
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete  nr. 375 

Samhällsbyggnadsprogrammet Magisternivå, 30 hp 

Fastigheter och byggande 

 

   

Författare:  Handledare: 

   Marcus Kindbom 

Oskar Sandblom  

 

Stockholm 2015 

Kerstin Annadotter 

   

 

1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lönsamhet vid renovering av miljonprogrammet 
En fallstudie av Svenska Bostäders investeringar på Järvafältet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

  



 

3 

 

 

Examensarbete 
 

  

   Titel Lönsamhet vid renovering av miljonprogrammet – En fallstudie av 

Svenska Bostäders investeringar på Järvafältet 

Författare Marcus Kindbom och Oskar Sandblom 

Institution Institutionen för fastigheter och byggande 

Examensarbete nummer 375 

Magisternivå  

Handledare Kerstin Annadotter 

Nyckelord miljonprogrammet, fastighetsekonomisk lönsamhet, samhällsekonomisk 

lönsamhet, positiv social utveckling, allmännyttiga kommunala 

bostadsbolag. 

   

Sammanfattning 

Det finns idag ett underhållsbehov i en stor andel av de flerbostadshus som kvartstår från det Svenska 

miljonprogrammet. Många allmännyttiga kommunala bostadsbolag har påbörjat stora och kostsamma 

investeringar inom delar av deras miljonprogramsbestånd. Omfattningen på investeringarna varierar 

mellan bolagen och det råder oklarhet kring vad som kan anses leda till långsiktig lönsamhet. En stor andel 

av dessa områden innehar en social utsatthet och marginalisering hos delar av befolkningen. 

Investeringarna bedöms därför också kunna påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning inom dessa 

områden.  

 

Detta examensarbete har som syfte att genom en fallstudie över det allmännyttiga kommunala 

bostadsbolaget Svenska Bostäder AB:s pågående upprustningsprogram inom miljonprogramsområdena 

kring Järvafältet i Stockholm utvärdera om dessa investeringar kan anses vara lönsamma. På grund av den 

sedan 2011 nya lagstiftningen gällande allmännyttiga kommunala bostadsbolag råder det viss oklarhet 

kring i vilken omfattning samhällsekonomiska investeringar kan motiveras inom ramen för ett 

allmännyttigt bolag. Analysen särskiljer därför lönsamhet på fastighets- och samhällsnivå. Maximalt 

utrymme för fastighetsekonomiskt lönsam investering bedöms utgöras av skillnaden i fastighetsvärde före 

och efter att investering har genomförts. Effekter på samhället av ökad sysselsättning och minskad 

kriminalitet beräknas i en investeringskalkyl och nuvärdet adderas till den fastighetsekonomiska 

lönsamheten med jämförelse på lägenhetsnivå.  

 

Resultatet visar på att investeringarna inte är lönsamma för samhället enligt den metod som används, 

däremot bedöms en längre kalkylperiod samt inkluderade av ytterligare variabler kunna medföra 

lönsamhet på samhällsnivå. Vidare konstateras att Svenska Bostäder erhåller sämre lönsamhet än privata 

bolag för liknande standardhöjningar i bostaden, vilket kan ha en effekt på den långsiktiga 

värdeutvecklingen i beståndet. Trots att analysen ej påvisar lönsamhet i dessa investeringar dras ändå 

slutsatsen att det finns potential för en förbättring av metoden för hur renoveringar genomförs. Det 

bedöms samtidigt som möjligt att sänka kostnaderna för drift och administration ytterligare. Det finns 

även stor potential för allmännyttiga bolag att genom sin storlek som beställare och genom samordning 

med andra fastighetsägare bidra till en positiv social utveckling av dessa områden och i förlängningen en 

stor ekonomisk vinst för samhället. 
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Abstract 

A large share of the existing multi-family housing units built during the Swedish million homes 

programme includes a major amount of neglected maintenance. Several municipal housing companies 

have initiated large and costly investments within their stock of million program units. The extent of 

which kind of measures that is undertaken by each company varies and it is uncertain if the measures are 

profitable in the long term. A large share of residents within these areas undergoes marginalization as a 

result of heavily developed segregation. Investments are therefore estimated to not only affect real estate 

companies but also provide an opportunity to change the development of the society within these areas.  

 

This paper aims to evaluate profitability of these investments through a case study of the municipal 

housing company Svenska Bostäder AB and its renovation program of socially exposed housing areas 

within the northern parts of Stockholm. Since 2011 it is however unclear if social investments within the 

area can be justified by municipal housing companies due to a legislative change. The analysis 

differentiates profitability on single property level from profitability on municipal level. The method, 

which is used on single property level, is based on valuation of the real estate asset before and after 

renovation. Maximum level of investment on single property level which could be seen as profitable 

comprises of the difference in value of the asset before and after renovation. Effects on the society from 

increased employment, reduced criminality is estimated through a cash flow analysis and the present 

values of reduced costs are added to the existing analysis on property level. 

 

The result shows that the investments are not profitable for the society according to the method that has 

been used. However, an extension of the cash flow period and addition of extra variables could lead to 

profitability. Further, it is stated that Svenska Bostäder AB obtains lower net operating income compared 

to private real estate companies for similar quality improvements within their renovations; this could 

affect the value of the real estate asset in a longer run. Despite the fact that the analysis do not show any 

proof of profitability from these investments, the conclusion that there is room for potential 

improvements in how these renovations are executed could still be drawn. It should also be possible to 

lower the costs of operation and administration further. The municipal housing companies also have a 

great potential to contribute to further progress of social wealth fare within these areas through their size 

as clients and through coordination with other real estate companies.  



 

5 

 

 

Förord 

Detta examensarbete är skrivet under vårterminen 2015 som den avslutande delen av utbildningen inom 

civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad med inriktning mot Bygg- och Fastighetsekonomi på Kungliga 

Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet har genomförts i samarbete med Savills Sweden AB och 

Svenska Bostäder AB.  

Vi önskar rikta ett stort tack till alla som bidragit till analysen genom intervjuer eller hjälpt oss med övrigt 

material som legat till grund för detta arbete. Avslutningsvis vill vi även tacka vår handledare Kerstin 

Annadotter som bidragit med värdefulla synpunkter och hjälpt oss med den vetenskapliga processen 

under arbetets gång.  

 

Marcus Kindbom & Oskar Sandblom 

Stockholm den 29 maj 2015 

  



 

6 

 

 

Innehåll 

 INLEDNING ............................................................................................................... 9 1

 BAKGRUND ............................................................................................................................................ 9 1.1

 SYFTE ................................................................................................................................................... 11 1.2

 FRÅGESTÄLLNING ................................................................................................................................ 11 1.3

 HYPOTES .............................................................................................................................................. 11 1.4

 DISPOSITION ......................................................................................................................................... 12 1.5

 AVGRÄNSNINGAR OCH VALIDITET ........................................................................................................ 13 1.6

 TEORI OCH METOD ............................................................................................... 14 2

 TEORI ................................................................................................................................................... 14 2.1

 Investeringsanalys ........................................................................................................................... 14 2.1.1

 Fastighetsvärdering ........................................................................................................................ 14 2.1.2

 METOD FÖR ANALYS ............................................................................................................................ 16 2.2

 Fastighetsekonomisk modell............................................................................................................ 16 2.2.1

 Samhällsekonomisk modell.............................................................................................................. 17 2.2.2

 Icke monetärt kvantifierade effekter ................................................................................................ 17 2.2.3

 Sammanställning av resultat från olika nivåer................................................................................ 17 2.2.4

 METOD FÖR DATAINSAMLING ............................................................................................................... 18 2.3

 VAL AV JÄMFÖRELSEOBJEKT ................................................................................................................ 18 2.4

 BRISTER OCH OSÄKERHET I MODELLEN ................................................................................................ 18 2.5

 INTERVJUER ......................................................................................................................................... 19 2.6

 BAKGRUND ............................................................................................................ 20 3

 MILJONPROGRAMMET I STOCKHOLM ................................................................................................... 20 3.1

 Miljonprogrammet på Järvafältet ................................................................................................... 20 3.1.1

 INVESTERINGSBEHOVET ....................................................................................................................... 21 3.2

 JÄRVALYFTET ....................................................................................................................................... 21 3.3

 Generell beskrivning ....................................................................................................................... 21 3.3.1

 Hållbara Järva ................................................................................................................................ 22 3.3.2

 Svenska Bostäders Järvalyft ............................................................................................................ 22 3.3.3

 LITTERATURSTUDIE ............................................................................................. 25 4

 RENOVERINGSBEHOV OCH EFTERSATT UNDERHÅLL I MILJONPROGRAMSOMRÅDEN ............................. 25 4.1

 ANALYSER ÖVER FASTIGHETSEKONOMISK LÖNSAMHET ....................................................................... 26 4.2

 SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS ........................................................................................................... 27 4.3

 MARKNADSMÄSSIGHET HOS DE KOMMUNALA ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSBOLAGENBOLAGEN............ 29 4.4

 OMRÅDESBESKRIVNING ...................................................................................... 31 5

 BEFOLKNINGSTILLVÄXT ....................................................................................................................... 31 5.1

 ARBETSLÖSHET .................................................................................................................................... 31 5.2

 MEDELINKOMST ................................................................................................................................... 32 5.3

 UTBILDNINGSNIVÅ ............................................................................................................................... 32 5.4

 EKONOMISKT BISTÅND ......................................................................................................................... 33 5.5

 BOENDE ................................................................................................................................................ 33 5.6



 

7 

 

 

 NKI-MÄTNING ...................................................................................................................................... 34 5.7

 Akalla .............................................................................................................................................. 34 5.7.1

 Husby .............................................................................................................................................. 34 5.7.2

 Rinkeby ............................................................................................................................................ 35 5.7.3

 Tensta .............................................................................................................................................. 35 5.7.4

 KÖTIDER FÖR HYRESLÄGENHETER ....................................................................................................... 35 5.8

 Akalla .............................................................................................................................................. 35 5.8.1

 Husby .............................................................................................................................................. 36 5.8.2

 Rinkeby ............................................................................................................................................ 36 5.8.3

 Tensta .............................................................................................................................................. 37 5.8.4

 FÖRÄNDRING KOPPLAT TILL TRYGGHET OCH KRIMINALITET ................................................................ 37 5.9

 Inledning och metod ........................................................................................................................ 37 5.9.1

 Akalla .............................................................................................................................................. 38 5.9.2

 Husby .............................................................................................................................................. 38 5.9.3

 Rinkeby ............................................................................................................................................ 39 5.9.4

 Tensta .............................................................................................................................................. 39 5.9.5

 Statistik från BRÅ ............................................................................................................................ 40 5.9.6

 STADSUTVECKLING .............................................................................................................................. 40 5.10

 Befintliga detaljplaner ................................................................................................................ 40 5.10.1

 Akalla .......................................................................................................................................... 40 5.10.2

 Husby .......................................................................................................................................... 41 5.10.3

 Rinkeby ....................................................................................................................................... 41 5.10.4

 Tensta .......................................................................................................................................... 41 5.10.5

 Sammanfattning av samhällsutveckling ...................................................................................... 42 5.10.6

 FÖRÄNDRINGAR AV BOSTADSRÄTTSPRISER .......................................................................................... 42 5.11

 EKONOMISKA ANTAGANDEN OCH KALKYL....................................................... 43 6

 LÖNSAMHET PÅ FASTIGHETSNIVÅ ........................................................................................................ 43 6.1

 Intäkter ............................................................................................................................................ 43 6.1.1

 Kostnader för drift och underhåll ................................................................................................... 44 6.1.2

 Investeringar ................................................................................................................................... 45 6.1.3

 Marknadsvärdering ......................................................................................................................... 48 6.1.4

 Avkastningsvärde på investering ..................................................................................................... 49 6.1.5

 LÖNSAMHET PÅ SAMHÄLLSEKONOMISK NIVÅ ...................................................................................... 50 6.2

 Direkt kvantifierbara samhällsekonomiska vinster ......................................................................... 50 6.2.1

 ICKE MONETÄRT KVANTIFIERADE EFFEKTER ........................................................................................ 55 6.3

 RESULTAT OCH ANALYS...................................................................................... 57 7

 RESULTAT AV FASTIGHETSEKONOMISK LÖNSAMHET............................................................................ 57 7.1

 Generell utvärdering av lönsamhet i renovering av Nystad 7 ......................................................... 57 7.1.1

 Utrymme för marknadsmässig investering ...................................................................................... 58 7.1.2

 Utrymme för investering enligt bedömning av avkastningsvärde för bolaget ................................. 58 7.1.3

 Olika metoder för renovering av socialt utsatta områden............................................................... 59 7.1.4

 Val av metod ger långsiktiga effekter .............................................................................................. 61 7.1.5

 RESULTAT AV SAMHÄLLSEKONOMISK LÖNSAMHET ............................................................................. 62 7.2

 RESULTAT AV ÖVRIG OMRÅDESUTVECKLING ....................................................................................... 63 7.3



 

8 

 

 

 SAMMANFATTNING AV RESULTAT PÅ AGGREGERAD NIVÅ .................................................................... 64 7.4

 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER ....................................................... 67 8

 SLUTSATSER ......................................................................................................................................... 67 8.1

 BESVARANDE AV FRÅGESTÄLLNING OCH REKOMMENDATIONER .......................................................... 68 8.2

 VIDARE FORSKNING ............................................................................................................................. 69 8.3

 REFERENSER ........................................................................................................ 70 9

 

  



 

9 

 

 

 INLEDNING 1

 Bakgrund 1.1

I efterkrigstidens högkonjunktur ökade välfärden snabbt vilket medförde en växande efterfrågan på 

bostäder i Sverige. Detta ledde till en tilltagande bostadsbrist och samtidigt utvecklades inte 

bostadsstandarden i samma utsträckning som inom andra länder i Europa. För att stävja problemet tog 

riksdagen år 1965 beslut om det storskaliga miljonprogrammet där 100 000 bostäder skulle byggas årligen 

fram till år 1975. Detta resulterade i att det under åren 1965-1974 färdigställdes 1 006 000 bostäder i det 

som med samlingsnamn kallas miljonprogrammet (Boverket, 2014). Dessa bostadsområden innefattar idag 

en stor del av den totala mängden bostäder i Sverige och är fördelat på flera olika upplåtelseformer 

(Hörnkvist, 2013). Miljonprogramsområdena innebär inte nödvändigtvis höghusområden med 

allmännyttan som ägare, under miljonprogramsåren byggdes även småhus, bostadsrätter samt hyreshus 

med privata ägare. I en analys från år 2011 konstaterades att 550 000 av de lägenheter i flerbostadshus som 

färdigställdes inom miljonprogramet fanns kvar och av dessa var 40 % lokaliserade till storstadsregioner 

(Industrifakta, 2011). 

 

Många av de större miljonprogramsområdena i storstäderna kännetecknas idag av problematik så som 

segregation, låg attraktivitet samt ett stort eftersatt underhållsbehov (Hedman, 2008). Fastighetsägarna står 

inför stora investeringar för att bibehålla alternativt förbättra kvaliteten i boendet inom dessa områden. I 

en studie som Boverket presenterade i början av 2000-talet konstaterades att det fanns ett stort eftersatt 

underhåll inom bostadsbeståndet, det omnämns i termer som ”underhållsberg”. Studien visar på 

varierande förutsättningar att hantera detta problem beroende på region och ägarkategori. Enkätsvar från 

allmännyttiga kommunala bostadsbolag (framgent kallade allmännyttiga bolag) visade att det redan 2003 

fanns ett underhållsbehov bestående av eftersatt underhåll motsvarande en kostnad på mellan 2,5 – 14 

miljarder kr (Boverket, 2003). 

 

Renoveringar förväntas påverka såväl fastighetsvärden som driftnetton för de specifika fastigheterna. 

Flertalet studier pekar på att dessa investeringar inte går att motivera enbart med lönsamhet på 

fastighetsnivå (Lind & Lundström, 2008; Blomé, 2010; Boverket, 2010). I sin litteraturgenomgång från 

2010 skriver Boverket att det i första hand är de positiva samhällsekonomiska effekterna som gör 

investeringar i miljonprogramsområden lönsamma (Boverket, 2010). En av de mer omfattande studierna 

av lönsamhet av renoveringar i socialt utsatta områden är Lind och Lundström (2008). Där genomfördes 

både en fastighetsekonomisk samt en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl av investeringarna kring 

bostadsområdet Gårdsten i Göteborg. En uppdaterad studie från Gårdsten med en utökad kalkylperiod 

mellan 2007-2013 påvisar ett betydligt bättre resultat på företagsekonomisk nivå än den föregående 

analysen. Dock bedöms de fortfarande inte som helt lönsamma under de antaganden som gjorts (Lind, 

2014). Många fastighetsägare har valt att genomföra standardhöjande åtgärder i samband med att eftersatt 

underhåll hanteras för att möjliggöra hyreshöjningar för bättre lönsamhet (Lindén & Forslund, 2014).  

 

För de allmännyttiga bolagen har det funnits andra incitament som sträcker sig förbi den 

företagsekonomiska analysen till att innefatta även samhällsekonomiska aspekter. De allmännyttiga 

bolagens storlek, resurser och dominans inom dessa bostadsområden har medfört att de kunnat samordna 

och driva stadsdelsförnyelse inom ramen för deras ägardirektiv från kommunerna (Boverket, 2010).  

Allmännyttan har historiskt sett spelat en stor roll som politiskt styrmedel i bostadspolitiken samt i den 

ekonomiska politiken (Hedman, 2008). Flertalet av de mer omfattande förvandlingarna av storskaliga 

miljonprogramsområden har genomförts av de allmännyttiga bolagen, de har ägt majoriteten av dessa 
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området och samtidigt fungerat som ett verktyg för att förändra samhällsutvecklingen inom många 

kommuner (Boverket, 2010). Att allmännyttan samordnar och tar ansvar för stadsutveckling och initiala 

investeringar i dessa områden kan därför anses ha stor betydelse för att dessa investeringar ska kunna bli 

verklighet. 

 

Förutsättningarna för de allmännyttiga bolagen förändrades under 2011 när den nya lagen (lag 2010:879 

om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag) trädde ikraft. Verksamheten ska förvisso bedrivas i 

allmännyttigt syfte men samtidigt enligt affärsmässiga principer samt under normala avkastningskrav 

(Lindén & Forslund, 2014). Ett av syftena med den nya lagstiftningen är att förebygga snedvridning av 

konkurrenssituationen mellan fastighetsbolag (Nordlund, 2014). Lind och Lundström (2011) tolkar den 

nya lagen som att de allmännyttiga bolagen skall bedrivas i samhällsnyttigt syfte men att det måste ske 

inom ramen för vad som kan anses affärsmässigt och överensstämmande med ett långsiktigt privat bolags 

agerande. Boverket konstaterar att det är oklart huruvida det nya regelverket för allmännyttiga bolag 

begränsar utrymmet för vad som kan anses ekonomiskt lönsamt i socioekonomiska åtgärder (Boverket, 

2010).  

 

Det har visat sig svårt att kategorisera vilka typer av sociala insatser som går att motivera på företagsnivå 

respektive för samhället som helhet. Uppdelningen och skillnaden kring vad som är företagsekonomisk 

eller samhällsekonomisk vinst inom ett allmännyttigt bolag är inte helt självklart (Lindén & Forslund, 

2014). Att kunna särskilja på lönsamhet i de olika perspektiven är viktigt för att bedöma om allmännyttiga 

bolag agerar marknadsmässigt eller ej. För ett privat bolag tordes det vara enklare att endast ta hänsyn till 

vinstmaximering. Frågan är dock i vilket tidsperspektiv lönsamhet analyseras och huruvida sociala insatser 

kan generera företagsekonomisk lönsamhet i ett längre perspektiv. Exempel finns på åtgärder från privata 

fastighetsägare runt Järvafältet i Stockholm som anställt boende i området samt genomfört en rad sociala 

insatser vilket kan innefattas inom ramen för ”Corporate Social Responsibility” (CSR). Åtgärder som 

delvis kan motiveras med att det finns ett stort symbolvärde för bolagen att anställa personer som har 

anknytning till området privat (Levander, 2015). Författarna Blomé (2009), Nilsson och Lundström 

(2012), osv. visar exempel på likande åtgärder inom allmännyttiga bolag som alla visat sig 

samhällsekonomisk lönsamma utan att det varit möjligt att säkerställa företagsekonomisk lönsamhet.  

 

Intresset för investeringar i dessa områden har under de senaste åren varit stort och flera privata 

fastighetsbolag har förvärvat en mängd miljonprogramsfastigheter vilket skapar frågor kring strategier och 

vad som anses utgöra potential för värdeskapande investeringar (Engström, Wiberg, & Widell, 2015). Det 

är därför intressant att jämföra synen på lönsamhet i storskaliga renoveringsprojekt mellan allmännyttiga 

och privata bolag. Oavsett nuvarande ägare bör underhållsbehovet vara förhållandevis lika om inga större 

åtgärder genomförts sedan 70-talet. En ytterligare dimension av problematiken oberoende av ägarkategori 

är vad som sker i stadsbilden när dessa investeringar uteblir, där det väsentliga i kalkylen är att minska den 

samhällsekonomiska förlusten istället för möjlig vinst. En kalkyl över detta redovisas i (Blomé, 2010) där 

den extra samhällskostnaden för att hantera problem i icke socialt fungerande områden där åtgärder 

uteblir bedöms uppgå till 10 000 kr per lägenhet och år. Tidigare studier visar på svårigheter att kvantifiera 

och värdesätta resultatet av olika åtgärder, framförallt inom den samhällsekonomiska dimensionen (Lind 

& Lundström, 2008), (Boverket, 2010). Det handlar dels om vilket tidsperspektiv olika resultat kan mätas 

inom samt om det rör sig om ett direkt eller indirekt resultat av en viss åtgärd. Det är heller ingen 

självklarhet att samtliga effekter går att kvantifiera ekonomiskt på ett tillförlitligt sätt. Värdet av närhet till 

samhällstjänster, områdets attraktivitet och bolagets förtroende är svårt att värdesätta i pengar även om det 

för många invånare medför ökat välbefinnande  
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Att mäta resultatet av dessa investeringar ur både ett företagsekonomisk samt ett samhällsekonomiskt 

perspektiv är inte enbart viktigt för att analysera marknadsmässighet. Det är även ett sätt att studera hur 

stor inverkan fastighetsbolags agerande har på områdets utveckling oavsett ägare. Kriminalitet och 

upplevd trygghet är exempel på parametrar som är starkt förknippade med den fysiska omgivningen, vilket 

belyser bostadsbolagens viktiga roll för att förbättra samhällsutvecklingen i socialt utsatta områden. Att 

förutspå vilka effekter investeringar inom dessa områden har på samhällsutvecklingen i sin helhet kan vara 

ett effektivt verktyg för att optimera framtida resurser.  

 Syfte 1.2

Det övergripande syftet med arbetet är att analysera lönsamheten av Svenska Bostäders investeringar i 

miljonprogramsområden kring Järvafältet ur ett mer generellt perspektiv med grund i följande två 

dimensioner: 

 Fastighetsekonomisk analys 

 Samhällsekonomisk analys 

De två områdena bedöms täcka huruvida omfattande investeringar i socialt utsatta bostadsområden kan 

motiveras i form av lönsamhet för bolaget och för samhället som helhet. Uppdelningen bedöms också 

underlätta för en utvärdering kring hur ny lagstiftning från år 2011 påverkar de allmännyttiga kommunala 

bolagens möjlighet att agera i allmännyttigt syfte. Denna rapport har som mål att mäta lönsamheten av 

investeringen genom en jämförelse på lägenhetsnivå. I tidigare arbeten har analyser genomförts mer 

generellt på områdesnivå alternativt genom analys av värdeförändring för bolaget som helhet. Arbetet 

bygger på att identifiera mätbara variabler och analysera dem utifrån de två dimensionerna för att bedöma 

total lönsamhet för samhället. Det handlar dels om mätbara effekter inom det allmännyttiga bolaget och 

dess förvaltning för att kunna analysera om åtgärderna skapar ökade fastighetsvärden. Analysen kommer 

även att ta hänsyn till variabler som endast är relevanta på samhällsnivå och för områdets utveckling mer 

generellt. Utöver detta skall rapporten visa hur allmännyttans investeringar påverkar områdena, vilka 

åtgärder som varit effektiva samt hur investeringarna kan förbättras.  

 Frågeställning 1.3

Är omfattande investeringar i socialt utsatta miljonprogramsområden lönsamma för samhället som helhet? 

Hur kan investeringsplaner för renoveringar av dessa områden utvecklas för att generera bättre 

företagsekonomisk och samhällsekonomisk lönsamhet? 

 Hypotes 1.4

Av tidigare studier som genomförts finns två gemensamma slutsatser att dra: 

 

 Denna typ av omfattande åtgärder är svåra att få lönsamma i form av en ren fastighetsekonomisk 

investering inom bostadsbolaget.  

 Investeringarna kan vara lönsamma för samhället som helhet, främst i form av ökad sysselsättning 

vilket genererar mindre belastning på välfärdssystemet och högre skatteintäkter. 

 

Slutsatserna som presenteras ovan från tidigare forskning ligger till grund för den hypotes som ansatts att 

dessa investeringar är lönsamma för samhället som helhet men att de inte kan bedömas som lönsamma för 

det enskilda bostadsbolaget. 
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 Disposition 1.5

Kapitel 2 

I detta kapitel inleds rapporten med en beskrivning av den vetenskapliga teorin bakom analysen och den 

metod som använts. Sedan presentateras de valda jämförelseobjekten och de intervjuer som genomförts. 

 

Kapitel 3 

Innan analysen ges här en bakgrund till Svenska Bostäders investeringsprogram i områdena kring 

Järvafältet i Stockholm samt en generell beskrivning av miljonprogrammet i dessa områden. 

 

Kapitel 4  

I detta kapitel presenteras den litteraturstudie som genomfördes i samband med analysen. Studien är 

uppdelad på ämnesområdena: 

 

 Renoveringsbehov och eftersatt underhåll i miljonprogramsområden 

 Analyser över fastighetsekonomisk lönsamhet 

 Samhällsekonomiska analyser 

 Marknadsmässighet hos de kommunala allmännyttiga bostadsbolagen 

 

Kapitel 5 

Här presenteras den insamling av data rörande samhällsutvecklingen i referensområden som har gjorts. 

Kapitlet inleds med en generell områdesbeskrivning för samtliga delområden och sedan presenteras 

insamlad data över områdenas utveckling uppdelad ämnesvis.  

 

Kapitel 6 

Den modell som presenterades under kapitel 2 används här för att bearbeta de ekonomiska antaganden 

som gjorts med en analys i tre nivåer under separata avsnitt; fastighetsnivå, samhällsekonomisk nivå samt icke 

monetärt kvantifierade effekter. Kapitlet inleds med en beskrivning av de specifika fastigheterna som ingår i 

analysen samt data som har samlats in för dessa objekt. Därefter genomförs en utvärdering av 

investeringarna på fastighetsnivå genom beräkning av individuellt avkastningsvärde och en 

marknadsvärdering. Sedan följer avsnittet samhällsekonomisk nivå, där presenteras indata och den kalkyl 

som använts för att kvantifiera effekter för samhället som helhet. Slutligen så följer en diskussion av 

effekter på fastighets- samt samhällsekonomisk nivå som kan härledas till investeringarna men i denna 

studie inte har kvantifierats monetärt.  

 

Kapitel 7 

Här presenteras och analyseras resultaten från sammanställningen i föregående kapitel. Avsnitt 7.1 och 7.2 

behandlar lönsamhet på fastighets- respektive samhällsnivå. Därefter analyseras allmän utveckling i de 

bostadsområden som innefattas i analysen i avsnitt 7.3 som också inkluderar en analys av de icke 

kvantifierade effekterna. Slutligen i avsnitt 7.4 tas ett helhetsgrepp där resultaten från de olika delnivåerna 

sätts samman till ett slutligt resultat som sedan analyseras. 

 

Kapitel 8 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som kommer från den genomförda analysen samt de 

rekommendationer och förslag på förbättringar kopplat till lönsamhet vid denna typ av investeringar. 

Kapitlet innehåller även förslag på vidare forskning i ämnet. 
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 Avgränsningar och validitet 1.6

Den fastighetsekonomiska analysen grundar sig till största del på en fallstudie med analys av två fastigheter 

i Akalla. Utöver detta har investeringar och hyresnivåer jämförts med ytterligare fyra fastigheter 

lokaliserade i Husby och Rinkeby. Fallstudien bedöms ge ett underlag för jämförelse vad gäller hyresnivåer 

och kostnadsnivåer för liknande miljonprogramsfastigheter men hänsyn bör tas till begränsad validitet då 

det finns skillnader i förvaltning mellan olika bolag. Analysen baseras dessutom på en viss typ av 

totalrenovering och det är därför ej möjligt att dra alltför starka slutsatser kring hypotetiskt utfall för 

alternativa investeringsplaner. Kalkylerna grundas på total investeringskostnad utan uppdelning mellan 

åtgärder för eftersatt underhåll respektive åtgärder som höjer boendets standard. Det går därför inte att 

beräkna lönsamhet för de standardhöjande åtgärderna separat. Speciell hänsyn till detta bör tas när 

fallstudien används som jämförelse med andra aktörer då mängden åtgärder samt urvalet av åtgärder kan 

skilja sig åt.  

 

Att analysera konsekvenser för samhället bygger till stor del på befintlig samhällsstruktur och det 

välfärdssystem som tillämpas i området. Förutsättningarna ser olika ut beroende på kommun eftersom 

arbetsmarknaden, vakans på bostadsmarknaden och övriga förutsättningar varierar. Detta medför 

svårigheter att dels mäta samhällsekonomiska vinster men även att härleda vad som är ett resultat av 

respektive åtgärd. Det försvårar möjligheten att särskilja vad som är ett resultat av insatser kopplat till 

fastighetsbolag och vad som är ett resultat av samhällsekonomisk förändring i allmänhet.  
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Värde = En funktion av framtida potentiella nyttor 

 TEORI OCH METOD 2

 Teori 2.1

 Investeringsanalys 2.1.1

Arbetet är baserat på ett flertal investeringsanalyser där nuvärdet beräknas av framtida effekter, dels 

fastighetsekonomiskt men även samhällsekonomiskt. En beskrivning av grundläggande investeringsanalys 

och diskontering till nuvärde av framtida kapitalflöden har dock utelämnats i denna rapport och vi 

hänvisar istället till litteratur som beskriver investeringsanalysens grunder. Per definition måste en 

investering generera ett oförändrat eller ökat nuvärde av tillgången där kapital investeras (Bergknut, 

Elmgren-Warberg, & Hentzel, 1994).  

 Fastighetsvärdering 2.1.2

Teoretiskt sett krävs ett antal förutsättningar för att ett värde ska uppstå samt bestå över tid. Det krävs ett 

behov, begränsad tillgång, dispositionsrätt samt överlåtbarhet på en marknad för att ett värde ska uppstå.  

 

Begreppet värde kan definieras som:  

 

Att värdet består av framtida nyttor är centralt i definitionen då det historiska utfallet endast spelar en roll 

som vägledning för framtida förändringar. Att värdet endast tar hänsyn till framtiden medför också en mer 

eller mindre stor andel oförutsägbarhet när värdet ska bedömas. De faktorer som påverkar värdet av en 

fastighet kan enligt Persson (2011) grupperas i följande kategorier: 

 

 Omvärldsanknutna faktorer 

 Marknadsanknutna faktorer 

 Fastighetsanknutna faktorer 

 

En primär utgångspunkt är att värdet endast existerar under de givna förutsättningar som preciserats. Med 

detta menas att tillgångens förutsättningar måste beskrivas på ett korrekt sätt samt att tidpunkt måste 

specificeras (Persson, 2011). Dessa skillnader i hur värdet av en och samma tillgång kan variera beroende 

på kringliggande förutsättningar ger upphov till en rad olika värdebegrepp med olika definitioner. En 

värdebedömning utgår från att kartlägga framtida nyttor för inom ramen för ett på förhand definierat 

värdebegrepp. Detta gör det möjligt att tydligöra förutsättningarna under vilket värdet består enligt den 

grundläggande värdeteorin (Persson, 2011). Då vi i detta arbete diskuterar frågeställningen utifrån olika 

värdebegrepp bör dessa definieras och nedan görs en presentation av de värdebegrepp som används i 

analysen. 

 

Marknadsvärde 

Marknadsvärdet är enligt RICS definierat som: 

“The estimated amount for which an asset or liability should exchange on the valuation date between a willing buyer and a 

willing seller in an arm’s length transaction after proper marketing and where the parties had each acted knowledgably, 

prudently and without compulsion.” 

(RICS, 2012) 

 



 

15 

 

 

En bedömning av marknadsvärde utgår främst från synen på tillgången externt på marknaden och värdet 

för befintlig ägare saknar därför helt relevans. Detta medför även att det inte går att utgå från den 

nuvarande ägarens förutsättningar att förvalta fastigheten. Istället måste antaganden i värderingen 

bedömas utifrån förutsättningarna för en potentiell köpare vilket medför att antaganden ska göras utifrån 

vad som anses vara marknadsmässigt (Persson, 2011). Fastighetens potential till avkastning för en köpare 

påverkas i viss mån av hur tidigare ägare förvaltat fastigheten, ett exempel kan vara befintliga hyresavtal 

som tecknats på fastigheten. De fastighetsanknutna faktorerna som inverkar på marknadsvärdet kan 

således dels bero på de marknadsmässiga förutsättningar som gäller vid värdetidpunkten men även vara ett 

resultat av hur fastigheten förvaltas historiskt sett, vilket kan påverka både negativt eller positivt. Då 

antaganden i marknadsvärderingen kan baseras både på historisk data kopplat till objektet eller 

bedömningar av marknadens syn på hur fastigheten skulle kunna förvaltas bör det ske en förklaring av 

antagandena kopplat till den marknadsvärdering som utförts. 

 

Avkastningsvärde 

Avkastningsvärdet är enligt RICS definierat som: 
“Investment value is the value of an asset to the owner or a prospective 

owner for individual investment or operational objectives.” 

(RICS, 2012) 

 

Med avkastningsvärde avses således nuvärdet av förväntade framtida intäkter och kostnader för befintlig 

ägare, en slags individuell nyttofunktion av tillgången (Persson, 2011). Värdebegreppet utgår således inte 

från hur den genomsnittlige marknadsaktören skulle kunna förvalta tillgången, istället bör utgångspunkt 

tas i hur befintlig ägare kan förvalta tillgången under dess individuella förutsättningar. Skillnaden gentemot 

marknadsvärde är att det inte är den externa relationen mellan ägare och tillgång som ska värderas utan 

istället är det den interna relationen som det bör tas hänsyn till (Persson, 2011). Skillnaden mellan de olika 

värdebegreppen kan bero på att ägaren har bättre eller sämre förutsättningar att förvalta tillgången jämfört 

med marknaden som helhet, exempel är synergieffekter i stora bestånd eller olika kompetensnivå i 

bolagen. Skillnader kan också bero på att ägaren av tillgången aktivt valt att agera på ett visst sett utan att 

det för den del är vinstmaximerade vilket marknaden som helhet bedöms göra. 

 

Relationen mellan dessa värdebegrepp 

En marknadsvärdering är en bedömning av vad investeraren måste betala för en tillgång på marknaden. 

Avkastningsvärde är vad tillgången är värd för en specifik investerare och utgör det pris som investeraren 

kan motivera i rollen som köpare. På marknaden möts de individuella avkastningsvärdena i form av olika 

bud och utgör grunden för effektiv resursallokering. Dessa utgör därför grunden för hur prisbilden på 

marknaden förändras. Eftersom marknadsvärdet bedöms utifrån historiskt utfall finns det i ett längre 

tidsperspektiv en relation mellan de olika värdebegreppen (Persson, 2011). 
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 Metod för analys 2.2

Lönsamheten har i den mån det varit möjligt försökt kvantifieras i ekonomiska mått. Möjliga ekonomiska 

vinster kan anta ett brett spektrum och för att skapa struktur har analysen delats in i olika nivåer där en 

modell skapats med kostnader och intäkter för att beräkna lönsamhet på respektive nivå. Modellen har 

delats upp i följande tre nivåer: 

 

 Fastighetsekonomisk analys 

 Samhällsekonomisk analys  

 Övriga icke kvantifierbara effekter 

 

Metoden för de olika nivåerna skiljer sig åt då tidsperspektivet där effekterna kan antas ha en inverkan 

varierar. Det bedömda nuvärdet av respektive effekt kommer sedan att analyseras på en aggregerad nivå 

och utvärderas kring huruvida det råder lönsamhet i dessa investeringar for samhället totalt sett. Eftersom 

effekterna på den mer övergripande samhällsekonomiska nivån inte endast är knutna till den specifika 

fastigheten måste kostnaderna samt intäkterna fördelas. Jämförelsen har gjorts per lägenhet och nuvärdet 

av lönsamheten i de olika nivåerna har således fördelats på de lägenheter som omfattats av renoveringar. 

Detta motiveras med att effekterna av upprustningsåtgärder bör kunna upprätthållas så länge renoveringar 

pågår och det bedöms därför som rimligt att effekten fortsätter så länge åtgärderna fortgår. De olika 

analyserna samt en mer detaljerad beskrivning av metoden för kostnadsfördelning mellan fastighets- och 

samhällsnivå beskrivs nedan. 

 Fastighetsekonomisk modell 2.2.1

Metoden är baserad på den fastighetsekonomiska värdeteori som presenterats i avsnitt 2.2 och 

lönsamheten utvärderas utifrån hur värdeskapande respektive investering varit för fastigheten. Enligt 

teorin bör det investerade beloppet vara mindre än differensen mellan värdet på fastigheten före och efter 

renovering för att investeringen ska vara mer lönsam än det direktavkastningskrav som åsatts fastigheten. 

Metoden bygger på att jämföra värdet på en renoverad och en ej renoverad fastighet för att beräkna 

utrymme för vilka investeringskostnader som kan täckas av det fastighetsvärde som tillskapas i och med 

renovering. Eftersom investeringen per definition måste generera ett högre värde på tillgången är det 

maximala utrymmet för investering lika med den värdeökning som investeringen medför. De analyserade 

fastigheterna lämpar sig bra för jämförelse av detta slag då de består av varsin byggnad med från början 

närmast identiska egenskaper, vilket medför hög tillförlitlighet i studien.  

 

Tidigare studier visar på att ägardirektiven avseende i vilken utsträckning respektive allmännyttigt bolag 

ska bedrivas affärsmässigt har skiljt sig åt för olika allmännyttiga bolag under de senaste åren (Nordlund, 

2014). Detta medför att metoden att använda faktiska kostnader i en bedömning av individuellt 

avkastningsvärde inte kan anses vara tillräcklig då dessa inte med säkerhet kan antas spegla 

marknadsmässiga nivåer. Därför görs analysen i två delar: 

 

 Investeringskalkyl (ex post) – bedöms visa individuellt avkastningsvärde för befintlig ägare 

 Marknadsvärdesbedömning – bedöms visa utrymme för marknadsmässigt lönsam investering 

 

Syftet med att använda två värdebegrepp är att kunna analysera skillnader mellan mängden investeringar 

som kan anses vara motiverade för Svenska Bostäder enligt resultatet från deras nuvarande 
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förvaltningsmodell samt vad som kan motiveras hos en marknadsmässig aktör. De två värdebegreppen 

kan ge upphov till eventuella värdeskillnader som kan analyseras ur en rad olika synvinklar.  

 

Investeringskalkylerna bedöms spegla det faktiska avkastningsvärdet (ex post) och lönsamheten för de två 

fastigheterna utifrån förutsättningar och den strategi som Svenska Bostäder har haft sedan kalkylstart 

2010. Antaganden som använts i kalkylen bygger på faktiska intäkts- och kostnadsnivåer för fastigheter i 

Svenska Bostäders bestånd under perioden 2010-2014.  

 

I den andra delen har investeringarna analyserats ur ett marknadsvärdesperspektiv där utrymmet för en 

lönsam investering utgörs av skillnaden i marknadsvärde före samt efter investering. Antaganden avseende 

löpande kostnader och intäkter görs utifrån hur en marknadsmässig aktör bedöms kunna förvalta 

fastigheten efter renovering. Marknadsvärderingarna bygger på en diskontering av bedömda kassaflöden 

under en femårsperiod samt med en diskontering av restvärdet år fem baserat på ett marknadsmässigt 

avkastningskrav.  

 

 Samhällsekonomisk modell 2.2.2

På denna nivå presenteras de effekter som identifierats på en mer övergripande nivå utan någon specifik 

anknytning till den individuella fastigheten. Effekterna har sammanfattats i en samhällsekonomisk kalkyl 

som utgör modellen för denna nivå av analysen. Kalkylen summerar effekterna som kunnat identifieras på 

samhällsnivå och dessa diskonterats med vad som bedöms som ett rimligt avkastningskrav. Det finns en 

svårighet i att bedöma hur effekten avtar med tid, i analysen har det därför inte kalkylerats något restvärde 

för respektive investering. En samhällsekonomisk förändring så som ökad sysselsättning kan per definition 

inte pågå i oändlighet och kalkylen består därför endast av de år där resultatet redan är känt det vill säga ex 

post. Diskussion kring framtida potentiella spinn off effekter presenteras separat i avsnittet nedan utan att 

någon ekonomisk utvärdering gjorts. Metoden har valts utifrån möjligheten att öka tillförlitligheten i 

kalkylen då risken att övervärdera framtida effekter minimeras.  

 Icke monetärt kvantifierade effekter 2.2.3

Arbetet med att identifiera effekter medför en osäkerhet kring hur de ska kvantifieras. För vissa effekter 

har det gjorts en bedömning att de inte kunnat värderas på ett tillförlitligt sätt men att de fortfarande 

bedöms ha en påverkan och således bör innefattas i analysen. Dessa effekter samt övriga kostnader har 

presenterats samt diskuterats i detta avsnitt utan tillhörande investeringskalkyl. Detta med förhoppningen 

att läsaren ändå kan få en inblick samt känsla för att det finns ytterligare samband som samhället bör ta 

hänsyn till.  

 Sammanställning av resultat från olika nivåer 2.2.4

För att kunna utvärdera resultatet av den sammanlaggda vinsten för samhället måste resultatet från de 

olika nivåerna summeras till en aggregerad nivå. För att möjliggöra jämförelse av effekter på samhället 

som helhet med effekter inom den specifika fastigheten beräknas lönsamhet på lägenhetsnivå. Effekter på 

fastighetsnivå slås ut på samtliga lägenheter i fastigheten och effekten på samhällsnivå beräknas på 

samtliga lägenheter som genomgått total renovering under den studerade perioden. 
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 Metod för datainsamling 2.3

Underlag för analysen har hämtats in från ett förhållandevis vitt spektrum och de olika kategorierna 

redovisas nedan: 

 

 Kostnader och intäkter från förvaltningen 

 Underlag från investeringar och de åtgärder som genomförts 

 Statistik kring kötider samt områdenas attraktivitet 

 Socioekonomisk statistik 

 Intervjuer med distriktschef, förvaltare och bovärdar. 

 Underlag från NKI-mätningar 

 Intervjuer med andra aktörer på marknaden 

 

Underlaget för analysen har till stor del erhållits av Svenska Bostäder och sedan kompletterats med 

statistik från Stockholms stad som beskriver förändring i respektive bostadsområde. Utöver detta har 

underlag även hämtats från ett flertal intervjuer som genomförts under arbetets gång vilka beskrivs i 

avsnitt 2.6. 

 Val av jämförelseobjekt 2.4

Metoden för analys på fastighetsnivå är baserad på en analys av 2 fastigheter lokaliserade i Akalla som ägs 

och förvaltas av det allmännyttiga bostadsbolaget Svenska Bostäder AB. De analyserade fastigheterna är 

uppdelade på ett objekt där omfattande investeringar genomförts för att höja byggnadens kvalité samt ett 

referensobjekt där inga större investeringar genomförts utanför ramen för planerat underhåll. Det senare 

objektet används som en jämförelse för att kunna anlysera effekterna av investeringarna mot vad som 

skulle ha skett om de uteblev. Den främsta anledningen till att dessa objekt har valts ut är att de innan 

investeringsprocessen drog igång var i stort sett identiska och därför lämpar sig mycket bra för en analys. 

Syftet med att jämföra mellan två fastigheter i nutid istället för jämförelse av en enskild fastighet före och 

efter renovering är att marknaden förändras. Detta påverkar värdet av tillgången och för att värdet av 

investeringen ska kunna isoleras från övriga värdepåverkande faktorer görs jämförelsen mellan två 

fastigheter vid samma tidpunkt men med näst intill identiska förutsättningar före investering. 

 

 Brister och osäkerhet i modellen 2.5

Metoden att analysera ett bredare åtgärdsprogram ur flera dimensioner skapar problematik och osäkerhet i 

bedömningen. Det finns en överhängande risk att åtgärder genererar effekter inom flera dimensioner 

samtidigt. Inom värdeteori kan värdet av en fastighet som en funktion av framtida potentiella nyttor 

innehålla variabler som även genererar vinst på samhällsnivå enligt den teori som beskrivs i avsnitt 2.1. En 

tillgångs värde beror inte endast på de enskilda förutsättningarna för fastigheten utan är också beroende av 

omvärldsanknutna faktorer. Svårigheten är att härleda kostnader samt effekter till rätt del av modellen och 

förändringar i samhället kan påverka analysen både på fastighetsnivå samt samhällsnivå.  

 

Vad gäller de direkt fastighetsanknutna faktorerna är det svårt att från historisk data bedöma vad som är 

ett rimligt antagande av marknadsmässig framtida kostnadsnivå för drift och underhåll. Fastighetsägaren 

har rimligtvis vetskap kring framtida renoveringar och kan således reducera underhåll inför en renovering. 

Detta medför svårighet kring att anta drift och underhållskostnader under scenariot att ingen investering 

genomförs. Ett annat exempel kring marknadsanknutna faktorer kan vara att ett åtgärdsprogram för ökad 

sysselsättning bör kostnadsföras på samhällsnivå men att resultatet kan återspeglas både på samhällsnivå 
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genom exempelvis ökad konsumtion men även på fastighetsnivå i form av minskad andel obetalda hyror. 

Svårigheten i att hitta orsaker och placera inom rätt del av modellen är något som skapar osäkerhet i denna 

typ av övergripande studier.  

 

En metod för att minska risken för överdrivna bedömningar av effekter är att medvetet göra antaganden 

som ligger under de skattade värdena, en metod som använts i analysen av Gårdsten (Lind & Lundström, 

2008). I denna analys hanteras istället denna risk genom att reducera osäkerhet i tid. Alla antaganden görs 

utifrån de skattade värdena utan justering för osäkerhet i noggrannheten. Däremot görs inga framtida 

antaganden om lönsamhet eller andra evighetskapitaliseringar i den samhällsekonomiska analysen. De 

effekter som uppmärksammats värderas under den period åtgärden varit verksam och övriga effekter samt 

framtida potentiella nyttor presenteras i avsnittet icke monetärt kvantifierade effekter.  

 

 Intervjuer 2.6

Intervjuer har genomförts löpande under arbetets gång och har resulterat i underlag inom samtliga delar 

av analysen. Dels inom områdena där frågor diskuterats kring de specifika objekten men även mer 

övergripande frågor kring investeringar i allmännyttan runt Järvafältet. Dessutom har privata 

fastighetsägare med bestånd i socialt utsatta bostadsområden  intervjuats för att ge sin syn på lönsamhet 

och framtida utveckling i dessa områden.  

 

Intervjuerna har genomförts genom en slags semi-strukturell metod där frågor skickats ut på förhand men 

där intervjupersonerna sedan fått ett stort utrymme kring att diskutera runt dessa frågor. Idén har varit att 

fånga upp resultatet av investeringarna på lokal nivå då dels åtgärderna men framförallt resultatet bedöms 

kunna vara individuellt mellan olika projekt och områden. 

 

Nedan följer en sammanfattning av olika roller som intervjuobjekten har innehaft när intervjuerna 

genomförts: 

 

 Distriktschef 

 Projektledare för investeringar 

 Förvaltare 

 Bovärdar  

 Privata aktörer på marknaden 

 Myndigheter 

 Externa konsulter verksamma i projekten 

 

Detta underlag har genererat information inom vitt skilda delar av analysen och deras åsikter och 

erfarenheter kommer därför att presenteras inom det avsnitt som är relevant. Underlag för de olika 

intervjuer som genomförts redovisas i bilaga 1. Utöver dess har det även genomförts mer informella 

intervjuer utan särskilt frågeunderlag, samtliga har listats som källor i referenslistan. 
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Akalla 

Husby 

Kista 

Hjulsta 
Tensta 

Rinkeby 

 BAKGRUND 3

 Miljonprogrammet i Stockholm 3.1

Av de totalt 1 000 600 bostadslägenheter som uppfördes mellan åren 1965-1975 byggdes cirka 180 000 i 

Storstockholmsområdet och under varje år uppstod ett nytt bostadsområde (Sax, 2000). Samtidig som 

miljonprogrammet var inne i sitt slutskede i mitten på 1970-talet avstannade tillväxten och inflyttningen till 

Stockholm nästan tvärt. Detta ledde till att Stockholm istället fick ett överskott på bostadslägenheter. 

Valfriheten på bostadsmarknaden ökade och vissa av stadens miljonprogramsområden fick en stor mängd 

outhyrda lägenheter vilket stimulerade utvecklingen till socialt utsatta områden med hög arbetslöshet och 

segregation (Lindqvist, 2000). 

 Miljonprogrammet på Järvafältet 3.1.1

Fram till i början av 1960-talet användes Järvafältet av militären men eftersom utbyggnaden längs T-

banenätet under 1950-talet hade uttömt Stockholms markreserver i söder och väster behövdes nu ny mark 

till bostäder. Efter en överenskommelse med staden drog sig militären tillbaka från Järvafältet som då 

kunde disponeras till bostäder under miljonprogramsåren. 1966 startade byggnationen av de områden som 

sedan kom att bli Rinkeby, Tensta och Hjulsta. Områdena bebyggdes med högre flerfamiljshus närmast 

E18. Dessa skulle utgöra ryggraden i områdena och fungera som ett skydd mot motorvägen. I mittzonen 

anlades tunnelbanestationer, torg, service, skolor och andra gemensamhetsanläggningar. I områdena längst 

ifrån motorvägen byggdes bostadshus i två, högst tre våningar. De första hyresgästerna flyttade in i 

Rinkeby under 1969 och tunnelbanan stod färdig under hösten 1975 (Lindqvist, 2000) 

 

På den Norra sidan av Järvafältet kom byggnationen igång lite senare och områdena Akalla, Husby och 

Kista bebyggdes år 1972-1977. Bebyggelsen i området är blandad, i Akalla domineras vyn av de 18 höghus 

som står på rad genom området, men det finns även radhus och kedjehus. I Kista började bostadshusen 

byggas 1975, då hade man hunnit ta åt sig av kritiken från södra Järvafältet och området präglades av den 

planerade variationen med grannskapsenheter och mer variation samt mer omsorg till närmiljön. Sedan 

1980-talet är Kista känt som Sveriges IT-centrum där flera stora företag har sina Sverigekontor och under 

senare år har det byggts skyskrapor och moderna kontorsfastigheter här (Lindqvist, 2000). 

 

Makroläge  Mikroläge  

Källa: Google maps 
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 Investeringsbehovet 3.2

Den storskaliga bebyggelsen kring Järva uppfördes för över 40 år sedan vilket innebär att återstående 

livslängd blivit en diskussion kring hur områdena bör rustas. Bristande VA-stammar, materialslitage samt 

uttjänta elinstallationer är en del av den problematik som fastighetsägare kommer att behöva hantera 

(Boverket, 2003). I en artikel från 2013 intervjuas Rolf Persson på analysföretaget Industrifakta kring 

underhållsbehovet i miljonprogramsområden och konstaterar följande; ”Dels har man på flera håll 

underlåtit att underhålla. Det handlar om ett mycket stort bestånd med väldigt skiftande förutsättningar 

hos ägarna” (Hörnkvist, 2013). Under 2011 bedömdes den kvarvarande mängden av flerbostadshus som 

byggdes inom miljonprogrammet uppgå till 830 000 lägenheter och av dessa är 40 % lokaliserade till 

storstadsregionerna (Industrifakta, 2011). Den totala mängden bostäder inom miljonprogrammets 

flerbostadsområden som inte rustats uppgick år 2013 till 600 000, av dessa bedömdes 320 000 lägenheter 

vara i ett akut behov renovering (Hörnkvist, 2013).  

 

År 2014 fanns totalt 23 033 bostäder i flerbostadshus i det område som benämns Järvafältet, (se karta 

ovan) (Stockholm Stad, 2014). Ägarkategori skiljer sig åt (allmännyttan, privata hyresrätter samt 

bostadsrätter) och andelarna varierar mellan de olika områdena. Men områdena har den gemensamma 

nämnaren att samtliga bostäder uppfördes under miljonprogramsåren och om de inte redan har renoverats 

föreligger ett stort renoveringsbehov inom snar framtid. Svenska Bostäder har dragit igång detta 

omfattande renoveringsprojekt vilket innefattar närmare 6 000 lägenheter runt Järva på 10 år fram till 

2020. Detta innebär omkring 500 miljoner kr i årlig investering fram tills att samtliga lägenheter har 

renoverats (Hörnkvist, 2013). 

 Järvalyftet 3.3

 Generell beskrivning 3.3.1

Järvalyftet är ett initiativ från Stockholms stad som har som mål att åstadkomma ett lyft av de socialt 

utsatta bostadsområdena kring Järvafältet. Beslutet om satsningen togs i kommunfullmäktige under 

september 2007 och syftar inte bara till att få fart på den fysiska utvecklingen av området utan också till att 

lyfta de sociala frågorna så som trygghet och sysselsättning. (Kommunstyrelsen, 2007).  

Järvalyftet ska vara ett projekt som jobbar långsiktigt och samordnande mellan olika aktörer för att 

stimulera en positiv samhällsutveckling kring Järva. Målbilden som togs fram för projektet delade upp 

arbetet i fyra huvudområden: 

 

 Bra boende och mer varierad stadsmiljö 

 Trygghet i vardagen 

 Stärkt utbildning och bra språkundervisning 

 Fler jobb och ökat företagande 

Svenska Bostäder lanserade sitt Järvalyft med bakgrund i tanken att det inte räcker att rusta husen i 

områdena kring Järvafältet utan det även behövs andra sociala åtgärder för att lyfta området (Projektledare 

sysselsättningsprojekt, 2015). Senare startade även Stockholms Stad ett Järvalyft och Svenska Bostäders 

projekt blev sedan en del av Stockholms stads mer breda version av Järvalyftet. Dock ansågs det från 

stadens sida att projektet var något otydligt och det hamnade i bakgrunden av Svenska Bostäders 

satsningar. För att motverka detta tog kommunfullmäktige under april 2009 beslutet att fastställa ”Vision 
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Järva 2030”. Detta skulle hjälpa till att förbättra och konkretisera målbilden för Järvalyftet. Järvalyftet leds 

idag från Stockholms stadshus med hjälp av olika styrgrupper (Hovlin, Andersson, & Björkman, 2010). 

 Hållbara Järva 3.3.2

Projekt Hållbara Järva var en del av en statlig ekonomisk satsning för att främja utvecklingen av hållbara 

städer och pågick under 5 år mellan 2010-2014. Projektet syftade till att få till en energieffektivisering på 

Järvafältet genom att sju hus med sammanlagt 350 lägenheter renoverades energieffektivt av Svenska 

Bostäder. Målet var att få till en halverad energianvändning, öka användandet av förnybar energi samt en 

förbättrad inomhusmiljö. Exempel på åtgärder som genomförts är: 

 

 Solceller och solpaneler på de renoverade byggnaderna 

 En ny cykelplan för Järva har tagits fram 

 Genom Järvadialogen har de boende fått lämna synpunkter och fått information om 

energieffektivisering 

 Bovärdar, miljövärdar och miljöambassadörer i de renoverade husen har utbildats för att sprida 

kunskap och en hållbar livsstil. 

Då projektet nyligen avslutades och vissa av husen som renoverades fortfarande är inne i en 

inkörningsperiod är det svårt att avgöra vilka effekter projektet har uppnått. Dock ingick fastigheten 

Nystad 7 i Akalla i projektet och i vår studie av driftskostnader före och efter renoveringsprocessen kan 

det konstateras att t.ex. värmeförbrukningen reducerats med 68 %. 

Projektet som drevs av Stockholm stad finansierades av Delegationen för hållbara städer som under 2009 

beviljade ett investeringsstöd om 55 miljoner kronor (Stockholm stad, 2015). 

 Svenska Bostäders Järvalyft 3.3.3

Under 2006 inledde Svenska Bostäder sin satsning på att stärka Järva socialt och ekonomiskt inom ett 

projekt som de valde att kalla Järvalyftet. Beslutet togs efter en utredning kallad ”Järvas framtid” där 

Svenska Bostäder gjorde en kartläggning över de boendes trygghet. Järvalyftet består av den organisation 

som sattes samman för att genomföra de föreslagna åtgärderna från rapporten ”Järvas framtid”  

Svenska bostäder har tagit fram en vision om vad de vill åstadkomma inom Järvalyftet (Svenska Bostäder 

AB, 2011) 

 

”Järvaområdet ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm att bo, verka och vistas i. Det ska vara en 

attraktiv del av Stockholm, med gott rykte och bra anseende” 

 

Svenska Bostäder vill åstadkomma följande: 

 Fastighetsförvaltning i toppklass 

 Minskad brottslighet och ökad trygghet 

 Mångfald och minskad segregation 

 Väl fungerande stadsdelar 

 Högt anseende och status på området 

Inom arbetet för Järvalyftet har Svenska Bostäder också tagit fram ett koncept som de valt att kalla 

Järvadialogen. Konceptet ska fungera som ett nav för all kommunikation om Järvalyftet. Berörda parter så 
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som boende, näringsidkare och övriga intresserade ska få möjlighet att enkelt kunna få svar på sina frågor 

och få tillgång till information om vad som sker i projektet (Järvadialogen, 2013) 

 

Teknisk upprustning  

Som en del av programmet Järvalyftet som beskrevs ovan har Svenska Bostäder inlett en process där hela 

deras bostadsbestånd på Järvafältet ska rustas och renoveras. Under bilaga 2 finns en tidsplan för denna 

process. Fastigheterna genomgår också en yttre upprustning och en omfattande energieffektivisering med 

byte och uppgradering av installationer. En del av fastigheterna är även del av programmet Hållbara Järva 

där ett delmål är att just energieffektivisera de oftast energislukande fastigheterna från miljonprogrammet. 

En viktig del av renoveringsprocessen har varit att låta hyresgästerna vara delaktiga i projektet för att 

skapa ett så bra resultat som möjligt. Detta har gjorts genom att i samråd med hyresgästföreningen ta fram 

ett renoveringsprogram som inleds med informationsmöten för de berörda och sedan kontinuerliga 

samråd under processen. Under samråden beslutar hyresgästerna och Svenska Bostäder gemensamt kring 

t.ex. lägenhetsutformning, snickerier och ytskikt, gårdsutformning samt trygghetsåtgärder. Hyresgästerna 

får själva bestämma kring färger och material i lägenheterna och om de vill ha tillval som parkettgolv eller 

varmluftsugn. Under renoveringsarbetet evakueras de boende i fastigheten till tomställda lägenheter i 

närområdet (Lundqvist, 2015) 

Vid renoveringarna rivs i stort sett all inredning och allt material i lägenheterna ut så att enbart betongen 

återstår. Detta gör att lägenheterna efter renoveringen i princip får nybyggnadsstandard. Även 

korridorsutrymmen och entréer rustas upp (AB, 2015). Vid inflyttning i de nyrenoverade lägenheterna får 

hyresgästerna information kring de nya installationerna och hur de kan vara med och hjälpa till att hålla 

nere energikostnader och skapa trygghet i fastigheterna (AB, 2015). 

 

Trygghetsarbete och sociala insatser 

Vid de ovan beskrivna upprustningsprocesserna har Svenska Bostäder haft ett stort fokus på att skapa en 

större trygghet för de boende genom att bl.a. installera bättre belysning, fönster i dörrar och 

inbrottsförebyggande åtgärder som Aptus-system för dörrar. Inom ramen för Järvalyftet arbetar Svenska 

bostäder aktivt för att ta fram nya rutiner och skapa ett systematiskt trygghetsarbete. Detta görs genom att 

ta fram checklistor över trygghetsåtgärder som ska kollas av vid genomgång av fastigheterna. 

Checklistorna bygger på en kartläggning över begångna brott i området. Man utbildar även sina anställda 

inom trygghetsarbete och brottsförebyggande åtgärder samt tar fram nya förvaltningsrutiner (Svenska 

Bostäder AB, 2010). Ett annat utav huvudmålen med Järvalyftet är att få ut fler invånare på 

arbetsmarknaden och öka andelen som studerar vidare på högskola/universitet. Åtgärder för att minska 

arbetslösheten är en av de åtgärder som de boende i de fyra stadsdelarna efterfrågar mest enligt de 

trygghetserapporter som tagits fram under 2013. Beroende på område svarar mellan 43 -61 % av de 

tillfrågade att åtgärder för minskad arbetslöshet skulle öka trygghetsupplevelsen i respektive område 

(Malm, 2013). 

 

För att få ut fler på invånare på arbetsmarknaden drev Svenska Bostäder inom ramen för Järvalyftet ett 

arbetsmarknadsprojekt under perioden 2007-  2014, med syfte att få ut fler boende i området på 

arbetsmarknaden. Projektet initierades av Svenska Bostäder under 2007 efter att en idé fötts om att de 

skulle kunna börja sammarbeta med sina upphandlade leverantörer av tjänster och på så sätt få dem att 

anställa personer som bor i områdena kring Järva. Detta skulle genom att Svenska Bostäder utnyttjade sin 

storlek som beställare och ställde krav på sina leverantörer av tjänster. Dock så saknar en stor andel av de 

boende på Järvafältet relevant arbetslivserfarenhet och utbildning. Detta löstes genom att projektgruppen 
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satte samman ett utbildningsprogram där de intresserade fick genomgå en intensivutbildnings som 

förberedde dem på de av leverantörerna efterfrågade tjänsterna. De flesta praktikplatser avsåg enklare 

byggarbeten eller lokalvård. Utbildningarna var mellan 6-16 veckor långa, beroende på hur komplicerat 

arbetet var samt omfattning av säkerhetsutbildningen som ingick (Projektledare sysselsättningsprojekt, 

2015). 

 

Till en början ställde Svenska Bostäder krav på leverantörerna men efter 2007 togs de villkorade avtalen 

bort och ersattes det med formuleringar som istället innehöll ordet ”bör”. Detta för att upphandlingen 

inte skulle riskera att strida mot gällande lagstiftning. Detta medförde dock ett större ansvar och fokus på 

att sälja in dessa tjänster till leverantörerna eftersom de inte längre var tvingade till att anställa arbetskraft 

från området. Alla som var intresserade fick delta på de olika utbildningarna, dock var man från Svenska 

Bostäders sida noga med att personer som inte visade motivation under utbildningen inte skickades ut till 

arbetsplatser. Detta för att hålla leverantörerna så nöjda som möjligt med projektet och den av Svenska 

Bostäder ditskickade arbetskraften. (Projektledare sysselsättningsprojekt, 2015) 

 

Stockholms stad hade huvudansvaret för projektet men Svenska Bostäder stod för hälften av 

finansieringen. Den totala kostnaden för Svenska Bostäder uppskattas till 1,2 miljoner kronor per år varav 

800 000 härrör till kostnader för själva utbildningen och resterande för projektledning. Utöver detta 

bidrog Stockholms Stad med omkring 800 000 kr för utbildning. Koordingering från stadens sida skedde 

med hjälp av omallokering av befintliga resurser på socialförvaltningen. Detta medför att den totala 

kostnaden för projektet motsvarar omkring 2 miljoner kr per år. Programmet blev mycket lyckat och av 

800 deltagare under perioden 2007-2014 fick enligt projektledaren 400 deltagare varaktig sysselsättning 

(Projektledare sysselsättningsprojekt, 2015).  



 

25 

 

 

 LITTERATURSTUDIE 4

 

Tidigare rapporter som berör denna analys kan delas in i ett flertal olika forskningsområden: 

 

 Renoveringsbehov och eftersatt underhåll i miljonprogramsområden 

 Företagsekonomiska lönsamhetsstudier 

 Samhällsekonomiska analyser och makroekonomisk teori 

 Marknadsmässighet hos kommunala bolag 

Nedan presenteras en redogörelse kring delar av den forskning som relaterar till den problematik som 

angrips i denna rapport. Litteraturen har delats upp i olika avsnitt beroende på innehåll och 

tillvägagångssätt.  

 Renoveringsbehov och eftersatt underhåll i miljonprogramsområden 4.1

Under miljonprogramsåren byggdes det över en miljon bostadslägenheter, i både småhus och 

flerbostadshus. Av de som byggdes i flerbostadshus fanns det under 2009 cirka 850 000 kvar (SABO, 

2009). Av dessa bedöms cirka 600 000 vara i behov av upprustning i varierande omfattning (Formas, 

2012). Det finns olika förklaringar till att fastigheterna är i stort behov av upprustning. Vid en studie av 

miljonprogrammets historia kan också ses att dessa snabbt blev oattraktiva på grund av sin storskalighet 

och opersonliga utformning. Detta ledde till att många valde att flytta ifrån dessa områden bara ett par år 

efter att de färdigställts. De som blev kvar var ofta mer socialt utsatta personer vilket ledde till sociala 

problem och segregation i områdena (Wedin, 2014). Under 1980-talet gjordes försök att vända 

utvecklingen genom fysik upprustning utan några större resultat. Istället tog förfallet ny fart i många 

miljonprogramsområden under 1990-talet. De åtgärder som sattes in under perioden får ofta kritik för att 

vara kortsiktiga och inte involvera de boende i området (Blomé, 2010). Den stora andelen invånare med 

sociala problem och boendetätheten ledde till ökat slitage och förfall av fastigheterna och områdena. Den 

ökade segregationen och förslumningen av vissa miljonprogramsområden i främst storstadsregionerna har 

fortsatt in på 2000-talet. Detta har i många fall lett till ökad kriminallitet och en ökad känsla av otrygghet 

för de boende i områdena. För att motverka utvecklingen och öka attraktiviteten på områdena kommer 

det krävas stora investeringar och upprustningar från fastighetsägarnas sida. Fastighetsägarna bedöms 

spela en stor roll i arbetet kring ökad trygghet då undanskymda platser i fastigheterna som ej är tillslutna 

kan bli grogrund för kriminalitet (Levander, 2015). 

 

Samtidigt som fastigheterna i områden har varit utsatta för ett stort slitage och eftersatt underhåll har 

också de tekniska installationerna använts under 40-50 år och börjar i stor utsträckning bli uttjänta. 

Installationerna är i dåligt skick men också föråldrade vilket innebär att de inte lever upp till nuvarande 

krav på säkerhet och prestanda och behöver bytas ut. Det har även skett en förändring av kraven från 

samhället. Idag finns krav på sanering av PCB och asbest samt högre krav på tillgänglighet för 

funktionshindrade (SABO, 2009). Husen under miljonprogrammen byggdes till stor del också innan 

oljekrisen på 1970-talet vilket innebär att de ofta slukar mycket energi och behöver genomgå stora 

energieffektiviseringar som t.ex. tilläggsisolering och byten av fönster (Formas, 2012). 

 

Ett annat problem i dessa områden är att människor idag har andra krav på den estetiska utformningen på 

byggnaderna och området i stort. För att öka invånarnas välbefinnande och attraktiveten på 
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miljonprogramsområdena genom att de upplevs som mer moderna och mindre enformiga, behöver 

fastighetsägarna också investera i en förbättrad och mer modern estetisk omgivning (Olsson, 2010).   

Enligt en sammanställning gjord av Formas har dock 200 000 lägenheter i miljonprogramsområden 

registrerats som moderniserade samt i bra skick. Många fastigheter fick rötskador i fönstersnickerierna och 

hade tekniska brister hos vissa platta tak, vilket gjorde att dessa fastigheter åtgärdades tidigt. Även 

utemiljöerna har i många fall genomgått kraftiga förbättringar genom åren. Detta överskuggas ofta av 

uppmärksamheten kring problemen i dessa områden (Formas, 2012). 

 

Ytterligare en dimension är diskussionen kring hur kostnadseffektivt olika ägarkategorier kan genomföra 

investeringar. I (Borg & Lind, 2006) genomfördes intervjuer med olika ägarkategorier och det 

konstaterades att de allmännyttiga bolagen kände sig missgynnade på grund av LOU som skapar 

merkostnader och besvär vid större investeringar. Skillnaden i förutsättningar mellan allmännyttan och 

privata aktörer verksamma kring Järvafältets miljonprogramsområden konstateras även i samtal med 

Svenska Bostäder. Det finns en skillnad i kostnad för omfattande renoveringar mellan allmännyttan och 

privata aktörer i området (Mattsson, 2015). 

 Analyser över fastighetsekonomisk lönsamhet 4.2

En av de första studierna som gjordes enligt en kostnadsmodell är (Eriksson, 1995) där det så kallade 

Valstaprojektet som genomfördes med start 1990 analyserades. Projektet innebar en kombination av 

teknisk upprustning och sociala insatser och därmed påstås projektet vara banbrytande i och med det 

angrep problematiken med nedgångna bostadsområden ur två infallsvinklar. I (Blomé, 2010) redovisas en 

analys på företagsnivå kring effekter av relationsförvaltning inom Stena Fastigheters bestånd i Fisksätra. 

Studien bygger på jämförelse med referensområdet Lindängen i Malmö där en mer traditionell 

förvaltningsmodell använts och kostnader för olika delar av förvaltningen har jämförts och utvärderats. 

Resultatet av analysen tyder på att området med större investeringar i relationsförvaltning som exempelvis 

husvärdar och sommarjobb för ungdomar i området genererar lägre förvaltningskostnader avseende vissa 

parametrar så som klotter och utvändig förstörelse. Dock bör det betonas att analysen inte jämför 

kostnader över tid och det är därför inte möjligt att utvärdera sambandet mellan specifika åtgärder och 

lägre kostnader. Men analysen ger en beskrivning av möjliga tillvägagångssätt för att uppnå förbättrade 

hyresgästrelationer och ökad trivsel (Blomé, 2010). 

 

I Lind & Lundström, (2008) presenteras en kombination av företagsekonomisk- samt samhällsekonomisk 

analys av Gårdstensbostäders upprustning. Analysen har skett i två steg där den företagsekonomiska 

analysen inte påvisat lönsamhet men att den senare analysen tyder på samhällsekonomiska vinster. 

Författarna hävdar även att sannolikheten för en lönsam investering minskar om investeringarna endast är 

av byggnadsteknisk typ. Däremot att en bredare åtgärdsplan med systematiska sociala åtgärder ökar 

chanserna för att skapa lönsamma investeringar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Analysen som 

presenteras bygger på en översiktlig investeringskalkyl där investeringar mäts mot värdeökningen av 

bolaget. Utöver detta analyseras samhällsekonomiska effekter och slutsatsen från denna analys är att 

investeringarna är lönsamma ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, främst på grund av 

sysselsättningseffekten där minskad arbetslöshet genererar stora intäkter till samhället. Under 2014 gjordes 

en uppdatering av denna analys där det konstaterades att den fastighetsekonomiska lönsamheten var 

betydligt bättre än den som presenterades i den ursprungliga rapporten. Detta grundar sig i att den 

förlängda kalkylperioden medför utökat eget kapital för bostadsbolaget i form av ökade fastighetsvärden 

(Lind, 2014). 
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Ytterligare ett arbete där denna typ av investeringar diskuteras är rapporten ”Ekonomiska effekter 

relaterade till åtgärder i bostadsområden” där författaren analyserat delar av MKB:s bestånd i Rosengård, 

Malmö. Analysen i Rosengård bygger även den på en jämförelse mellan bostadsområdet Herrgården och 

de två referensobjekten Törnrosen och Örtagården, samtliga belägna i Rosengård Malmö. Delar av 

fastighetsbeståndet i Herrgården hade under de senaste 15 åren bytt fastighetsägare ett flertal gånger och 

fastigheterna bedömdes ha ett mycket stort eftersatt underhåll, dels på grund av de olika ägarbytena vilket 

omöjliggjort långsiktiga insatser. Under 2006 exproprierade Malmö stad genom det kommunala 

fastighetsbolaget 294 lägenheter fördelade på 6 olika fastigheter i Herrgården. Målet var att visa på att 

åtgärder kan vara lönsamma och att därigenom motivera andra fastighetsägare att öka insatserna för 

underhåll. I (Blomé, 2009)  presenteras en jämförelse av kostnaderna mellan ett socialt fungerande och ett 

icke socialt fungerande bostadsområde. Resultatet visar på att ett socialt belastat bostadsområde med hög 

drift och underhållskostnad kan spara 16 % av den årliga kostnadsmassan för drift och underhåll om 

åtgärderna genomförs.  

 

Delar av de investeringar som genomförts i dessa exempel är insatser av social typ. Uttrycket CSR 

”Corporate Social Responsibility” är ett uttryck som använts flitigt och framförallt har det varit kopplat till 

marknadsföring och hur företag uppfattas utifrån. I (Blomé, 2012) appliceras uttrycket på bostadsföretag 

som äger fastigheter i socialt utsatta områden och genomför denna typ av investeringar. Rapporten pekar 

på hur CSR kan vara lönsamt ur olika företagsaspekter och resultatet härstammar från tidigare studier som 

är kopplade till CSR.  

 Samhällsekonomisk analys 4.3

Vid sidan av de investeringsanalyser som applicerats på olika miljonprogramsområden och presenterats 

ovan finns det även exempel på studier där ett än bredare spektrum av åtgärder diskuterats, där åtgärder 

som kan tyckas mer okonventionella ur ett företagsperspektiv analyserats. Lönsamhet kopplat till sociala 

åtgärder har diskuterats inom forskningen men resultatet har ofta värderats utifrån förändring av 

driftkostnader, så som i analyserna för Fisksätra, Herrgården och Gårdsten. Även om den sistnämnda 

analysen över Gårdsten senare utvidgades betydlig till att omfatta ett större samhällsperspektiv.  

Metoden där investeringars lönsamhet mäts utifrån framtida kostnadsbesparingar kan möjligtvis vara för 

snäv och medföra att forskningen bortser från lönsamhet som inte syns i driftnettot. Kanske är det så att 

åtgärder för att minska socialt utsatthet i bostadsområden kan minska kostnader för hela samhället, och 

hur skulle denna hypotes i så fall kunna testas.  

 

I utvärderingen som gjordes av investeringarna i Hovsjö konstaterades att åtgärder för att minska 

arbetslöshet är ett effektivt sätt att bryta en negativ spiral i marginalisering för människor som växer in i 

ett djupare utanförskap. Problemet illusteras i bilden nedan: 
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Figur 1: Spiraleffekter av marginalisering 

 
(Nilsson & Lundmark, 2012, s. 24) 
 

Den negativa effekten kan vara självförstärkande och accelererande i en negativ spiral likt illustrationen 

ovan. Vinsterna av åtgärder kan vara måttliga men utan åtgärder kan de ekonomiska och sociala effekterna 

vara betydlig mer omfattande och delvis kroniska. I rapporen konstateras även att om inget görs blir 

tillståndet inte stabilt utan istället utgörs scenariot av en brant nedförsbacke. Detta medför att åtgärder 

krävs för att få området som helhet att utvecklas positivt (Nilsson & Lundmark, 2012). 

 

I rapporten görs en uppdelning på vinsterna för samhället med utgångspunkt i kapitalbegreppet med tre 

typer av kapital;  

 

 Ekonomiskt kapital – Pengar, bankmedel, investeringar och krediter 

 Humankapital – Utbildning, färdigheter, uppfostran, smak etc. 

 Socialt kapital. – Tillgång på relationer och nätverk 

 

Lyckade åtgärder för ökad sysselsättning bedöms inte endast ge ökat ekonomiskt kapital utan även ge 

positiva effekter för samhället i form av ökat kapital i de övriga kategorierna. Möjlighet till jobb ger 

utbildning samt att människor får möjlighet att nätverka och skaffa kontakter (Nilsson & Lundmark, 

2012). Många uttryck har skapats kring forskningen inom det socioekonomiska fältet. ”Neighbourhood 

effects” är ett uttryck som används för att förstå hur områdets karaktär påverkar de boende både i negativ- 

samt positiv riktning. Företeelsen och teorin kring detta redovisas bland annat i Galster, (2012). En 

utveckling av begreppet på den svenska bostadsmarknaden med en betydligt vidare tolkning av uttrycket 

redovisas i Hedberg & Tammaru, (2010), där diskuteras ”Neighbourhood effects” kopplat till 

arbetsmarknaden och sysselsättning. Studien är intressant ur det perspektivet att ett tidigare arbete kopplat 

till investeringar i utsatta områden visar att sysselsättning är en av de viktigaste faktorerna för 

samhällsekonomisk lönsamhet (Lind & Lundström, 2008). Resultatet bedöms även följa makroekonomisk 

teori där ökad sysselsättning bidrar till ökad konsumtion och vidare i en positiv spiral. 
 

Det råder en stor variation kring hur mycket boendeinflytande som finns inom olika 

miljonprogramsområden, vilket Boverket slår fast i rapporten ”Boendeinflytande i praktiken”. I rapporten 

ges även exempel på områden som anses vara föredömen och där de boende har stor påverkan på deras 

boendesituation. Individers frustration över att inte kunna påverka sin egen livssituation inom vissa socialt 

utsatta bostadsområden har visast sig tydligt och även uppmärksammats i media under de senaste åren. I 

rapporten från Boverket nämns bland annat engagemang och delaktighet som två viktiga faktorer för att 

skapa en bättre samhällsutveckling inom ett socialt utsatt område. I rapporten fastslås även att 
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engagemang från de boende är viktigt utifrån fastighetsägarens perspektiv och därmed knyts relationen 

mellan samhällsekonomisk och företagsekonomisk lönsamhet återigen samman (Boverket, 2010). 

 Marknadsmässighet hos de kommunala allmännyttiga 4.4

bostadsbolagenbolagen  

I januari 2011 trädde lag 2010:879 angående allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft. Detta 

innebär att de allmännyttiga bolagen skall agera enligt affärsmässiga principer samt tillämpa 

marknadsmässiga avkastningskrav. Avsikten är delvis också att förtydliga definitionen av vad som är ett 

allmännyttigt bostadsbolag. (Lindén & Forslund, 2014). Syftet bedöms även vara konkurrensneutralitet 

och att säkerställa att konkurrens mellan allmännyttiga och privata aktörer på en marknad inte snedvrids. 

Utgångspunkt för marknadsmässigt avkastningskrav skall tas hos aktörer verksamma på marknaden med 

ett långsiktigt ägarperspektiv (Nordlund, 2014). Tolkningen bekräftas i ytterligare källor; ”Att agera 

affärsmässigt är att agera som ett långsiktigt privat företag skulle agera i motsvarande situation” (Lind & 

Lundström, 2011, s. 7). Ett exempel som i rapporten bedöms strida mot kravet på marknadsmässighet är 

det s.k. pakettänkandet som kan finnas vid investeringar där fler åtgärder paketeras även om delar av de 

ingående åtgärderna inte är lönsamma. Olönsamma åtgärder får inte gömmas bland andra även om det 

totala avkastningskravet kan bedömas som marknadsmässigt (Lind & Lundström, 2011).  

 

I Lind och Lundström (2011) görs dessutom en tolkning av lagstiftningen kring hur marknadsmässighet 

och allmännyttigt syfte ska samverka. Författarna konstaterar att kraven på affärsmässighet och 

allmännyttigt syfte måste var uppfyllda samtidigt. Det går således inte att göra avkall på det ena för att 

uppnå det andra. Dock konstateras samtidigt att marknadsmässighet inte är synonymt med 

vinstmaximerande. Detta medför att det är långt ifrån självklart att en investering som framstår som 

lönsam för ett allmännyttigt bolag automatiskt faller sig som en naturlig investering för en privat 

fastighetsägare.  

 

Kravet på strikt marknadsmässighet skapar frågor kring samhällsansvar och huruvida investeringar kan 

motiveras med att åtgärden har samhällsekonomiska effekter för kommun och samhället som helhet. Den 

tolkning som görs i Lind & Lundström, (2011) är att en åtgärd som inte är lönsam på fastighetsnivå inte 

kan motiveras med hänvisning till att den är samhällsekonomiskt lönsam. Att dra skiljelinjen och avgöra 

vad som är affärsmässigt agerande eller ej kan vid en första anblick verka enklare än vad det är. Som 

tidigare nämnts finns det företag som är mycket aktiva när det gäller CSR (Corporate Social 

Responsibility), även inom ”community related CSR” som beskriver hur företag bidrar till lokalsamhället 

där verksamhet bedrivs (Nilsson & Lundmark, 2012). Ett företag som bidrar med resurser till detta 

ändamål kan inte automatiskt anses frångå affärsmässighet, det kan bidra till lönsamhet för företaget på 

sikt (Lind & Lundström, 2011). Även privata fastighetsägare har lagt resurser på investeringar i sociala 

åtgärder kring Järva vilket kan ses som ett bidrag till områdets långsiktiga utveckling (Privat 

fastighetsägare, 2015). En fråga som dyker upp i anknytning är hur ett allmännyttigt bolag ska skilja på 

vilka investeringar som faller in under CSR samt räknas som affärsmässiga och vilka som inte gör det. En 

motivering till CSR kan vara att förbättra varumärket och företagets rykte bland befintliga samt potentiella 

kunder (Lind & Lundström, 2011). Det går här att dra parallellen till det arbete som Svenska Bostäder 

genomfört kring Järva där stort fokus har varit på att förbättra ryktet och relationen till boende i området 

(Mattsson, 2015).  
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Boverket har i Lindén & Forslund, (2014) genomfört en studie av hur lagändringen påverkat de 

allmännyttiga bolagens agerande. I rapporten konstateras följande: 

 

 De flesta bolagen anser ej att lagen påverkat ägaren att ändra ägardirektiven. 

 42 % av de tillfrågade bolagen anser att man till följd av lagen ökat andelen standardhöjande 

åtgärder. 

 Boverket konstaterar: ”Eftersom standardhöjande åtgärder gör det möjligt att höja hyran, på ett 

sätt som inte kan göras vid rent underhåll, så kan lagen innebära att fler hyresgäster får påtagligt 

högre hyra än om lagen inte tillkommit” (Lindén & Forslund, 2014, s. 11)  

 

Det är även intressant hur parterna på hyresmarknaden ser på allmännyttans affärsmässighet. 

Hyresgästföreningen har hävdat att de kommunala bostadsbolagen redan idag arbetar affärsmässigt. 

Vidare har Lind & Lundström, (2011) citerat Hyresgästföreningen ”I förarbetena till lagtexten står också 

att de kommunala bostadsbolagen inte tillkommit för att skapa vinster utan för att tillgodose ett 

allmännyttigt ändamål. I den meningen är det allmännyttiga syftet överordnat andra aspekter. Det här 

betyder i klartext att det affärsmässiga kommer i andra hand efter både det allmännyttiga syftet och det 

bostadsförsörjningsansvar varje kommun har, betonar Barbro Engman” (Lind & Lundström, 2011, s. 34). 

Författarna till rapporten konstaterar att det är skillnad på att ”stå på egna ben” utan särskilda stöd från 

ägaren och att bedriva verksamheten affärsmässigt utan att snedvrida konkurrensen gentemot privata 

bolag (Lind & Lundström, 2011).  
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 OMRÅDESBESKRIVNING 5

I detta avsnitt presenteras socioekonomiska parametrar och hur dessa har förändrats under de senaste åren 

för respektive område. Syftet med detta avsnitt är att redovisa hur utvecklingen sett ut inom respektive 

områden samt jämföra med utvecklingen inom Stockholms stad som helhet. Uppgifterna i detta avsnitt 

bygger på data från Statistik om Stockholm vilket sammanställts av Sweco. Data presenteras på områdesnivå 

enligt stadens områdesdatasystem (ODS) och uppgifter har således erhållits för samtliga bostadsområden 

som omfattats av analysen. Tidsperioden som studerats sträcker sig från 2008 till 2013 alternativt 2014 

beroende på vilket som är det senaste helåret där statistik kunnat erhållas (Stockholm Stad, 2014). 

 Befolkningstillväxt 5.1

I tabell nedan redovisas befolkningsförändring för de olika områdena. 

 
Tabell 1: Befolkning per område 

Befolkning 
( antal) 2004 2009 2014 2023* 

Årlig tillväxt 

2004-2014 

Bedömd årlig tillväxt  

2014-2023* 

Akalla 8 157 8 144 8 627 8 910 0,56 % 0,36 % 

Husby 11 532 11 380 12 108 12 322 0,49 % 0,19 % 

Rinkeby 15 613 15 084 16 066 17 606 0,29 % 1,02 % 

Tensta 17 130 17 747 18 863 20 825 0,74 % 0,78 % 

Stockholm 765 044 829 417 911 989 1 047 225 1,77 % 1,55 % 

*Bedömd förändring enligt Stockholms Stads befolkningsprognos 

 

Befolkningstillväxten bedöms avta för både Akalla och Husby men tillta för Rinkeby och Tensta som 

genomsnitt under nästkommande 9 år. Det bör tilläggas att nettoökningen av befolkning varierat kraftigt 

från år till år under den senaste 10-årsperioden. Både Rinkeby och Husby har haft stora negativa 

förändringar kring flera hundra personer på årsbasis under delar av perioden. 

 Arbetslöshet 5.2

Tabellen nedan visar arbetslöshet och förvärvsarbetande befolkning för respektive område. Informationen 

är hämtad från Stockholm stads statistikportal ”Statistik om Stockholm”. (Stockholm Stad, 2014) 

 
Tabell 2: Arbetslöshet per område 

 Andel arbetslöshet* 

(öppet arbetslösa 20-64 år) 

Förvärvsarbetande nattbefolkning** 

(20-64 år)  

2011 2013 Δ 2011 2013 Δ 

Akalla 
6,1 % 6,3 % 0,2 % 65 % 66 % 1,0 % 

Husby 
8,7 % 7,7 % -1,0 % 55 % 57 % 2,0 % 

Rinkeby 
10,7 % 10,5 % -0,2 % 46 % 48 % 2,0 % 

Tensta 
9,8 % 10,0 % 0,2 % 51 % 53 % 2,0 % 

Stockholm 
3,3 % 3,1 % -0,2 % 77 % 78 % 1,0 % 

* Arbetslöshet mätt som öppet arbetslösa som andel av total befolkning under oktober månad enligt arbetsförmedlingens 
definition av arbetslöshet. 
** Andel förvärvsarbetande boende i området (innehar utbetald lön under månaden) som andel av total befolkning under oktober 
månad. 
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Tabellen visar att det inte skett särskilt stor förändring vad gäller arbetslöshet mellan 2011 – 2013 för 

Akalla, Rinkeby och Tensta. Men för Husby har arbetslösheten minskat med en procentenhet för samma 

period, vilket är betydligt mer än för kommunen som helhet under den undersökta perioden Motsvarande 

ökning syns på andelen förvärvsarbetande vilket tyder på att en större andel av befolkningen innehar lön. 

De resterende procentenheterna utöver summan av andelen öppet arbetslösa och förvärvsarbetare 

bedöms inneha annan ersättning eller deltar i sysselsättningsprogram. 

 Medelinkomst 5.3

 
Tabell 3: Medelinkomst per område 

 Andel som saknar inkomst Medelinkomst* (kr) Andel med inkomst över 320 000 kr 

2007 2013 ∆% 2012 2013 ∆% 2007 2013 ∆% 

Akalla 
10,8 % 10,6 % -0,20 % 249 500 249 700 0,08% 14,5 % 22,2% 7,70% 

Husby 
18,7 % 15,9 % -2,80 % 208 900 212 300 1,63% 8,1 % 14,6 % 6,50% 

Rinkeby 
22,7 % 20,9 % -1,80 % 178 400 181 100 1,51% 4,0 % 8,6 % 4,60% 

Tensta 
21,7 % 18,1 % -3,60 % Saknar underlag 196 600 - 5,9 % 11,3 % 5,4 % 

Stockholm 
7,8 % 7,7 % -0,10 % 348 200 355 800 2,18% 28,6 % 39,9 % 11,30% 

* Medelinkomst i åldersgruppen 20-64 år 

Data tyder på att andelen av befolkningen som saknar inkomst har minskat för samtliga områden, 

ökningen av höginkomsttagare bedöms som mycket positiv för området även om andelen inte ökat i lika 

stor utsträckning som staden som helhet. Positivt är även att medelinkomsten för Husby samt Rinkeby 

ökat med över 1,5 % på årsbasis mellan 2012 och 2013. 

 Utbildningsnivå 5.4

Tabellen nedan visar utbildningsnivå hos befolkningen i respektive område. 

 
Tabell 4: Utbildningsnivå per område 

(%) Grundskola Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Saknar uppgift 

2007 2013  ∆% 2012 2013 ∆% 2007 2013 ∆% 2007 2013 ∆% 

Akalla 
24% 22% -2% 42% 40% -2% 30% 33% 3% 4% 5% 1% 

Husby 
28% 28% -1% 38% 38% 0% 26% 28% 2% 8% 7% -2% 

Rinkeby 
40% 40% 0% 32% 32% 0% 16% 18% 2% 12% 10% -2% 

Tensta 
36,7% 33,9% -2,8% 35,1% 34,4% -0,7% 18,3% 22,6% 4,3% 9,8% 9,0% -0,8% 

Stockholm 
16% 14% -3% 35% 33% -2% 46% 50% 5% 3% 3% 0% 

* Högsta utbildningsnivå hos befolkning i åldersgruppen 16-74 år. 

 

Utbildningsnivån mäts som andel av befolkningen som innehar en viss utbildningsnivå. Statistik visar att 

utbildningsnivån ökat sedan 2007 inom samtliga områden och störst förändring har skett i Tensta. Dock 

har den inte ökat i samma utsträckning som för Stockholms stad som helhet. 
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 Ekonomiskt bistånd 5.5

Tabellen nedan  visar jämförelse av ekonomiskt bistånd mätt som antal hushåll med bistånd samt total 

summa bistånd för stadsdelen Rinkeby-Kista. 
 

Tabell 5: Ekonomiskt bistånd per område 

 Antal hushåll med bistånd  Summa ekonomiskt bistånd (tkr) 

2007 2013 ∆% 2007 2013 ∆% 

Kista-Rinkeby Stadsdel 
2 939 2 293 -22,0% 156 446 150 769 -3,6% 

Andel av Stockholms stad (%) 
15,9%* 14%* -1,9% 17,0% 15,6% -1,4% 

Spånga-Tensta 
1 952 1 706 -13% 103 223 111 458 8,0% 

Andel av Stockholms stad (%) 
10,6%* 13,8% 3,2% 11,2% 11,5% 0,3% 

Stockholm 
18 472 16 586 -10,3% 920 292 969 116 5,3% 

Källa: Stockholms stads årsrapport över ekonomiskt bistånd 2013  

* Mätt som andel av det totala antalet hushåll med bidrag i kommunen  

 

Statistik har inte återfunnits per område, däremot finns statistik uppdelat per stadsdelsförvaltning. 

Statistiken visar att det ekonomiska biståndet minskat både sett till antal hushåll med bistånd samt den 

totala summan av utbetalda bidrag för stadsdelen Rinkeby-Kista samt Spånga-Tensta. Spånga-Tensta 

stadsdelsförvaltning innefattar 6 områden varav Tensta är det enda som innefattas i analysen. Uppgifter 

för hela stadsdelen bedöms därför inte som helt representativt för Tensta och osäkerheten kring hur 

uppgifterna speglar utvecklingen för det specifika området är stor. 

 

Intressant är att andelen hushåll även minskat som andel av det totala antalet hushåll med bidrag i 

kommunen. År 2007 stod Rinkeby-Kista för 16 % av antalet hushåll med bidrag i kommunen och fram till 

2013 har denna andel sjunkit till 14 %. För Spånga-Tensta är utvecklingen motsatt och andelen 

biståndstagare har ökat mer än för staden som helhet. 

 Boende 5.6

Tabellerna nedan visar jämförelse mellan åren 1990 samt 2013 och förändringen mätt som procentenheter 

redovisas. Fördelning av beståndet av flerbostadshus görs i kategorierna allmännyttiga bolag, privata ägare 

samt bostadsrättsföreningar.  

 
Tabell 6: Andel bostäder per ägarkategori 1990 & 2013 

 1990 2013 

Allmännyttan Privat ägare Brf Allmännyttan Privat ägare Brf 

Akalla 
50 % 0 % 50 % 21,4% 0% 78,6% 

Husby 
69,6 % 11,3 % 19,1 % 48,5% 29,7% 21,8% 

Rinkeby 
79,5 % 18,9 % 1,6 % 57,6% 42,4% 0,0% 

Tensta 
65,1 % 8,1 % 26,8 % 34,0 % 38,2 % 27,8 % 

Stockholm 
34,2 % 41,3 % 24,5 % 17,0 % 27,8 % 55,2 % 

 

  



 

34 

 

 

Tabell 7: Förändring andel bostäder per ägarkategori 

 ∆% 1990-2013* 

Allmännyttan Privat ägare Brf 

Akalla 
-28,6 % 0% 18,6 % 

Husby 
-21,1 % 18,4 % 2,7 % 

Rinkeby 
-21,9 % 23,5 % -1,6 % 

Tensta 
-31,2 % 30,1 % 1,0 % 

Stockholm 
-17,2 % -13,5 % 30,7 % 

* Förändring i antal procentenheter mellan 1990 till 2013 inom respektive kategori 

 

Ägarstrukturen för bostäder har förändrats kraftigt för de fyra områdena under de senaste 25 åren. 

Allmännyttan har sålt stora delar av bestånden i samtliga områden sedan 1990, dels genom omvandling till 

bostadsrätter men även försäljningar till privata fastighetsägare. Minskningen av det allmännyttiga 

beståndet har varit större runt Järva jämfört med Stockholm som helhet, dock har privata ägare förvärvat 

en stor del av hyresfastigheterna vilket går emot den långsiktiga trenden för Stockholm totalt sett.  

 NKI-mätning 5.7

Enkäten skickas ut till en tredjedel av hyresgästerna varje år inom Svenska Bostäders bestånd och under 

2014 besvarades enkäten av 58,9 % av de tillfrågade. NKI-mätning för området redovisas i tabell nedan.  

 
Tabell 8: Svenska Bostäders NKI-mätning per område 

Område 2011 2012 2013 2014 ∆ 2011-2014*  

Akalla 75,8 % 82,6 % 84,5 % 86,2 % 10,4 

Husby 76,4 % 82,9 % 80,1 % 82,4 % 6 

Rinkeby 83,4 % 85,5 % 84,7 % 84,8 % 1,4 

Tensta 76,5 % 78,2 % 81,5 % 82,0 % 5,5 

Hela beståndet 78,2 % 80,7 % 81,6 % 83,8 % 5,6 

* Avser förändring i antal procentenheter mellan 2011 och 2014 (NKI-mätning Järva, 2015) 

 

Pågående renoveringar av denna omfattning bör påverka NKI negativt men trots den påverkan som 

ombyggnationer medför på hyresgästen har NKI-mätningarna utvecklats positivt för samtliga områden. 

Nedan kommenteras resultatet mer specifikt per område. 

 Akalla 5.7.1

Utvecklingen för området har varit stark under de senaste fyra åren och Akalla har passerat genomsnittet 

för hela beståndet. Nystad 7 var den första fastigheten i Akalla som genomgick en omfattande renovering 

inom ramen för projektet Hållbara Järva och inflyttning skedde under augusti 2012. Det är därför 

intressant att se utvecklingen av NKI kopplat till att fastigheterna Nystad 7 – 12 delvis har och kommer 

att fortsätta renoveras successivt fram till 2018. 

 Husby 5.7.2

Utvecklingen för området har totalt sett ökat under de senaste fyra åren men ligger fortfarande under 

genomsnittet för hela beståndet. En kraftig ökning i NKI skedde under 2012 då resultatet var över medel 



 

35 

 

 

för hela beståndet. Efter en negativ utveckling 2013 har resultaten återigen vänt till en positiv utveckling 

under 2014. De första ombyggnationerna i Husby färdigställdes redan 2011 men andelen bostäder som 

renoverats av hela beståndet bedöms fortfarande som liten, det är därför svårt att utläsa hur 

renoveringarna påverkat NKI-mätningarna under de senaste åren. Det bör dock poängteras att NKI ökat 

med 6 procentenheter sedan 2011 vilket är en mycket positiv utveckling. Hela beståndet i Husby bedöms 

vara renoverat omkring 2020 enligt den tidplan som erhållits av Svenska Bostäder. 

 Rinkeby 5.7.3

Utvecklingen för området har totalt sett ökat under de senaste fyra åren om än marginellt. NKI-mätningen 

för Rinkeby har legat över medel för hela beståndet under de senaste fyra åren. De första 

ombyggnationerna i Rinkeby färdigställdes redan 2011 men andelen bostäder som renoverats är 

fortfarande liten jämfört med hela beståndet i området, det är därför svårt att utläsa hur renoveringarna 

påverkat NKI-mätningarna under de senaste åren. Hela beståndet i Rinkeby bedöms vara renoverat 

omkring 2023 enligt den tidplan som erhållits av Svenska Bostäder. 

 Tensta 5.7.4

Utvecklingen för området har varit stark under de senaste fyra åren och utvecklats i linje med Svenska 

Bostäders bestånd som helhet. NKI för området låg 2014 1,6 procentenheter under snittet för beståndet 

vilket är intressant då det är det område där det genomförts minst åtgärder hitintills. Detta medför att det 

bör finnas potential för att kunna höja NKI för området ytterligare efter att en större andel renoveringar 

färdigställts. 

 Kötider för hyreslägenheter 5.8

I detta avsnitt presenteras köstatistik från Stockholms Stads bostadförmedling för respektive område 

under perioden 2006-2014. Statistiken bygger på antal lägenheter som förmedlas av bostadsförmedlingen 

per område. 

 Akalla 5.8.1

Tabell 9: Statistik kring omflyttning och kötider i Akalla 

Område Akalla 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antal omflyttningar (antal lgh) 32 48 5 62 43 29 77 92 110 

Totalt bestånd (antal lgh) 1206 1206 1111 978 786 786 786 786 786 

Andel omflyttningar (%) 2,7% 4,0% 0,5% 6,3% 5,5% 3,7% 9,8% 11,7% 14,0% 

Kötid (medel i antal år) 5,66 5,21 5,40 4,81 4,56 5,45 4,82 5,11 7,23 

Kötid (medel Stockholm) 6,30 6,68 5,90 5,88 6,28 6,91 7,17 7,71 7,90 

Data: (Bostadsförmedling, 2015) 

 

Sammanställningen visar att kötiden för hyreslägenheter i Akalla varit förhållandevis konstant under de 

senaste nio åren men att den ökat drastiskt under 2014. En möjlig förklaring kan vara att efterfrågan ökar i 

och med att lägenheterna renoveras. Det krävs dock mer detaljerad data på fastighetsnivå samt en längre 

mätperiod för att fastställa orsak till förändringen. Höghusen i Akalla som i dagsläget utgör en stor del av 

hyreslägenheterna i Akalla är generellt sett av mindre storlek jämfört med beståndet i Stockholm som 

helhet. Detta kan förklara varför omflyttningen är högre samt kötiden historiskt sett varit lägre än 
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Stockholm som helhet. Förändringen i kötid på årsbasis är i linje med Stockholm som helhet och under 

2014 var den genomsnittliga kötiden för att få en hyresbostad i Akalla 7,23 år vilket kan jämföras med 

snittet för Stockholm på 7,90 år. 

 Husby 5.8.2

Tabell 10: Statistik kring omflyttning och kötider i Husby 

Område Husby 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antal omflyttningar (antal lgh) 140 148 38 147 157 147 265 97 125 

Totalt bestånd (antal lgh) 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2369 2369 2369 

Andel omflyttningar (%) 6,1% 6,4% 1,6% 6,4% 6,8% 6,4% 11,2% 4,1% 5,3% 

Kötid (medel i antal år) 4,50 4,49 4,87 4,26 4,91 5,39 6,00 6,67 7,42 

Kötid (medel Stockholm) 6,30 6,68 5,90 5,88 6,28 6,91 7,17 7,71 7,90 

Data: (Bostadsförmedling, 2015) 

 

Sammanställningen visar att kötiden för hyreslägenheter i Husby ökat kraftigt och framförallt under de 

senaste fyra åren. Snittet för kötid i Husby har ökat med 65 % på åtta år vilket kan jämförasmed ökningen 

för Stockholm Stad som helhet på 25%. Detta har medfört att medelkötiden mellan Husby och 

Stockholms Stad totalt sett endast skiljer 0,42 år under 2014, motsvarande siffra under 2006 var 1,8 år 

vilket tyder på en stärkt efterfrågan av boende i Husby under de senaste åren.  

 

Omflyttningshastigheten i beståndet har sjunkit något de senaste två åren och ligger under 2014 omkring 

5,3 % , historiskt sett har omflyttningen varit 1,5 procentenheter lägre än Stockholm Stad som helhet 

beräknat på snittet för de senaste 9 åren. Det är svårt att dra allt för säkra slutsatser från det underlag som 

analyserats men vi bedömer ändå att efterfrågan relativt utbud ökat för Husby vilket är intressant ur det 

perspektivet att det genomförts stora åtgärder i området. 

 Rinkeby 5.8.3

Tabell 11: Statistik kring omflyttning och kötider i Rinkeby 

Område Rinkeby 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antal omflyttningar (antal lgh) 169 117 155 139 133 145 192 183 109 

Totalt bestånd (antal lgh) 2929 2929 2928 2928 2928 2950 2950 2953 2953 

Andel omflyttningar (%) 5,8% 4,0% 5,3% 4,7% 4,5% 4,9% 6,5% 6,2% 3,7% 

Kötid (medel i antal år) 4,27 4,49 3,92 3,79 4,44 5,33 5,21 5,82 7,55 

Kötid (medel Stockholm) 6,30 6,68 5,90 5,88 6,28 6,91 7,17 7,71 7,90 

Data: (Bostadsförmedling, 2015) 

 

Sammanställningen visar att kötiden för hyreslägenheter i Rinkeby ökat under de senaste åren och för 

2014 är medelkötiden för en hyresrätt 7,55 år vilket kan jämföras med snittet för Stockholms Stad på 7,90 

år. Utvecklingen följer ett mönster som liknar trenden för Husby men om än något kraftigare. Snittet för 

omflyttning under de senaste nio åren har varit 5,1 % och trenden är något stigande. Siffran kan jämföras 

med snittet för Stockholm Stad som helhet på 7,5 % vilket innebär att omflyttningen i Rinkeby generellt 

sett är lägre. En stigande kötid relativt kötiden för Stockholms bostadsförmedling som helhet tyder på en 

stärkt efterfrågan av hyresrätter i området. 
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 Tensta 5.8.4

Tabell 12: Statistik kring omflyttning och kötider i Tensta 

Område Tensta 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antal omflyttningar (antal lgh) 261 193 230 126 144 115 174 199 95 

Totalt bestånd (antal lgh) 3153 3171 2014 2014 1979 1979 1979 2030 2030 

Andel omflyttningar (%) 8% 6% 11% 6% 7% 6% 9% 10% 5% 

Kötid (medel i antal år) 2,64 2,74 3,01 3,37 3,76 4,72 5,21 5,54 6,94 

Kötid (medel Stockholm) 6,30 6,68 5,90 5,88 6,28 6,91 7,17 7,71 7,90 

Data: (Bostadsförmedling, 2015) 

 

Sammanställningen visar att kötiderna för lägenhet i Tensta ökat kraftigt under de senaste åren och total 

ökning mellan 2006 och 2014 motsvarar 4,3 år. Vilket är betydligt över snittet för Stockholm och kan vara 

ett tecken på ökad attraktivitet i området. Omflyttningen har i snitt varit 7,6 % för perioden vilket är i nivå 

med snittet för Stockholm kring 7,5 %. 

 Förändring kopplat till trygghet och kriminalitet 5.9

 Inledning och metod 5.9.1

Svenska Bostäder har tillsammans med Stockholms Stad genomfört årliga kartläggningar av 

boendeförhållanden runt Järva. Dessa sammanställningar  innehåller dels trygghetsmätningar i form av 

enkäter samt statistik kring antal anmälda brott. Syftet har varit att utvärdera genomförda åtgärder för att 

kunna effektivisera trygghetsarbetet samt identifiera kvarvarande problematik och de platser som upplevs 

otrygga i respektive bostadsområde (Malm, 2010). 

 

Nedan redovisas ett sammansdrag av brottsstatistik samt förändringen under de senaste nio åren samt en 

sammanfattning avseende slutsatser för respektive område. Dessa bygger på data från polisens register 

över anmälda brott under respektive år. Det är dock viktigt att poängtera att andelen anmälda brott 

bedöms som lägre i dessa områden jämför med Stockholm som helhet. Mörkertalet av brott som inte 

anmäls bedöms därför som stort och dessa inkluderas ej i statistiken nedan. Dessutom innehåller 

sammanställningen endast utvalda brottstyper vilka bedöms kunna påverkas av fastighetsägarna med olika 

förebyggande åtgärder. Brottstyper så som relateras till alkohol, narkotika, vapen, smuggling och 

trafikbrott har därför exkluderas (Malm, 2013). De anmälda brotten redovisas även på brottsplatskartor 

vilket medföra det på ett strukturerat sett går att identifiera utsatta platser (Malm, 2015).  
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 Akalla 5.9.2

Tabell 13: Sammanställning av brottsplatskartor för Akalla 

Brottstyp 2005 2009 2013 

Misshandel 25 32 33 

Biltillgrepp 24 17 13 

Tillgrepp av cykel 30 8 25 

Inbrott vind/källare 18 19 14 

Stöld ur motordrivet fordon 69 49 31 

Inbrott i bostad 5 55 22 

Rån utomhus 7 14 11 

Skadegörelse på motorfordon 23 27 14 

Totalt 201 221 163 

Källa: (Malm, Brottsplatskartor Järva 2005-2013, 2015) 

 

Sammanställningen visar att antalet anmälda brott totalt sett minskat inom de kategorier som analyserats 

mellan 2009 och 2013. Stöld, skadegörelse och inbrott har samtliga minskat och en intressant utveckling är 

att andelen inbrott i området minskat drastiskt sedan mätningen 2009.  

 Husby 5.9.3

Tabell 14: Sammanställning av brottsplatskartor för Husby 

Brottstyp 2005 2009 2013 

Misshandel 63 59 91 

Biltillgrepp 49 33 22 

Tillgrepp av cykel 10 9 11 

Inbrott vind/källare 3 15 12 

Stöld ur motordrivet fordon 158 39 44 

Inbrott i bostad 26 69 34 

Rån utomhus 15 26 16 

Skadegörelse på motorfordon 50 54 58 

Totalt 374 304 288 

Källa: (Malm, Brottsplatskartor Järva 2005-2013, 2015) 

 

Sammanställningen visar att andelen brott minskat under mätperioden. Stölder ur motorfordon har 

minskat drastiskt. Dessa brott är lokaliserade till de garage som finns i området och minskningen bedöms 

därför kunna härledas till någon säkerhetsåtgärd som vidtagits. Vidare har andelen inbrott i källare/vind 

minskat inom Svenska Bostäders bestånd men den har samtidigt ökat hos andra fastighetsägare. Den trend 

där andelen bostadsinbrott ökade under perioden 2006-2009 verkar ha vänt enligt statistiken för 2013. 

Antalet inbrott i bostad under 2013 är hälften så många som under 2009 vilket är en tydlig förbättring. 
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 Rinkeby 5.9.4

Tabell 15: Sammanställning av brottsplatskartor för Rinkeby 

Brottstyp 2005 2009 2013 

Misshandel 127 151 135 

Biltillgrepp 101 72 44 

Tillgrepp av cykel 26 18 7 

Inbrott vind/källare 38 38 15 

Stöld ur motordrivet fordon 218 66 100 

Inbrott i bostad 49 65 117 

Rån utomhus 29 39 49 

Skadegörelse på motorfordon 82 89 87 

Totalt 670 538 554 

Källa: (Malm, Brottsplatskartor Järva 2005-2013, 2015) 

 

Antalet brott har minskat sedan 2005 men har återigen stigit under de senaste åren. Inbrott i källare/vind 

samt brott kopplade till stöld  fordon har minskat mest under mätperioden. Däremot har antalet 

bostadsinbrott ökat successivt och kan härledas till en jämn fördelning över hela Rinkeby utan någon 

särskild koncentration till specifika fastighetsägare eller områden. Antalet rån och misshandelsfall har varit 

förhållandevis konstant men koncentrationen av brott i Rinkeby Centrum har minskat och brottsplatserna 

bedöms således inneha en större geografisk spridning.  

 Tensta 5.9.5

Tabell 16: Sammanställning av brottsplatskartor för Tensta 

Brottstyp 2005 2009 2013 

Misshandel 79 113 92 

Biltillgrepp 86 83 31 

Tillgrepp av cykel 33 16 10 

Inbrott vind/källare 31 13 11 

Stöld ur motordrivet fordon 139 74 95 

Inbrott i bostad 85 78 120 

Rån utomhus 50 28 51 

Skadegörelse på motorfordon 64 96 113 

Totalt 567 501 523 

Källa: (Malm, Brottsplatskartor Järva 2005-2013, 2015) 

 

Antalet brott har minskat sedan 2005 men har återigen stigit under de senaste åren. Inbrott i källare/vind 

samt brott kopplade till stöld av fordon har minskat mest under mätperioden. Däremot har antalet 

bostadsinbrott ökat successivt. Antalet rån och misshandelshar ej minskat men har samtidigt varierat 

kraftigt. Koncentrationen av brott i Tensta Centrum bedöms ha minskat och brottsplatserna har spridits 

ut mer över hela Tensta. En trend är att andelen brott i nordöstra delen av Tensta bedöms ha ökat kraftigt 

mellan 2009 till 2013.  
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 Statistik från BRÅ 5.9.6

Statistik över anmälda brott har erhållits från BRÅs databas över stadsdelsförvaltningen Rinkeby-Kistas 

geografiska område. Förändringen i antal brott i denna datamängd tyder på samma utveckling som 

redovisas i den trygghetsstudie som finns för respektive bostadsområde där andelen anmälda brott sjönk 

under 2013 jämfört med 2009. Dock tyder preliminär data för 2014 på en ökad mängd brott under 2014. 

Statistiken tyder på att antalet brott inom stadsdelen varit förhållandevis konstant och påvisar ingen 

distinkt långsiktig förändring i antal brott som anmäls inom stadsdelen mellan 2008-2014 totalt sett. 

Däremot har antalet anmälda brott som del av det totala antalet i kommunen minskat från 5,9 % år 2008 

till 4,8 % 2014. Denna minskning med 1,1 procentenheter kan tyda på att stadsdelarna Rinkeby, Kista, 

Husby samt Akalla inte har haft samma ökning av anmälda brott som Stockholm generellt under de 

senaste åren. Tabellen nedan redovisas antalet brott inom stadsdelen samt andelen i relation till total 

mängs brott inom Stockholms Stad.  

 
Tabell 17: Sammanställning över brott i Rinkeby-Kista stadsdel från BRÅ 

Brott 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 prel. 

Antal brott i Rinkeby-Kista Stadsdel 10 608 10 077 9 368 9 203 10 176 9 437 10 010 

Andel av totalt antal i Stockholm (%) 5,9 % 5,4 % 5,3 % 4,8 % 5,5 % 4,7 % 4,8 % 

Källa: (BRÅ, 2015) 

De brottskategorier som minskat mest i jämförelse med Stockholms Stad är Skadegörelse, bedrägeri, 

narkotikabrott samt vårdslöshet. Samtliga av dessa kategorier har minskat med mellan 1,5 – 5.1 

procentenheter under de senaste 6 åren. 

 Stadsutveckling  5.10

 Befintliga detaljplaner 5.10.1

I analysen har befintliga detaljplaner samt pågående förändringar i stadsutvecklingen inom respektive 

område kartlagts. Detta för att kunna spåra eventuell aktivitet kring ny fastighetsutveckling i området och 

om renoveringar i det allmännyttiga beståndet genererar nyproduktion eller renoveringar i övriga delar av 

bostadsbeståndet. Vi har med hjälp av Stockholms Stads planverktyg studerat pågående planarbetena samt 

de som vunnit laga kraft efter den ursprungliga detaljplaneläggningen (Stockholms Stad, 2015). Vi har 

även erhållit information kring fastighetsbolaget Broadgate och Stendörren Fastigheter AB:s planer på 

nybyggnation i Husby. Nedan presenteras en sammanfattning över detaljplanearbetet i de områden som 

analyserats. 

 Akalla 5.10.2

Området planlades mellan åren 1972 – 1975 i sex större områden samt några mindre planområden 

däremellan. Av den information som tagits fram från Stockholms Stad har endast två nya planer med 

totalt 3 separata planområden vunnit laga kraft sedan 70-talet samt att det finns en planprocess kring 

Nystad 7 – 10 som innehar status pågående planärende enligt Stockholms Stads sammanställning per 

2015-03-23 (Stockholms Stad, 2015). Det finns ytterligare pågående ärenden i området som avser 

förbifarten samt förlängning av tunnelbanan mot Barkarby men de specifika planerna bedöms inte 

generera ökad bostadsförsörjning i sig utan ska snarare ses som förbättrad infrastruktur i området. 

Förändringen som gjordes i Akalla centrum med den nya detaljplanen innefattade de två fastigheterna 
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Sveaborg 1 & 9 som under 2010 ombildades till bostadsrättsföreningar (Datscha, 2015). Dessa fastigheter 

var i planarbetet mål för ytterligare byggnation av radhuslängor längs Sibeliusgången (Linder, 2015).  

 Husby 5.10.3

Området planlades mellan åren 1972 – 1974 i fem större planområden. Av den information som erhållits 

från Stockholms Stads plantjänst har endast två nya planer med totalt 5 separata planområden vunnit laga 

kraft sedan 70-talet samt att det finns en planprocess kring Tönsberg 4 där syftet är att möjligöra 

ombyggnation till ett LSS-boende. Ärendet innehar status pågående planskede enligt Stockholms Stads 

sammanställning per 2015-03-23 planen bör ställas ut för granskning underandra kvartalet 2015 enligt 

preliminär tidplan i planbeskrivningen. Däremot finns pågående planarbete i norra delen av Kista. De två 

planområdena är lokaliserade norr om Hanstavägen längs Kista Alléväg och innefattar totalt ca 1600 

bostäder. Dessutom finns planer på 360 bostäder i västra delen av Kista i anknytning till Järvafältet, även 

detta planförslag är under granskning (Stockholms Stad, 2015). Vad som dock inte visas i informationen 

från Stockholm stad är fastighetsbolaget Broadgate och Stendörren Fastigheter AB:s planer på att bygga 

450 nya bostäder i Husby. Planerna är långt framskridna och en planprocess har initierats. Stendörren som 

är en av de största hyresvärdarna i Husby planerar att bygga 450 bostäder i blandade upplåtelseformer. 

Dessa bostäder ska byggas på redan anspråkstagen mark och kommer att innebära en förtätning av 

området. Bland annat så planeras för ett 16 våningar högt hus intill Husby centrum. I kvarteret Telemark 

planeras det för att ersätta befintliga parkeringsdäck med bostadshus och flytta ner parkeringarna i garage 

under innergårdarna. Detta kommer ge kvarteren en mer sammanhållen struktur och en ny identitet 

(Broadgate och Stendörren Fastigheter AB, 2015). 

 Rinkeby 5.10.4

Området planlades 1966-1967 men stora områden i norra delen av Rinkeby fick justerade detaljplaner 

mellan 1989 till 1996. Därefter har ett flertal planarbeten vunnit laga kraft, främst i de centrala delarna av 

området samt i anknytning till Rinkebystråket (Stockholms Stad, 2015). I övrigt pågår utveckling i 

grannkommunen Sundbyberg och en bro över E18 kommer att byggas vilket ger bättre integrering mellan 

Ursvik och Rinkeby. Dels finns tunnelbanestation i Rinkeby samt att tvärbanan planeras för Ursvik, enligt 

information från Sundbybergs kommun är projektet ett samarbete mellan de två kommunerna för bättre 

kommunikation samt fördelning av serviceutbud mellan de två stadsdelarna (Kessai, 2014). 

 Tensta 5.10.5

Området Tensta/Hjulsta planlades med start under 1965 i ett antal större planområden. Området bedöms 

tillsammans med Rinkeby ha fått betydligt fler planändringar än norra sidan av Järva. Det finns exempel 

på planändringar både i den västra samt östra delen av området, de flesta ändringar har gjorts med start 

2003. Dessutom finns det uppgifter kring större planändringar i de centrala delarna av områden som 

vunnit laga kraft under 2010 (Stockholms Stad, 2015). 
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 Sammanfattning av samhällsutveckling 5.10.6

Sammanfattningsvis har det ej genomförts några mer omfattande planförändringar i respektive område 

sedan de allmännyttiga bolagen startade sina renoveringar 2010. Allmännyttan representerar en stor andel 

av mängden bostäder och ligger bakom majoriteten av planändringar kopplat till bostadsbebyggelse. Det 

finns dock långt framskridna planer för nya bostäder i Husby. Enligt uppgift från det privata 

fastighetsbolaget Broadgate och Stendörren Fastigheter AB som är initiativtager till projektet är 

planprocessen initierad. Stora förändringar av stadsdelscentrum kan dock generera effekt på hela 

fastighetsbeståndet oavsett ägare och detta medför att det finns indirekta positiva effekter av de 

planändringar som gjorts även för privata fastighetsägare. 

 Förändringar av bostadsrättspriser 5.11

I detta avsnitt presenteras statistik över förändringar i bostadsrättspriser i området Akalla mellan 

perioderna april 2013 och mars 2015. Dessa förändringar jämförs sedan med förändringarna för västerorts 

ytterförorter som helhet och Stockholms kommun som helhet. Data gällande Akalla har inhämtats från 

Hemnets databas över genomförda försäljningar och data gällande västerorts ytterförorter och Stockholms 

kommun som helhet har inhämtats från websidan Mäklarstatistik.se. Statistiken bygger på genomförda 

försäljningar av bostadsrätter under angiven period i respektive område. Anledningen till att vi endast 

väljer att studera Akalla och inte övriga tre områden som ingår i analysen är att vi bedömer att det under 

de undersökta tidsperioderna har skett alldeles för få försäljningar av bostadsrätter i de övriga områdena. 

 
Tabell 18: Förändring av bostadsrättspriser 

Område April 2013 (kr/kvm) Mars 2015 (kr/kvm) Δ (kr/kvm) Δ %  

Akalla 21 150 30 983 9 833 46,5 

Västerorts ytterförorter 24 413 33 365 8 952 36,7 

Stockholms kommun 49 250 62 428 13 178 26,8 

Källa: (Hemnet, 2015), (Svensk Mäklarstatistik AB, 2015) 

 

Från tabellen ovan kan vi utläsa att bostadsrättspriserna har sett en kraftigare stigning i Akalla än i både 

västerorts ytterförorter och Stockholms kommun som helhet. Sammanställningen ovan ska dock tolkas 

med viss förstighet då statistiken över västerorts ytterförorter och Stockholms kommun bygger på ett 

mycket större underlag än statistiken för enbart Akalla. Detta ökar risken för att statistiken för Akalla 

påverkats av tillfälliga omständigheter och faktorer under de jämförda tidpunkterna.  
  



 

43 

 

 

 EKONOMISKA ANTAGANDEN OCH KALKYL 6

I detta kapitel presenteras ekonomiska antaganden samt beräkningar av lönsamhet som gjorts i denna 

studie. De modeller som tagits fram bygger på kostnader och intäkter redovisade på två olika nivåer; 

fastighetsnivå och samhällsekonomisk nivå. Dessutom har det redovisats icke kvantifierade effekter för de åtgärder 

där kopplingen mellan åtgärd och resultat bedöms som osäker att kvantifiera och därför endast 

presenteras på diskussionsbasis.  

 Lönsamhet på fastighetsnivå 6.1

Antaganden om intäkter, kostnad för investeringar samt kostnader för drift och underhåll har baserats på 

uppgifter från Svenska Bostäder. Uppgifter har erhållits för sex olika fastigheter lokaliserade i Akalla, 

Husby och Rinkeby, vilka är fördelade på en fastighet som genomgått upprustning samt en som ännu inte 

blivit renoverad per område. Utav dessa objekt har fastigheterna Nystad 7 och Nystad 10 i Akalla valts ut 

för en mer detaljerad studie av drifts- och underhållskostnader samt intäkter. Detta för att de nämnda 

fastigheterna i stort sett är identiska och lämpar sig bra för en jämförelse av parametrar före och efter 

renovering. På fastigheten Nystad 10 har det ej genomförts några större renoveringar och denna fastighet 

antas utgöra en referenspunkt för hur Nystad 7 hade presterat i dagsläget utan några investeringar. Att ha 

aktuella uppgifter kring skillnaden mellan en renoverad och icke renoverad fastighet är nödvändigt för att 

lönsamhet ska kunna mätas med hjälp av marknadsvärderingar. Bedömningen av marknadsvärde utgår 

från marknadsmässiga antaganden med värdetidpunkt 2015 och avkastningsvärdet är baserat på faktiska 

intäkter och kostnader under perioden 2010-2014 för de två fastigheterna.  

 Intäkter  6.1.1

Nedan presenteras förändringarna och skillnader i hyresintäkter för de undersökta fastigheterna mellan år 

2010 och 2014. Den första tabellen innehåller de fastigheter som genomgått renoveringar och den andra 

tabellen innehåller de fastigheter som ännu inte renoverats. I sammanställningen presenterar vi potentiell 

hyresintäkt för bostadsdelen på fastigheterna för år 2010 och 2014. Vi har exkluderat tillfälliga 

inkomstbortfall så som hyresrabatter eller tillfälliga vakanser på grund av renoveringar. Detta medför att 

den faktiska utgående hyran i dagsläget är lägre för vissa av de renoverade fastigheterna. 

 
Tabell 19: Intäkter för bostädslägenheter i renoverade fastigheter* 

Hyresintäkter  2010 (kr/kvm BOA) 2014 (kr/kvm BOA ) Ökning (kr/kvm BOA) 

Nystad 7 844 1 145 302 

Molde 5 873 1 066 193 

Storkvarnen 4 801 1 012 211 

Medel 842 1 069 226 

* Hyresnivåer avser potentiell hyra exklusive rabatter och tillfälliga kostnader på grund av renoveringarna då dessa inte bedöms 

vara bestående över tid  

Källa: (Svenska Bostäder AB, 2015) 
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Tabell 20: Intäkter för bostadslägenheter i ej renoverade fastigheter* 

Hyresintäkter  2010 (kr/kvm BOA) 2014 (kr/kvm BOA) Ökning (kr/kvm BOA) 

Nystad 10 865 959 94 

Trondheim 5 891 955 63 

Lillkvarnen 1 853 902 50 

Medel 873 944 71 

* Hyresnivåer avser potentiell hyra exklusive rabatter då dessa inte bedöms vara bestående över tid  

Källa: (Svenska Bostäder AB, 2015) 

 

Av tabellerna ovan kan utläsas att under perioden 2010-2014 har de potentiella hyresnivåerna för 

bostadsdelen i de renoverade fastigheterna ökat med i snitt 226 kr per kvadratmeter. Det motsvarar en 

hyresökning om cirka 27,0 %. För de fastigheter som ännu inte genomgått renoveringsprogrammet har de 

potentiella hyresnivåerna för bostadslägenheter under samma period ökat med i genomsnitt 71 kr per 

kvadratmeter. Det motsvarar en hyresökning om cirka 8,1 %. Vid antagandet att fastigheterna i tabell 19 

skulle haft liknande hyresutveckling som fastigheterna i tabell 20 om de inte genomgått renoveringar, blir 

hyresökningen till följd av renoveringen i snitt 155 kr per kvadratmeter.  

 

Från intervju med privata fastighetsägare har vi fått indikationer på att deras standardhöjande åtgärder vid 

renoveringar resulterar i en ny hyresnivå om cirka 1 350 kr/kvm och år i områden kring Järvafältet (Privat 

fastighetsägare, 2015). Denna nivå är betydligt högre än den hyresnivå som Svenska Bostäder har fått efter 

sina renoveringar inom området. En orsak till detta kan vara att Svenska Bostäder evakuerar sina befintliga 

hyresgäster vilket innebär att Hyresgästföreningen då kan se annorlunda på situationen för hyresgästen 

och bedöma deras valmöjlighet som begränsad. Hos de privata hyresvärdarna renoveras lägenheterna i 

samband med byte av hyresgäst vilket medför en större valfrihet för potentiell hyresgäst att avstå från den 

förhandlade hyresnivån.  

 Kostnader för drift och underhåll 6.1.2

Kostnader för drift och underhåll har erhållits för fastighet Nystad 7 mellan 2010 -2014 vilket ger en 

kostnadsbild både före samt efter renovering. Dessutom har Svenska Bostäder Distrikt Järva redovisat en 

sammanställning för de näst intill identiska fastigheterna längs Sibeliusgången i Akalla som ännu inte 

renoverats under innevarande år vilket medför att kostnader för drift och underhåll går att jämföra. 

Kostnadssammanställningen för icke renoverade objekt inkluderar fastigheterna Nystad 1 & 7-11 samt 

Sveaborg 7-8. Det år som renovering startat har berörd fastighet lyfts ut ur sammanställningen vilket 

medför att den totala ytan minskat successivt under mätperioden. Kostnader för drift och underhåll i icke 

renoverade fastigheter har varierat kraftigt under perioden som analyserats och därför har medelvärdet för 

perioden 2010-2014 beräknats i tabell 22. Det bedöms som sannolikt att mängden åtgärder reduceras när 

fastigheterna inom snar framtid ska renoveras och uppgifter kring kostnadsnivåer 2014 riskerar därför att 

vara lägre än om fastigheterna skulle fortsätta förvaltats utan renovering. Sammanfattning av kostnaderna 

redovisas i tabeller nedan, för fullständig kostnadssammanställning se bilaga 3. 
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Tabell 21: Kostnader för drift och underhåll före och efter renovering Nystad 7 

Drift & Underhållskostnader (kr/kvm) 2010  2014  Minskning (kr/kvm) 

Nystad 7 822 632 190 

Nystad 7 exkl. garantifel och projekt 822 496* 326 

*Motsvarar driftkostnad exkl. projekt och akut felavhjälpning (justerad till 15 kr/kvm vilket anses vara normal kostnad för akuta 

åtgärder i ett nyrenoverat hus). 

Källa: (Svenska Bostäder AB, 2015) 

 

Tabell 22: Kostnad för drift & underhåll på icke renoverade objekt längs Sibeliusgången 

Drift & Underhållskostnader (kr/kvm) 2010  2011 2012 2013 2014  Medel 2010-2014 

Ej renoverade objekt* 649 660 785** 643 619 671 

*Motsvarar ett genomsnitt för fastigheterna Nystad 7-12 samt Sveaborg 1 & 7-9 i ej renoverat skick. 

**Ökningen beror på en kraftig ökning i planerat underhåll under 2012 

Källa: (Svenska Bostäder AB, 2015) 

 

Kostnad för drift och underhåll i Nystad 7 var högre än genomsnittet innan renovering vilket framgår av 

kostnadssammanställningen i bilaga 3. Jämförelsen av fastighetens drift och underhållskostnader mellan 

2010 och 2014 visar på en minskning med omkring 190 kr/kvm. Dock innehåller dessa tillfälliga 

kostnader så som garantifel och höga kostander för projekt och akut felavhjälpande underhåll. Rensat för 

dessa temporära kostnader bedöms långsiktig driftkostnad som uppgår till 496 kr/kvm utifrån de 

uppgifter som erhållits kring faktiska kostnader 2013-2014. Denna kostnad kan jämföras med snittet för ej 

renoverade objekt längs Sibeliusgången under 2010-2014 på 671 kr/kvm vilket ger en differens mellan 

renoverat och ej renoverat objekt på 175 kr/kvm. Då vi inte fått tillgång till tillförlitlig 

kostnadssammanställning för övriga objekt som innefattas i rapporten har vi endast jämfört drift och 

underhållskostnader för fastigheterna Nystad 7 mot ej renoverade objekt längs Sibeliusgången som 

presenterats ovan. Detta genomsnitt används som jämförelse mot det renoverade objektet Nystad 7 i 

investeringskalkylen. 

 Investeringar 6.1.3

Tabell 23: Investeringskostnader 

Investeringskostnader Investering (mkr) Investering (kr/kvm) 

Nystad 7 109 18 200 

Molde 5 141 14 650 

Storkvarnen 4 133 18 000 

Medel 383 16 650* 

* Avser total investering för de tre projekten viktad på total uthyrbar yta exkl. parkering  

Källa: (Svenska Bostäder AB, 2015) 

 

Information om investeringskostnaderna för fastigheterna är hämtade ifrån Svenska Bostäders 

årsredovisningar. Vid redovisningen av investeringskostnaderna ovan har vi inte tagit någon hänsyn till 

eventuell finansiering från andra parter t.ex. genom bidrag från organisationen Hållbara Järva. I 

årsredovisningarna framgår heller inte hur stor andel som avser underhåll och vad som är standardhöjande 

åtgärder. Då investeringsbeloppen varierar mellan fastigheter samtidigt som det finns en stor 
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osäkerhetsfaktor i att bedöma utvecklingen av byggkostnader har vi valt att inte justera 

investeringsbeloppet för tidsmässig förskjutning i kalkylperioden. 

 

Till analysen har vi av Svenska Bostäder fått tillgång till mer detaljerad data gällande renoveringar av 

fastigheterna Nystad 7 och Nystad 10 som båda är lokaliserade i Akalla. Fastigheterna är en del av Svenska 

Bostäders renoveringsprocess på Järvafältet och Nystad 7 har mellan åren 2011 och 2012 genomgått en 

totalrenovering samtidigt som renoveringsarbetet för Nystad 10 ännu inte påbörjats. Enligt 

genomförandeplanen ska produktionsfasen för Nystad 10 starta under år 2016 (Svenska Bostäder AB, 

2014), för hela genomförandeplanen se bilaga 2. Fastigheterna Nystad 7 har även varit en del i projektet 

Hållbara Järva. Det innebär att vid renoveringen har ett extra fokus lagts på att få ner energianvändningen 

på fastigheten. Vid planeringen av renoveringarna har hyresgästerna fått vara med och gemensamt med 

Svenska Bostäder besluta om t.ex. gårdsutformning och till viss del även installationer i lägenheter. 

Hyresgästerna har även själva fått besluta om vissa tillval så som varmluftsugn eller parkettgolv. Av de 

genomförda åtgärderna är det i första hand helrenoveringen av badrum med nytt kakel, handdukstork och 

nya vattenarmaturer, helrenoveringen av köket med nya vitvaror samt de olika tillvalen som ligger till 

grund för en hyreshöjning. Nedan beskrivs fastigheterna närmare och vilka åtgärder som har genomförts. 
 

Investeringarna som beskrivits ovan är mer omfattande än de investeringar som vissa privata 

fastighetsägare normalt genomför. En privat fastighetsägare uppger i sin årsredovisning att genomsnittlig 

investering för den standardhöjning som genererar hyreshöjningen beskriven i 6.1.1 motsvarar en 

investering om 5 000 kr/kvm lägenhetsyta (Privat fastighetsägare, 2015). Uppgiften bekräftas även i 

intervju med bolaget där det konstateras att genomsnittlig kostnad för renovering uppgår till 350 000 

kr/lägenhet (Privat fastighetsägare, 2015). Denna typ av renovering avser endast standardhöjande åtgärder 

i lägenheten och är således inte direkt jämförbar med den omfattande renovering som genomförts av 

Svenska Bostäder där hela byggnaden görs stomren. Dock bör kostnaden för renoveringar hos privata 

bolag ge en jämförelse för vad den investering som är standardhöjande för hyresgästen kan kosta. 

 

Allmän beskrivning 

Fastigheterna Nystad 7 och Nystad 10 med byggår 1974 är belägna längs med Sibeliusgången centralt i 

Akalla. Utmed Sibeliusgången finns förutom de nämnda fastigheterna även ett flertal andra fastigheter 

som också de är i stort sett identiska. Läget i Akalla är mycket bra med direkt närhet till tunnelbanan och 

service. Byggnaderna består av 11 bostadsvåningar, en entrevåning med förrådsutrymmen och lokaler 

samt en vind och källare. Totalt finns det 99 bostadslägenheter i varje huset av vilka 55 består av 

enrumslägenheter och resten är jämt fördelat på två- eller trerumslägenheter. Ett garage med 64 

parkeringsplatser per fastighet finns under gården med anslutning till en underjordisk gång som är 

gemensam för och sammanbinder de 6 fastigheterna på Sibeliusgången. 

 
Tabell 24: Lokalslag och ytor för referensobjekten 

Lokalslag 
Nystad 7 Nystad 10 

Antal Total uthyrbar area (kvm) Antal Total uthyrbar area (kvm) 

Bostadslägenheter 99 5 687 99 5 687 

Lokaler 4 302 4 504 

Parkeringsplatser 64  64  

Källa:  (Svenska Bostäder AB, 2015) 
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Figur 2: Kartbild som visar fastigheterna Nystad 7 och Nystad 10                Figur 3: Nyrenoverad lägenhet i Nystad 7 

Källa: Datscha 

 

Figur 4: Nystad 7, renoverad byggnad                                      Figur 5: Nystad 10, ej renoverad byggnad 

 

Genomförda investeringar på fastigheten Nystad 7 

Samtliga åtgärder på fastigheten var färdigställda under 2012, där de viktigaste åtgärderna som genomförts 

enligt Svenska Bostäder var följande: 

 

 Installation av solceller på vägg och tak 

 Installation av avloppsvärmeväxlare 

 Stambyte 

 Installation av från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning 

 Byte från ettrörs till tvårörs värmesystem och en ny värmecentral 

 Installation av snålspolande vattenarmaturer, kök, tvättställ och dusch 

 Tilläggsisolering av fasaden på 80 mm och 300 mm på vinden 

 Byte till treglasfönster med ett u-värde på 0,9 

 Byte av balkongdörrar och entrépartier 

 Installation av ny tids- och närvarostyrd belysning 

 Helrenovering av lägenheter vad gäller ytskikt 

 Helrenovering av kök och badrum 

 Helrenovering av allmänna utrymmen 

 

Den totala produktionskostnaden för åtgärderna på fastigheten blev enligt Svenska Bostäders 

årsredovisning från 2013 109 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 18 200 kr per kvadratmeter uthyrbar 

area. (Svenska Bostäder AB, 2015) Investeringskostnaden är exklusive eventuella extra kostnader för 
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evakuering av befintliga hyresgäster. För att investeringarna ska kunna möjligöras håller Svenska Bostäder 

en mängd vakanta lägenheter i respektive området som används för evakuering under 

renoveringsprocessen. Kostnaden för dessa evakueringslägenheter motsvarar skillnaden mellan den till 

viss del rabatterade hyra som tas in och hyra exklusive rabatter. Den största delen av hyresförlusten 

redovisas som kostnad i respektive projekt då intäkterna uteblir i den fastighet som renoveras. Se 

kassaflödet i bilaga 3 för detaljer. 

 Marknadsvärdering 6.1.4

För att beräkna lönsamhet i investeringen på fastighetsnivå jämförs marknadsvärdena av fastighet i icke 

renoverat skick mot fastighet efter genomförd renovering. Då värdetidpunkt måste vara lika används 

Nystad 10 som referensobjekt för hur Nystad 7 hade förvaltats om renoveringar ej genomförts. Skillnaden 

i marknadsvärde mellan de två fastigheterna bedöms i analysen utgöra det utrymme för vad som kan anses 

vara en lönsam investering.  

 

Vi har valt att göra en marknadsvärdering där det inte tas hänsyn till den extra risk som normalt är kopplat 

till en fastighetsutveckling. I värderingskalkylen har det därför ansatts ett avkastningskrav som baserar sig 

på den rådande marknadssituationen för liknande bostadsfastigheter i området. Anledningen till detta är 

att jämförelsen baseras på marknadsvärdet före och efter investeringen vilket innebär att det är Svenska 

Bostäder som står för risken under projektet och inte en potentiell köpare. Nedan följer en beskrivning av 

de antaganden som marknadsvärderingarna baserats på. 

 

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt för marknadsvärderingarna är 1 januari 2015 

 

Drift & underhållskostnader  

De antagna taxebundna kostnaderna för den renoverade fastigheten Nystad 7 utgörs av ett genomsnitt för 

de faktiska kostnaderna under åren 2013 och 2014 eftersom dessa kostnader är uppmätta efter 

renoveringsprojektet som avslutades 2013. För de icke renoverade fastigheterna har ett snitt över de 

faktiska kostnaderna under åren 2010-2014 använts. Detta för att kostnaderna varierar kraftigt från år till 

år. Då det inte går att förutsätta att Svenska Bostäder bedriver verksamheten likt en potentiell köpare 

måste övriga kostnader bedömas utifrån vad som anses marknadsmässigt. Antaganden har baserats på 

uppgifter från Savills Sweden AB kring jämförbara miljonprograms fastigheter i Stockholmsområdet. 

Undantag har gjorts för taxebundna kostnader då dessa bedöms vara lika oavsett ägare till fastigheten.  
 

Tabell 25: Antaganden om kostnader för drift & underhåll efter renovering 

Nystad 7 (renoverad)  kr/kvm Kommentar 

Taxebundna kostnader 213 Faktisk kostnad 2014 

Drift 50 Antagande 

Löpande underhåll 50 Antagande 

Planerat underhåll 75 Antagande 

Administration 50 Antagande 

Summa 448  
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Tabell 26: Antaganden om kostnader för drift & underhåll utan renovering 

Ej renoverade objekt  kr/kvm Kommentar 

Taxebundna kostnader 244 Faktisk kostnad (genomsnitt 2010-2014)  

Drift 75 Antagande 

Löpande underhåll 75 Antagande 

Planerat underhåll 100 Antagande 

Administration 60 Antagande 

Summa 554  

 

Hyresintäkter 

Värderingen baseras på potentiella hyresintäkter 2015 för de två fastigheterna. Befintliga hyresrabatter 

kopplat till tidigare renovering har exkluderats då dessa bedöms som temporära och ej marknadsmässiga. 

 

Avkastningskrav 

Det tillämpade avkastningskravet för fastigheterna har bedömts till 4,53 % för renoverat objekt och till 

5,41 % för icke renoverat objekt vilket är vår egen bedömning av marknadsmässiga antagande för de 

specifika objekten. 

 
Tabell 27: Bedömt avkastningskrav per areaslag 

Tillämpat avkastningskrav  Nystad 7 Nystad 10 

Bostäder 4,50 % 5,25 % 

Kommersiella ytor 7,00 % 7,00 % 

Garage 6,00 % 6,00 % 

Viktat avkastningskrav 4,53 % 5,41 % 

 

Vakans 

Långsiktig vakans bedöms till 0,2 % (endast omflyttningsvakans) för bostäder samt garage och 5 % för 

kommersiella lokaler för båda objekten. 

 

Inflation 

Den bedömda inflationen under kalkylperioden är satt till 1 % för 2015 samt 2 % för resterande del av 

kalkylperioden i enlighet med Riksbankens långsiktiga inflationsmål (Riksbanken, 2015). 

 

Övriga antaganden 

De faktiska kostnaderna för taxebundet som delvis ligger till grund för antaganden i värderingen redovisas 

i bilaga 3. 

 Avkastningsvärde på investering 6.1.5

Den marknadsvärdesbedömning som gjorts ska spegla värdet av tillgången på den aktuella marknaden och 

antaganden har gjorts utifrån vad som bedöms som marknadsmässigt. För att spegla lönsamhet för det 

aktuella bolaget har det även skapats investeringskalkyler för att beräkna avkastningsvärdet på 

fastigheterna med utgångspunkt i de faktiska kostnader och intäkter som dokumenterats under perioden 

2010-2014. Antaganden baseras således på investeringar i tabell 23 samt faktiska kostnader och intäkter 
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som har erhållits av Svenska Bostäder och som presenteras i bilaga 3. Antaganden framgår i 

investeringskalkylen i bilaga 5. Resultatet från investeringskalkylen analyseras i avsnitt 7.1. 

 Lönsamhet på samhällsekonomisk nivå 6.2

 Direkt kvantifierbara samhällsekonomiska vinster 6.2.1

Vinster kopplade till ökad sysselsättning  

Från data som presenterades i avsnitt 5.2 kan konstateras att arbetslösheten har utvecklats olika i de 

undersökta områdena under perioden 2011-2013. För Akalla och Tensta har siffrorna för arbetslösheten 

ökat marginellt samtidigt som arbetslösheten i Rinkeby minskat marginellt. Den enda tydliga förändringen 

av arbetslöshetsnivån kan ses i Husby, där arbetslösheten har minskat med en procentenhet under samma 

period. (Stockholm Stad, 2014). Vad det är som gör att Husby skiljer sig lite från övriga områden är svårt 

att spekulera i och skillnaderna är samtidigt relativt små. Svenska Bostäders satsningar i området bör ändå 

ha en viss påverkan.  

 

Tidigare i rapporten beskrevs det arbetsmarkandsprojekt som drevs gemensamt av Stockholm Stad och 

Svenska Bostäder under perioden 2007 – 2014. I projektet använde sig Svenska Bostäder av sina 

leverantörer av olika tjänster för att få ut boende kring Järvafältet på arbetsmarknaden. Leverantörerna 

uppmanades att vid behov anställa folk från området samtidigt som Svenska Bostäder satte samman ett 

utbildningsprogram för att förbereda deltagarna för de olika arbetsuppgifterna. Kostnaden för projektet 

som uppgick till 2 000 000 kr per år finansierades gemensamt av Stockholm Stad och Svenska Bostäder. 

Av de 800 personerna som deltog i projektet resulterade det i varaktigt sysselsättning för 400 av dem 

(Projektledare sysselsättningsprojekt, 2015). En utförligare beskrivning av projektet finns under avsnitt 

3.3.3. 

 

För att beräkna vinsterna kopplade till detta projekt har vi sammanställt en kalkyl över tidsperioden då 

projektet genomfördes. I kalkylen har vi antagit att antal personer som hamnar i arbete är jämt fördelade 

över perioden vilket innebär att för varje år får 50 personer varaktig sysselsättning.  

 

Från socialstyrelsen inhämtades information om den genomsnittsliga nivån på det utbetalade ekonomiska 

biståndet för en person boende i Rinkeby-Kista stadsdel under december 2014. Denna nivå var 8 662 kr 

(Socialstyrelsen, 2014). 

 

 I övrigt har följande antaganden gjorts: 

 

 För de som genom projektet fick en varaktig sysselsättning har en genomsnittslig ingångslön om 

20 000 kr antagits. 

 Inkomstskatten har antagits till 30 %. 

 Baserat på uppgifter från projektledaren har kostnaden för projektet antagits vara 2 000 000 kr 

per år. 

 Diskonteringsräntan har ansatts till 3,0 % och löneutvecklingen har antagits vara 1,0 % per år. 
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Tabell 28: Indata kalkyl sysselsättningsprojekt 

Indata 

Kalkylperiod 8 år 

Antal personer i arbete varje år 50st 

Ekonomiskt bistånd per månad 8 662 kr 

Inkomst per månad 20 000 kr 

Skattesats 30 % 

Projektkostnad per år 2 000 000 kr 

Diskonteringsränta 3,0 % 

Löneutveckling per år 1,0 % 

 

Det kalkylerade värdet av arbetsmarknadsprojektet vid årsskiftet 2014/2015 motsvarar nästan 289 

miljoner kronor. Vid en jämförelse med kostnaderna på 2 miljoner kronor per år kan konstateras att 

projektet var en mycket lönsam investering. Om vinsten slås ut på de 1 060 lägenheter som Svenska 

Bostäder har renoverat under perioden för arbetsmarknadsprojektet blir vinsten 273 000 kr per renoverad 

lägenhet. 

 

Värdet på denna investering är med högsta sannolikhet ännu större för samhället då residualvärdet inte tas 

med i kalkylen. De personer som fått varaktig sysselsättning genom arbetsmarknadsprojektet har i de flesta 

fall troligtvis fortfarande kvar sin anställning efter årsskiftet 2014/2015 vilket innebär att samhället 

fortsätter att spara in pengar på dessa individider. Anledningen till att vi inte tar hänsyn till residualvärdet i 

kalkylen är som diskuterades i kapitel 2.2.2 att osäkerhetsfaktorn i en sådan bedömning av framtida 

effekter är alldeles för stor. Det finns en mängd olika parametrar som påverkar hur många av deltagarna 

som fortfarande har varaktig sysselsättning ett par år efter att projektet har avslutas men det totala 

ekonomiska värdet för samhället bedöms högre än vad kalkylen visar.  

 

Effekterna som kalkylerats i denna analys ligger i nivå med de antaganden som gjordes kopplat till 

sysselsättningsprojektet i Hovsjö Södertälje. I utvärderingen av sysselsättningsprojektet Hovsjöbyggarna 

konstaterades att den totala samhällskostnaden för att få en person i full sysselsättning inom projektet 

generade en samhällsbesparing på mellan 175 000 – 375 000 kr beroende på kön och ålder. Detta 

motsvarar ett snitt om 270 000 kr per person och år (Nilsson & Lundmark, 2012). Det faktum att vi ligger 

i den nedre delen av spannet över beräkningarna från sysselsättningsprojektet i Hovsjö styrker också 

bedömningen att vår egen kalkyl med stor sannolikhet ligger i underkant jämfört med den verkliga 

samhällsvinsten av att få ut en person i varaktig sysselsättning. 

 

Vinster kopplade till förändringar i kriminalitet 

Från data som presenterades i avsnitt 5.9 kan konstateras att statistiken över de undersökta 

brottskategorierna visar att under perioden för de undersökta renoveringsprojekten har brottsligheten 

minskat i två av tre områden som undersökts. Brott som kan kopplas till fastigheter så som inbrott och 

stöld av och ur motorfordon har minskat signifikant sedan 2005. Däremot visar statistiken från BRÅ en 

total ökning av antalet anmälda brott i stadsdelen Rinkeby-Kista där tre av de fyra bostadsområdena ingår. 

Dock har brottsligheten inte ökat i samma takt som för Stockholm som helhet och den procentuella 

ökningen för stadsdelen är mindre än för kommunen. I tabellen nedan presenteras minskningen av 

anmälda brott för de undersökta brottskategorierna. För perioden 2009-2013 har antalet anmälda brott i 

de undersökta brottskategorierna totalt sett minskat med 36 st. inom referensområdena.  
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Tabell 29: Total förändring av anmälda brott inom Akalla, Husby, Kista och Rinkeby 

Brottstyp 2009 2013 Δ 

Misshandel 355 351 -4 

Biltillgrepp 205 110 -95 

Tillgrepp av cykel 51 53 2 

Inbrott vind/källare 85 52 -33 

Stöld ur motordrivet fordon 228 270 42 

Inbrott i bostad 267 293 26 

Rån utomhus 107 127 20 

Skadegörelse på motorfordon 266 272 6 

Totalt 1564 1528 -36 

Källa: (Malm, Brottsplatskartor Järva 2005-2013, 2015) 

 

För att göra en utvärdering av vinster kopplade till minskad brottslighet har de brott som kan kopplas till 

investeringar på fastigheterna valts ut från tabellen ovan. De kategorier som valts ut är ”biltillgrepp”, 

”tillgrepp av cykel”, ”inbrott vind/källare”, ”stöld ur motordrivet fordon”,” inbrott i bostad” och 

”skadegörelse på motorfordon”. Detta innebär att kategorierna; ”misshandel” och ”rån utomhus” inte 

utvärderas. Det beror att statistiken över brottstyperna gäller för hela Akalla, Husby, Rinkeby och Tensta 

och under en så kort tidsperiod som 5 år är det svårt att argumentera för att totalrenoveringar av viss del 

av ett fastighetsbestånd skulle minska antalet rån utomhus eller misshandel i området. Som också kan 

konstateras i tabellen ovan har misshandelsfallen i områdena minskat något samtidigt som antalet rån 

utomhus totalt sett ökat med 20 anmälda brott under perioden. Dock kan det konstateras att när det gäller 

rån utomhus så har antalet anmälda brott minskat i de områden där Svenska Bostäder har kommit längst 

med sitt renoveringsprogram, samtidigt som de ökat med 23 st. i Tensta där renoveringsprogrammet inte 

har kommit lika långt i processen. 

 

Vid beräkning av vinsterna för den minskade brottsligheten behöver de olika brottskategorierna 

värdesättas. Detta görs med hjälp av en studie gjord i USA 2007 av författarna Mark A. Cohen och Alex 

R. Piquero. Författarna har med hjälp av befolkningsstatistik från staden Philadelphia gjort en studie över 

hur mycket samhället skulle spara på att i tidig ålder sätta in brottspreventiva åtgärder för ungdomar som 

riskerar att utveckla en kriminell livsstil. För att prissätta de olika brottskategorierna har de använt två 

metoder. Den första är en så kallad ”botten-upp metod” där de sätter samman olika kostnader för att få 

en helhetsbild över den totala kostnaden för ett brott. I den andra metoden har författarna undersökt hur 

mycket deltagarna i undersökningen är beredda att betala för att slippa bli utsatt för brott. På så sätt 

hävdar författarna att de också får med kostnaden för folks rädsla att bli utsatta för brott. (Cohen & 

Piquero, 2007) 

 

Eftersom undersökningen är gjord i USA finns det en stor risk att folks uppfattning gällande brott skiljer 

sig från den allmänna uppfattningen i Sverige. Vi har därför valt att utgå från den första metoden där de 

har presenterat den totala kostnaden för olika brottskategorier baserat på brottsofferkostnader, 

rättskostnader och produktivitetsbortfall. De har baserat dessa kostnader på en tidigare studie gjord i 

Washington DC USA (Miller, Cohen, & Wiersema, 1996), men har lagt till egna modifieringar. De har 

exkluderat kostnader för polis/brandkår då de anser att de ligger med under rättskostnader och det därför 

annars skulle bli en dubbelberäkning. Därefter har de justerat kostnaderna till 2007 års nivå. De har också 
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tagit fram kostnader för kategorierna bedrägeri och vandalism som inte fanns med i den tidigare 

undersökningen. Dessa kostnader har de baserat på statistik över årskullar i Philadelphia. (Cohen & 

Piquero, 2007) 

 
Tabell 30: Beräknad kostnadsförändring för de utvalda brottskategorierna 

Brottstyp Δ Kostnad per brott Total förändring kostnader 

Biltillgrepp -95 72 900 -6 925 500 

Tillgrepp av cykel 2 22 100 44 200 

Inbrott vind/källare -33 22 100 -729 300 

Stöld ur motordrivet fordon 42 22 100 928 200 

Inbrott i bostad 26 41 100 1 068 600 

Skadegörelse på motorfordon 6 7 800 46 800 

Totalt -52  -5 567 000 

Källa: (Cohen & Piquero, 2007) 

 

Vid värdesättningen av de olika brottskategorierna ovan har kostnaden från rapporten som presenterades 

ovan använts, se bilaga 5. Dessa har räknats om till dagens penningvärde i kronor och sedan multiplicerats 

med förändringen i antalet brott under tidsperioden. Resultatet av detta presenteras i tabellen ovan. För 

brottskategorierna ”Tillgrepp av cykel”, ”Inbrott vind/källare” och ”Stöld ur motordrivet fordon” har 

studiens uppgivna kostnad för kategorin stöld använts på samtliga. Detta för att den bedömda 

genomsnittskostnaden för dessa tre brottskategorier ligger på den nivån som anges för kategorin stöld. 

Totalt sett har antalet anmälda brott i de utvalda kategorierna minskat med 52 st. under den undersökta 

perioden. Resultatet av de undersökta brottskategorierna framgår av tabell ovan och en mer utförlig analys 

av resultatet presenteras i avsnitt 7.2.  
 

Som framgår ovan har kategorin biltillgrepp minskat kraftigt under den undersökta perioden. Svenska 

Bostäder har jobbat aktivt med flera åtgärder för att minska antalet biltillgrepp med åtgärder så som: 

 Krav på att bilägaren ska vara skriven i bostad inom Svenska Bostäders eller annan 

samarbetspartners bestånd 

 Hyresavtal för samtliga bilparkeringar har sagts upp och tecknades på nytt efter kontroll av ägare 

 Krav på bilkrycka vid parkering 

 Delvis nya installationer med Aptus-system och gallerburar 

 

I intervju med närpolisen i Kista bekräftas att åtgärderna som genomförts haft stor genomslagskraft på 

antalet billtillgrepp (Levander, 2015). 

 

Det har också skett en stor minskning av kostnaden för inbrott i vinds- och källarutrymmen inom samtliga 

områden. För Svenska Bostäders renoverade fastigheter i Akalla kan detta sättas i direkt sammanhang med 

upprustningen då inbrotten i vinds- och källarutrymmen i dessa fastigheter i princip eliminerades efter 

installationen av Aptus-system och magnetdörrar (AB, 2015). Den största ökningen syns i kategorierna 

”inbrott i bostad” och ”stöld ur motordrivet fordon” där kostnaderna för samhället har ökat med två 

miljoner kronor mellan 2009 och 2013.  

 

Enligt polisen så har det skett en förflyttning av inbrott från hyresrättsbostäder till villor i området kring 

Järva och antalet inbrott i hyresrättsbostäder har minskat i takt med att allt fler dörrar av högre 
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säkerhetsklass installeras. Enligt polisen i Kista så begås en klar majoritet av inbrotten i bostäder i Järva av 

boende i området. (Levander, 2015). Detta ökar svårigheten att minska brotten genom upprustningar 

eftersom de som begår brotten ofta har tillgång till trapphus och loftgångar.  

 

Inom denna kategori kan vi dock se en kraftig skillnad mellan områdena där kostnaden för samhället 

enligt våra beräkningar har minskat med 3,1 miljoner i Akalla och Husby samtidigt som kostnaderna för 

samhället har ökat med 5,1 miljoner i Rinkeby och Tensta. Detta kan bero på att Svenska Bostäder har 

kommit längre i sitt renoveringsprogram i Akalla och Husby och samtidigt äger en större andel av 

lägenheterna i dessa områden. Denna teori bekräftas också till viss del av polisen i Kista när de som 

nämndes ovan kan se ett samband mellan fler installerade säkerhetsdörrar och en minskning i antalet 

bostadsinbrott. Detta innebär att det finns potential för att kostnaden för samhället inom dessa 

brottskategorier kan minska kraftigt när Svenska Bostäder kommer längre i sin renoveringsprocess i dessa 

områden. Samtidigt som övriga fastighetsägare i området börjar genomföra åtgärder för att höja 

säkerheten och minska inbrotten i sina fastigheter. Ett exempel på detta är fastighetsägaren Victoria Park 

som efter att det uppmärksammades att trapphusen i deras fastigheter i Tensta användes som 

knarkgömmor ska installera nya säkerhetsdörrar för att förhindra att obehöriga kommer in (Dragic, 2015). 

 

Även när det gäller det kalkylerade värdet av minskningen av kriminaliteten i området, ligger resultatet 

med största sannolikhet en bit under det verkliga värdet. Detta beror på att vi endast tar hänsyn till vissa 

brottskategorier som på ett tydligt sätt går att hänföra till investeringarna på fastigheterna. Det finns 

troligtvis en mängd andra brottskategorier som också har sett en minskning under den undersökta 

perioden. Svenska Bostäders upprustningsprojekt samt trygghetsarbete kommer också att ha fler effekter 

på sikt.  
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 Icke monetärt kvantifierade effekter 6.3

Investeringarna i området leder också till ett antal effekter som är svåra att kvantifiera på en monetär nivå 

men som ändå är värda att diskutera då de med största sannolikhet ger ett stort mervärde till området som 

helhet. De icke monetärt kvantifierbara effekterna kan som diskuterades i litteraturstudien delas in i 

ökning av ekonomiskt kapital, humankapital eller socialt kapital.  

 

Den minskade brottsligheten som kan relateras till åtgärderna på fastigheterna och som presenterades 

ovan påverkar troligtvis också övrig brottslighet i området i positiv riktning. Det blir svårare för kriminella 

grupperingar att hålla till i området när fastighetsägarna får bättre koll på sina utrymmen och gör de 

svårare att utnyttja för kriminella syften. Denna uppfattning delas också av polisen i Kista som vid 

undersökningar av icke upprustade källarutrymmen ofta hittar stöldgods och utrymmen som utnyttjas som 

tillhåll av kriminella (Levander, 2015). En annan effekt som också kommer utav att fastighetsägarna återtar 

kontrollen över sina utrymmen är att slitaget och kostnaderna för detta minskar. Vid samtal med polisen 

framkommer också att de flesta inbrotten som begås i området begås av unga personer som bor i området 

eller ibland till och med i samma hus. Det innebär att inbrott i den egna fastigheten ofta kan vara en 

inkörsport till grövre brottslighet och en kriminell livsstil. Kan man genom investeringar på fastighetsnivå 

minska dessa brott innebär det en stor framtida besparing för samhället (Levander, 2015). 

 

En stor positiv effekt som kommer utav att brottsligheten minskar i närområdet är att invånarna upplever 

en ökad trygghet och känner sig säkrare i sitt bostadsområde. Kalkylen ovan tar inte med detta upplevda 

värde för invånarna av att brottsligheten minskar. Som diskuteras i rapporten av Cohen och Piquero så 

finns det ett stort värde för både samhället och individen att invånarna i mindre utsträckning upplever 

rädsla för att bli utsatta för brott (Cohen & Piquero, 2007). På sikt kan detta leda till att invånarna i mindre 

utsträckning låter sin otrygghet begränsa deras liv genom att till exempel inte gå ut visa tider eller vistas på 

visa platser under visa delar av dygnet. Detta kan också innebära att fler väljer att bo kvar i området och på 

sikt ökar andelen socialt starka hushåll i området. Fler socialt starka hushåll kan sedan i sig vara 

brottsförebyggande då det sociala kapitalet i området ökar vilket ger unga i området fler förebilder och en 

större tillit till samhället. Blir området tryggare och invånarna börjar ta hand om sitt område på ett bättre 

sätt samtidigt som fler känner delaktighet i samhället kommer det att bli svårare för den organiserade 

brottsligheten att verka och rekrytera unga i området. Detta är också en effekt som bekräftas av Polisen 

(Levander, 2015). Samtidigt som området blir tryggare kommer det också att bli mer attraktivt, vilket 

troligtvis leder till att fler från andra bakgrunder och samhällskikt vill flytta hit. Detta kommer att minska 

segregationen och utanförskapet i området och också ytterligare öka känslan av samhörighet med 

samhället i stort. Detta har i sig ett väldigt stort monetärt värde som är svårt att kvantifiera. På samma sätt 

som att det finns negativa spiraler i resultatet om åtgärder ej genomförs likt den som presenteras i 

litteraturstudien finns det också möjliga effekter i form av positiva spiraler likt de som diskuteras ovan.  

 

Sysselsättningsprojektet som genomfördes av Svenska Bostäder tillsammans med Stockholm stad var 

enligt våra kalkyler ovan mycket lyckade och genererade en stor vinst både i form av ekonomiskt kapital 

för kommunen men även i form av human- och socialt kapital för de boende i området. Kalkylen tog 

endast hänsyn till de effekter som kunde ses under den tidsperiod som projektet pågick. Som diskuterats 

ovan finns det också ett residualvärdet som kommer av att personerna fortsatt är i varaktig sysselsättning 

efter det att projektet avslutats. Men även för de övriga personer som deltog i projektet men som inte fick 

varaktig sysselsättning har både humankapitalet och det sociala kapitalet ökat. De bedöms ha tagit ett stort 

kliv närmare arbetsmarknaden och det är också mycket troligt att ett par personer som deltog i projektet 
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med hjälp av erfarenheterna och kunskaperna de tillskaffade sig har skaffat sig sysselsättning på egen hand. 

Det uppstår förmodligen också positiva kringeffekter och ett utökat socialt kapital för hela området av att 

de personerna som fått varaktig sysselsättning känner mer delaktighet i samhället och breddar sitt 

kontaktnät och på sätt kan hjälpa andra personer i sin direkta närhet som saknar varaktig sysselsättning. 

Dessa personer kan också fungera som förebilder för ungdomar i området och få dem att i minska risken 

att de ska hamna i utanförskap i framtiden. 

 

Vid samtal med representanter för Svenska Bostäder så uppger de att de med hyresgästerna genomförda 

samråden inför renoveringarna har ökat gemenskapen och integrationen mellan de boende i området. 

Detta har sedan lett till ett utökat socialt kapital genom att ett flertal lokala föreningar med 

gemensamhetslokaler i de renoverade fastigheterna har bildats. En ökad gemenskap kan också på sikt öka 

andelen som väljer att bo kvar trots att de har möjlighet att flytta till andra områden (AB, 2015). 

 

När det gäller Svenska Bostäder som bolag så vittnar de anställda också om att förtroendet för dem bland 

de boende har ökat efter renoveringsprojekten och hyresgästerna känner sig hörda och lyssnade på, vilket 

innebär en ökning i det sociala kapitalet samt ett ökat förtroende för bolaget. Det ökade förtroendet kan 

på sikt också leda till att fler väljer att bo kvar hos Svenska Bostäder istället för att flytta till ett annat 

bestånd (AB, 2015). Att fler boende i området väljer att bo kvar innebär inte bara ett stort mervärde för 

området som helhet utan även ett utökat ekonomiskt kapital för fastighetsägarna som får minskade 

administrationskostnader samt övriga kostnader som uppkommer vid byte av hyresgäster. 
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 RESULTAT OCH ANALYS 7

 Resultat av fastighetsekonomisk lönsamhet 7.1

 Generell utvärdering av lönsamhet i renovering av Nystad 7 7.1.1

Baserat på de antaganden som gjorts i investeringskalkylerna bedöms investeringen på fastigheten Nystad 

7 som icke lönsam oavsett om det beräknas som marknadsvärde eller individuellt avkastningsvärde för 

Svenska Bostäder. Även om driftnettot förbättrats både genom reducerade driftkostnader och ökade 

hyresintäkter har det inte skett i den omfattningen att det går att motivera en investering på över 100 

miljoner kr. Investeringarnas olika delar bidrar till lönsamhet på olika sätt och kan delas upp enligt 

följande: 

 Investering i standardhöjande åtgärder för hyresgäst – Kostnad bör främst täckas av hyreshöjning 

 Byggnadsteknisk investering – Kostnad bör täckas av reducering i framtida drift och 

underhållskostnader 

 Eftersatt underhåll – Underhållsskuld som belastar resultatet för bolaget 

 

I värderingarna har det inte gjorts någon skillnad mellan de olika delarna av investering då underlag för 

detta inte varit tillgängligt. Total kostnad för eftersatt underhåll dras av från den totala investeringen då 

detta endast utgör en underhållsskuld. Antingen har bolaget avsatt pengar i form av planerat underhåll 

alternativt har ägaren tagit ut en högre avkastning från fastigheten än vad som kunnat motiveras och då 

bör eftersatt underhåll kostnadsföras i årets resultat. Det har varit svårt att kvantifiera storleken på det 

eftersatta underhållet och en bedömning har gjorts utifrån egna antaganden vilket medför högre osäkerhet. 

 

I det specifika fallet bedöms en uppdelning med separering mellan de olika åtgärdstyperna likt den ovan 

dock inte generera någon ytterligare motivering av investering i något avseende utan snarare en reducering 

av åtgärder som inte genererar den lönsamhet som krävs. Den största förbättringen i driftnettot härrör 

från minskade driftkostnader och inte från hyreshöjning. De helrenoveringar som genomförts av 

lägenheter vilka ändå bedöms vara påkostade har enligt vår sammanställning endast genererat 

hyreshöjningar på i genomsnitt 155 kr/kvm för de tre objekt som studerats. Det kan konstateras utan 

vidare analys att denna hyreshöjning inte kan motivera särskilt stora standardhöjande åtgärder. Desto mer 

intressant är det att diskutera hur hyresförhandlingen kunde resultera i dessa hyresnivåer samt varför 

investeringarna ändå genomfördes när de rimligtvis inte kan ha bedömts som fastighetsekonomiskt 

lönsamma. 

 

Vid en närmare studie av drifts- och underhållskostnaderna för Nystad 7 och ej renoverade objekt kan det 

tydas att de årliga administrationskostnaderna motsvarar runt 150 kr/kvm vilket också framgår av 

årsredovisningen (Svenska Bostäder AB, 2015). Enligt vår jämförelse som gjorts med hjälp av material 

från Savills kan nämnas att normal nivå för privata ägare av jämförbara fastigheter ligger i spannet 25-60 

kr/kvm. En orsak som delvis förklarar att Svenska Bostäder har de jämförelsevis höga kostnaderna inom 

beståndet kring Järva kan kopplas till att bolaget lägger ner mycket resurser på att höja kvalitén på boendet 

i dessa områden. Några exempel på kostsamma investeringar i organisationen är utbildning av bovärdar, 

resurser på att få bort andrahandsuthyrning och resurser för ett omfattande trygghetsarbete. Inför 

renoveringarna kring Järvafältet genomför Svenska Bostäder även omfattande informationsarbete och 

samråd med de berörda hyresgästerna (Mattsson, 2015). Trots att detta innebär en stor kostnad som 
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reducerar fastigheternas driftnetton innebär det också stora mervärden för de boende i området i form av 

högre boendekvalitét och upplevd trygghet. Dock kvarstår frågan om de generar tillräckligt höga 

mervärden på sikt för att motivera en ökad kostnad i förvaltningen. 

 Utrymme för marknadsmässig investering 7.1.2

Beräkningen av marknadsvärde mellan renoverad och icke renoverad fastighet genererar en differens på  

omkring 40 700 000 kr enligt kalkyler som redovisas i bilaga 4. Denna differens mellan värdena utgör det 

maximala utrymmet som finns för bolaget att investera i fastigheten i enlighet med ett marknadsmässigt 

agerande. 

 
Tabell 31: Utrymme för lönsam investering enligt marknadsmässiga antaganden 

Marknadsvärde per 2015-01-01  Nystad 7 Nystad 10 ∆ MV 

Marknadsvärde 85 454 000 kr 44 753 000 kr 40 701 000 kr 

 

Utslaget per lägenhet medför detta en lönsam investering om 411 000 kr/lägenhet. Den faktiska 

investeringen uppgår för Nystad 7 till 1 100 000 kr/lägenhet vilket medför att den övriga kostnaden ska 

täckas av det ackumulerade eftersatta underhållet samt lönsamhet på samhällsnivå. Då det praktiskt sett 

inte går att uppskatta kostnad för eftersatt underhåll i fastigheten har vi gjort en egen ansatts kring 20 % 

av total investering. Detta medför en reducering av förlusten med 21 800 000 kr vilket motsvarar 220 000 

kr/lägenhet. Kostnaden för eftersatt underhåll är baserat på vår egen bedömning och innehåller därför en 

mycket stor osäkerhet. I tabell nedan redovisas den del av investeringen som kan täckas rent 

fastighetsekonomiskt samt vad som kvarstår att täckas i form av samhällsekonomisk vinst: 

 
Tabell 32: Lönsamhet på fastighetsnivå 

Resultat fastighetsnivå Kr/lägenhet 

Investering -1 100 000 kr 

Lönsamhet investering 411 000 kr 

Eftersatt underhåll 220 000 kr 

Kvarvarande till samhällsnivå -469 000 kr 

 

Enligt kalkyl bedöms den kvarvarande förlusten på fastighetsnivå utgöra 469 000 kr per renoverad 

lägenhet. Av den jämförelse som gjorts med privat fastighetsägare i avsnitt 6.1 kan det konstateras att 

metoderna för hur och i vilken omfattning fastigheterna skall renoveras skiljer sig åt mellan Svenska 

Bostäder och privat fastighetsägare och att den typ av investering som analyserats i detta arbete är mycket 

omfattande. Dock kan det konstateras att den inte genererar den lönsamhet som krävs för att täcka 

investeringen fastighetsekonomiskt.  

 

 Utrymme för investering enligt bedömning av avkastningsvärde för bolaget 7.1.3

Fastighetsvärdena som presenteras i investeringskalkylerna i bilaga 5 ger var för sig ingen information om 

lönsamhet i investeringen. Däremot speglar skillnaden mellan dessa värden den förlust som bolaget gör 

under antaganden att deras faktiska intäkter och kostnader utvecklas i linje med bedömd inflation.  
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I tabell nedan redovisas det utrymme som finns för investering för Svenska Bostäder: 

 
Tabell 33: Beräkning av avkastningsvärde för Svenska Bostäder 

Investeringsklakyl Nystad 7 Nystad 10 Investering ∆ AV  Lönsam investering 

Avkastningsvärde -51 867 000 kr 21 160 000 kr 109 000 000 kr 73 027 000 kr 35 973 000 kr 

 

Skillnaden i bedömt avkastningsvärde medför ett utrymme för investering om strax under 36 000 000 kr. 

Anledningen till att utrymmet för investering för det enskilda bolaget är mindre än vad som kan anses vara 

marknadsmässigt motiverat är att Svenska Bostäder inte lyckats realisera potentialen för ökningen i 

driftnetto som anses var marknadsmässigt. I analys av driftnettot för perioden 2010 -2014 kan det 

konstateras att det utgått en rad hyresrabatter samt att fastigheterna belastats med höga kostnader för akut 

felavhjälpande och projekt som bedöms vara relaterade till renoveringen. Denna ytterligare belastning av 

driftnettot reducerar de framtida nyttorna av att investeringen genomförs och därmed reduceras även 

utrymmet för kostnaden som kan motiveras. 

 

I tabell nedan redovisas den del av investeringen som kan täckas rent fastighetsekonomiskt med hänsyn till 

den befintliga ägarens avkastningsvärde samt vad som kvarstår att täckas i form av samhällsekonomisk 

vinst: 

 
Tabell 34: Lönsamhet på fastighetsnivå 

Resultat fastighetsnivå Kr/lägenhet 

Investering -1 100 000 kr 

Lönsamhet investering 363 000 kr 

Eftersatt underhåll 220 000 kr 

Kvarvarande till samhällsnivå -517 000 kr 

 

Enligt kalkyl bedöms den kvarvarande förlusten på fastighetsnivå utgöra -517 000 kr per lägenhet. Den 

kostnad som behöver täckas på samhällsnivå för att investeringen ska vara lönsam för samhället som 

helhet är därmed högre när lönsamhet beräknas genom individuellt avkastningsvärde gentemot 

marknadsvärde. 

 Olika metoder för renovering av socialt utsatta områden 7.1.4

För att sätta investeringarna i perspektiv är det intressant att jämföra metoden med hur andra 

fastighetsägare med liknande bestånd agerar. Som jämförelse kan nämnas att vi efter intervju med privat 

fastighetsägare kan konstatera att en renovering runt Järva i genomsnitt kan ge en hyresförändring från 

900 till 1 350 kr/kvm vilket motsvarar en hyreshöjning om 450 kr/kvm (Privat fastighetsägare, 2015). 

Motsvarande hyreshöjning för Svenska Bostäder inklusive den generella hyreshöjning som förhandlats 

kollektivt under perioden 2010-2014 uppgick till 229 kr/kvm (Svenska Bostäder AB, 2015). Frågan som 

kan ställas är hur skillnaden kan uppstå och en möjlig förklaring ligger i valet av metod som olika bolag 

väljer. Att evakuera hela byggnader ger möjlighet att göra större investeringar i byggnadens tekniska 

prestanda men medför också en helt annan kostnadsbild. En privat fastighetsägare beskriver sin modell 

där vakanta lägenheter renoveras allt eftersom hyresgäster flyttar ut (Privat fastighetsägare, 2015). Svenska 

Bostäder har istället valt en modell där husen evakueras och totalrenoveras under åtminstone en 12 

månaders period. 
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De olika hyreshöjningarna kan sättas i relation till att båda bolagen har genomfört renovering med 

maximalt standardhöjande åtgärder från stomrent till nyrenoverad lägenhet av hög kvalitet. Det som skiljer 

sig åt är storleken på investering. Exempel finns på att privata fastighetsägare idag gör maximalt 

standardhöjande åtgärder i en lägenhet till en kostnad av 5 000 kr/kvm lägenhetsyta samt att åtgärder kan 

genomföras under en period av två veckor (Privat fastighetsägare, 2015). Visserligen inkluderar detta 

endast de åtgärder som är standardhöjande för hyresgästen i befintlig lägenhet och således medför 

möjlighet till hyreshöjningen. Åtgärderna är därför inte direkt jämförbara med den investering som 

Svenska Bostäder genomfört där fastighetsägaren tar ett helhetsgrepp kring det eftersatta underhållet 

samtidigt som det genomförs åtgärder som höjer byggnadens tekniska standard. Det är heller inte rimligt 

att kostnadsbesparingen i form av minskade drift och underhållskostander är lika stor för privata 

fastighetsägare som för Svenska Bostäders investering när bolaget valt att genomföra investeringar i en 

helt annan omfattning. 

 

Men investeringens lönsamhet baseras på det driftnetto som kan åstadkommas efter investering. Nuvärdet 

av framtida ökning av driftnetton till följd av renoveringen måste täckas av kostnaden som respektive 

bolag har för respektive renovering. I tabellen nedan redovisas skillnader i driftnetto mellan Svenska 

Bostäder och vår bedömning av marknadsmässigt agerande efter samtal med privat fastighetsägare. 

 
Tabell 35: Skillnad i driftnetto mellan aktörer med olika metoder för renovering 

 Svenska Bostäder*   Marknadsmässig privat ägare**   

Före/efter renovering Utan inv. 2014 Efter inv. 2014 ∆  Före inv.  Efter inv. ∆  

Hyresintäkt (kr/kvm) 944 1 069 125 900 1 350 450 

Drift & underhållskostnad (kr/kvm) -671 -496*** 175 -550 -550 0 

Driftnetto(kr/kvm) 273 573 300 350 800 450 

* Hyresnivå har baserat på genomsnittet av de tre fastigheter som analyserats och kostnad för underhåll är baserat på underlag för 

Nystad 7 före och efter investering 

** Vårt eget antagande av hur en markandsmässig ägare kan förvalta liknande fastigheter, hyror baseras på uppgift från privat 

fastighetsägare gällande den normhyra som förhandlats fram. Underhåll baserats på vår egen analys av fastighetsägare med 

bestånd i jämförbara områden  

*** Avser drift & underhåll exklusive kostnader för projekt och akut felavhjälpande som bedöms härröra från projektet 

 

Driftnettot för Svenska Bostäder förbättras visserligen men med åtminstone 150 kr/kvm mindre än vad 

en privat fastighetsägare bedöms uppnå. Detta till en investering som motsvarar en tredjedel av vad 

Svenska Bostäder investerar. Med den analys som gjorts i modellen samt med en grov jämförelse mot vår 

bedömning av vad privata fastighetsägare kan uppnå konstateras att de utökade investeringen som 

Svenska Bostäder har gjort inte medför ökade driftnetton i den omfattning som andra ägare lyckas 

generera till en betydligt lägre investeringskostnad.  

 

Sammanställningen i tabell 35 skapar frågor kring hur skillnader i den omfattningen kan uppstå. Det måste 

rimligtvis föreligga skillnader mellan förutsättningar hos olika fastighetsägare som medför diskrepans kring 

agerande i samband med investeringar. Trots allt finns det en vital skillnad som ligger i att allmännyttiga 

bolag ska bedriva verksamheten i allmännyttigt syfte till skillnad från ägare till privata bolag som kan 

bortse från det kravet. Det kan konstateras att detta medför skillnader i hur olika bolag drivs och att det 

kommer att fortsätta var skillnader så länge båda bolagen inte anammar en liknande modell för vad som 

anses vara vinstmaximerande. Intressant är dock att ett flertal rapporter som behandlar den nya 
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lagstiftningen sedan 2011 framhäver att det inte får göras avkall på kravet om marknadsmässigt agerade till 

förmån för ökad samhällsnytta. Då kvarstår en möjlig skillnad kring synen på vad som är ett långsiktigt 

och marknadsmässigt ägande samt mängden resurser som läggs ner. Dessa två skillnader skapar möjlighet 

till olika tankesätt vad gäller ägarstrategi i respektive bolag. Dock medför det inte någon ursäkt för att 

bedriva verksamheten mindre effektivt. Men det medför svårigheter kring vad som fastighetsekonomiskt 

kan härledas som ett resultat av ineffektivitet eller endast annorlunda affärsplan i visionen för långsiktigt 

ägande. Det är helt enkelt svårt att avgöra hur en affärsmodell med högre drift och underhållskostnader 

står sig långsiktigt. Detta då det är svårt att bedöma långsiktiga effekter på fastighetsvärdena av de extra 

åtgärder som genomförs i Svenska Bostäders förvaltning idag.  

 

Vad gäller intäktssidan kan det dock konstateras att maximal hyreshöjning långsiktigt är det mest 

lönsamma, i vart fall rent fastighetsekonomiskt för bolaget. Där går det inte att motivera en lägre hyra rent 

fastighetsekonomiskt utan istället måste det finnas andra orsaker till varför hyrorna skiljer sig åt.  

En befintlig hyresgäst sitter i en helt annan förhandlingsposition jämfört med om lägenheten är vakant, 

något som hyresgästföreningen enligt vår bedömning beaktar när förhandlingar genomförs. Detta medför 

att det är betydligt svårare att förhandla upp hyror där hyresgästerna har ett befintligt hyreskontrakt. 

Valfriheten för en potentiell hyresgäst som kan välja att flytta in eller avstå är total om lägenheten är 

tomställd när renoveringen genomförs, det är då upp till individen att avgöra om produkten är värd den 

efterfrågade hyran.  

 

Ett argument som dykt upp i diskussionen är att det saknas köpkraft för att inbringa en högre hyra från de 

boende i socialt utsatta områden. Det är mycket möjligt att detta till vis del är korrekt men faktum är att 

många av de lägenheter som renoveras hyrs ut till personer som redan är bosatta i området. En 

fastighetsägare uppger att över 70 % av de som flyttar in i nyrenoverade lägenheter är bosatta i området 

sen tidigare. Självklart finns det ett incitament för fastighetsägaren att hyra ut till befintliga hyresgäster då 

det går att få en bättre uppfattning som vem bolaget ingår avtal med och samtidigt frigörs ytterligare en 

lägenhet för renovering. Men denna affärsmodell fungerar endast om det finns en efterfrågan och därmed 

kvarstår beviset på efterfrågan även om det självklart är långt ifrån alla som kan ha råd med detta. När 

lägenheter renoveras enskilt allt eftersom omflyttningsvakanser uppstår går det att sätta en hyra som i vart 

fall inte är reducerad efter den befintliga hyresgästens förutsättningar. Istället går det att nå en hyra som 

utgår ifrån efterfrågan på befintlig hyresmarknad i större utsträckning.  

 Val av metod ger långsiktiga effekter 7.1.5

Vid jämförelsen i tabell 35 av de uppgifter som erhållits kring hyresnivåer konstateras att privata 

fastighetsägare får 281 kr/kvm mer i hyra efter renovering av bostäder med likvärdig standard. Resultatet 

är intressant för att besvara frågan kring effekter av de olika strategierna som beskrivits ovan. Skillnaden i 

hyresintäkt ger en långsiktig urholkning av värdet på fastigheterna då det ligger en konstant ”fiktiv 

hyresrabatt” på fastigheter med lägre hyresnivå trots att standarden för de boende är helt jämförbar. En 

skillnad som kan föra tankarna till någon form av program för social housing med reducerad hyra för 

likvärdig standard även om detta begrepp inte vanligtvis förknippas med den svenska bostadsmarknaden.  

 

Boverkets rapport kring ämnet visar samtidigt att det är 1,8 gånger så troligt att individer bosatta i 

bostäder där omfattande renoveringar genomförs flyttar jämfört med fastigheter där renovering inte 

genomförts. Omflyttning i samband med renovering bedöms till 25 % och för kontrollgruppen utan 

renoveringar var motsvaradesiffra 14 % (Boverket, 2014). Resultatet är intressant då vår analys visar att 
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omflyttningen i Akalla där renoveringsprocessen kommit längst visar på en markant ökning i andelen 

omflyttningar som administrerats av Stockholms Bostadsförmedling mellan 2012-2014, se tabell 9. Vidare 

bedöms det också finnas ett samband som säger att individer med låg inkomst flyttar i större utsträckning 

samt att flytten tenderar att gå till områden med lägre genomsnittsinkomster och lägre skolresultat vilket 

enligt Boverket bedöms leda till ökad segregation (Boverket, 2014). Boverkets slutsats och den bild som 

privata fastighetsägare beskriver är vid en första anblick inte helt logiskt förenliga. Den ena hävdar att 

storskaliga renoveringar bidrar till utflytt och segregation av de med lägst inkomst samtidigt som den 

andra bilden är att styckevis renoveringar bidrar till ett diversifierat utbud som till stor del efterfrågas av 

individer som redan är bosatta i området. Det är möjligt att båda analyserna är korrekta och att det är 

metoden och inte själva renoveringen som skapar skillnader.  

 

Vår tolkning av resultatet är att den sociala utsattheten med tillhörande ekonomisk trygghet varierar 

kraftigt mellan olika individer i de områden som analyserats. När omfattande renoveringar genomförs utan 

hänsyn till de enskilda individernas förutsättningar i huset kommer möjligheten till hyreshöjning reduceras 

av den grupp av hyresgäster som är mest ekonomiskt utsatta. Successiv renovering av vakanta lägenheter 

medför mindre påfrestning på befintliga hyresgäster och minimerar på sikt urholkningen av värde på 

grund av skillnad i hyra. Men frågan kvarstår kring hur lång den tekniska livslängden av byggnaden blir 

med respektive metod, att renovera succesivt kan medföra mindre möjligheter för att ta ett helhetsgrepp 

kring den tekniska livslängden på byggnaden. 

 Resultat av samhällsekonomisk lönsamhet 7.2

Skillnaden mellan den investering som kan försvaras fastighetsekonomiskt och det belopp som investerats 

i fastigheten måste således täckas av den samhällsekonomiska vinsten som genereras genom de 

genomförda investeringarna och projekten. När det gäller kriminalliteten i de undersökta områdena kan 

konstateras att det skett en ökning av antalet anmälda brott. Samtidigt har antalet anmälda brott inom 

stadsdelen minskat som total andel av de anmälda brotten i Stockholms kommun. Detta tyder på att 

antalet anmälda brott har ökat snabbare i Stockholms kommun som helhet jämfört med våra 

referensområden. Det medför inte nödvändigtvis att ökningen i antalet brott är mindre kring Järva, istället 

kan det bero på att färre anmäler att de blivit utsatta för brott. Det är inte helt osannolikt att förhöjd 

segregation medför att färre individer anmäler brott. När det gäller de undersökta brottskategorierna så 

visar resultatet på en minskning med 52 st. av det totala antalet anmälda brott som går att härleda till 

investeringar och upprustningar av fastigheterna i områdena. Den totala samhällsvinsten för minskningen i 

dessa brottskategorier beräknades till 5 567 000 kr. 

 

I kapitel 3 presenterades Svenska Bostäders och Stockholm stads arbetsmarknadsprojekt som de utförde 

tillsammans i samband med renoveringsprocessen inom Järvalyftet. Detta projekt var mycket lyckat och 

under kapitel 6 beräknades den totala samhällsvinsten till 288 632 000 kr för en kalkyl som endast tar 

hänsyn till vinsten under själva projekttiden. 

 
Tabell 36: Total samhällsvinst per renoverad lägenhet 

Åtgärd Total samhällsvinst Samhällsvinst per renoverad lägenhet 

Minskad brottslighet 5 567 000 kr 5 000 kr 

Ökad sysselsättning 288 632 000 kr 272 000 kr 

Totalt 294 199 000 277 000 
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Från resultatet av de samhällsekonomiska kalkylerna konstateras att Stockholm stads och Svenska 

Bostäders arbetsmarknadsprojekt varit mycket lönsamt. I tabellen ovan presenteras resultatet från detta 

projekt tillsammans med den totala samhällsvinsten som kommer från en minskad brottslighet inom 

referensområdena. Under den undersökta perioden har Svenska Bostäder AB hunnit renovera 1 060 

lägenheter inom dessa områden. Slår vi ut det totala beräknade resultatet på dessa lägenheter så blir 

samhällsvinsten ungefär 277 000 kr per renoverad lägenhet. Som även konstaterades under kapitel 6 har vi 

varit försikta vid beräkningarna och resultated ligger troligtvis i kraftig underkant jämfört med den faktiska 

vinsten för samhället.  

 

 Resultat av övrig områdesutveckling 7.3

Den sammanställning av generell utveckling i området som genomförts tyder på en positiv utveckling 

inom samtliga områden men framför allt för Husby och Rinkeby. Dessa områden har också historiskt sett 

varit de mest problemtyngda. Stigande medianinkomst samt en minskad andel av hushåll med bidragsstöd 

bedöms som viktiga förändringar för områdets utveckling och båda har utvecklats mycket positivt under 

mätperioden. Även andelen med eftergymnasial utbildning har stigit något för samtliga områden. Baserat 

på dessa parametrar går det att se en trend mot att en större andel av befolkningen i dessa områden får 

varaktig sysselsättning eller vidareutbildar sig, vilket i sin tur betyder att färre invånare riskerar att stå 

utanför samhället. Detta är för områdena en mycket viktig utveckling då det kan leda till att fler invånare i 

områdena håller sig borta från kriminalitet samtidigt som attraktiviteten för att bosätta sig i området ökar. 

 

Genom studien av kötiderna för att få en hyreslägenhet inom områdena kan det redan nu konstatera att 

attraktiviteten för att bosätta sig här har ökat. Inom samtliga områden har den genomsnittsliga kötiden för 

att få en hyreslägenhet ökat i snabbare takt än för Stockholms kommun som helhet. Hela 

Stockholmsregionen upplever just nu en ökad bostadsbrist år för år och på grund av detta så ökar 

kötiderna för hyresbostäder. Men det faktum att kötiderna för de undersökta områden ökar snabbare än 

för Stockholms kommun som helhet gör att vi kan konstatera att attraktiviteten för att bo i områdena har 

ökat kraftigt de senaste åren. Det är dock svårt att bevisa att det hänger ihop med renoveringsprojekten, 

men det är ändå troligt att anta att det har en stor påverkan. 

 

Sammanställningen över NKI-mätningarna för åren 2011-2014 visade att nöjdheten bland hyresgästerna 

har ökat för samtliga fyra områden. Den största ökningen kunde ses i Akalla där området har gått från att 

ha den lägsta nöjdhetsnivå till den högsta under den angivna tidsperioden. Det är också här som Svenska 

Bostäder har kommit längst i renoveringsprocessen vilket antyder att det med största sannolikhet finns ett 

samband mellan renoveringarna och den ökade kundnöjdheten. Den ökade kundnöjdheten innebär 

samtidigt ett ökat socialt kapital i områdena. Analysen kring pågående samhällsutveckling i områdena 

visade att det vid skrivandet av denna rapport inte genomförts några mer omfattande planförändringar 

under perioden sedan upprustningsprogrammet startade 2010. Men som presenterades under kapitel 5 

planerar fastighetsbolaget Stendörren för att bygga 450 nya bostäder i Husby. Bostäderna är planerade att 

byggas på redan i anspråkstagen mark och kommer innebära en förtätning av området. Bostäderna 

kommer att upplåtas med både hyresrätt och bostadsrätt (Broadgate och Stendörren Fastigheter AB, 2015) 

 

De sammanställda uppgifterna kring förändringen av bostadsrättspriserna i områden Akalla, västerorts 

ytterförorter och Stockholms kommun som helhet visade på att Akalla har sett en kraftigare ökning av den 

genomsnittsliga prisnivån under mellan perioden april 2013 och mars 2015. Den rådande bostadsbristen i 

Stockholm har drivit upp priserna på bostadsrätterna under den senaste tiden men det faktum att 
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bostadsrättspriserna i Akalla har stigit ännu mer tyder på att det finns ytterligare orsaker bakom detta. En 

av dessa orsaker kan vara de pågående upprustningarna av Svenska Bostäders bestånd i området. Dessa 

resultat ska som också diskuterades under kapitel 5 tolkas med försiktighet då mängden data gällande 

Akalla är begränsad och känslig för tillfälliga faktorer och omständigheter som kan råda under 

mätperioden. Dessa omständigheter kan tillfälligt ha drivit upp priserna till nivåer över det normala vilket i 

så fall skulle innebära att informationen över Akalla blir missvisande. 

 Sammanfattning av resultat på aggregerad nivå 7.4

Resultaten som presenteras i avsnitt 7.1 och 7.2 tyder på att investeringarna inte går att motivera varken 

för bolaget eller för samhället som helhet sett till de effekter som kvantifierats samt med justering för 

eftersatt underhåll. Kostnaden för total investering uppgår till 1 100 000 kr/lägenhet för Nystad 7 och 

detta till en hyreshöjning på i genomsnitt 229 kr/kvm och som justerat efter faktisk hyreshöjning i ej 

renoverat bestånd uppgick till 155 kr/kvm.  

 

För att kunna utvärdera vad som är ett rimligt agerade utifrån Svenska Bostäders perspektiv har vi valt att 

jämföra bolagets strategi och förutsättningar med en privat fastighetsägare verksam i området. Sedan den 

nya lagen trädde ikraft 2011 bör de allmännyttiga bolagen enligt vår tolkning agera allmännyttigt men det 

ska ske inom ramen för vad som är marknadsmässigt. Att jämföra med ett privat bolag anses därför 

rimligt även om det inte nödvändigtvis måste innebära att ett allmännyttigt bolag måste agera 

vinstmaximerande. Jämförelsen tyder på att mindre investeringar med fokus på standardhöjande åtgärder 

är värdeskapande och genererar bättre lönsamhet. Detta till skillnad från Svenska Bostäders mer 

omfattande renoveringar som fastighetsekonomiskt inte bedöms lönsamma och det kan därför diskuteras 

om investeringarna följer kravet på marknadsmässighet. På en bostadsmarknad likt den i Stockholm där 

det i dagsläget endast existerar omflyttningsvakans kanske detta agerande inte genererar särskilt stora 

negativa effekter. Snarare medför det stora positiva effekter då Svenska Bostäders investeringar bedöms 

vara värdeskapande även för andra fastighetsägare. På en marknad med hög vakans bedöms 

förutsättningarna vara annorlunda och där skulle snedvridningen med ett icke marknadsmässigt agerande 

kunna vara förödande för ett privat bolag. Erbjudande om topprenoverad lägenhet hos en konkurrerande 

fastighetsägare till en hyra som ligger betydligt under vad andra fastighetsägare kan erbjuda för liknande 

produkt kan då medföra en kraftig snedvridning i konkurrensen. Visserligen är förutsättningarna till stor 

del annorlunda för samtliga bolag på en marknad med högre vakans men principen är densamma.  

 

För samhället som helhet kan dessa investeringar medföra stora vinster, särskilt om de används som 

redskap i sysselsättningsprojekt. Något som även visat sig lönsamt i tidigare exempel på renoveringar. 

Kalkylen över samhällsekonomiska effekterna som kommer från investeringarna i områdena visar på ett 

stort mervärde för samhällhet. Vid en utslagning på det totala antalet lägenheter som hunnit genomgå 

upprustning under kalkylperioden blev resultatet en vinst på 277 000 kr per renoverad lägenhet. Detta får 

anses vara ett mycket bra resultat då vi har varit mycket försiktiga i våra antaganden och även valt att 

utesluta effekter som vi anser ger för osäkra resultat vid beräkningarna. Skulle vi tillexempel välja att anta 

att de 400 personerna som fick jobb under arbetsmarknadsprojektet behåller arbetet efter kalkylperiodens 

slut så fortätter projektet att generera samma vinst som under 2014 för de efterföljande åren. Då vinsten 

för enbart 2014 var 63 miljoner kronor skulle en sådan kalkyl vid endast några få extra år ge ett stort 

mervärde för samhället.  Till detta så kommer också de icke kvantifierade effekterna som diskuterades i 

kapitel 6. Sysselsättningsprojektet innebär också en stor ökning av det sociala kapitalet och humankapitalet 

i områdena.  
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När det gäller delkalkylen över samhällsvinsterna som kommer av den minskade brottsligheten i området 

så finns det också värden som inte kvantifieras i modellen. Som diskuterats ovan tar kalkylen endast 

hänsyn till brottskategorier som kan härledas till investeringarna på fastigheterna och utelämnar övriga 

förändringar i antalet anmälda brott. En annan faktor som är värd att ta upp är att ju längre Svenska 

Bostäder kommer med sitt renoveringsprogram i referensområdena, ju fler fastigheter kommer att ha 

genomgått trygghetsåtgärder och ha ett bättre skydd mot kriminalitet. Då borde med stor sannolikhet 

minskningen i antalet anmälda brott öka år för år inom referensområdena och samtidigt öka värdet av en 

kalkyl liknande den i denna rapport för varje år som renoveringsprojektet pågår. Det faktum att denna 

analys görs ganska så tätt inpå starten av renoveringsprocessen påverkar troligtvis kalkylerna i negativ 

riktning. 

 
Vid en sammanslagning av resultaten i kapitel 7.1 och 7.2 ges två mått på lönsamhet beroende på om 
förvaltning sker enligt Svenska Bostäders nuvarande modell eller enligt vad som bedöms 
marknadsmässigt. Resultaten redovisas i tabeller nedan: 

 

Tabell 37: Lönsamhet vid marknadsmässig förvaltning 

Resultat fastighetsnivå Kr/lägenhet 

Investering -1 100 000 kr 

Lönsamhet investering 411 000 kr 

Eftersatt underhåll 220 000 kr 

Lönsamhet samhällsnivå 277 000 kr 

Totalt -192 000 kr 

 

Tabell 38: Lönsamhet för Svenska Bostäder 

Resultat fastighetsnivå Kr/lägenhet 

Investering -1 100 000 kr 

Lönsamhet investering 363 000 kr 

Eftersatt underhåll 220 000 kr 

Lönsamhet samhällsnivå 277 000 kr 

Totalt -240 000 kr 

 

Det kan konstateras att investeringarna inte bedöms vara lönsamma enligt våra kalkyler över den 

samhällsekonomiska vinsten oavsett vilken förvaltningsmodell som används. Enligt sammanställningen 

ovan så fattas det fortfarande 192 000 kr per renoverad lägenhet även om förvaltningen genomförs i linje 

med vad som anses vara marknadsmässigt. Om förvaltningen istället bedrivs enligt Svenska Bostäders 

nuvarande modell bedöms det fortfarande saknas 240 000 kr/lägenhet i nuvärde för att investeringen ska 

vara lönsam för samhället totalt sett. Skillnaden bedöms bero på att lönsamheten rent 

fastighetsekonomiskt inte är lika god enligt Svenska Bostäders modell i det kortare perspektivet med 5 års 

kassaflöde. Det är däremot möjligt att de extra resurser som läggs inom förvaltningen idag kan generera 

värden för både bolaget och samhället i framtiden, dessa effekter är inte inkluderade i 

lönsamhetsberäkningen ovan då de inte går att kvantifiera på ett tillförlitligt sätt.  

 

Som diskuteras tidigare under kapitel 6.3 finns ytterligare ett flertal faktorer som inte har kvantifierats 

monetärt och som vid en mer omfattande kalkyl skulle kunna förbättra resultatet. Ett exempel på detta är 
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värdet för invånarna i området av att känna sig tryggare och i mindre utsträckning få sitt liv begränsat av 

dåliga lokaler eller rädsla för att vistas på vissa platser under delar av dygnet. Kalkylerna tar inte heller 

hänsyn till de framtida effekterna som sker efter kalkylperiodens slut. En sådan kalkyl där de fortsatta 

effekterna av sysselsättningsprojektet och en bedömning av den fortsatta minskningen av antalet anmälda 

brott beräknas skulle enligt våra bedömningar troligtvis kunna närma sig ett positivt resultat. Värdet av en 

ökad kundnöjdhet och ökat förtroende för Svenska Bostäder som bolag är också en faktor som inte 

kvantifieras i vår kalkyl. För bolaget har faktorer som förbättrat anseende och förtroende bland de boende 

ett stort värde då hyresgästerna i större utsträckning tar hand om sina fastigheter och blir mer 

tillmötesgående vid renoveringsprocesserna vilket i sin tur innebär att kostnaderna för dessa kan minska. 

Dock så ska det också nämnas att för varje år så kommer Svenska Bostäder att hinna renovera fler 

fastigheter vilket innebär att kalkylen ska slås ut på fler och fler lägenheter och därför blir svårare och 

svårare att med hjälp av samhällsekonomiska effekter nå lönsamhet. 

 

En annan faktor som har inverkan på resultatet är det faktum att fastigheten Nystad 7 som använts som 

referensobjekt över investeringarna var en av de första fastigheterna att genomgå upprustningar. Detta 

medför att för efterkommande fastigheter kan kostnaderna sänkas med hjälp av effektiviseringar och 

lärdomar från misstag som gjordes i samband med renoveringarna i starten av projektet. Dessutom finns 

det möjlighet att exkludera de åtgärder som inte visat sig lönsamma och på så sätt effektivisera 

investeringen mot de åtgärder som ger tillräckligt bra avkastning. Som nämndes vid diskussionen kring 

samhällsekonomiska effekter så görs denna kalkyl tidigt i Svenska Bostäders renoveringsprocess vilket 

innebär att mer långsiktiga effekter och kostnadsminskningar på grund av effektiviseringar i processen 

utelämnas. 
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 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 8

 Slutsatser 8.1

Nedan följer en sammanfattning av de slutsatser som dragits i analysen: 

 

 Investeringar med en omfattning likt de som analyserats i denna rapport bedöms ej vara 

lönsamma på fastighetsnivå oavsett om de bedöms med utgångspunkt i ökat marknadsvärde eller 

individuellt avkastningsvärde. Detta bedöms bero på att investeringarna inte kan motiveras av 

framtida ökning av driftnettot.  

 

 När kostnader som härrör till renoveringen exkluderas från driftnettot kvarstår en ökning som 

uppgår till 300 kr/kvm. För privata fastighetsägare är motsvarande siffra omkring 450 kr/kvm, 

vilket genereras av en högre hyreshöjning. Det högre driftnettot hos privata fastighetsägare 

uppnås med en investering av omkring en tredjedel av Svenska Bostäders renoveringskostnader 

per lägenhet.  

 

 En viss förlust i investeringen bedöms ändå vara motiverad då det finns ett eftersatt underhåll 

som bör ha täckts av det historiska driftnettot. Endera har bolaget satt av pengar som täcker det 

eftersatta underhållet eller så har ägaren erhållit en avkastning som är högre än vad som kunnat 

motiveras av fastigheternas prestation historiskt sett. 

 

 De renoveringar som gjorts bedöms ändå ha skapat utrymme för ytterligare sänkningar av 

driftkostnaderna. Taxebundna kostnader har redan kunnat reduceras kraftigt men kostnader för 

administration och drift bedöms kunna sänkas ytterligare efter att renoveringsprojektet har 

avslutats. Det finns därför möjlighet att erhålla en kostnadsnivå som är fullt marknadsmässig eller 

till och med bättre. Svenska Bostäders renoveringsmodell medför också en större möjlighet att ta 

ett helhetsgrepp kring eftersatt underhåll och minimera kostnaderna för detta i ett längre 

tidsperspektiv. 
 

 Den hyreshöjning som har erhållits efter renovering bedöms inte kunna motivera de 

standardhöjande åtgärder som genomförts för hyresgästen. Privata fastighetsägare får med en 

annorlunda modell för renovering av lägenhetsbeståndet ut en högre hyra för liknande 

standardhöjning. En möjlig förklaring är att hyresgästföreningen ser olika på de två typerna av 

renovering. Hyresgäst som måste evakueras har en mer utsatt position i förhandlingarna eftersom 

det saknas total valfrihet när det gäller standardhöjning enligt denna modell. 

 

 Svenska Bostäders nuvarande höga kostnadsnivå för administration bedöms också generera 

positiva effekter på längre sikt som kan reducera övriga kostnader i drift och underhåll samt skapa 

ökat fastighetsvärde. Detta har redan kunnat påvisas genom ökad trygghet och ett förbättrat nöjd 

kundindex (NKI) inom referensområdena. Vi kan dock inte bedöma om ökade kostnader idag 

kan motiveras av framtida värdeökningar, då kalkylen inte tar hänsyn till långsiktiga effekter. 

 

 Kalkylen över sysselsättningsprojektet visar på stor potential för samhällsekonomisk lönsamhet. 

Att få ut boende i området i varaktig sysselsättning innebär ett stort mervärde för hela området, 
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dels genom ökad ekonomisk trygghet för individiden men också genom kringeffekter för området 

i helhet.  

 

 Svenska Bostäders investeringar i trygghetsarbete och åtgärder för ökad trygghet på de undersökta 

fastigheterna har lett till en minskning av antalet anmälda brott som kan härledas till åtgärder på 

fastighetsnivå. Brott kopplade till fastigheten bedöms utgöra grogrund för grövre kriminalitet, 

vilket medför att dessa åtgärder i ett längre perspektiv bedöms reducera övrig brottslighet samt 

innebära en kostnadsbesparing för samhället. 
 

 Områdenas utveckling bedöms i flera avseenden ha haft en bättre utveckling under den 

undersökta tidsperioden än Stockholms stad som helhet, vilket till viss del bedöms kunna härledas 

till den omfattande upprustning som skett. Ökad kötid för lägenhet, stigande bostadsrättspriser, 

ökad trygghet och minskat bidragsberoende är faktorer som påverkats i positiv riktning sedan 

investeringarna startade. 

 

 Trots de samhällsekonomiska vinster som inkluderats i kalkylerna bedöms investeringarna ej vara 

lönsamma för samhället som helhet under perioden för renoveringsprojektet. En förlängd kalkyl 

som tar hänsyn till framtida effekter i större omfattning och där fler effekter inkluderas bedöms 

med stor sannolikhet kunna påvisa ett positivt resultat för samhället som helhet. 

 

 Den nya lagen gällande allmännyttiga kommunala bostadsbolag som trädde i kraft under 2011 

bedöms ha skapat en utökad konflikt mellan åtagandet att tjäna allmännyttigt syfte och samtidigt 

agera marknasmässigt. Det är svårt att avgöra vilka sociala insatser som kan vara lönsamma för 

bolaget och motiveras inom ramen för CSR. 

 

 Det bedöms finnas en betalningsvilja bland boende i områden likt de som undersökts som är 

högre än den hyresökning Svenska Bostäder erhöll efter renoveringar. Vid de hyresförhandlingar 

som genomförs när en hel fastighet genomgår upprustningar begränsas hyresökningen till de 

hushållen med svagast betalningsförmåga. Detta kan leda till en långsiktig urholkning av 

fastighetsvärden på grund av lägre driftnetton, en utebliven värdeökning som bostadsbolaget i så 

fall går miste om från den dag den nya hyran förhandlas. Situationen som uppstår kan liknas vid 

en form av social housing där kostnaderna för renoveringar belastar samhället. I analysen har det 

framkommit att privata fastighetsägare erhåller en högre hyresnivå i området. 

 Besvarande av frågeställning och rekommendationer 8.2

För att besvara frågeställningen under kapitel 1 kan det konstateras att Svenska Bostäders investeringar i 

områdena Husby, Akalla, Tensta och Rinkeby ej är samhällsekonomiskt lönsamma enligt våra 

bedömningar. Dock sträcker sig kalkylen endast under en begränsad tidsperiod och det är därför möjligt 

att med hjälp av en utökad mätperiod och inkluderande av ytterligare variabler nå lönsamhet på 

samhällsnivå. 

 

En rekommendation är att bolagen inte bör godkänna investeringar i den omfattning till den hyreshöjning 

som erhållits. Detta då standardhöjningen bör stå i relation till den hyresökning som förhandlats fram. 
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För att få ett ökat driftnetto bör de höga kostnaderna för administration och drift ses över. Enligt de 

uppgifter vi erhållit anses kostnader för vattenförbrukning, städning, trädgårdsarbete och sophantering 

vara på fortsatt höga nivåer jämfört med innan upprustning. Dessa kostnader bör således analyseras för att 

upptäcka möjligheter till reducering. 

 

Den metod som användes av Svenska Bostäder i samband med sysselsättningsprojektet gällande 

upphandling av varor och tjänster utgör en potentiell källa för samhällsekonomisk lönsamhet. Även den 

litteratur som studerats visar på ett stort utrymme för social upphandling av tjänster och entreprenader, i 

många fall större utrymme än vad som utnyttjas av offentliga institutioner. Vi har presenterat ett flertal 

lyckade exempel på detta och vår rekommendation är att bolagen fortsätter utveckla möjligheten att 

utnyttja sin position som stor beställare av varor och tjänster för att bidra till ökad sysselsättning. Det bör 

dock framhållas att vi valt att inte ta ställning till i vilket utsträckning ett allmännyttigt bolag kan motivera 

investeringar med att peka på samhällsekonomisk lönsamhet. 

 

Vid analys av trygghetsarbetet i områdena har det konstaterats att åtgärderna på fastighetsnivå haft en stor 

genomslagskraft. För att ytterligare utöka effekterna av dessa åtgärder bör detta arbete i större utsträckning 

samordnas med övriga fastighetsägare i området. Detta för att i större utsträckning eliminera brott och 

minimera risken för att de förflyttas till delområden med sämre trygghetsarbete. 

 Vidare forskning 8.3

Under arbetets gång har ett flertal möjligheter till vidare forskning upptäckts. Dels i avseenden där arbetet 

inte kunnat inrymmas inom ramen för detta examensarbete på grund av tid och avgränsning i 

frågeställningen. Men även i avseenden där det saknas data eller detaljerat underlag för att kunna utföra en 

tillräckligt noggrann analys. Nedan listas ett par områden för vidare forskning: 

 

 Mer noggrann analys av investeringarna uppdelat i standardhöjande åtgärder för hyresgäst, teknisk 

upprustning samt eftersatt underhåll. Detta då de påverkar driftnettot i helt olika avseenden och 

en mer detaljerad analys kring vilka åtgärder som är lönsamma bör således kunna genomföras. 

 En jämförelse av privata och kommunala bostadsbolag med avseende på hur skillnad i förvaltning 

påverkar fastighetsvärden långsiktigt. Hänsyn bör också tas till att bolag hanterar eftersatt 

underhåll med olika arbetsmetoder. 

 En mer detaljerad lönsamhetsstudie för den enskilda individen. Vad förändras i hushållens 

beteende när områden förändras och hur påverkar det den samhällsekonomiska utvecklingen. Det 

finns ett flertal spiraleffekter inom makroekonomisk teori som vi inte behandlat i denna studie. 

 En analys av den faktiska betalningsviljan för en nyrenoverad lägenhet bland de boende i dessa 

områden. Detta kan genomföras genom en kvantifiering över efterfrågan på standardhöjning 

bland de redan bosatta i området. 

 Studera förutsättningar för ett mer diversifierat utbud av bostäder inom området och vilka 

effekter det skulle få för samhället. Analysen bör studera effekten av diversifiering av bostäder 

både inom kategorin hyreslägenheter och inom bostadsrätter. Finns det en efterfrågan av att i 

större utsträckning kunna anpassa sitt boende efter olika faser i livet utan att behöva flytta från 

området? 
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BILAGA 1 – Underlag för intervjuer 

Intervju fastighetsförvaltare/bovärdar 
 

Evakueringsprocessen och omflyttning 

Har det varit några svårigheter kopplat till evakueringen? 

 

Hur stor andel väljer att flytta tillbaka efter att renoveringen är klar? 

 

Förvaltningen - övergripande 

Har det genomförts några trygghetsåtgärder inom fastigheterna när de renoverats? 

 

Har skadegörelsen förändrats efter renoveringen 

 

Har skadegörelsen förändrats på fastigheter som ej renoverats? 

 

Boendet 

Anser ni att genomförda renoveringar motsvarar hyresgästernas förväntningar? 

 

Har ni någon uppgift om vart de som flyttar under processen tar vägen? 

 

Vad får ni för kommentarer från hyresgästerna när de flyttar in? 

 

Har attityden mot er från hyresgäster förändrats? 

 

Har trångboddheten förändrats? 

 

Upplever ni att den olovliga andrahandsuthyrningen minskat? 
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Intervju ekonom distrikt Järva 
 

Ekonomi kopplat till projekten 

 

I vilka avseenden minskar kostnaderna efter att renoveringar genomförts? 

 

Skiljer sig bedömningen av möjliga besparingar som gjordes innan projekten startade mot det faktiska 

utfallet. 

 

Har det gjorts någon beräkning kring faktiska genomsnittshyror efter renovering? 

 

Ekonomi kopplat till förvaltningen 

 

Har kostnaden för det löpande underhållet förändrats, i så fall hur? 

 

Har de taxebundna kostnaderna förändrats? 

 

Har förvaltningskostnaderna påverkats i de områden som inte omfattats av renoveringar under de senaste 

åren? 

 

Finns det statistik över andel obetalda hyror och kostnad kopplat till detta? 

 

Övrigt 

 

Finns det schabloner som ni använder för att beräkna kostnader (före och efter renovering) för t.ex. drift, 

underhåll, skadegörelse, omflyttning eller övriga kostnader? 
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Intervju Projektledare ombyggnadsprojekt Järva 
 

Enklare beskrivning av projekten avseende hålltider för projektering, evakuering, genomförande osv. 

 

Har det varit enkelt/svårt att hålla budget för projekten? 

 

Har det uppkommit merkostnader av olika slag? 

 

Hur har processen för ombyggnationer i området skiljt sig från tidigare erfarenheter? 

 

Har ni upplevt skillnader i att driva ombyggnadsprojekt på Järva jämfört med andra delar av ert bestånd? 

 
Hur upplever ni responsen från de boende, har den förändrats med tiden på något sätt? 

  



 

76 

 

 

Intervju Privata fastighetsägare Järva 
 

Frågor kopplat till bolagets strategi vid förvärv/fastighetsutveckling 

 

 Har avsikten vid de senaste förvärven varit att genomföra större renoveringar i beståndet? 

 

Om så var fallet, har ni använt någon fastställt metod för dessa renoveringar? 

 

Har strategin justerats i något avseende? 

 

Vilka åtgärder ingår i renoveringarna? 

 

Har ni upplevt någon förändring av betalningsvilja/efterfrågan efter renovering? 

 

 

 Har ni gjort några förvärv från allmännyttan sedan 2008? 

 

Fanns det i så fall andra villkor kopplade till köpet (gårdsrenoveringar, allmän upprustning 

etc.)? 

 

 Finns det planer på fastighetsutveckling i beståndet som kräver förändring av befintligt detaljplan 
eller andra myndighetsutlåtanden? 

 

 Har ni upplevt någon förändring av kostnader kopplat till löpande förvaltning från tidpunkt för 
förvärv till idag? 

 

Har driftnetto för renoverade objekt utvecklats i enlighet med era förväntningar? 

 

Frågor kopplat till samhällsutveckling 

 Anser ni det lönsamt för företaget att ta ett bredare ansvar för samhällsfrågor inom beståndet i 
socialt utsatta områden? 

 

 Anser ni att allmännyttan har ett större ansvar än privata fastighetsägare när det gäller 
samhällsutvecklingen i området? 

 

 Bedöms samhällsutveckling så som positiv förändring av arbetslöshet, inkomst, studieresultat, 
befolkningstillväxt samt ekonomiskt bistånd som viktigt för er verksamhet i området? 

 

 Har ni genomfört trygghetsåtgärder i området? 

 

Vilka åtgärder har varit mest effektiva? 

 

Har ni upplevt någon förändring av samhällsutvecklingen i området sedan förvärvet? 

 

 Är stadsdelscentrumets utveckling viktigt för ert bestånd i respektive område? 
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 Finns det en kommersiell del att utveckla i ert bestånd? 

 

Finns det i så fall planer på kommersiell fastighetsutveckling? 

 

Frågor kopplat till samspel mellan olika fastighetsägare 

En del av undersökningen handlar om hur olika aktörers strategier för renoveringar påverkar varandra i 

olika avseenden. Nedan följer frågor kring hur ert företag påverkats  

 

 Påverkar allmännyttans sätt att förvalta beståndet er verksamhet/kunder i något avseende? 

 

 Stockholms allmännyttiga bolag har påbörjat omfattande investeringar i befintligt bestånd sedan 
ett par år tillbaka. Har dessa medfört för- /nackdelar för er verksamhet kopplat till olika aspekter?  

 

Hyresnivåer? 

 Trygghetsåtgärder? 

Övriga kringeffekter? 

 

 Blir det mer attraktivt för privata aktörer att renovera i befintligt bestånd i takt med att 
renoveringar i allmännyttan genomförs? 

 

 Vilken typ av samverkan med myndigheter eller andra aktörer bedömer ni som viktigast? 
 

Har ni ingått några samarbeten med andra fastighetsägare i området kopplat till att lösa fysisk och social 
problematik i ert bestånd. Hur har det samarbetet i så fall sett ut och vilka resultat har man sett av dessa? 
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Intervju Kista Närpolis 
 

Hur mycket kontakt har ni med bostadsföretagen kring Järva? 

 

 Har det förändrats under de senaste åren? 

 Tog Svenska Bostäder kontakt med er inför deras upprustningsprogram? 

 

Finns det något samarbete kring de olika trygghetsåtgärderna som bostadsbolagen genomför? 

 

Märker ni någon skillnad på de områden där upprustningsprocessen har kommit längre jämfört med 

områden där renoveringarna ej genomförts. T.ex. Husby kontra Tensta. 

 

Vad är polisens generella bild av brottsutveckling i områdena Akalla, Husby, Rinkeby och Tensta under de 

senaste åren? 

 

Vad tycker ni generellt om Svenska Bostäders och andra bolags upprustningar på Järva? 

 

 Finns det åtgärder som bostadsbolagen borde göra annorlunda? 

 Tycker ni att deras åtgärder är effektiva? 

 

Vid samtal med Svenska Bostäder så uppger de att de upplever en attitydförändring gentemot dem som 

bolag bland invånarna på kring Järva. Upplever ni hos polisen en liknande förändring? 

 

 Om det finns en förändring, kan det kopplas samman med upprustningarna? 

Upplever Polisen att det är stor skillnad i mängden åtgärder kopplat till trygghetsarbete mellan de olika 

fastighetsbolagen? 

 

Upplever Polisen att det finns ett behov av ökat samarbete mellan fastighetsägarna? 

 

 Skulle det få större effekt om fastighetsbolagen gemensamt genomförde trygghetsåtgärder? 

 Våra resultat visar på att för Svenska Bostäders fastigheter så har vissa brottskategorier minskat 
efter upprustning. Tror ni att dessa bara har flyttats till andra fastigheter i närområdet? 

 

Anser ni att bostadsbolagen borde ta ett större ansvar eller tas det redan ett stort ansvar för att förebygga 

kriminalitet? 

 

Finns det någon speciell utveckling eller investering i de olika stadsdelscentrumen som polisen anser att 

respektive fastighetsägare bör genomföra? 

 

Finns det någon koppling mellan minskning av brott kopplat till fastigheter (inbrott, skadegörelse mm) 

och andra typer av brott i dessa områden? 

 

Enligt statistik har antalet bilstölder i området minskat kraftigt, bedöms detta vara kopplat till ökad 

säkerhet i garage eller är det andra orsaker? 
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BILAGA 2 – Tidplan för Svenska Bostäders renoveringar i Distrikt Järva 
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BILAGA 3 – Drift och underhållskostnader  

 

  

Kostnadssammanställning
Nystad 7

Ytor
Yta Bostad (kvm LOA)

Yta Kommersiellt (kvm LOA)

Yta Totalt (kvm LOA)

Tkr Kr/kvm Tkr Kr/kvm Tkr Kr/kvm Tkr Kr/kvm Tkr Kr/kvm

Kostnader
Media & Taxebundet

El 343          57       142          24       94            16       168           28       284    47               

Vatten 167          28       140          23       127          21       205           34       166    28               

Sopor 165          27       197          33       223          37       255           42       284    47               

Värme 815          135     850          141     884          146     637           106     548    92               

Summa Media & taxebundet 1 491       247     1 329       220     1 327       220     1 265        211     1 283 214             

Rep & Underhåll

Löpande underhåll bostäder 148          25       -               28            24             4         29      5                 

Inre underhåll uppgraderingar -               -         -               -               -                -         -                 

Reparationer akut felavhjälpning 681          113     193          202          162           27       508    85               

Köpta tjänster underhåll - - 14            274          55             9         -                 

Köpta tjänster underhåll lokaler -               -         -               -               -                -         -                 

Klottersanering 1              0         -               1              15             2         7        1                 

Glas 4              1         -               8              20             3         -                 

Besiktning -               -         1              9              1               0         56      9                 

Snöröjning 1              0         15            25            19             3         6        1                 

Städ & trädgårdsskötsel 357          59       148          204          404           67       429    72               

Serviceavtal hiss 23            4         51            12            39             7         33      6                 

TV & Bredband 7              1         9              8              6               1         8        1                 

Planerat underhåll 1 149       190     5 849       7 397       111           18       -                 

Projektkostnader 4              1         66            1              2               0         395    66               

Summa Rep & Underhåll 2 376       393     6 346       8 168       857           143     1 470 245             

-         -                 

Fastighetsskatt 120          20       122          20       125          21       120           20       120    20               

Försäkring 36            6         36            36            36             6         36      6                 

Administration 804          133     604          100     596          99       638           106     703    117             

Bevakning -               -         6              1         -               -         -                -         14      2                 

Jourutryckningar 65            11       3              1         15            3         21             3         12      2                 

Störningsjour 11            2         11            2         12            2         11             2         10      2                 

Anticimex -               -         3              0         2              0         7               1         3        0                 

Serviceavtal SOS alarm -               -         -               -         -               -         -                -         -                 

Larm och Telekostnader fastighet 3              0         3              1         8              1         11             2         5        1                 

Övriga kostnader varor och tjänster 39            7         155          26       135          22       48             8         73      12               

Övriga serviceavtal 21            4         43            7         79            13       168           28       55      9                 

Icke fastighetsrelaterade kostnader -         -         -         -         -                 

Övrigt -         -         -         -         -                 

Summa Kostnader 4 965       822     8 660       10 503     3 182        531     3 784 632             

Under 

ombyggnad
Före ombyggnad

2010 2011 2012 2013

Under 

ombyggnad
Efter ombyggnad

2014

Efter ombyggnad

568756875687

356 302 302

6043 5991 5991
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Kostnadssammanställning
Icke renoverade Sibeliusgången

Ytor
Yta Bostad (kvm LOA)
Yta Kommersiellt (kvm LOA)
Yta Totalt (kvm LOA)

Tkr Kr/kvm Tkr Kr/kvm Tkr Kr/kvm Tkr Kr/kvm Tkr Kr/kvm

Kostnader
Media & Taxebundet

El 1 606       44       1 205       40       1 136       37       832            34       805           33                 

Vatten 1 056       29       802          26       811          27       711            29       645           27                 

Sopor 990          27       985          33       1 115       37       1 025         42       1 134        47                 

Värme 4 894       135     4 259       141     4 268       141     3 611         150     3 382        140               

Summa Media & taxebundet 8 547       236     7 252       239     7 330       242     6 179         256     5 967        247               

Rep & Underhåll

Löpande underhåll bostäder 1 492       41       1 119       37       1 505       50       837            35       990           41                 

Inre underhåll uppgraderingar

Reparationer akut felavhjälpning 2 417       67       1 274       42       1 071       35       922            38       1 445        60                 

Köpta tjänster underhåll -               -         -               -         -               -         49              2         -                -                    

Köpta tjänster underhåll lokaler

Klottersanering 16            0         10            0         12            0         16              1         9               0                   

Glas 12            0         32            1         31            1         26              1         37             2                   

Besiktning 14            0,4      14            0         7              0         11              0         21             1                   

Snöröjning 33            1         30            1         109          4         51              2         17             1                   

Städ & trädgårdsskötsel 2 083       57       2 135       70       2 326       77       1 831         76       1 352        56                 

Serviceavtal hiss 211          6         203          7         267          9         243            10       189           8                   

TV & Bredband 41            1         43            1         46            2         24              1         30             1                   

Planerat underhåll 2 082       57       2 949       97       6 032       199     1 047         43       743           31                 

Projektkostnader

Summa Rep & Underhåll 8 401       232     7 810       258     11 405     376     5 057         210     4 833        200               

Fastighetsskatt 720          20       606          20       636          21       483            20       483           20                 

Försäkring 218          6         182          6         182          6         145            6         145           6                   

Administration 4 637       128     3 343       110     3 109       103     2 791         116     2 761        114               

Bevakning 3              0         30            1         -               -         -                -         57             2                   

Jourutryckningar 170          5         60            2         84            3         51              2         32             1                   

Störningsjour 65            2         56            2         59            2         45              2         42             2                   

Anticimex -               -         38            1         37            1         11              0         9               0                   

Serviceavtal SOS alarm 1              0         6              0         0              0         -                -         -                -                    

Larm och Telekostnader fastighet 12            0         15            1         21            1         49              2         23             1                   

Övriga kostnader varor och tjänster 613          17       452          15       724          24       365            15       378           16                 

Övriga serviceavtal 160          4         150          5         207          7         332            14       223           9                   

Icke fastighetsrelaterade kostnader

Övrigt

Summa Kostnader 23 547     649     20 000     660     23 794     785     15 507       643     14 951      619               

36281 30292 30292 24135 24135

Före ombyggnad Före ombyggnad Före ombyggnad Före ombyggnad Före ombyggnad

2010 2011 2012 2013 2014
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Intäktssammanställning 

Nedan redovisas faktiska hyresintäkter för Nystad 7 & 10 under perioden 2010-2014 som använts i 

investeringskalkylen. Intäkterna redovisas i tusentals kronor och är inklusive rabatter.  

 
   

Nystad 7

2010 2011 2012 2013 2014

Bostäder 4 797 4 207 3 993 5 869 6 218

Kommers iel la  Lokaler 162 12 15 90 90

Kommunala  Lokaler 0 0 0 0 0

Områdes loka ler 21 21 9 9 10

P-platser 167 69 61 65 94

Summa 5 147 4 309 4 078 6 033 6 412

Nystad 10

2010 2011 2012 2013 2014

Bostäder 4 918 4 416 4 514 4 804 4 690

Kommers iel la  Lokaler 214 223 225 252 338

Kommunala  Lokaler 111 106 112 112 112

Områdes loka ler 10 11 11 12 13

P-platser 146 176 165 184 203

Summa 5 399 4 932 5 027 5 364 5 356
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BILAGA 4 – Marknadsvärderingar med värdetidpunkt 2015-01-01 

 
  

Fastighet: Nystad 7 1

Kommun: Stockholm Byggår: 1974 Löpnr: 1

Adress: 0 Ombyggnadsår: - Kartnr: -

Ägare: Svenska Bostäder Kalkyl utförd av: - Ref.nr.: 0

Basinfo

Areaslag Uthyrbar area

(kvm/antal) (kvm/antal) (%) (tkr) (kr/kvm) (tkr) (kr/kvm) (tkr) (kr/kvm)

Bostäder 5 687 0 0,0 6 513 1 145 6 512 1 145 2 548 448

Fritid 302 0 0,0 102 338 102 338 135 448

Garage 1 0 0,0 154 154 000 154 154 000 31 30 800

Övrigt 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Totalt 5 990 0 0,0 6 769 1 130 6 768 1 130 2 714 453

* ej med i ytsummering

Hyres- Långsiktig Direktavkastning

utveckling vakans i slutet av perioden Taxeringsvärden (tkr)

(A-D) (%/år) (%) (%)

Bostäder BB 1,0 0,2 4,50 Typkod Värdeår

Kontor 0,0 0,0 0,00 320 1975

Butik 0,0 0,0 0,00 Bostäder Lokaler Industri Övrigt

Restaurang 0,0 0,0 0,00 52 271 0 0 0

Hotell 0,0 0,0 0,00 Totalt

Utbildning, vård m m 0,0 0,0 0,00 52 271

Fritid BB 2,0 5,0 7,00 Debiterad fastighetsskatt

Lager, förråd m m 0,0 0,0 0,00 0 0,0% av lokalskatten

Industri 0,0 0,0 0,00

Garage BB 2,0 0,2 6,00 Tomträttsavgäld (tkr) 0

Kallager, skärmtak 0,0 0,0 0,00 Regleringsdatum

P-plats, garage, mm* 0,0 0,0 0,00 Ny bedömd avgäld (tkr)

Övrigt 0,0 0,0 0,00

Totalt 1,0 0,3 4,53 Hyresgästanpassning (tkr) 0

Investeringar (tkr) 0

Kompletterande information

-

Kassaflödesanalys

Värdetidpunkt: januari 2015 Kalkylränta: 6,6% 0,00535258

Kalkylränta, restvärde: 6,6%

2015 2016 2017 2018 2019 (2020)

Hyresutveckling (%/år)

Bostäder 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Lokaler, Industri, Mark  etc. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Kostnadsutveckling (%/år) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

(alla belopp i tk r)

Hyra fullt uthyrt (+) 6 768 6 838 6 975 7 114 7 256 7 402 6 975

Rabatt (-) 0 0 0 0 0 0 0

Vakansförlust (-) 16 19 19 19 20 20 -19

Drift- och underhåll (-) 2 709 2 762 2 817 2 874 2 931 2 990 -2 817

Fastighetsskatt (-) 123 126 128 131 133 136 -128

Tillägg fghskatt (+) 0 0 0 0 0 0

Tomträttsavgäld (-) 0 0 0 0 0 0 0

Driftnetto 3 920 3 932 4 010 4 091 4 172 4 256 4 010

Hyresgästanpassning (-) 0 0 0 0 0 0

Investeringar (-) 0 0 0 0 0 0

Netto 3 920 3 932 4 010 4 091 4 172 4 256

94 048

Värdesammanfattning (tkr)

Nuvärde av netto 17 168

Nuvärde av restvärde 68 272

Avkastningsvärde före justeringar 85 441

Justeringar:

Värde av räntebidrag: 0 Nyckeltal

Fastighetsskattereduktion/Tomrättsavgäld: 13 Kr/kvm 14 266            (Avkastningsvärde/Total area)

Över-/underhyra: 0 K/T 1,6            (Avkastningsvärde/Taxeringsvärde

Stämpelskatt (0%) 0 Nettokapitaliseringsprocent 4,6 %       (Driftnetto 2015/Avkastningsvärde)

Övrigt 0 Initial avkastningsprocent 4,6 %       (Netto 2015/Avkastningsvärde)

Avkastningsvärde 85 454

Läges-

klassificering

Outhyrd area Utgående hyra (exkl rabatter) Marknadshyra
Bedömd Drift- och Uh-

kostnad
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Fastighet: Nystad 10 2

Kommun: Stockholm Byggår: 1974 Löpnr: 2

Adress: 0 Ombyggnadsår: - Kartnr: -

Ägare: Svenska Bostäder Kalkyl utförd av: - Ref.nr.: 0

Basinfo

Areaslag Uthyrbar area

(kvm/antal) (kvm/antal) (%) (tkr) (kr/kvm) (tkr) (kr/kvm) (tkr) (kr/kvm)

Bostäder 5 687 0 0,0 5 454 959 5 454 959 3 151 554

Fritid 504 0 0,0 469 930 469 930 279 554

Garage 1 0 0,0 154 154 000 154 154 000 31 30 800

Övrigt 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Totalt 6 192 0 0,0 6 077 981 6 077 981 3 461 559

* ej med i ytsummering

Hyres- Långsiktig Direktavkastning

utveckling vakans i slutet av perioden Taxeringsvärden (tkr)

(A-D) (%/år) (%) (%)

Bostäder BB 1,0 0,2 5,25 Typkod Värdeår

Kontor 0,0 0,0 0,00 320 1975

Butik 0,0 0,0 0,00 Bostäder Lokaler Industri Övrigt

Restaurang 0,0 0,0 0,00 40 715 0 0 0

Hotell 0,0 0,0 0,00 Totalt

Utbildning, vård m m 0,0 0,0 0,00 40 715

Fritid BB 2,0 5,0 7,00 Debiterad fastighetsskatt

Lager, förråd m m 0,0 0,0 0,00 0 0,0% av lokalskatten

Industri 0,0 0,0 0,00

Garage BB 2,0 0,2 6,00 Tomträttsavgäld (tkr) 0

Kallager, skärmtak 0,0 0,0 0,00 Regleringsdatum

P-plats, garage, mm* 0,0 0,0 0,00 Ny bedömd avgäld (tkr)

Övrigt 0,0 0,0 0,00

Totalt 1,1 0,6 5,41 Hyresgästanpassning (tkr) 111

Investeringar (tkr) 0

Kompletterande information

-

Kassaflödesanalys

Värdetidpunkt: januari 2015 Kalkylränta: 7,5% 0,006060803

Kalkylränta, restvärde: 7,5%

2015 2016 2017 2018 2019 (2020)

Hyresutveckling (%/år)

Bostäder 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Lokaler, Industri, Mark  etc. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Kostnadsutveckling (%/år) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

(alla belopp i tk r)

Hyra fullt uthyrt (+) 6 077 6 144 6 267 6 392 6 520 6 650 6 267

Rabatt (-) 0 0 0 0 0 0 0

Vakansförlust (-) 28 35 36 37 37 38 -36

Drift- och underhåll (-) 3 452 3 519 3 590 3 662 3 735 3 810 -3 590

Fastighetsskatt (-) 122 125 125 125 132 135 -125

Tillägg fghskatt (+) 0 0 0 0 0 0

Tomträttsavgäld (-) 0 0 0 0 0 0 0

Driftnetto 2 474 2 465 2 516 2 569 2 615 2 668 2 516

Hyresgästanpassning (-) 16 22 23 24 25 0

Investeringar (-) 0 0 0 0 0 0

Netto 2 458 2 442 2 493 2 545 2 590 2 668

49 293

Värdesammanfattning (tkr)

Nuvärde av netto 10 440

Nuvärde av restvärde 34 303

Avkastningsvärde före justeringar 44 743

Justeringar:

Värde av räntebidrag: 0 Nyckeltal

Fastighetsskattereduktion/Tomrättsavgäld: 10 Kr/kvm 7 228            (Avkastningsvärde/Total area)

Över-/underhyra: 0 K/T 1,1            (Avkastningsvärde/Taxeringsvärde

Stämpelskatt (0%) 0 Nettokapitaliseringsprocent 5,5 %       (Driftnetto 2015/Avkastningsvärde)

Övrigt 0 Initial avkastningsprocent 5,5 %       (Netto 2015/Avkastningsvärde)

Avkastningsvärde 44 753

Läges-

klassificering

Outhyrd area Utgående hyra (exkl rabatter) Marknadshyra
Bedömd Drift- och Uh-

kostnad
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BILAGA 5 – Investeringskalkyler med kalkylstart 2010-01-01  

 

 

 

  

Fastighet: Nystad 7 1

Kommun: Stockholm Byggår: 1974 Löpnr: 1

Adress: 0 Ombyggnadsår: 2012 Kartnr: -

Ägare: Svenska Bostäder Kalkyl utförd av: - Ref.nr.: 0

Kassaflödesanalys

Värdetidpunkt: januari 2010 Kalkylränta: 6,6% 0,005345486

Kalkylränta, restvärde: 6,6%

2010 2011 2012 2013 2014 (2015)

Hyresutveckling (%/år)

Hyresutveckling (%/år) - 2,0 12,6 2,0 6,3 2,0

Kostnadsutveckling (%/år) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

(alla belopp i tk r)

Hyra fullt uthyrt (+) 5 147 5 250 5 912 6 033 6 412 6 302 5 912

Rabatt (-) 0 0 0 0 0 0 0

Vakansförlust (-) 0 3 938 3 941 17 17 17 -3 941

Drift- och underhåll (-) 4 965 8 660 10 503 3 182 3 784 3 860 -10 503

Fastighetsskatt (-) 0 0 0 0 0 7 0

Tillägg fghskatt (+) 0 0 0 0 0 0

Tomträttsavgäld (-) 0 0 0 0 0 0 0

Driftnetto 182 -7 348 -8 532 2 834 2 611 2 418 -8 532

Hyresgästanpassning (-) 0 0 0 0 0 0

Investeringar (-) 0 59 072 49 958 72 704 0

Netto 182 -66 420 -58 490 2 762 1 907 2 418

53 539

Värdesammanfattning (tkr)

Nuvärde av netto -90 945

Nuvärde av restvärde 38 882

Avkastningsvärde före justeringar -52 063

Justeringar:

Värde av räntebidrag: 0 Nyckeltal

Fastighetsskattereduktion/Tomrättsavgäld: 196 Kr/kvm -8 659            (Avkastningsvärde/Total area)

Över-/underhyra: 0 K/T -1,7            (Avkastningsvärde/Taxeringsvärde

Stämpelskatt (0%) 0 Nettokapitaliseringsprocent -0,4 %       (Driftnetto 2010/Avkastningsvärde)

Övrigt 0 Initial avkastningsprocent -0,4 %       (Netto 2010/Avkastningsvärde)

Avkastningsvärde -51 867

Fastighet: Nystad 10 2

Kommun: Stockholm Byggår: 1974 Löpnr: 2

Adress: 0 Ombyggnadsår: - Kartnr: -

Ägare: Svenska Bostäder Kalkyl utförd av: - Ref.nr.: 0

Kassaflödesanalys

Värdetidpunkt: januari 2010 Kalkylränta: 7,4% 0,005971098

Kalkylränta, restvärde: 7,4%

2010 2011 2012 2013 2014 (2015)

Hyresutveckling (%/år)

Hyresutveckling (%/år) - -8,7 1,9 6,7 -0,2 2,0

Kostnadsutveckling (%/år) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

(alla belopp i tk r)

Hyra fullt uthyrt (+) 5 399 4 932 5 027 5 364 5 356 5 463 5 027

Rabatt (-) 0 0 0 0 0 0 0

Vakansförlust (-) 13 17 17 17 28 28 -17

Drift- och underhåll (-) 4 179 4 176 4 176 4 176 4 173 4 256 -4 176

Fastighetsskatt (-) 0 0 0 0 0 0 0

Tillägg fghskatt (+) 0 0 0 0 0 0

Tomträttsavgäld (-) 0 0 0 0 0 0 0

Driftnetto 1 208 738 833 1 170 1 155 1 179 833

Hyresgästanpassning (-) 0 0 0 0 0 0

Investeringar (-) 0 0 0 0 0 0

Netto 1 208 738 833 1 170 1 155 1 179

22 249

Värdesammanfattning (tkr)

Nuvärde av netto 5 409

Nuvärde av restvärde 15 566

Avkastningsvärde före justeringar 20 975

Justeringar:

Värde av räntebidrag: 0 Nyckeltal

Fastighetsskattereduktion/Tomrättsavgäld: 186 Kr/kvm 3 417            (Avkastningsvärde/Total area)

Över-/underhyra: 0 K/T 0,7            (Avkastningsvärde/Taxeringsvärde

Stämpelskatt (0%) 0 Nettokapitaliseringsprocent 5,7 %       (Driftnetto 2010/Avkastningsvärde)

Övrigt 0 Initial avkastningsprocent 5,7 %       (Netto 2010/Avkastningsvärde)

Avkastningsvärde 21 160
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BILAGA 6 – Samhällsekonomiska kalkyler 
 
Vinster kopplade till ökad sysselsättning 

 

 
 

 För att beräkna den totala intäkten för kommunen används socialstyrelsens uppgifter gällande 

totalt utbetalt bistånd samt antal mottagare av ekonomiskt bistånd för Rinkeby-Kista stadsdel 

under december 2014. Mottagare är en person som är 18 år eller äldre och är registrerad som 

sökande eller medsökande exkl. hemmavarande barn över 18 år. Dessa uppgifter summerades 

med den antagna skatteintäkten för en person som fått varaktig sysselsättning. Detta belopp 

multiplicerades sedan med 12 för att få totalt belopp för en person under 2014. 

 För att beräkna inkomsterna varje år i kalkylen användes en antagen lönetillväxt per år om 1 %. 

Med hjälp av denna räknades inkomsten under 2014 om till värdet för varje år i kalkylen. 

 De beräknade inkomsterna per person och år multiplicerades sedan med det antal personer som 

antogs ha fått varaktig sysselsättning varje år.   

 Nettot för varje år beräknades genom att dra bort kostnaden på 2 000 000 kr per år från den 

beräknade intäkten.  

 Därefter diskonterades de beräknade nettointäkterna med avseende på år 2014. Den använda 

diskonteringsräntan är 3,0 %. De diskonterade värdena för varje år summerades upp till ett samlat 

nuvärde för kalkylen. 

 
Vinster kopplade till minskad kriminalitet 
 

 
Källa: (Cohen & Piquero, 2007) 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Intäkt per person och år 151 563 kr 153 078 kr 154 609 kr 156 155 kr 157 717 kr 159 294 kr 160 887 kr 162 496 kr

Antal personer som kommit i arbete 50 100 150 200 250 300 350 400

Summa intäkter 7 578 139 kr 15 307 840 kr 23 191 378 kr 31 231 056 kr 39 429 208 kr 47 788 200 kr 56 310 429 kr 64 998 323 kr

Kostnad -2 000 000 kr -2 000 000 kr -2 000 000 kr -2 000 000 kr -2 000 000 kr -2 000 000 kr -2 000 000 kr -2 000 000 kr

Netto 5 578 139 kr 13 307 840 kr 21 191 378 kr 29 231 056 kr 37 429 208 kr 45 788 200 kr 54 310 429 kr 62 998 323 kr

Diskonterat värde 6 860 407 kr 15 890 257 kr 24 566 615 kr 32 899 811 kr 40 899 906 kr 48 576 701 kr 55 939 742 kr 62 998 323 kr

Summa nuvärde 288 631 762 kr
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