 

som på många plan överskrider denna. Detta kan dock vara ett mycket intressant ämne för 

fortsatt analys. 
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