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Abstract 
What today summarized as million program originated during a ten year period (about 
1965-1975), the parliament then decided that with the construction of one million new 
homes they could cure the housing shortage that was. The decision was accepted 
positively and they started to build, mainly in outlying areas. This decision would 
later be heavily debated as critics assumed that it would lead to increased segregation 
and later on to new wider social problems. In today´s society, the million properties 
often hade a bad reputation when the management of the properties along with its age 
led neglected properties. Neglected units in the buildings now have led to that many 
property owners now are faced with extensive renovations in order to offer their 
tenants livable apartments. 
 
HSB Stockholm has worked and is still working on the renovation of million 
properties in Rinkeby. The projects include a complete renovation of the entire 
property. After having completed the renovation of som of the properties they are 
now facing the fact that the profitability was not as good as they have assumed. It is in 
the last sentence this essay begins, why are not HSB reaching their required rate of 
return? 
 
The essay delves into the legal science that deals with the rehabilitation of rental 
housing and rent increases. Furthermore HSBs rehabilitation strategies will be 
confronted with other comparable property companies methods, so we can find a 
guide on how to in a economically sustainable way manner this upgrading work. 
 
After having connected the theoretical (the law) to the practical, i have come to a 
conclusion. The conclusion is that when the practice in their assessments don´t take 
the legislative history statements into account, we have a problem. Because it is 
difficult to directly compare the apartments. A direct comparison was something HSB 
wanted beacuse they saw a way to increase the rents after the renovation. Another 
conclusion that emerged from the public debate and the interview is that some areas 
need more attention in the social profit, and not only in the economic outcome. 
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Sammanfattning 
Det som idag sammanfattas som miljonprogrammet har sitt ursprung under en 
tioårsperiod (cirka 1965-1975), då riksdagen beslutade att man med uppbyggnad av 
en miljon nya bostäder skulle bota den bostadsbrist som var. Beslutet fick ett positivt 
bemötande och man började bygga bostäder, främst i ytterområdena. Detta beslut 
skulle senare bli hårt debatterat då kritikerna antog att det skulle leda till en ökad 
segregation och sedermera nya, mer omfattande samhällsproblem. I dagens samhälle 
har miljonprogramsfastigheterna ofta ett dåligt rykte då skötseln av fastigheterna 
tillsammans med dess ålder föranlett eftersatta fastigheter. Eftersattheten i 
fastigheterna har nu lett till att många fastighetsägare står inför omfattande 
renoveringar för att kunna erbjuda sina hyresgäster beboeliga lägenheter. 
 
HSB Stockholm har arbetat och arbetar fortfarande med upprustning av 
miljonprogramsfastigheter i Rinkeby. Projekten innefattar en totalrenovering av hela 
fastigheten. Efter att ha genomfört renoveringen i några av fastigheterna upplever 
man inte att lönsamheten blivit så bra som man önskat. Det är i den sistnämnda 
meningen den här uppsatsen tar sin början, varför når man inte sitt avkastningskrav? 
 
Arbetet gör en djupdykning i den rättsvetenskap som behandlar upprustning av 
hyresbostäder och hyreshöjningar. Vidare konfronteras HSBs upprustningsstrategier 
med jämförbara fastighetsbolags metoder för att finna en vägledning i hur man på ett 
ekonomiskt hållbart sätt bör utföra upprustningsarbeten. 
 
Efter att ha kopplat samman det teoretiska (juridiken) med det praktiska så har jag 
kommit fram till en slutsats. Slutsatsen är att när praxis i sina bedömningar inte lägger 
någon större vikt i förarbetenas utsagor så föranleder detta problem då det är svårt att 
få till en direkt jämförelse vid bruksvärdesprövningar. En direkt jämförelse var något 
som HSB ville få till då man såg det som ett led i att kunna höja hyran efter 
renoveringarna i Rinkeby. Ytterligare en slutsats som kommit ur den allmänna 
debatten och intervjun är att man i vissa områden måste lägga större vikt i den sociala 
vinsten och inte endast tänka på det ekonomiska utfallet.   
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Under andra världskriget minskade lägenhetsbyggandet i Sverige från ca 35000 
färdigställda lägenheter per år till ca 10000 (SCB 2016). Denna drastiska minskning 
ledde till stora problem och bostadskrisen var ett faktum.  
 
För att bekämpa bostadsbristen beslutade riksdagen 1965 att under en tioårsperiod 
bygga cirka 1 000 000 bostäder. Det som till en början ansågs vara en lysande idé och 
startskottet till en förbättrad stadsutveckling fick snabbt motstånd. Kritikerna började 
ana att utvecklingen kunde leda till segregation och således en språngbräda in i nya 
samhällsproblem (Boverket, 1999). 
 
Idag, 40-50 år senare står många av dessa fastigheter inför ett omfattande 
renoveringsbehov. Problematiken är påtaglig, många fastighetsägare anser inte att 
renoveringarna är ekonomiskt motiverade. Stora delar av miljonprograms-
fastigheterna ägs idag av allmännyttan, vilka inte alltid har så god likviditet vilket 
ytterligare försvårar upprustningarna. Fastighetsägarna hoppas att ett regeringsbeslut 
gällande subventioner skall komma (Roxvall, A. 2010 ).  
 
HSB Stockholm har under början av 2000 talet förvärvat en portfölj av fastigheter i 
Rinkeby. Dessa faller in under benämningen ”miljonprogramsfastigheter”. Dessa står 
idag inför omfattande renoveringar. Tanken är att renoveringarna ska ske till en och 
samma genomgående standard. Man har som mål att uppnå en hög standard i hela 
fastigheten. Under renoveringarna ska samtliga hyresgäster flytta ut ur sina lägenheter 
under en sexmånadersperiod.  
 
Vid upprustningar och ombyggnationer kan man inte uteslutande blicka mot de 
ekonomiska aspekterna, företag måste även ta hänsyn till vad som är rimligt att göra 
inom ramen för det rättsliga. En hyresgäst har bland annat ensamrätt till sin lägenhet 
och ett starkt besittningsskydd (12 kap JB) vilket betyder att en fastighetsägare inte 
får göra vad han vill utan godkännande. När renoveringar skett kan man i vissa fall få 
till en hyreshöjning, men då man inte har marknadshyra i Sverige så måste en ny hyra 
förhandlas fram med hyresgästföreningen. I vissa fall får fastighetsägare inte höja 
hyran så mycket som de vill och detta kommer då att generera ett lägre driftnetto än 
vad man räknat med i investeringskalkylen. 

1.2. Syfte och problemformulering 
Syftet med denna kandidatuppsats är att i en fallstudie titta närmare på HSB 
Stockholms ombyggnation av fastigheten Kvarntullen 4 i Rinkeby. Uppsatsen 
kommer att koppla samman ett praktiskt fall med hyreslagens regler, jordabalkens 12 
kapitel. Uppsatsen kommer att titta djupare på de rättsliga aspekterna vilka man måste 
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ta hänsyn till vid renovering och hyreshöjning. Vad får en fastighetsägare göra? Vilka 
åtgärder kan generera en högre hyra? Vilka problem uppkommer när praktiken och 
teorin möts? Detta för att i uppsatsens slutskede kunna koppla samman praktiken med 
teorin och om möjligt hitta svar på varför HSB inte lyckats uppnå sitt 
avkastningskrav.  
 
Enligt det underlag HSB arbetat med trodde företaget att det skulle bli en väl vald 
investering men så blev inte fallet. De 6928 kvadratmeterna boarea, fördelat på 129 
lägenheter fick ett sämre utfall jämfört med hur kalkyleringen såg ut. Det 
avkastningskrav bolaget hade uppnåddes inte, varför? 
 
HSB likt många andra fastighetsägare upplever att det inte går att rusta upp 
miljonprogrammet med vinst. Detta kan tyckas vara en försvårande aspekt då bolag 
ska drivas affärsmässigt, även allmännyttan ska idag drivas enligt dessa principer. Om 
företag inte kan göra det så kan systemet upplevas ihåligt.  

1.3. Metod 
Uppsatsen är utformad som en fallstudie, med kompletterande teori som ska ligga till 
grund för en jämförelse av renoveringsstrategier. Teorin omfattar en rättsdogmatisk 
studie där paragrafer ur jordabalkens 12 kapitel har analyserats noggrant. I 
granskningen ingår att undersöka förarbeten, praxis, doktriner samt lagstiftning. De 
valda paragraferna är relaterade till bestämmelser gällande renoveringsarbeten och 
hyreshöjningar. Fallstudien utformas i enlighet med en kvalitativ metod där intervju 
och samtal förs med personer som har bred kunskap inom det valda området. Vidare 
är frågorna av öppen karaktär som ska bjuda in till en mer förutsättningslös diskussion 
för att på så sätt få en mer sanningsenlig bild. I de delar som ska ligga till grund för en 
jämförelse av renoveringsstrategier har tre fastighetsbolag med skilda strategier valts 
ut för att få en bild av de olika tillvägagångssätten, samt hur alternativen ger olika 
utfall.  
 
Valet av metod grundar sig i uppfattningen att frågeställningen är komplex och att 
svaret således inte kan erhållas genom att studera det ekonomiska eller juridiska 
separat. Därav krävs ett tvärvetenskapligt synsätt som syftar till att koppla samman 
det praktiska med det teoretiska och i den symbiosen försöka teckna en så 
sanningsenlig bild som möjligt. 

1.3.1. Val av studietyp 
En kvalitativ studie lämpar sig väl då strävan är att uppnå en djupare och bredare 
förståelse av det valda ämnets frågeställning (Repstad 2007). En kvalitativ 
forskningsstudie grundar sig ofta på olika tillvägagångssätt som anförs från olika 
personers teorier och tankegångar, till skillnad från den kvantitativa metoden som har 
sin utgångspunkt från statistiska och numeriska former. En kvalitativ studie lämpar 
sig bäst då frågeställningen är mer av generell natur (Bryman & Bell, 2011).  
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En nackdel med att göra en kvalitativ studie är att författaren själv tolkar och 
analyserar andra personers tankar och teorier, samt att författaren även tolkar tidigare 
studier. Det är därför viktigt att säkerställa att studiens reliabilitet är så hög som 
möjligt. Kritiken lyfts ofta fram i relation till en kvantitativ studie, där resultaten ofta 
är av mer konkret natur och därför uppfattas som mer tillförlitliga (Bryman & Bell, 
2011). 

1.3.2. Rättsvetenskaplig metod 
Den juridiska delen av uppsatsen kommer att behandlas med rättsvetenskaplig metod. 
Den huvudsakliga metoden jag valt att använda är ”rättsdogmatisk” vilken innebär att 
man söker svar på vad som är gällande rätt genom att granska förarbeten, praxis, 
doktrin och lagstiftning (Eklund, A. Et al. 2005) 

1.3.3. Urval av jämförelsebolag, paragrafer och intervjuperson 
Urvalet av jämförelsebolag baseras på uppgifter hämtade från bolagens webbplatser 
som påvisar att bolagen använder sig av andra renoveringsmetoder, och därtill fått 
andra utfall, än HSB. Rekvisiten som söktes var alltså att bolagen ska arbeta med 
stora renoveringsprojekt av hyresbostäder, använda sig av ett annat tillvägagångsätt 
än HSB samt helst vara operativa i miljonprogramsområden. Vidare ska bolagen anse 
att metoden de använder sig av innefattar en ekonomisk hållbarhet samt en ökad 
kundnöjdhet 
 
Urvalet av paragrafer baserades på kravet att de skulle ha en betydande koppling till 
renoveringar av hyresbostäder samt hyreshöjningar av dessa. Därför valdes ett antal 
specifika paragrafer ut från jordabalkens hyreslag (12 kap JB).  
 
I val av intervjuobjekt var ambitionen att hitta en person som dels hade djupa 
kunskaper inom området fastighetsekonomi, dels hade uppdaterade kunskaper om 
miljonprogramsfastigheter.  I rollen som professor i fastighetsekonomi har Hans Lind 
erhållit djupa och värdefulla kunskaper och erfarenheter inom området. Hans valdes 
därför ut som intervjuobjekt.	  

1.3.4. Insamling av information 
Eftersom uppsatsen grundas i en fallstudie har insamlingen av information för det 
specifika fallet varit beroende av att HSB har delat med sig av styrelseärenden, 
kalkyler, hyresnämndeärenden och annan information. Min kontaktperson Magdalena 
Carlstein på HSB Stockholm har försett mig med de dokument och den information 
jag behövt för att utföra arbetet. Till den rättsvetenskapliga analysen så har jag i 
samråd Richard Hager tagit fram relevant juridisk litteratur för granskning. 
Insamlingen av information för jämförelsedelen samt den allmänna debattdelen har 
sökts fram via diverse hemsidor, såsom bolagens egna webbadresser samt olika 
webbaserade tidskrifter. 
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1.4. Avgränsningar 
Uppsatsen har sitt ursprung i en problemformulering från HSB Stockholm där man 
arbetar med renoveringsprojekt i Rinkeby, därav kommer avgränsningar att göras så 
att den information som behandlas har anknytning till miljonprogramsområden 
och/eller av omfattande renoveringar av hyresbostäder. Den juridiska delen av arbetet 
kommer att begränsas på så vis att de paragrafer som behandlas har en direkt koppling 
till HSB Stockholms renoveringsprojekt i Rinkeby. 
 
Intervju och samtal kommer att föras med personer som kan erbjuda expertis inom 
området eller som har en bra intern inblick i Rinkebyprojektet. 

1.5. Disposition 
Syftet med första kapitlet är att ge läsaren en inblick i den problemställning som 
uppsatsen grundats på och även en redogörelse av tillvägagångsättet, uppsatsens 
avgränsningar och ett avsnitt där förkortningar och definitioner förklaras.  
 
Det andra kapitlet kommer att ge en allmän beskrivning av fastighetsförvaltningens 
svårigheter och måsten som är kopplat till uppsatsen, och även en redogörelse av de 
juridiska problem som kan uppkomma i dessa situationer.  
 
I det tredje kapitlet kommer en djupdykning i de fyra mest väsentliga paragrafer (för 
uppsatsen) att göras. Rättsfall, doktrin och förarbeten kommer att beskrivas och 
kopplas samman. 
 
Kapitel fyra kommer att behandla det specifika projekt som HSB Stockholm nu 
genomför. Utöver detta så kommer även tre andra bolags tillvägagångsätt att 
redovisas samt en sammanställning av den allmänna debatten kring ombyggnation av 
miljonprogramsfastigheter. 
 
I syntesen kommer de ovanstående kapitlen att kombineras och kopplas samman för 
sedan komma fram till en slutsats. 
 
Det avslutande kapitlet kommer att utgöras av en slutsats där målet är att kunna finna 
något svar/lösning på problemställning och på ett konkret sätt kunna peka på de 
brister som idag finns. 

2. Allmänt om förvaltning och hyresbostäder 
I Sverige är det mycket vanligt att folk bor i flerbostadshus med upplåtelseformen 
hyresrätt. Cirka 40 % av befolkningen i åldern 25-30 år bor i hyresrätter. De flesta 
väljer sedan att bosätta sig i egenägda småhus där man innehar en äganderätt och 
således är friheten betydligt större. Det är allmänt vanligt att man efter ytterligare 30-
40 år i ägande av småhus återgår till att bosätta sig i en hyresbostad där skötseln och 
det egna underhållet inte är lika stort. Man kan se enligt den statistik som finns att det 
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är en större del med utländsk bakgrund som bosätter sig hyresrätter än de med svensk 
bakgrund (SCB, 2015).  
 
En hyresvärd har som uppgift att erbjuda människor hyresrätter i utbyte mot 
ersättning. Enligt lag så ska lägenheterna som erbjuds uppfylla vissa krav vad gäller 
boendemiljö, underhåll och beboeligt skick. För att ha möjligheten att erbjuda detta så 
behövs en hållbar fastighetsförvaltning som överensstämmer med 12 kap JBs krav. 
Det är då ofrånkomligt att man vid vissa tidpunkter måste utföra större renoveringar 
och ombyggnationer då delar av fastigheten når sin livslängd såsom tak, fönster, fasad 
med mera. De mer omfattande renoveringarna är något vi kommer att se allt mer av 
de närmsta åren då merparten av miljonprogramsfastigheterna står inför stora och 
omfattande ombyggnationer. I samband med dessa renoveringar uppstår ofta 
situationer där man byter ut gamla produkter och även uppgraderar vissa tillbehör, 
som golv, blandare med mera. Det händer även att man installerar/monterar produkter 
och bekvämligheter som tidigare saknats men som i dagens samhälle kan anses vara 
önskvärt. Detta i sin tur leder ofta till en hyreshöjning vilken speglar de renoveringar 
och ombyggnationer som skett. Denna hyreshöjning tenderar i vissa fall, speciellt när 
det är stora ombyggnationer, att bli väldigt hög och det har föranlett många tvister 
mellan hyresvärdar och hyresgäster, se Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (Zeteo), 
kommentaren till 12 kap 18 f § jordabalken. Detta betyder alltså att de krav som ställs 
på en fastighetsägare ibland leder till problem då man i samband med sina 
renoveringar har hittat sätt att nyttja hyreslagens regler till förmån för en ökad 
hyresnivå. I kommande kapitel kommer denna uppsats gå in djupare på vad som kan 
framkalla en ökad hyreshöjning och hur den sätts i förhållande till bruksvärde. 
 
Det normala för ett bostadshyresavtal är att det löper på obestämd tid med en 
uppsägningstid om tre månader efter det närmaste månadsskifte som uppsägningen 
inkommer (12 kap JB). En hyresgäst har ett starkt skydd vad gäller sin hyresrätt.  Det 
är med andra ord svårt för en hyresvärd att få till en uppsägning även om hyresgästen 
betalat sin hyra för sent vid ett antal tillfällen. I rättsfallet RBD 5:75 hade en hyresgäst 
betalat hyran för sent i 6 månaders följd och först då fick hyresvärden säga upp 
hyresgästen då man ansåg att man brutit sitt besittningsskydd (RBD 5:75). 
Besittningsskyddet utgör alltså en stor trygghet för en hyresgäst. Besittningsskyddet 
innebär att man som hyresgäst i regel har rätt att få sitt avtal förlängt även om 
hyresvärden säger upp det. De besittningsbrytande grunderna nämns i 12 kap 46 § JB, 
där det i andra punkten står att det ej skall förlängas om ”hyresgästen i annat fall har 
åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas”. I 
bedömningen kring dessa besittningsskyddsfall så gör hyresnämnden en 
intresseavvägning där de tar hänsyn till hyresvärdens intresse av att säga upp avtalet 
och hyresgästens intresse av att behålla avtalet/få det förlängt (Bengtsson. Et al. 2013 
s.65). 
 
Innehavandet av ett hyresavtal innebär också ett visst ansvar. Man måste förhålla sig 
till vissa regler vad gäller användningen av lägenheten. Lägenheten får inte användas 
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för annat än det avsedda ändamålet, en hyresbostad får alltså inte nyttjas som någon 
affärslokal eller dylikt. Vidare är hyresgästen förpliktigad att vårda lägenheten och det 
slitage som uppkommer på grund av hyresgästens vårdslöshet skall ersättas. Man får 
inte heller göra ombyggnationer i lägenheten som hyresvärden motsätter sig, men viss 
frihet finns. Renovering i form av uppgradering av ytskikt inne i lägenheten får göras 
på egen bekostnad (12 kap JB). 
 
En viktig faktor för hyresrätter är just hyran, kan den höjas? Med hur mycket kan 
hyresvärden höja hyran? Vilka parametrar grundar sig en hyra på? I Sverige använder 
vi oss av den så kallade bruksvärdesprincipen vid hyressättning, detta enligt 12 kap 55 
§ JB. Bruksvärdet är en jämförande metod där man tittar på likvärdiga boenden på 
likvärdiga orter. Man ska bland annat ta hänsyn till standard, utrustning, 
bekvämligheter, närhet till kollektivtrafik, skola med mera. Det finns många olika 
åsikter om denna metod, men de starkaste argumenten för denna är att det leder till en 
mer rättvis marknad där alla ska möjlighet till en hyresrätt oavsett läge, samtidigt som 
likvärdiga bostäder ska ha likvärdig hyra. Tidigare så var det allmännyttan som var 
prisledande, men idag ska skall alla framförhandlade hyror på orten tas med i 
beräkningen. Skulle det inte finnas några får man göra en allmän 
skälighetsbedömning där man tar hänsyn till alla framförhandlade hyror i området och 
sedan använder erfarenhet för att bedöma vilken hyresnivå lägenheten bör ha 
(Holmqvist & Thomsson, 2009 s. 578-579). 

3. Hyreslagens regler för renovering och hyressättning 

3.1. Inledning 
För denna uppsats vidkommande så är det framför allt nedanstående paragrafer ur 
hyreslagen som är de mest väsentliga. Dessa paragrafer handlar om vad en 
fastighetsägare får göra, hyresgästens inflyttande vid dessa ändrings-
/förbättringsarbeten samt till vilken nivå den efterkommande hyressättningen är 
motiverad och vad som motiverar en hyresökning. 12 kap 16 § JB är även den 
väsentlig då den behandlar hur man skall förhålla sig till hyresnedsättning då 
hyresgästen inte kan nyttja lägenheten under en viss tid. Detta blir relevant då 
hyresgästerna i HSBs bestånd flyttar ur sina lägenheter i cirka 6 månader. 
Problematiken i dessa lagar tar vid då hyresvärdar och hyresgäster inte är ense om vad 
som skall göras i samband med renoveringar samt när parterna är oense om påtalade 
hyreshöjningar. Detta leder då ofta till att hyresnämnden står som beslutsfattare och 
ska överväga olika alternativ och göra diverse intresseavvägningar parterna emellan.  

3.2. 12 kap 16 § JB 
12 kap 16 § JB. ”Bestämmelserna i 10-12 §§ gäller också, om  
1. lägenheten skadas under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skadan, 
2. hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet enligt 15 § andra stycket, 
3. hinder eller men på annat sätt uppstår i nyttjanderätten utan hyresgästens 
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vållande,  
   Tredje stycket:  Hyresvärden och hyresgästen kan med bindande verkan träffa avtal 
om inskränkning i rätten att enligt första stycket erhålla nedsättning av hyran för 
hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra arbete för 
att sätta lägenheten i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt underhåll av 
lägenheten eller fastigheten i övrigt eller annat arbete som särskilt anges i avtalet.” 
 
Ovanstående paragraf behandlar bland annat de fall där en hyresgäst förlorar 
nyttjanderätten till sin lägenhet under en period. Detta blir tämligen relevant då 
hyresgästerna i HSBs bestånd i Rinkeby ej kan nyttja sina lägenheter under en 
sexmånadersperiod. Bör detta uppehåll i nyttjanderätten leda till hyresreducering? 
 
I samband med större renoveringar och ombyggnationer där en hyresgästs 
nyttjanderätt till lägenheten kan få ett längre avbrott finns det praxis som pekar på att 
det kan ligga till grund för en hyresnedsättning (NJA 1917 s. 389). Man kan även läsa 
i tredje stycket i 12 kap 16 § JB att det går att avtala bort en hyresnedsättning vid 
sedvanligt underhåll, vilket också ofta finns med som en klausul i ett hyresavtal. Detta 
gäller dock endast när en hyresvärd vill utföra just sedvanligt underhåll och även i de 
fall man skall ställa hyresrätten i sådant skick som är avtalat (Holmqvist & Thomsson, 
2009 s. 125) 
 
Rättsfallet NJA 2002 s. 378 exemplifierar ”sedvanligt underhåll” på ett bra sätt och 
gör en avvägning gällande enstaka åtgärder och samlade åtgärder, såsom en 
totalrenovering av en fastighet. I fallet har en hyresvärd utfört arbeten på fastigheten i 
form av fasadrenovering, byte av balkonggolv, byte och flytt av vattenledningar, byte 
av yttertak, byte av teknisk utrustning samt inre ytskikt. Hyresgästerna ville ha en 
hyresnedsättning under denna period. Hyresvärden påpekade den klausul i avtalet som 
lyder enligt 12 kap 16 § 3st JB, att man avtalat bort möjligheten till hyresnedsättning 
vid sedvanligt underhåll. Högsta domstolen gjorde en bedömning enligt den 
framlagda beskrivningen och fann att åtgärderna var och en för sig hade varit att anse 
som sedvanligt underhåll men då detta gjordes som en totalrenovering ansåg 
domstolen att åtgärderna inte skulle falla inom dess ramar. Domstolen beslutade att en 
hyressättning skulle ske i form av 25 % under dessa månader (NJA 2002 s. 378).  
 
I doktrin till hyreslagen diskuteras om den ovan nämnda domen av HD skall anses 
som ett riktmärke eller om det kan föranleda en något oekonomisk 
fastighetsförvaltning. Då HD ansåg att de samlade åtgärderna inte kunde anses vara 
av sedvanligt underhåll så skulle en hyresvärd istället dela upp renoveringsarbetena 
och ta de var för sig som sedvanligt underhåll. Det i sin tur skulle förmodligen leda 
till betydligt högre kostnader, längre processer och en större olägenhet för 
hyresgästerna vad gäller oljud och boende miljö (Holmqvist & Thomsson, 2009 s. 
126). 
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I fallet FT 7642-14 hade hyresvärden utfört en ombyggnation av en hyresgästs 
lägenhet. Hyresvärden har i samband med stambyte även renoverat badrum och kök. 
Renoveringen tvingade hyresgästen att flytta ut till en evakueringslägenhet i 80 dagar. 
Hyresgästen anförde sedan till hyresnämnden att denne ville ha nedsatt hyra under 
dessa dagar. Målet gick sedan vidare till hovrätten. Hovrätten ansåg att denna 
renovering föll inom ramarna för sedvanligt underhåll och att hyresvärden var 
tvungen att göra detta för att kunna bibehålla en ekonomiskt hållbar 
fastighetsförvaltning. Därav ansåg man att detta föll in under 12 kap 16 § 3st JB vilket 
innebar att en hyresnedsättning inte måste utgå om det är för sedvanligt underhåll och 
för att kunna bibehålla lägenhetens avtalade skick. Hovrätten beslutade därmed att 
ingen ersättning skulle utgå till hyresgästen, men påtalade att i de fall där 
renoveringen tar längre tid än man kan räkna med så kan ersättning i form av 
hyresnedsättning utgå (FT 7642-14). 

3.3. 12 kap 18 § JB 
12 kap 18 d & f § handlar om en hyresgästs inflytande vid ombyggnationer och 
förbättringsarbeten i en fastighet, vad som kan anses vara skäligt och vad som händer 
om hyresvärden inte får godkännande av hyresgästen. Även vilken hyra som är att 
anse som motiverad vid beaktning av den gällande bruksvärdesprincipen.  

3.3.1. 12 kap 18d § JB 
12 kap 18d § JB. ”En fastighetsägare får endast under de förutsättningar som anges 
i andra stycket. 
   1. utföra sådana standardhöjande åtgärder på fastigheten som har en inte obetydlig 
inverkan på en bostadslägenhets bruksvärde, eller 
2. utföra åtgärder som medför en inte oväsentlig ändring av en bostadslägenhet eller 
av de gemensamma delarna av fastigheten.  
För att sådana åtgärder skall få vidtas krävs det att de har godkänts av de berörda 
bostadshyresgästerna eller att hyresnämnden har lämnat tillstånd till åtgärderna. Om 
åtgärderna avser de gemensamma delarna av fastigheten, krävs det att de har 
godkänts av hyresgästerna i mer än hälften av de berörda bostadslägenheterna eller 
att hyresnämnden har lämnat tillstånd till åtgärderna. Godkännande eller tillstånd 
behövs inte, om åtgärderna vidtas för att en bostadslägenhet skall uppnå lägsta 
godtagbara standard enligt 18 a § sjätte och sjunde styckena.” 
 
Enligt första punkten i den ovanstående paragrafen får en fastighetsägare utföra 
standardhöjande åtgärder om det godkänns av hyresgästen eller hyresnämnden. RH 
2015:13 bekräftar detta då en hyresvärd i samband med visst renoveringsarbete även 
gjort vissa standardhöjande åtgärder utan samtycke med hyresgäst eller hyresnämnd, 
den hyreshöjning som inträffade avslogs efter hyresgästens överklagan.  
 
Men vad anses då vara standardhöjande åtgärder? Kan dessa definieras på något 
konkret sätt? Ett antal av dessa har nämnts och kommenterats av Holmqvist och 
Thomsson i Hyreslagen, En kommentar. Anledningen till att standardhöjande åtgärder 
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kräver godkännande är för att dessa i regel påverkar bruksvärdet och således även 
hyran. I prop. 1996/97:30 s. 90 anges några exempel på åtgärder som får anses 
standardhöjande, tillexempel insättning av bubbelbadkar där det tidigare inte fanns, 
samma sak gäller tvätt-/diskmaskin, inglasning av balkonger. Hovrätten ansåg i ÖH 
1003-04 att montering av handdukstork, köksfläkt (där tidigare inte fanns), samt 
upphöjning av diskbänk skulle anses vara standardhöjande och således motivera en 
hyreshöjning (ÖH 1003-04).  
 
Vissa problem kan uppstå under vanliga underhållsarbeten, till exempel kan det i 
vissa fall vara svårt att byta något som inte bara medför att det återställs till sitt 
ursprung utan också leder till en viss standardhöjning, såsom byte av en gammal kyl, 
fläkt eller spis. I prop. 1996/97:30 slutsats nämns att en hyresvärd får vidta mindre 
”förbättringsåtgärder i samband med sedvanligt underhåll”, detta kan anses vara en 
standardhöjande åtgärd som inte motsvarar någon hyreshöjning. 
 
Vissa standardhöjande åtgärder som leder till en ökad hyra har visat sig vara 
oväsentliga på grund av den lilla bruksvärdesökning som sker. I dessa fall krävs enligt 
lag och praxis ingen tillståndsplikt och fastighetsägaren kan utföra åtgärden, se 
Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (Zeteo), kommentaren till 12 kap 18 § 
jordabalken. I ÖH 11992- 13; 2014-03-11 utförde en hyresvärd ett fönsterbyte där 
man bytte från utåtgående till inåtgående fönster, detta skulle leda till en hyresökning 
om 177 kr/månad. Denna åtgärd ansågs vara oväsentlig och således behövdes ingen 
tillståndsplikt. 
 
En standardhöjande åtgärd kan enligt ovan sammanfattas som en åtgärd vilken inte 
endast återställer objektets ursprungliga användning utan även bidrar med en 
ytterligare funktion som underlättar användningen och/eller öppnar upp för ett nytt 
användningsområde. Hyreshöjningen som genereras av en viss standardhöjning tas 
fram mellan fastighetsvärden och hyresgästföreningen (Fastighetsägarna). Till 
exempel har MöndalsBostäder angivit på sin hemsida att för att dra fram el och 
vattenanslutning till tvätt- och diskmaskin kommer en hyresökning om 31 kr/månaden 
ske då detta är en standardhöjande åtgärd (Mölndalsbostäder, 2015). 

3.3.2. 12 kap 18f § JB 
12 kap 18f § JB. “En ansökan enligt 18 e § andra stycket skall bifallas, om 
hyresvärden har ett beaktansvärt intresse av att åtgärden genomförs och det inte är 
oskäligt mot hyresgästen att den genomförs. 
   Vid prövningen av om det är oskäligt mot hyresgästen att åtgärden genomförs skall 
hyresvärdens intresse av att åtgärden genomförs vägas mot de skilda intressen som 
hyresgäster i allmänhet kan antas ha av att åtgärden inte vidtas. Om det finns 
särskilda skäl, får även omständigheter som hänför sig endast till den enskilde 
hyresgästen beaktas.” 
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Ovan nämnda paragraf är en viktig byggsten för att en fastighetsägare och hyresvärd 
skall kunna få sin tänkta renovering att bli genomförbar. Hyresgästers invändande kan 
förhindra renoveringar om hyresnämnden anser att hyresgästens intresse väger tyngre 
än hyresvärdens. Men vad säger praxis och förarbeten? Vad anses vara ett särskilt 
skäl som gör att en hyresgästs intresse kan väga över hyresvärdens? Får den starka 
hyresvärden oftast sin vilja igenom eller kan den allmänna uppfattningen hos 
hyresgäster stoppa denna? Det finns ett stort antal rättsfall som behandlar just dessa 
motsättningar mellan hyresvärd och hyresgäst. Nedan följer en genomgång av doktrin 
samt befintliga rättsfall som ligger till grund för framtida ärenden. 
 
Den bedömning som hyresnämnden gör angående hyresvärdens kontra hyresgästens 
intresse, skall utgöras av en skälighetsbedömning där de ska beakta vad hyresgäster i 
allmänhet kan motsätta sig för åtgärder. Som paragrafen säger så skall inte åtgärden få 
godkännas om den allmänna hyresgästuppfattningen väger tyngre än hyresvärdens (12 
kap 18f § JB). Sedan april månad 2002 kan även en enskild hyresgästs uppfattning få 
sin talan bifallen om det finns beaktansvärda skäl. Man ska alltså ta hänsyn till både 
den allmänna och den enskildes intressen (Holmqvist & Thomsson, 2009 s. 147). Ett 
exempel på när hyresgästens intresse ofta väger tyngre än hyresvärdens är när man 
vill slå samman lägenheter för att uppnå en större eller effektivisera ytan. Denna typ 
hamnar då ofta på hyresgästens sida, det vill säga att inte slå ihop lägenheter. 
Anledningen till detta är att de flesta lägenheters planlösning i dagsläget redan fyller 
en fullt godtagbar lägenhetsutformning (ÖH 5561-04; 2005-03-30). Det har också 
ansetts oskäligt att ta yta från en hyresgäst för att tillgodose en annan hyresgäst 
specifika önskan. I ÖH 5640-14; 2014-12-22 skulle man bland annat ianspråkta 
utrymme från en hyresgäst för att inrätta en mindre toalett hos en annan, detta ansågs 
oskäligt och hyresvärden fick således inte genomföra det. 
 
Innan 2002 så var praxis så uttömmande att en hyresvärd i samband med ett stambyte 
i princip kunde totalrenovera både badrum och kök. Man hade dessutom fått 
godkännande att upprusta andra utrymmen, som att lägga klinker i hall, utbyggnad av 
balkong samt byte till säkerhetsdörr. Detta innebar att en hyresvärd hade rätten att 
upprusta en lägenhet pass mycket så att den var jämförbar med en nybyggd. Det ovan 
nämnda har alltså bevisat att 1997 års bestämmelser gällande hyresgästers inflytande 
vid dessa åtgärdsarbeten inte fallit ut riktigt som det var tänkt. Därav har man i de nya 
bestämmelserna, genom 2002 års proposition, angivit att man ska göra 
skälighetsbedömningen utifrån ”vanligt förekommande hyresgästintressen” så att en 
hyresvärd inte alltid ska ha fog för att renovera hyresrätter till nybyggnadsstandard 
(Holmqvist & Thomsson, 2009 s. 149-150). Doktrin till detta lagstiftningsärende 
påvisar att bland annat behållande av äldre inredning, vilken trots sin ålder är fortsatt 
fullt fungerande, kan vara ett starkt hyresgästintresse då detta håller kvar hyresnivån. 
När hyresnämnden prövar hyresvärdens tillståndsfråga så det ske i tre steg. I det första 
steget så ska de granska hyresvärdens önskan och bedöma om det finns 
”beaktansvärda skäl” för den insats som önskas. I nästkommande steg ska 
hyresgästens talan bedömas, hyresnämnden skall då undersöka om åberopandet kan 
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anses vara förenligt med den allmänna önskan hos hyresgäster eller om det för ett 
enskilt intresse kan vara så pass starkt att det inte är skäligt. Finner hyresnämnden att 
båda parters talan faller in under ”beaktansvärda skäl” och ”objektivt 
hyresgästintresse” ska man i steg tre väga dessa mot varandra för att kunna ge ett 
tillstånd eller inte (Holmqvist & Thomsson, 2009 s. 150). 
 
Särskilda skäl ska beakta den enskilde hyresgästens intresse då denna person kan 
drabbas särskilt hårt på grund av olika anledningar. Detta kan bero på dels sjukdom 
och dels hög ålder eller andra hälsoknutna orsaker. Holmqvist & Thomsson tar i 
Hyreslagen, En kommentar upp sex rättsfall där hyresgäster med hög ålder, sjukdom 
och olika handikapp fått sin talan lämnad utan bifall. I alla dessa fall har hyresvärden 
lyckats att få tillstånd att utföra de förändringar man vill. 
 
Med 2002 års lagändringar var tanken att hyresgästernas intressen skulle få en större 
inverkan, men enligt flertalet rättsfall verkar det fortfarande som att hyresvärden 
oftast får tillstånd för sina ändringar. Punkterna nedan är endast en kortfattad 
sammanställning av rättsfall med olika tillståndsprövningar som alla fallit till 
hyresvärdens vilja. 

• ÖH 5738-07; 2008-03-19. Hyresvärden fick tillstånd att byta ut köket i 
samband med stambyte trots hyresgästens motsägelse. 

• ÖH 7468-13; 2013-08-22. Hyresvärden fick tillstånd att glasa in och förse 
balkonger med tak vilket skulle bidra till en hyreshöjning på 300kr/månad. 

• ÖH 2766-08; 2008-12-18. Man fick tillstånd att minska ett badrums area och 
sänka takhöjden i samband med stambyte. 

• SÖH 382/1998. En 94 årig hyresgäst var tvungen att evakueras trots att denna 
påtalat att den höga åldern bidrog till att person inte orkade med en så 
omfattande renovering, ändå så fick hyresvärden tillstånd. 

• ÖH 360-11; 2011-06-21. Hyresvärden fick tillstånd att inreda vinden till 
lägenheter vilket bidrog att många hyresgäster fick flytta sina förråd. 

• ÖH 2162-03; 2003-06-11. Hyresvärden fick tillstånd att ändra planlösning och 
byta plats på rum i samband med ett stambyte även fast hyresgästen motsatte 
sig den ändrade planlösning. 

De ovan nämnde rättsfallen är bara ett axplock av rättsfall där hyresvärden får sin 
ansökan godkänd. Det är alltså ett tydligt mönster att hyresvärden ofta får dessa typer 
av ändringsarbeten godkända även fast de motstrids av hyresgäster (Holmqvist & 
Thomsson, 2009. 158-159). 
 

3.3.3. Ett exempel från praxis. ÖH 1637-15 
Fallet behandlar 12 kap 18 d § JB då hyresvärden vill byta ut de befintliga 
lägenhetsdörrarna mot nya säkerhetsdörrar. Dörrarna har inte bytts ut sedan huset 
byggdes 1948 och har därmed nått sin livslängd. De är idag väldigt slitna och vissa är 
även så pass skeva att det de inte håller tätt. Hyresgästerna har motsatt sig denna 
ändring vilket har ledat till att ärendet har blivit ett fall för hyresnämndens 
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bedömning. Hyresnämnden gör en granskning vad gäller hyresvärdens beaktansvärda 
intresse samt om det kan anses oskäligt mot hyresgästerna enligt 12 kap 18 f § JB. 
Dörrbytet skulle medföra en bruksvärdesökning och således bidra till en ökad hyra 
om 220 kr/månaden. Hyresnämnden beslutade efter parternas talan att inte bifalla 
hyresvärdens önskan om att byta till säkerhetsdörrar. Hyresvärden har sedan 
överklagat domen och begärt en bedömning av hovrätten. 
 
Hyresvärden 
Hyresvärden påpekar att det finns nog med aspekter som talar för detta dörrbyte varav 
det beaktansvärda intresset är uppfyllt. Man hävdar att dörrbytet ligger till grund för 
att uppnå en modern standard och även bidra till att en rimlig fastighetsförvaltning 
kan skötas enligt affärsmässiga grunder. Den praktiska skillnad som kommer att 
föranledas kommer att leda till en bättre boendemiljö för hyresgästerna och uppfylla 
de krav som framtida hyresgäster kan komma att kräva. Dessa kan radas upp enligt 
följande; högre säkerhet för brand och inbrott, lägre ljudnivå, skydd mot luktinsläpp 
samt bidra till en säkra nyckelhanteringen. Vad gäller om det är skäligt eller inte mot 
hyresgästen hävdar man att den normaliserade hyresgästen anser att en modern och 
funktionell lägenhet är att föredra. 
 
Hyresgästerna 
Hyresgästerna anför att de inte kan bli ”straffade” i form av en, enligt dem, oskälig 
hyreshöjning då hyresvärden åsidosatt sin underhållsplikt under ett flertal år samt att 
skötsel av lägenhetsdörrar ingår i det sedvanliga underhållet. Vidare påpekar man 
gällande nyckelhanteringen att det kan lösas på ett antal andra sätt vilka skulle vara 
mer ekonomiska och inte leda till att hyresgästerna drabbas av en ökad hyra. De 
nämner även att det inte är allmänt önskvärt bland hyresgästerna att påtvingas denna 
åtgärd och bör således inte anses som beaktansvärd.  
 
Avgörande 
Hyresnämnden anser att hyresvärden har påtalat rekvisit som förknippas och även bör 
anses som beaktansvärda intressen. Vad gäller det som lagts fram från hyresgästernas 
sida finner hovrätten att det rimligtvis kan vara av ett objektivt hyresgästintresse att 
ens lägenhet uppnår modern och funktionell standard.  
 
Efter den intresseavvägning som görs av parternas åberopanden så fann hovrätten att 
hyresvärdens intresse väger tyngre och skall således bifallas. 

3.4. 12 kap 55 § JB 
12 kap 55 § JB. ”Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek, ska 
hyran fastställas till skäligt belopp. Hyran är härvid inte att anse som skälig, om den 
är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är 
likvärdiga. 
   Vid prövning enligt första stycket ska främst beaktas sådan hyra för lägenheter som 
har bestämts i förhandlingsöverenskommelser enligt hyresförhandlingslagen 
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(1978:304). Om en jämförelse inte kan ske med lägenheter på orten, får i stället 
beaktas hyran för lägenheter på en annan ort med jämförbart hyresläge och i övrigt 
likartade förhållanden på hyresmarknaden.” 
 
12 kap 55 § JB är även den en oerhört viktig paragraf för denna uppsats och även för 
den stora andel av Sveriges befolkning som bor i hyresrätter. Lagen behandlar de fall 
där det uppkommer tvist mellan hyresvärd och hyresgäst när en hyra skall bestämmas. 
Till exempel, hur skall den bestämmas? Vad jämförs den med? 
 
Första och andra stycket behandlar det som kallas bruksvärde och hur detta bör 
betraktas och användas som jämförelsepost. Den ursprungliga tanken med detta var 
att man inte behövde hitta en till bruksvärdet exakt likvärdig lägenhet som 
jämförelseobjekt utan att man skulle kunna ha olikheter och i vissa fall då jämka 
dessa mot varandra (Holmqvist & Thomsson, 2009 s. 579-580). Frågan är då, har man 
antagit en något grövre jämförelsebild eller hamnar man oftast i situationer där man 
får använda den allmänna skälighetsprövningen? 
 
Det system för hyressättning som vi har i Sverige, bruksvärdesprincipen, är ingenting 
man är tvungen att följa, utan när det kommer till att sätta en hyresnivå så föreligger 
en viss avtalsfrihet. Parterna kan alltså gemensamt komma överens om en hyra som 
bör gälla för hyresgästen. Om det däremot uppstår en tvist och man överlämnar 
bedömningen till hyresnämnden som första instans så skall de följa 
bruksvärdesprincipen, se Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (Zeteo), kommentaren 
till 12 kap 55 § jordabalken. Bruksvärdesprincipen infördes i den svenska hyreslagen 
1969. Med hjälp av denna skulle man få till skäliga hyror utifrån jämförelseobjekt. 
Hittade man däremot inga jämförelseobjekt som var tillräckligt likvärdiga 
prövningslägenheten så skulle hyresnämnden använda sig av en allmän 
skälighetsbedömning. Bruksvärdesprincipen skulle också vara ett skydd mot oskäligt 
höga hyror och på så vis vara en länk till det besittningsskydd som hyresgäster oftast 
innehar (Svahn, H. 2012). Skulle en hyresvärd kunna höja hyran utan något lagfört 
tak så hade det i längden inneburit att det besittningsskydd som finns inte varit till 
någon nytta. En hyresvärd skulle då kunna använda en oskälig hyreshöjning för att 
påtvinga en hyresgäst att flytta. Fram till 2011 var det allmännyttan som skulle vara 
den prisledande jämförelseposten men i och med den lagändring som trädde ikraft 1 
januari 2011 så bortföll denna roll och man ska nu istället granska de jämförbara 
objekt som finns oavsett om det är privat eller allmännyttigt.  
 
En hyrestvist från 2014 gick vidare från första instans, hyresnämnden, till hovrätten i 
ett fall där både hyresvärden och hyresgästen tagit fram jämförelsematerial för 
lägenheter som de ansåg skulle vara vägledande i bedömningen av den aktuella hyran. 
Hyresnämnden antog då en direkt jämförelse med hyresgästens material utan att ha 
besiktigat detta, man hävdade som nämnd att man hade tillräckligt med erfarenhet och 
kunskap kring dessa lägenheter. Hovrätten däremot fann inte att detta hade tillräckligt 
med stöd för att utgöra en direkt jämförelse, man ska istället i dessa situationer när 
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eller om en besiktning inte kan göras använda sig av den allmänna 
skälighetsbedömningen (ÖH 10596-13; 2014-04-10). 
 
BD 431/1990 är ett bra exempel som visar att den direkta jämförelsen i många fall 
utesluts på grund av mindre avvikelser. Istället använder man den allmänna 
skälighetsbedömningen. I fallet ansågs skillnaden i tvättstugeanvändning bidra till att 
man inte kunde bedöma jämförelseobjektet likvärdigt. Det skulle kunna tänkas att 
denna skillnad enligt förarbetena bör utgöra en sådan skillnad som ändå kan beaktas i 
en direkt jämförelse, då de säger att jämförelseobjektet och prövningslägenheten inte 
behöver vara så när som identiska, de ska endast motsvara varandra i grova drag.  
 
Förarbetena tar upp vissa rekvisit som ska vara uppfyllda för att en direkt jämförelse 
skall kunna utföras, dels får inte antalet kvadratmeter skilja för mycket och sen ska 
antalet rum vara likvärdiga. Uppfylls dessa rekvisit finns möjlighet att utföra en direkt 
jämförelse. Den relevanta frågan i detta läge får då anses vara, hur många 
kvadratmeter får då skilja för att det skall godkännas som en direkt jämförbar 
lägenhet? 
 
Flertalet rättsfall där ytan har skiljt sig i storleksordningen 8-12 kvadratmeter eller 8-
15 % har ansetts vara en alldeles för stor skillnad, som BD 161/1988, BD 162/1988 
och RBD 21:91. I RBD 21:91 ansågs man att 85 kvadratmeter kontra 78 kvadratmeter 
var ett för stort spann vilket har medfört att praxis har blivit snävare vad gäller 
bedömning av likvärdighet mellan lägenheter. I BD 18/1988 där jämförelseytorna låg 
i spannet 80-90 kvadratmeter ansåg man att en skillnad på 7,2 kvadratmeter fick anses 
rimlig vid en direkt jämförelse. 
 
Vad gäller husets ålder och hur man skall förhålla sig till det i dessa jämförelser skall 
man enligt förarbeten inte lägga någon större vikt i vilket år fastigheten är uppförd, 
utan man skall hålla sig till standarden fastigheten har och vilka bekvämligheter som 
finns. Ett uttalande kring 1974 års lagändringar lutade dock inte åt samma håll. Där 
sades att, när det kommer till äldre fastighetsbestånd så kan endast direkta jämförelser 
göras med sådana som är uppförda inom samma tidsperiod. I kommentarer till detta 
påstående skall det endast utgöra ett riktmärke för hur det i regel är, men att det inte är 
tvingande. När ett fastighetsbestånd till exempel har totalrenoverats och standarden 
kan mäta sig med fastigheter byggda betydligt senare så kan de även jämföra sig mot 
de senare, se Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen (Zeteo), kommentaren till 12 kap 
55 § jordabalken. 
 
Det som nämnts ovan angående förarbetenas ursprungliga idé och hur det sedermera 
har blivit, visar tydligt att praxis och förarbeten inte är sammankopplade som man 
önskat. Att direkt jämförbara lägenheter ursprungligen endast skulle vara någorlunda 
lika, ”i grova drag”, har istället i praxis blivit mycket snävare. Rekvisit som storlek 
och modernitet med en någorlunda stor differens skulle tolereras, men det vi ser enligt 
ovan nämnda rättsfall är att det inte verkar finnas någon vidare tolerans hos de 
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beslutande instanserna. Denna tvetydighet kan leda till en förvirring och i det långa 
loppet en stor osäkerhet för både hyresgäster och hyresvärdar. Kanske skulle man 
behöva se över detta ännu en gång för att få en tydligare och mer enhetlig 
lagstiftning? 

3.4.1. Ett exempel från praxis. RBD 21:91 
RBD 21:91 är ett bra rättsfall att granska för att få en förståelse hur gränserna mellan 
en direkt jämförelse och en allmän skälighetsbedömning beaktas vid en 
bruksvärdesbedömning. Det som tidigare nämnts är att man enligt förarbetena ska 
kunna vidta en någorlunda grov skiljaktighet mellan prövningslägenheter och 
jämförelselägenheter i de fall man skall göra en direkt jämförelse. I detta rättsfall 
bedömer man två relevanta frågor gällande bruksvärdesbedömning, storleksskillnad 
och skillnad i byggnadsår. 
 
Ärendet var först uppe i hyresnämnden där man efter besiktningar och 
erfarenhetsresonemang grundade sin bedömning utifrån förarbetena. Man ansåg att 
lägenheterna var i någorlunda grova drag likvärdiga och man kunde därför göra en 
direkt jämförelse. I hyresnämnden var det ett flertal lägenheter som skulle prövas, 
men när ärendet senare gick vidare till bostadsdomstolen valde hyresgästen 
tillsammans med bolaget att domstolen endast skulle avgöra ärendet för en lägenhet 
från vardera två fastigheter. Valet blev två stycken lägenheter med vardera tre rum 
och kök (85 och 76kvm). 
 
I bostadsdomstolen anförde de två parterna en mer ingående analys om varför de 
jämförelselägenheter som hyresnämnden ansåg utgöra en direkt jämförelse var eller 
inte var brukbara för en direktjämförelse. 
 
Hyresvärden 
Bolaget har framförallt framfört vikten av upprätthålla det ursprungliga syftet med 
lagen och kunna anta direkt jämförelser med lägenheter som i grova drag liknar 
varandra. Man påtalar att det är avgörande för om bruksvärdet ens ska fungera som 
bedömningsmetod. Påpekanden om att man inom ramen för ”i grova drag liknar 
varandra” måste kunna jämka vissa negativa aspekter mot andra mer positiva, annars 
kommer man att hamna i det fall där alla tvister avgörs av en allmän 
skälighetsbedömning. 
 
Hyresgästerna 
Innehavarna till prövningslägenheterna har varit väl specifika i sin beskrivning vid 
bostadsdomstolen. De har anfört att det skiljer för mycket i storlek för att dessa skall 
vara jämförbara, lägesskillnaden är för stor, differensen vad gäller planlösning bör 
anses för stor samt att standarden avviker för mycket. Man har hävdat att 
hyresnämnden gjort en för öppen jämförelse och som inte bör godkännas, ”i grova 
drag liknande” har tolkats felaktigt. 
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Avgörande 
Efter att bostadsdomstolen har bedömt parternas analyser kring olikheter och likheter 
mellan prövningslägenheter och jämförelselägenheter så kom man fram till att ingen 
direkt jämförelse kunde göras då differensen var för stor för att godkännas inom 
förarbetenas ramar. Vad gäller lägenheten på 85 kvadratmeter så beslutade sig 
bostadsdomstolen att de jämförelselägenheter som angivits med ytor på 74 respektive 
78 kvadratmeter inte kunde godkännas som jämförelseobjekt då ytskillnaden var för 
stor. Bostadsdomstolen har i rättsfallet angivit att ett fåtal kvadratmeter är godtagbart, 
men att detta är för mycket. 
 
När det kommer till den andra lägenheten, 76 kvm, så var det istället det samlade 
helhetsintrycket som fällde avgörande. I det har domstolen tagit med faktorer som 
läge, boendemiljö, planlösning, standard, dörrar och fönster och gemensamma 
utrymmen. Man ansåg att dessa samlade orsakade utgjorde en för stor skillnad för att 
ligga inom ramen för direkt jämförelse, hade det däremot varit det ena eller andra av 
dessa rekvisit så hade man kunnat godkänna den direkta jämförelsen. 

4. Allmän debatt, projektbeskrivning och jämförelsebolag 

4.1. Inledning 
I detta kapitel kommer en redogörelse av den allmänna debatten vid ombyggnation av 
miljonprogrammet att göras. HSB Stockholms Rinkebyprojekt kommer också att 
beskrivas så att läsaren får en inblick i vad som har gjorts tidigare och vad man har 
som avsikt att utföra under denna renovering. Slutligen kommer tre fastighetsbolags 
renoveringsstrategier att beskrivas som underlag för en vidare jämförelse. 

4.2. Allmän debatt och intervju 
Debatten gällande renovering och upprustning av miljonprogramsfastigheter har de 
senaste 10 åren blivit en aningen infekterad fråga runt om i Sverige. Anledningen är 
att ett så stort antal fastigheter byggdes under en rasande takt och merparten av dessa 
står idag inför väldigt omfattande renoveringar och kommer således ligga till grund 
för en förmodad hyreshöjning. Vissa anser att det är en omöjlighet att göra dessa 
upprustningar och fortfarande bibehålla en ekonomiskt hållbar fastighetsförvaltning, 
medan andra säger att det går att göra dessa ombyggnationer och ändå lyckas nå sitt 
avkastningskrav. Det har bland annat skrivits väldigt många artiklar i väletablerade 
tidskrifter men det har även skrivits ett flertal uppsatser och forskningsarbeten kring 
ämnet. 
 
I en artikel från 2012 i Sveriges radio skriver Rolf Persson - analysansvarig på 
Industrifakta, Sophia Mattsson Linnala – ekonomichef på SABO och Assar Lindbeck 
– ekonomiforskare, om den rådande situationen för fastighetsägare som har 
miljonprogramsfastigheter i sitt bestånd. Man konstaterar likt många andra att det är 
väldigt många fastigheter som är i renoveringsbehov och att priset för detta kommer 
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bli extremt högt, ca 300 miljarder för de som är i störst behov enligt Rolf Persson. 
Sophia Mattsson Linnala ser stora problem då många företag inte har den likviditeten 
som krävs för dessa upprustningar, och påtalar också att många hyresgäster skulle 
råka illa ut om hyresökningen skulle bli för stor. Hyresgästföreningen och de 
allmännyttiga bolagen ser en lösning där staten skulle gå in subventionera större 
ombyggnationer av miljonprogrammet medan Fastighetsägarnas Branschorganisation 
istället ser att lösningen ligger i att avveckla den hyresreglering vi idag har i Sverige. 
Det sistnämnda är en linje som även ekonomiforskaren Assar Lindbeck ser som den 
bästa lösningen. Han tycker att den nuvarande hyresregleringen ligger till grund för 
många problem, bland annat den enorma svarta marknad som idag växt fram 
(Persson, R. Et al. 2012). 
 
Utöver den ekonomiska aspekten så diskuteras det även mycket kring samhällsansvar 
och om det är långsiktigt hållbart att renovera till en genomgående hög standard. 
Kritikerna menar att då det finns en så stor löneskillnad i Sverige så måste det även 
finnas en stor skillnad i hyressättningen av lägenheter. Fastighetsprofessor Hans Lind 
har i en artikel i Dagens Nyheter öppet kritiserat hyresvärdarna för att de renoverar 
för mycket. Han säger även att grundproblemet kan hämtas redan i de rättsliga 
reglerna där man som hyresvärd gynnas av att göra en standardhöjning då det 
genererar en hyreshöjning medan sedvanligt underhåll ej leder till hyreshöjningar. 
Vidare resonerar Hans kring distinktionen mellan underhåll och standardhöjning, han 
tycker att den bör tas bort helt och att ett vanligt underhåll skall kunna generera en 
långsiktig hyreshöjning (Lind, H. 2016). 
 
Gällande den tvist som ofta uppstår vid omfattande ombyggnationer tycker sig Göran 
Langer, VD för Sigtunahem, ha hittat en långsiktigt hållbar lösning. Inför 
ombyggnationer erbjuder Sigtunahem sina hyresgäster tre olika nivåer vilka alla leder 
till olika hyror och hyreshöjningar (se 4.2.2.). I efterhand tycker Göran att responsen 
från hyresgästerna är mycket god. Hyresgästerna är mer nöjda nu än när de blev 
”överkörda” och tvingades anta samma upprustning som resterande bestånd. Den 
ekonomiska aspekten tycker man också har fått en lösning då man får projekten 
ekonomiskt hållbara (Arbman, H. 2016). 
Sigtunahems lösning med olika val av standarder och hyreshöjningar kan kopplas 
ihop med Hans Linds synsätt gällande framtida renoveringar. Då man inte utsätter alla 
hyresgäster för samma hyreshöjningar kommer det fortsätta finnas lägenheter för alla 
personer med olika ekonomiska situation.  
 
Eftersom stora och omfattande renoveringar av miljonprogramsområden har ansetts 
svåra att få ekonomi i så har enligt Erik Elmgren, förhandlingschef på 
hyresgästföreningen, fastighetsägarna satt i system att alltid göra lite mer än att bara 
renovera vilket leder till standardhöjande åtgärder och således hyreshöjningar. Han 
menar på att det har gått så långt att hyresgästinflytandet är satt i obalans. När en 
hyresvärd ska göra stora renoveringar så behövs tillstånd från hyresgästerna, får man 
inte det så kan hyresvärden vända sig till hyresnämnden som då skall göra en 
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tillståndsprövning. Hem och Hyra har granskat de tvister som kommit till 
hyresnämnden för att se om det kan finnas någon grund i det många säger 
”hyresgästerna har inte en chans i hyresnämnden”. Mellan 2002 och 2015 kom det in 
1943 ärenden till hyresnämnden och endast 33 av dessa gick till hyresgästernas favör 
(Arbman, H. 2016). 

4.2.1. Intervju med Hans Lind 
Nedan följer en öppen intervju med Hans Lind. Intervjun behandlar vissa tankesätt 
kring renoveringar och ombyggnationer med utgångspunkt i miljonprogramsområden, 
det som redovisas är Hans synpunkter och tyckande. Han nämner även vissa konkreta 
fall som han har varit delaktig i. Det som följer är inte Hans ord citerade, utan en 
sammanställning av intervjun.  
 
Hans börjar med att prata lite allmänt om hur han tycker att man bör räkna när man 
genomför stora renoveringar. – En hyreshöjning är väldigt lätt att räkna på, man vet 
vad hyran var innan och vad den är efter. Det som är problemet är att räkna på själva 
projektet. När vi gjorde en kalkyl åt Sigtunahem fick vi lönsamhet då vi jämförde idag 
med om tio år istället för idag och igår. Vi tittade då på drift och underhåll som varit 
väldigt högt tidigare på grund av en massa vattenskador och antog att det skulle 
fortsätta vara så fram till att man gjorde en större renovering. Då räknade vi alltså att 
det skulle bli en högre hyra och lägre drift och underhåll under en tioårsperiod om vi 
gjorde det idag kontra om tio år. Skulle vi vänta skulle vi alltså fortsätta att ha höga 
driftkostnader och samma hyra, men om renoveringen görs nu så får vi lägre 
driftkostnader och högre hyra vilket leder till lönsamhet.  
 
Vidare fortsätter Hans att prata om sin tankar kring kostnader och hur stor påverkan 
dessa har. – Det är intressant att granska kostnadsnivån, det har ju bland annat 
kommit fram många ny intressanta bolag att titta, till exempel D. Carnegie & Co som 
har köpt ett bestånd i Rinkeby. Där gör de en billig renovering där man fokuserar på 
standardhöjande åtgärder i kombination med så enkla och tekniskt billiga lösningar 
som möjligt. Sedan räknar man med att sälja husen relativt fort till en god avkastning. 
Min föreställning är att de kommunala bolagen inte är världens bästa prispressare. 
Många privata bolag vet att de kan ta samma hyror som tillexempel allmännyttan men 
de vet också att de kan pressa priserna betydligt mer vilket leder till högre driftnetto 
och en bättre ekonomi i projektet. 
 
Hans ger sedan exempel utifrån personliga erfarenheter vad gäller kostnader och hur 
dessa kan minimeras. – Jag sitter i styrelsen för ett fastighetsbolag och upplever att 
det idag är väldigt dyrt att bygga då det finns mycket jobb på marknaden och 
entreprenören lägger sig då högt i pris. Det vi har märkt som genererar lägre 
kostnader är när man har ett långsiktigt avtal med en aktör, detta ger oss ett lägre pris 
samt att entreprenören får en bättre överblick av framtiden.  
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Han påpekar också vikten av att ta ett samhällsansvar, det är viktigt att man kan 
erbjuda olika nivåer av hyresrätter när det finns en så stor variation i inkomster. Att 
renovera till olika standard innebär ju att det blir en hyresdifferentiering i huset, och 
då får du mindre inkomstmässig segregation vilket man rent samhällsekonomiskt 
långsiktigt är ute efter. Ett bolag kan tjäna mycket på visa allmänheten att man bryr 
sig om vissa utsatta områden, att man tar ett stort ansvar gentemot alla människor.  
 
Hans avslutar med att berätta om Sigtunahem som är ett exempel på bolag som har 
hittat en bra strategi. De erbjuder olika nivåer vid renovering och alla skiljer sig i 
hyra, däremot är det inte så mycket som skiljer mellan mini och midi vad gäller 
renovering. Men när en hyresgäst som valt mini alternativet flyttar ut så gör man om 
den lägenheten till en midi till en väldigt låg kostnad och kan på så vis öka hyrorna 
ännu mer. Det ger en bra lönsamhet.  

4.3. Projekt Kvarntullen 4, Rinkeby 

  
Figur 1) Fasad före renovering.      Figur 2) Fasad efter renovering. 
 
Bilderna illustrerar hur det yttre i området ändrats i och med denna ombyggnation. 
Innan hade man väldigt små plåtbeklädda balkonger, efter ombyggnationen så fick 
man stora inglasade balkonger på mellan 8-10kvm. 
 
Kvarntullen 4 är en fastighet i Rinkeby som innehöll 127 lägenheter innan 
ombyggnationen och 129 efter. En lokal gjordes om till två bostäder. Detta område 
uppfördes 1970-1972 av John Mattsson. HSB Stockholm förvärvade Kvarntullen 4 av 
GE 2003. Från att man tillträtt fastigheten, fram till diskussioner om denna stora 
ombyggnation tagit fart så har man gjort vissa underhållsinsatser som är relativt 
omfattande (HSB, Styrelseärende 2010). 

• Ombyggnation av tvättstugor – 2004. 
• Målning av samtliga trapphus – 2004. 
• Ombyggnad av lekplatser – 2005. 
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• Renovering av loftgångskonsoler – 2006. 
• Byte av hissar – 2007. 
• Omläggning av tak samt tilläggsisolering av vindar – 2008. 
• Byte av frånluftsventilation – 2008. 

 
Beståndet var efter år av högt slitage väldigt slitet i jämförelse med motsvarande 
fastigheter i området. De kringliggande fastigheterna som ägs av andra bolag har efter 
renoveringar uppnått en betydligt högre standard än HSB´s. Man beslutade därför att 
påbörja upprustning för att matcha ortens standard. Det är bland annat några specifika 
saker som ligger till grund för denna betydande renovering, se nedanstående  
punkter (HSB, Styrelseärende 2010). 

• Installationerna har nått sin tekniska livslängd, man ser en stor ökning av 
bland annat vattenskador. 

• Klimatskärmen håller inte tätt. 
• Lägenheterna är i orginalstandard, man har kvar samma kök och badrum som 

byggdes 1972. 
 

  
Figur 3) Kök före renovering.              Figur 4) Badrum före renovering. 
 
Bilderna ovan representerar skicket från det genomsnittliga köket + badrum innan 
renoveringen genomfördes. Som tydligt visas så var standarden extremt låg och någon 
form av upprustning/ombyggnation krävdes. Dessa bilder låg till grund för vad man 
visade upp under hyresgästmöten där man informerade om renoveringen och till 
omfattning den skulle innebära. 
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Figur 5) Kök efter.            Figur 6) Badrum efter.          Figur 7) Badrum efter. 
 
Dessa bilder är tagna från den visningslägenhet varifrån hyresgästerna får fatta sina 
beslut angående färg på ytskikt, tillval såsom tvättmaskin/torktumlare/diskmaskin. 
Man ser på den mittersta bilden även hur man höjer standarden från originalskick då 
man monterar in bland annat handdukstork. 
 
Det man tog upp som åtgärdsförslag har sin grund dels i vissa myndighetskrav, samt 
att man vill minska energiförbrukningen med 40 % och öka attraktiviteten i området. 
Detta skall gemensamt generera ett finare område med högre standard, och således 
bidra till en hyreshöjning. Målet med hyreshöjningen är att gå från en normhyra på 
778 kr per kvm/år, till en normhyra på 1250 kr per kvm/år. Detta skulle innebära att 
en lägenhet på tre rum och kök skulle öka i pris från ca 4000 kr/månad till 5700 
kr/månad, vilket är en höjning på ca 42 % (HSB, Styrelseärende 2010). Efter de 
förhandlingar och hyresnämndsbeslut som gjorts nådde man en normhyra på 1174 kr 
(Gabriella Eriksson, jurist på HSB. 2016-04-19).  
 
Det åtgärdsförslag som tagits fram ser ut enligt följande, dessa uppgifter är hämtade 
från styrelseärende 1 juni 2010. 

• Byte av fönster och dörrar, dörrarna ska vara av hög säkerhetsklass, samt 
PCB-sanering. 

• Upprustning av fasad, såsom tätning – målning – byte av fasadplåt. 
• Nya balkonger 
• Nya entrépartier samt loftgångsdörrar 
• Ny belysning 
• Installation av värmepumpar och byta av värmestammar samt radiatorsystem 
• Rivning av befintliga sophus och översyn av sophantering 
• Målning av loftgångskärmar – ny ytbeläggning 
• UC – byte styr/regler 
• Renovering av badrum, kök, ytskikt. Byte av stamventiler samt trycksatta 

vattenledningar. 
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Som man ser enligt ovanstående så är det ett väldigt omfattande ingrepp som innebär 
att de boende inte kan vara kvar i sina lägenheter under projektet. Under de cirka sex 
månader som projektet innefattar per hus så kommer hyresgästerna allokeras till andra 
lägenheter i beståndet, eventuellt bo hus familj och vänner. Detta kommer innebära ett 
högt hyresbortfall under projektet, det redovisas dock inte i projektkalkylen. 

4.4. Jämförbara bolag 
För att kunna koppla och jämföra HSB Stockholms ombyggnation med andra bolag så 
kommer de två avsnitt nedan att åskådliggöra hur tre fastighetsbolag i Stockholm ser 
på och agerar vid likande renoveringar. Bolagen som granskas är Svenska Bostäder, 
Sigtunahem och John Mattsson vilka alla använder sig av metoder som skiljer sig från 
de HSB nyttjar. 

4.4.1. Svenska Bostäder 
Svenska Bostäder äger ett stort fastighetsbestånd på Järva i Stockholm. Fastigheterna 
likt stora delar av Stockholms ytterområden är uppförda under miljonprogrammet och 
är nu i behov av renoveringar. Men istället för att använda sig av samma standard i 
alla fastigheter har man kommit fram till en lösning vilken ger möjlighet till 
hyresgästerna att bestämma hur omfattande renoveringen i huset skall bli. Det finns 
tre olika alternativ att välja mellan, bas upprustning, utökad upprustning eller 
omfattande upprustning. Alla dessa leder till någon form av hyreshöjning. Vad som 
ingår i de olika upprustningarna och hur mycket hyran kommer att höjas har man i 
Svenska Bostäder tillsammans med hyresgästföreningen tagit fram ett gällande 
dokument (Svenskabostäder, 2010). 
 
Basupprustning 
I det första steget som är bas upprustningen så utför man ett stambyte och i samband 
med detta så renoverar man även kök och badrum. Badrummet får en ny utformning 
då det blir helkaklat, i köket så byts vitvaror ut. Genomgående för hela lägenheten är 
ny elinstallation, nytt ytskikt (efter behov). Man monterar även in nya säkerhetsdörrar 
i alla lägenheter. Utöver det som är knutet till själva lägenheten så kommer man att 
byta ut passersystem, entréer, byte av armaturer, fasadupprustning, upprustning av 
utemiljö och även ommålning av trapphuset. Efter denna upprustning kommer hyran 
att stiga ca 17 % (Svenskabostäder, 2010). 
 
Utökad upprustning 
Mitten steget som är den utökade upprustningen kommer utöver det som tagits upp i 
basupprustningen bidra med mer avancerade renoveringar. I köket så kommer skåp 
och luckor att bytas ut, alla golv och väggar byter ytskikt, bättre ventilation och 
ljudisolering i lägenheterna. Utanför lägenheterna kommer det vara bättre kvalité på 
det som ändras samt att man tilläggsisolerar fasaden. I detta steg kommer 
hyreshöjningen bli ca 29 % (Svenskabostäder, 2010). 
 
 



	   23	  

Omfattande upprustning 
Den sista nivån kan likställas med att bygga ett helt nytt hus. Man kommer att byta ut 
allt, ändra planlösningar, ändrade lägenhetsstorlekar, ta bort loftgångar och montera 
balkonger. Vad gäller hyressättning i denna nivå så kommer även den att likställas 
med nyproducerade hyreshus (Svenskabostäder, 2010).  

4.4.2. Sigtunahem 
Sigtunahem är ett kommunalt fastighetsbolag innehar ca 4400 lägenheter, mer än 
hälften av dessa är byggda under miljonprogramsåren och står inför omfattande 
renoveringar (sigtunahem.se). När Sigtunahem är i färd med att bygga om sina 
fastigheter använder man en strategi som skiljer sig från både HSBs och John 
Mattsons. Bolaget har hittat en väg att gå där man finner en hög kundnöjdhet och 
även god ekonomi i sina projekt (Arbman, H. 2016). 
 
Man använder sig av en metod vilken man är pionjär för, modellen kallas för 
trappstegsmodellen. Denna ger hyresgästen möjlighet att välja mellan tre olika 
alternativ – mini, midi och maxi. De olika alternativen ger upphov till en varierad 
hyreshöjning och även skicket på lägenhet skiljer sig mellan de olika renoveringarna 
(Sigtunahem). 
 
Mini 
Om hyresgästen väljer en miniuppgradering så kommer man att få ett stambyte, 
alternativt relining. Utöver detta så kommer hela lägenhetens el och ventilation att 
bytas ut. Den största ytliga skillnad kommer att bli ett nytt modernt badrum. I köket 
kommer blandare att bytas ut (Sigtunahem).  
 
Midi 
Väljer man att genomför en midiuppgradering så kommer man att tillhandahålla en 
mer omfattande renovering. Den kommer att innehålla allt som en mini innehåller, det 
som tillkommer är ett nytt kök – dock inte skåpstommarna. Inget ytskikt i lägenheten 
uppgraderas, det får man själv välja när man vill ha uppgraderat likt mini-paketet 
(Sigtunahem).  
 
Maxi 
Den uppgradering som heter ”maxi” innefattar en totalrenovering av lägenheter. Man 
blåser i princip lägenheten tom så att endast betongen är kvar. Utöver det som ingår i 
mini och midi uppgraderingarna byter man även golv, tak och hela köket 
(Sigtunahem). 
 
Ekonomi (Lind, H. Et al. 2014) 

• Mini – kostnaden för renoveringen är cirka 8000kr/kvm och genererar en 
hyreshöjning på 820kr/månad. 

• Midi – kostnaden för renoveringen är cirka 8400kr/kvm och genererar en 
hyreshöjning på 1790kr/månad. 
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• Maxi – kostnaden för renoveringen är cirka 11200kr/kvm och genererar en 
hyreshöjning på 1900kr/månad. 

4.4.3. John Mattsson 
John Mattson är ett familjeägt bolag som framförallt verkar på Lidingö. Företaget har 
varit verksamma sedan 1960–talet och en stor del av beståndet är byggt under 
miljonprogramsåren (John Mattson).  
 
I och med att man likt andra bolag har ett stort slitage och många av de tekniska 
komponenterna har nått slutet på sin avskrivningstid så står av John Mattson inför 
omfattande renoveringar. Man har prövat lite olika taktiker och tillvägagångssätt. Till 
en början så renoverade man lägenheter i samband med omflyttar, men efter man 
genomfört enkätundersökningar så föredrar de boende att man renoverar hela huset 
samtidigt med tanke på allt väsen och oreda som en renovering för med sig. Efter 
detta så övergick man till en annan strategi som man för närvarande använder. Nu 
renoverar man istället enligt två principer, ”uppgradering” eller ”miniuppgradering” 
(John Mattson).  
 
Uppgradering 
I en ”uppgradering” så gör man en mer utförlig renovering. Lägenheten får helt nya 
ytskikt samtidigt som man uppgraderar all utrustning inkluderat elinstallationer. Kök 
och badrum blir helt nya och i samband med det så blir det även stambyte. Utöver den 
renovering man gör inne i lägenheten så ser man också över de allmänna utrymmena. 
I och med denna omfattande upprustning så måste hyresgästen omplaceras i ca 8-12 
månader (John Mattsson). 
 
Miniuppgradering 
Denna lindrigare renovering kräver ingen utflytt från hyresgästen, istället kan man bo 
kvar under renoveringsperioden – ca två månader. I de lägenheter som omfattas av 
mini uppgraderingen så kommer man att få ett stambyte, nytt badrum, nya 
elinstallationer och även en mindre uppgradering av köket. De ingrepp som görs i 
köket kommer göra så att man kan installera diskmaskin, man får även en ny blandare 
och belysning (John Mattsson). 
 
Dessvärre har inga siffror funnits vad gäller den kommande hyreshöjningen i John 
Mattssons bestånd. 

5. Sammanfattande diskussion och analys 

5.1. Inledning 
I detta kapitel kommer de ovan nämnda paragraferna kopplas samman med det 
praktiska som är hämtat ur det specifika fallet som uppsatsen grundats i samt de 
jämförelsebolag som nämnts och sist en återkoppling till den allmänna debatten kring 
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miljonprogramsområden. En sammanfattande diskussion kommer att göras med målet 
att hitta fram till en relevant och konsekvent slutsats.  

5.2. Diskussion och analys 
Paragraferna som behandlats i tredje kapitlet är hämtade ur jordabalkens hyresregler, 
12 kap JB. Några specifika paragrafer valdes ut med anledning av deras relevanta 
koppling till det valda uppsatsämnet. 12 kap 55 § JB som behandlar hyressättning och 
dess tillvägagångsätt enligt bruksvärdesprincipen är en paragraf som HSB stött på 
problem med i deras hyresförhandlingar med hyresgästföreningen och sedermera 
hyresnämnden. Efter samtal med Gabriella Eriksson, jurist på HSB Stockholm, så 
framkom det att man i förhandlingarna med hyresgästföreningen inte fått den 
normhyra man siktat på. Så man gick man vidare till hyresnämnden där man angav 
några jämförelseobjekt som skulle ligga till grund för en direkt jämförelse. Man angav 
då Tornet fastigheter AB som äger motsvarande fastigheter i området. Tornet gjorde 
2006 en stor renovering och fick då en hyra på 1220 kr/kvm. Jämförelseobjektet och 
prövningslägenheterna var dock inte identiska, utan en liten ytskillnad och även 
badrumsstorleken skiljde sig åt. Gabriella berättade då att hyresnämnden ansåg att 
man inte kunde göra en direkt jämförelse då objekten avvek för mycket från varandra, 
de ansåg alltså att jämförelseobjektet och prövningslägenheterna inte i grova drag 
liknade varandra. Det här ärendet är alltså ett typexempel på hur förarbetena och 
praxis inte håller ihop. Som nämnts i avsnitt 3.3. så säger förarbetena att lägenheterna 
inte behöver vara identiska, utan endast ”i grova drag liknande”. Det har däremot i 
rättsfall visat sig att bedömningarna inte verkar följa förarbetena då det i regel verkar 
som att man oftast gör allmänna skälighetsbedömningar istället. Dock har inte alla 
rättsfall undersökts, utan endast de som tas upp i Hyreslagen En kommentar av Leif 
Holmqvist och Rune Thomsson. Så detta kan inte ses som ett faktum utan endast en 
sammanställning av de undersökta rättsfallen. Skulle man däremot tolka detta resultat 
som en bild av verkligheten så kan man se det som att HSB har blivit ännu ett bolag i 
mängden som drabbats av att inte förarbetena och praxis håller ihop. Kanske hade 
man nått sitt mål och fått en normhyra på 1250 om Tornets lägenheter hade använts 
som direkt jämförelsematerial och man i hyresnämnden lagt större avgörande i 
förarbetenas uttalanden. 
 
Något som skulle vara intressant att granska, men som inte gjorts i denna uppsats, 
hade varit om man jämfört de fall där hyran fastställts med direkt jämförelse kontra 
när hyran fastställts med allmänna skälighetsbedömningen. Detta för att se om någon 
skillnad finns. Det kanske inte alltid behöver vara bättre med en direkt jämförelse 
utifrån hyresvärdens synvinkel. 
 
I tredje kapitlet behandlas även 12 kap 18 d & f §§ JB vilka ska ge en vägledning i 
vad en fastighetsägare får göra och hur denna skall gå tillväga om man inte får 
medhåll från hyresgästerna. I dessa regler är tanken att hyresgästernas intressen skall 
ha en stark ställning i hyresnämndens beslut, men enligt Hyreslagen en kommentar av 
Leif Holmqvist och Rune Thomsson och även den undersökning som Hem och Hyra 
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gjorde så är resultatet att när ett ärende går till hyresnämnden så vinner i regel oftast 
hyresvärden/fastighetsägaren. Detta kan alltså i längden riskera hyresgästinflytandet. I 
HSBs projekt i Rinkeby så har man totalrenoverat hela husen och därefter valt att 
installera och sätta in material som kan leda till hyreshöjning då dessa anses vara 
standardhöjande åtgärder, såsom handdukstorkar med mera. Detta är alltså ett 
praktiskt nutida exempel på att en hyresvärd ofta får igenom sin vilja att vid en 
renovering göra lite extra vilket betalar sig genom hyreshöjningar. Den undersökning 
som Hem och Hyra har gjort behandlar alla de fall som kommit in till hyresnämnden 
mellan 2002 och 2015 och resultatet visar som tidigare nämnts att hyresvärden oftast 
vinner. Men att stirra sig blind på den undersökningen kanske inte beskriver exakt hur 
det ser ut i verkligheten, förmodligen så har en hyresvärd mer kunskap inom området 
än sina hyresgäster, vilket skulle kunna leda till att en hyresvärd vet vilken strid som 
är värd att ta. En hyresgästs kunnande kanske däremot inte är lika stort och således 
hamnar man ofta i tvister där man inte har oddsen på sin sida.  
 
12 kap 16 § JB beskrivs då denna utgör regler gällande hyresnedsättning då en 
hyresgästs nyttjanderätt till lägenheten får ett längre avbrott eller skadas. Denna regel 
blir relevant då den kan kopplas ihop med HSBs investeringskalkyl. I kalkylen har 
man inte räknat på någon typ av hyresbortfall vilket i teorin skulle innebära att man 
kan tillhandahålla alla hyresgäster en evakueringslägenhet i samma område, med 
samma yta, samma standard och samma hyra. Kan man inte det utan erbjuder 
hyresgästerna mindre lägenheter eller liknande så skall en hyresnedsättning göras då 
det handlar om en längre tid, ca 6 månader. Om evakueringslägenheterna som 
hyresgästerna erbjuds skiljer sig från deras primära lägenheter bör HSB har tagit med 
detta i sin kalkyl då det skulle vara en minuspost och påverka nuvärdet negativt. I 
samtal med HSB så har inget konkret framkommit om varför inget hyresbortfall 
funnits med i investeringskalkylen. Hade den posten varit med så hade man fått ett 
annat resultat och således kanske övervägt renoveringen igen. Kanske kan det vara en 
anledning till varför man inte nått det uppsatta avkastningskravet? Det kan givetvis 
även vara så att man lyckats erbjuda alla hyresgäster evakueringslägenheter som 
uppfyller de likhetskrav som finns och därför föranleder det inget hyresbortfall. 
 
Sigtunahem, Svenska Bostäder och John Mattsson som tagits upp tidigare i uppsatsen 
är betydelsefulla då deras tillvägagångsätt vid renoveringar skiljer sig från HSBs. Alla 
dessa bolag är stora och ekonomiskt starka likt HSB men använder sig ändå av andra 
alternativ. Jämförelsebolagen har gemensamt att de erbjuder hyresgästerna olika 
alternativ vid upprustning, alla hyresgäster i beståndet behöver alltså inte välja 
samma. Hyresgästen kan välja utifrån olika alternativ som genererar olika 
hyreshöjningar. Enligt bolagen själva och vad man kan se i den allmänna debatten så 
verkar detta vara ett väldigt uppskattat upplägg då hyresgästerna känner att de kan 
påverka mer och inte blir tvingade till något. Enligt den information som 
jämförelsebolagen har lagt ut verkar det som att deras maxi/omfattande/uppgradering 
är motsvarigheten till den standard som HSB i sitt Rinkebyprojekt renoverar alla 
lägenheter till. I samtal med projektchefen vid HSB, Kristian Gauffin, så framgick det 



	   27	  

att lösningen med olika renoveringsalternativ inte passade HSB i detta projekt, 
fastigheten och lägenheterna var så nedgångna att en genomgående renovering 
krävdes. Han framförde också att man ansåg att det var mer långsiktigt och 
ekonomiskt hållbart att göra det genomgående ordentligt direkt, man monterade bland 
annat in laminerade fönster i lägenheterna och okrossbara rutor i entrédörrar. Enligt 
Kristian så ligger man även på en bra nivå vad gäller byggnadskostnader, så han tror 
också att anledningen till att man inte når sitt avkastningskrav är för att man inte fått 
den normhyra man eftersökt. Kalkylräntan i etapp 4 av renoveringen är enligt en 
investeringskalkyl från 2015-05-28 satt till 4,5 %. Kalkylräntan är satt efter en 
sammanställning av kalkylräntor i samma typ av områden i Datscha (Gauffin. K. 
2016-04-19).  
 
Diskussion kan föras kring det faktum att bolag som erbjuder hyresgäster olika 
alternativ och en större delaktighet i renoveringsarbetet möjligtvis gör ett bättre 
intryck på hyresgästföreningen. På så vis finner hyresgästföreningen anledning att 
godta en högre hyra på de lägenheter som renoveras till maxi/nybyggnadsstandard då 
de upplever att hyresvärden gör det bättre för sina gäster. Detta är endast något man 
kan spekulera om och inget material eller siffror har funnits som skulle kunna bevisa 
det. Däremot finns anledning att tro att förhandlingen skulle gå bättre om en 
hyresvärd anammade metoden med olika alternativ vid ombyggnation då det visar på 
en större välvilja gentemot hyresgästernas olika situationer. 
 
I min intervju med Hans Lind så pratade han om att i den typ av renovering som HSB 
gjort och gör i Rinkeby får man inte stirra sig blind på jämförelsen mellan igår och 
idag. Utan man bör tänka framåt och jämföra mer med idag och om tio år. Hur hade 
kostnaderna sett ut under en tioårsperiod om de istället valt att göra upprustningen då? 
I en sådan typ av analys kan det vara extremt lönsamt att göra det idag istället för att 
vänta och då kanske drabbas av en rad olika skador under den perioden som hade 
blivit väldigt dyra var och en för sig. Vad gäller den kalkylränta man sätter ansåg han 
att man i många fall satt den onödigt högt med tanke på att ägande av fastigheter i 
Stockholmsområdet inte innebär så stor risk. Han menar också på att i vissa 
renoveringar som han tagit del av så har bolaget redan innan vetat att det inte kommer 
bli någon stor ekonomisk vinst men de väljer ändå att utföra ombyggnationen för att 
visa allmänheten att man bryr sig och tar ansvar. Det i sin tur kan förhoppningsvis 
leda till att man vinner mark på andra ställen samt ett väldigt bra ”PR-trick”.  
 
När det kommer till CSR (corporate social responsibility) och att visa att man bryr sig 
om vissa områden samt att man visar ett framstående engagemang är några aspekter 
som kan vara väldigt viktiga idag. Att visa upp dessa kan som Hans nämnde gynna ett 
företag på andra sätt även fast det specifika projektet kanske inte når det 
avkastningskrav som är önskat. Det kan leda till att man får en ökad kundnöjdhet 
vilket i sin tur kan leda till att man som bolag blir attraktivare för en bredare publik 
samt att när man visar ett stort engagemang och långsiktighet kanske det kan bidra till 
att man lyckas få fler markanvisningar. Så man kanske inte ska stirra sig blind på 
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enskilda projekt utan även se det som en långsiktig investering, den sociala vinningen 
kan i vissa fall vara lika viktig som den ekonomiska.  
 
Den allmänna debatten kring miljonprogrammet och dess upprustningsbehov visar på 
att det finns väldigt många ståndpunkter i det hela. En stor del av fastighetsägarna och 
vissa ekonomer tror att mycket skulle lösas av att man anammade en fri hyressättning 
istället för den reglerade vi har idag. Eller möjligtvis att staten ska gå in och hjälpa till 
vid större renoveringar. Skulle man göra en lagändring och ta bort den reglerade 
hyran i utbyte mot marknadshyror finns anledning att tro att segregeringen kan bli än 
större. De mest attraktiva områdena skulle då förmodligen drabbas av en stor 
hyreshöjning och personer som inte har de ekonomiska förutsättningarna som krävs 
skulle således vara tvungna att flytta. Det kan även tänkas att marknadshyror i 
kombination med bostadsbrist skulle driva upp hyrorna i de flesta områdena. Vilket i 
sin tur skulle kunna leda till att folk som idag bor relativt billigt i Stockholms 
ytterområden skulle behöva flytta på grund av hyreshöjningar och det skulle innebära 
att man inte kan hitta hyror som motsvarar ens inkomst i Stockholm. Så för att 
marknadshyror ska vara ett alternativ bör man först försöka råda bot på den 
bostadsbrist som idag finns i Stockholm. 

6. Sammanfattande slutsats 
I detta kapitel kommer slutsatser presenteras som är knutna till HSBs projekt i 
Rinkeby. Slutsatserna är framtagna ur de teoretiska och praktiska kapitlen samt den 
sammanfattande diskussion där arbetet kopplas samman. 
 
HSB anser inte att projekten i Rinkeby blir så lönsamma som man önskat då det satta 
avkastningskravet inte uppfylls. Utifrån den information gällande regler, andra 
fastighetsbolag och den allmänna debatten märker man att det inte bara är HSB som 
upplever att det är svårt att få miljonprogramsrenoveringar hållbara. Den allmänna 
debatten visar på att många tycker det är svårt att få ekonomi i renoveringen och söker 
därför andra lösningar bland annat i form av statlig hjälp samt att det kan vara rimligt 
och sänka sitt avkastningskrav i vissa områden till förmån för en ”social vinst”. 
Regelverket utgör också svårigheter, speciellt i de fall där hyran skall bedömas enligt 
bruksvärdesprincipen av hyresnämnden. Det som jämförelsebolagen tycks vara enade 
om är att när man erbjuder hyresgäster olika alternativ så lyckas man nå en ökad 
kundnöjdhet som en god ekonomi i projekten. 
 
Vad gäller hyreslagen och att inte förarbetena och praxis håller ihop när det kommer 
till bruksvärdesbedömning verkar vara ett allmänt problem och ett specifikt sådant 
som HSB råkat ut för. Kanske kan det vara en ”bugg” i systemet vilken enskilda 
bolag inte kan påverka utfallet av. Lösningen av det problemet är tämligen svår då det 
skulle behövas en lagändring, vilket kan ses som en stor och omfattande åtgärd som 
eventuellt skulle ge en långsiktig lösning. 
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Synen på avkastningskrav kan även den vara en orsak till att man i HSB inte uppfyller 
sina mål. I de områden där inkomster inte antas vara så höga samt att många är 
bidragstagare så kanske man inte kan se på investeringen med endast ekonomiska 
glasögon. Utan det finns också en social och samhällsnyttig aspekt i det hela som 
måste tas med i beräkningarna.  
 
Skulle HSB i framtiden fortsätta uppleva problem med renoveringar av 
miljonprogrammet kanske man bör se vad bolag som lyckas gör och eventuellt 
anamma delar av de bolagens strategier. Ett alternativ skulle kunna vara att HSB 
erbjuder hyresgästerna två olika upprustningsalternativ och efter omröstning inrättar 
det mest populär alternativet i det specifika huset. På så vis bör man få en hög 
kundnöjdhet samtidigt som man får en variation i sitt bestånd. 
 
Den sammanfattande slutsatsen blir således att den normhyra som HSB haft som mål 
inte kunnat nås då hyreslagen brister i den mån att praxis inte lägger någon betydande 
del av bedömningen utifrån förarbetena vilket gör det svårt för bolag att hitta 
jämförelselägenheter som föranleder en direkt jämförelse. Dessutom kan man i vissa 
områden, till exempel miljonprogramsområden, behöva lägga en större vikt på den 
sociala vinsten och inte bara ha som mål att tjäna så mycket pengar som möjligt. En 
social vinst kan förhoppningsvis leda till mer intjänade pengar på andra ställen. 
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Figur 1. Bild tagen av mig under en rundtur med fastighetsförvaltaren i Rinkeby, fotot 
är på ett hus som väntar på renovering. 
 
Figur 2. Bild tagen av mig under en rundtur med fastighetsförvaltaren i Rinkeby, 
huset är färdigställt och fotot visar hur fasaden utformar sig efter renoveringen. 
 
Figur 3. Bild hämtad ur en power point presentation som HSB gjort till ett 
informationsmöte inför renoveringen (2011-03-30). Ett modernare Rinkeby. Fotot 
visar hur flertalet kök i beståndet såg ut innan renoveringen. 
 
Figur 4. Bild hämtad ur en power point presentation som HSB gjort till ett 
informationsmöte inför renoveringen (2011-03-30). Ett modernare Rinkeby. Fotot 
visar hur flertalet badrum i beståndet såg ut innan renoveringen. 
 
Figur 5. Bild tagen av mig under en rundtur med fastighetsförvaltaren i Rinkeby, fotot 
visar ett färdigrenoverat kök. 
 
Figur 6. Bild tagen av mig under en rundtur med fastighetsförvaltaren i Rinkeby, fotot 
visar ett färdigrenoverat badrum. 
 
Figur 7. Bild tagen av mig under en rundtur med fastighetsförvaltaren i Rinkeby, fotot 
visar ett färdigrenoverat badrum. 
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