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Sammanfattning 

År 1965 till år 1975 var den tid i Sverige då bostadsproduktionen var som störst. Det är denna 
period som kallas för ”miljonprogrammet”. Idag brukar man räkna på att bostäderna från mil-
jonprogrammet utgör en tredjedel av dagens bostäder.  

Idag har över 50 år passerat sedan miljonprogrammet sattes igång. Därför har frågan kring 
renovering av bostäderna tagits upp. Beståndet är idag i behov av upprustningar på grund av 
skärpta samhällskrav, sociala faktorer, behovet av marknadsanpassning och tekniska brister. 
Problemet är att staten inte längre kan bidra till finansiering av ombyggnader eller renove-
ringar vilket har lett till bostadspolitiska frågor.  

Syftet med studien är att göra en lönsamhetsutredning för renoveringarna som erfordras för 
dagens eftersatta miljonprogramsområden i allmännyttiga bostadsbolag. 

För att kunna bedöma lönsamheten utfördes investeringskalkyler av renovering i ett miljon-
programsbestånd från Kungälvsbostäder. Dessutom använde man sig av litteraturstudier och 
intervjuer för att komplettera studien.  

Beräkningarna utfördes utifrån  fyra olika scenarion där en totalrenovering samt en renovering 
som bara innefattar arbeten i lägenheterna jämfördes med två olika hyror. Kalkylerna visar att 
renoveringsarbetena för en totalupprustning är en ren förlustaffär. På grund av de höga bygg-
priserna och de låga hyresintäkterna så blir det svårt att täcka över de kostnader som uppstår i 
samband med renoveringen av denna byggnad. En förutsättning för att bostadsföretag skall 
kunna utföra totalrenoveringar i sitt bestånd från miljonprogrammet är att man har varierat 
bestånd av bostäder och lokaler i alla åldrar. De bostäder som är i bra skick och som byggdes 
innan år 2006 är de som bidrar till finansiering av projekt som inte är lönsamma såsom reno-
veringsprojekt.  



Abstract 

Year 1965 to 1975 was a time in Sweden when building production was on it highest point. 
This period is called the "Millions Homes Program”. It is believed that buildings from the 
Millions Homes Program make up one-third of today's housing stocks in Sweden. 

Now 50 years has passed since the Millions Homes Program was started. Since it has been 50 
years since the program started the issue of renovation of the housing has been actualized. 
The stock is today in need of upgrades because of  sharpened social requirements, social 
factors, the need for market adaptation and technical defects. The problem is that the state no 
longer can contribute to the financing of reconstruction or renovation, which has led to 
housing policy issues. 

The purpose of the study is to make a profitability study for the renovations required for to-
day's deprived Millions Homes Program areas in public housing companies.  

In order to assess profitability, investment calculations were preformed out of renovation in a 
Millions Homes Program financial aid from Kungälvsbostäder. In addition, literature studies 
and interviews were used to complete the study. 

The calculations were performed based on four different scenarios. Total renovation and re-
novation involving only the work in the apartments were compared to two different rents. The 
estimates show that the renovation work for a total refurbishment is a pure loss business. Due 
to the high building prices and the low rental income, it will be difficult to cover the costs in-
curred in the renovation of these buildings. A prerequisite for companies to be able to perform 
total refurbishments in their stocks from the environmental program is that stocks have been 
varied at all ages. The homes that are in good condition and built before 2006 are those that 
help finance projects that are not profitable as renovation projects. 



Förord  

Detta examensarbete är skrivet under vårterminen 2018. Uppsatsen utgör 15 poäng av hög-
skoleingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, affärsingenjör med inriktning byggteknik.  

Uppsatsen har genomförts i samarbete med Stiftelsen Kungälvsbostäder därav vill vi tacka 
dem för tillhandahållit oss denna studie. Vi vill ägna ett stort tack till den externa handledaren 
Jonny Arvidsson men även Camilla Solbacken, Johan Ygdenhiem och Zumra Boskovic.  

Avslutningsvis vill vi även tacka vår handledare Håkan Svensson som bidragit med värdefulla 
synpunkter och  hela tiden haft en positiv inställning till arbetet. 

Borås, 10 maj 2018 

Benjamin Zeino & Hoda Kavak  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1. INLEDNING 
I detta inledande avsnitt skall en introduktion till ämnet ges i form av en bakgrund därefter 
skall problemformulering, syfte, forskningsfråga, avgränsningar, nyckelord och företaget 
Kungälvsbostäder presenteras. 

1.1 Bakgrund  
År 1965 till år 1975 var den tid i Sverige då bostadsproduktionen var som störst. Det är denna 
period som kallas för ”miljonprogrammet”. Miljonprogrammet var lösningen på trångboddhe-
ten och den bostadsbrist som fanns efter andra världskrigets slut. Under bara tio års tid lycka-
des man producera cirka en miljon bostäder. (Lind, 2015) Idag brukar man räkna på att bostä-
derna från miljonprogrammet utgör en tredjedel av dagens bostäder. (Nationalencyklopedin, 
Miljonprogrammet)  

Under dessa tio år stod Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO) för en tredjedel av mil-
jonprogrammet. Målet med 100 000 lägenheter per år var ekonomiskt möjligt att uppnå med 
hjälp av staten och AP-fonderna. (Baeten, Westin, Pull, Molina, 2017.) När 70-talet inleddes 
började efterfrågan på flerbostadshusen minska och fastighetsbolagen fick problem med ut-
hyrningen. Konsekvenserna av svårigheterna med uthyrningen blev till slut ett underskott av 
hyresintäkter. Det här ledde till att fastighetsägarna inte hade råd med att underhålla bostäder-
na för en långvarig livslängd. (Boverket 2003. Lind 2015) 

Idag har över 50 år passerat sedan det så kallade miljonprogrammet sattes igång. Därför har 
frågan kring renovering av bostäderna tagits upp. På grund av de brister och den kritik som 
riktats mot miljonprogrammets bostäder så har allt mer press lagts på fastighetsägarna för att 
förbättra dem. Problemet är att staten inte längre kan bidra till finansiering av ombyggnader 
eller renoveringar vilket har lett till bostadspolitiska frågor. (Baeten, Westin, Pull, Molina, 
2017.) Enligt en studie från SABO sägs det att upprustningskostnaderna minst kommer gå 
upp till 50 miljarder kronor, dock innefattar detta arbete endast de akuta tekniska bristerna. En 
mer omfattande upprustning där ambitionen är att få modern standard på husen innebär en 
summa på 275 miljarder kronor. (SABO, 2009) 

Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska enligt lagen (2010;879) bedrivas enligt af-
färsmässiga principer med normala avkastningskrav. Detta innebär att projekten som genom-
förs på bolagen ska ha en lönsamhet. (Boverket 2014) Dock är detta inte alltid självklart enligt 
Hans Lind och Stellan Lundström som är professorer i fastighetsekonomi. I deras ekonomiska 
utvärdering för renoveringarna som slutfördes i miljonprogramsområdet Gårdssten under hös-
ten år 2007 visades att bygginvesteringarna inte var lönsamma ur ett företagsekonomiskt per-
spektiv. (Lind & Lundström, 2008) 
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Hyresregleringssystemet i Sverige möjliggör en ökning av hyran endast då åtgärderna som 
skall utföras är standardhöjande. Det innebär att lägenhetsstandarden ökar från då lägenheten 
var ny. Vanligt underhåll ingår i hyran därav får man inga ökade hyror för dessa arbeten.
(Lind, 2015) Tanken med arbetet är att undersöka den företagsekonomiska lönsamheten med 
renoveringsprojekt i miljonprogramsområden. 

1.2 Problemformulering  
Den första  januari år 2011 infördes en lag om att allmännyttiga kommunala bostadsbolag 
skall bedrivas med affärsmässiga principer med normala avkastningskrav. (Boverket 2014) 
Idag står många av dessa bolag med ett stort renoveringsbehov av miljonprogramsområden 
dock vet man inte om projekten kan utföras med lönsamhet. 

1.3 Syfte   
Syftet med studien är att göra en lönsamhetsutredning för renoveringarna som erfordras för 
dagens eftersatta miljonprogramsområden i allmännyttiga bostadsbolag. 

1.4 Forskningsfrågor  
• Är renoveringsprojekt i miljonprogramsbostäder hos allmännyttiga bostadsbolag             

lönsamma? 

• Hur kan ett allmännyttigt bostadsbolag med renoveringsprojekt i miljonprogramsbostäder 
bibehålla eller få en ökad lönsamhet?   

1.5 Avgränsningar 
Undersökningen syftar till att göra en lönsamhetsutredning av renoveringar i miljonprograms-
områden. Detta kommer göras ur ett företagsekonomiskt perspektiv därav kommer inte det 
samhällsekonomiska perspektivet prioriteras. Studien utgår huvudsakligen från det allmännyt-
tiga bostadsbolaget Stiftelsen Kungälvsbostäder vilket kommer innebära att studien riktar sig 
till företag med samma storlek, uppbyggnad och likartade problem. Notera även att analysen 
är av bostadsformen hyresrätter och att lönsamhetsberäkningarna som utförs kommer utföras 
utifrån ett lägenhetsbestånd på ett av Kungälvsbostäders miljonprogramshus. 

I investeringskalkylen som skall utföras kommer man utgå från att alla boenden i lägenheter-
na vill ha samma standardhöjande åtgärder alltså utför man samma arbete i alla lägenheter. I 
beräkningarna kommer man dessutom inte räkna med några utrangering kostnader då det va-
rierar mycket i olika bestånd och oftast är komponenterna i miljonprogramshus väldigt gamla 
och redan avskrivna. Dock kommer området belysas då det kan förekomma i verkliga sam-
manhang. Skatter i investeringskalkylen kommer man heller inte räkna med på grund av dess 
komplikation.    
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1.6 Stiftelsen Kungälvsbostäder  
Stiftelsen Kungälvsbostäder är det största allmännyttiga bostadsföretaget i Kungälv med 2775 
lägenheter i deras bestånd. Företaget har i snitt 228 sökande per lägenhet och 29 anställda. 
Upplåtelseformen är i huvudsak hyresrätter. Kungälvsbostäder arbetar med att producera bo-
städer och utveckla fastigheter för att bidra till utveckling av Kungälvs kommun. Det allmän-
nyttiga bostadsbolaget bildades år 1949. Idag har man stor variation i sitt bestånd med allt 
från miljonprogramsområden till enplanshus av villakaraktär. Stiftelsens syfte med verksam-
heten är att för upplåtande av hyresbostäder inom Kungälvs stad anskaffa, bebygga och för-
valta fastigheter och tomträtter. (Kungälvsbostäder 2018)  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2. Metod  
I metoden beskrivs tillvägagångssättet för studien. Här kommer läsaren få en inblick i metod-
valen och hur studien genomförs. Dessutom kommer detta avsnitt sluta med källkritiken som 
riktas mot den valda metoden.  

2.1 Tillvägagångssätt 
I studien utgår man från ett kvalitativt och kvantitativ förhållningssätt för att få en bredare och 
mer djupare förståelse för det som ska studeras. Studien kommer att innehålla en teoretisk del 
där litteraturstudier är basen. Den kommer baseras på fakta inhämtat från vetenskapliga artik-
lar, litteraturstudier och böcker. Källor såsom artiklar från tidskrifter kommer också användas 
för att få en bättre överblick av dagens situation på bostadsmarknaden, men även vilka åtgär-
der som behövs erfordras för en bra bostadsstandard. Eftersom studien handlar om lönsamhet 
görs en insamling av intäkter och kostnader.  Dessutom kommer insamling av statistik från 
stiftelser, myndigheter och värdepåverkande faktorer göras för att besvara frågeställningarna. 
Eftersom studien kommer att använda sig av kalkyler för att komplettera empirin så kommer 
den kvantitativa metoden vara till användning. Numerisk fakta kommer att tolkas under studi-
en vilket senare ska leda till en analys.  

Under arbetets gång kommer en lönsamhetskalkyl göras för att bedöma den långsiktiga lön-
samheten. Syftet med kalkylen är att visa om de förväntade intäkterna och kostnaderna leder 
till att investeringen är lönsam genom att tydliggöra underskotten och överskotten. Program-
met excel kommer att användas för att hantera och skapa komplexa beräkningar, men även att 
viktig data lättare kan struktureras.  

2.2 Kvalitativ metod 
Ett kvalitativt förhållningssätt innebär att man betraktar den omgivande verkligheten subjek-
tivt. Det är en forskningsstrategi som istället för siffror fokuserar på ord där man samlar in 
analys av data som används vid teorin. Meningen är att kunna skapa en bild av undersök-
ningsområdet och individernas egna uppfattningar. Alltså ligger tyngden på förståelse av den 
sociala verkligheten av hur deltagare i en viss miljö tolkar denna typ av verklighet. Dessutom 
forskar man närmare forskarens arbetssätt och går in mer på djupet. (Bryman 2002) 

2.3 Kvantitativ metod  
När man arbetar utifrån en kvantitativ metod så använder man sig av sifferdata för att sedan 
kunna göra sin analys med statistiska metoder. Med kvantitativ forskning vill man förklara 
något som senare ska analyseras. I en kvantitativ metod används statistik där man oftast redo-
visar resultat i numerisk form genom olika slags tabeller. (Fejes & Thornberg 2009) Detta är 
en strategi vid insamling av data och analys som innehåller ett deduktivt synsätt på förhållan-
de mellan både teori och praktik. Tyngden ligger oftast på prövning av teorier och utgör upp-
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fattning om den sociala verkligheten där den bildar en objektiv och en yttre verklighet. (Bry-
man 2002) 

2.4 Datainsamling 
Datainsamling innebär att man samlar in data för att kunna studera den variation av fråge-
ställningar som finns inom ämnet studien gäller. (Nationalencyklopedin 2018) Vanliga meto-
der som brukar användas i samband med datainsamling: 

• Observationer 

• Testning 

• Intervjuer 

• Utnyttjande av källmaterial  

2.5 Intervjuer 
I en intervju sitter eller står en intervjuare framför en eller flera respondenter och ställer frågor 
som sedan ska registreras genom att de antingen skrivs ner eller spelas in. Det finns olika ty-
per av intervjuer som både behandlar kvalitativa och kvantitativa undersökningar. (Bryman 
2002) De olika intervju-formerna är:  

• Strukturerad intervju 

• Standardiserad intervju  

• Semi- strukturerad intervju 

• Ostrukturerad intervju 

Intervjuerna i den här studien kommer vara semi- strukturerade eftersom respondenterna 
kommer ge mer detaljerade svar med egna reflektioner och tankar som är relaterat till studiens 
frågeställningar. I semistrukturerade intervjuer har forskaren ämnen som ska undersökas med 
hjälp av förutbestämda frågor. I semistrukturerade intervjuer behöver inte frågorna ställas i 
ordning utan kan bestämmas utifrån flödet av konversationen. Dessutom har intervjuaren ett 
utrymme för att ställa ytterligare uppföljningsfrågor tills dess att det som uppfattats är viktiga 
svar. Denna typ av intervju är kvalitativ eftersom intervjun kan röra sig i olika riktningar och 
forskaren söker efter detaljerade och fylliga svar. (Bryman 2002) 

Intervjuerna som görs under arbetets gång ligger till grund för de delar som ingår i investe-
ringskalkylen och analysen. För att komma närmare de problem som finns i dagens läge gäl-
lande bostädernas standard kommer berörda aktörer intervjuas där problemet belyses.  

Intervjuerna baseras på en mall där man utgår från ett antal frågor. Frågorna kommer att skilja 
sig mellan de olika intervjuerna beroende på vem respondenten är. Eftersom alla intervjuer 
inte kommer handla om samma sak så kommer frågorna att ändras. Respondenten får mellan 
10-15 frågor där större delar av frågorna anpassats med tyngdpunkt på respektive expertis och 
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besittning. De personer som intervjuas besvarar frågor via telefon eller träffas personligen. 
Vid personliga träffar görs intervjun på en mötesplats antingen i företaget eller på en mer all-
män plats. Vid en telefonintervju sker inte intervjun direkt (alltså ansikte mot ansikte) utan 
sker via telefon under en bestämd tid.  

Dessa intervjuer kommer bidra till en mer objektiv bild över de hinder som miljonprograms-
områden ställs inför. Nedan visas de olika respondenter som intervjuas: 

• Camilla Solbacken, ekonomichef på Stiftelsen Kungälvsbostäder 

• Jonny Arvidsson, projektledare på Stiftelsen Kungälvsbostäder 

• Johan Ygdenheim, fastighetsförvaltningschef  på Stiftelsen Kungälvsbostäder 

• Carl-Johan Bergström, enhetschef på Hyresgästföreningen i Göteborg 

Intervjuerna med Camilla Solbacken och Jonny Arvidsson görs genom ett privat möte på 
Kungälvsbostäder medan intervjun med Carl-Johan Bergström görs via telefon. Intervjun med 
Camilla Solbacken kommer mest att handla om investeringskalkyler och vad som driver lön-
samheten i renoveringsarbeten. Med Jonny Arvidsson kommer kostnaderna för de olika reno-
veringsarbeten diskuteras där prislistor och entreprenader kommer ligga i fokus. Johan Yg-
denheim diskuterar kring hur renoveringsarbeterna är ekonomiskt möjliga att utföra. Intervjun 
med Carl-Johan Bergström kommer handla om förhandlingar mellan hyresgäster och hy-
resvärdar och vad som gäller vid hyreshöjningar.  

Det här underlaget har information som genererar olika delar av analysen. Deras erfarenheter 
och betydande åsikter presenteras inom de avsnitt/områden som är relevanta i studien.  

2.6 Källkritik 
Källkritik är en metod för att bedöma och värdera ifall informationen som använts i studien är 
trovärdig, sann och realistisk. Då gäller det att granska informationen och ta reda på ifall man 
kan lita på källan för att sedan använda den i sitt arbete.  (Nationalencyklopedin. Källkritik) 
Källor som används till arbeten brukar delas in i tre olika slag:  

• Skriftlig källa 

• Muntlig källa 

• Materiell källa 

Det man brukar göra för att bedöma ifall källan är trovärdig och användbar är att kolla på vem 
som ligger bakom källan, vilka budskap källan ger, hur källan ser ut, när källan tillkom och 
om källan är äkta.  
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Källkritik handlar dock inte bara om att bedöma trovärdighet för de källor man använt. Det 
gäller även att kritisera den metod som använts under arbetets gång. Det gäller att identifiera 
problemen med metodvalen och ge förslag på hur de kan förbättras.  

2.6.1 Källkritik av studien 
Källorna som använts i studien har för det mesta hämtats från internet och böcker. För att stu-
dien ska erhålla en trovärdighet har en del tryckt material använts på grund av dess tillförlit-
lighet. De elektroniska källor som hämtats från internet har kommit från biblioteket på hög-
skolan i Borås, myndigheter och rapporter skrivna av svenska forskare.  

De källor som hämtats från högskolans bibliotek har kommit från databasen primo där det 
mesta material är peer reviewed- artiklar. En artikel som är peer reviewed upprätthåller en ve-
tenskaplig standard och har granskats av forskare som är kunniga inom det område artikeln 
handlar om. Andra källor från internet som använts har kommit från boverket, hyresgästföre-
ningen och SABO. Dessa är myndigheter/organisationer som är inriktade på just hur bo-
stadsmarknaden ser ut och där kunniga personer har skrivit informationen, vilket ökar trovär-
digheten.  

Sedan har en hel del böcker använts i studien. Dessa böcker har tagits från högskolans biblio-
tek och är tryckta av bokförlag för akademisk publikation. Dessa böcker är skrivna av profes-
sorer eller forskare som är auktoriteter på just sitt ämnesområde. Det gör att dessa böcker an-
ses ha god tillförlitlighet. 

En metoddel som använts under studien är intervjuer. Dessa intervjuer har både genomförts 
via privat möte eller via telefon. Intervjuer har sina styrkor och svagheter. Fördelarna med in-
tervjuerna är att man vid privata möten kan se varandra och vara mer fri med intervjun. Sen 
finns det en del svagheter och dessa finner man i telefonintervjun. Svagheterna med telefonin-
tervjuer är att man inte ser den man intervjuar vilket betyder att man inte kan reagera på re-
spondens ansiktsuttryck. Sen blir det svårare för en telefonintervjuare att använda sig av visu-
ella hjälpmedel för att förtydliga frågeställningen.  

De intervjuer som genomförts under studien har för det mesta gjorts på Kungälvsbostäder. 
Detta kan även vara en nackdel på grund av att utgångspunkten endast varit utifrån ett företag. 
Detta gör att informationen inte blir lika objektiv och håller sig längre ifrån en sanning. Ef-
tersom man endast utgår från deras siffror eller antaganden så blir den slutliga informationen 
inte lika bred och korrekt.  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3. TEORI  
I det här avsnittet kommer det teoretiska ramverket att presenteras för studien. Först kommer 
de olika entreprenadformerna presenteras, sedan kommer avsnittet fortsätta med lagar & reg-
ler, hyresreglering, hyresförhandlingar, lönsamhet och avslutningsvis komponent avskrivning-
ar.  

3.1 Entreprenadformer  
En entreprenadform är ett löfte mellan en beställare och entreprenörer att utföra ett arbete el-
ler leverans inom en viss tid. En entreprenad handlar främst om ändring (ombyggnad) och 
uppförande av exempelvis anläggningar och byggnader.  Det finns ingen lag som är relevant 
för entreprenadformerna, utan det är standardbestämmelser som reglerar dem istället. Stan-
dardbestämmelser är det som ska fylla ut de avtal som möts mellan parterna. (Byggteknikför-
laget 2017) 

Det finns två entreprenadformer som är grundläggande, dessa är totalentreprenad och utföran-
deentreprenad. Sen finns det tre upphandlingsformer som har särskiljts från dessa entrepre-
nadformer. Dessa upphandlingsformer är generalentreprenad, delad entreprenad och samord-
nad generalentreprenad. (Byggteknikförlaget 2017) 

3.1.1 Upphandlingsformer 

Generalentreprenad:   

Byggherren träffar avtal med en generalentreprenör. Då gäller det att generalentreprenören tar 
ansvar för produktionen samtidigt som denna skapar avtal med underentreprenörer. Här gäller 
det att byggherren inte har något inflytande av vilka underentreprenörer som generalentrepre-
nören valt att arbeta med. Generalentreprenören ska även lägga ut valda delar på underentre-
prenad och köpa in material (Aulin, Hansson, Landin, Olander, & Persson 2015). 

Delad entreprenad: 

Byggherren ansvarar för att anlita projektörer för att ta hand om exempelvis ritningar och be-
skrivningar. Här har beställaren ansvar för att träffa avtal med flera entreprenörer. Det är be-
ställaren som dessutom ska leda verksamheten och samordna arbetarna. Detta leder till en mer 
direkt påverkan på entreprenaderna som sedan påverkar priset. Beställaren kan även (om den-
na vill) anlita en huvudentreprenör för att ta hand om arbetet där de olika underentreprenörer-
na arbetar för denna personen (Aulin, Hansson, Landin, Olander, & Persson 2015). 

Samordnad generalentreprenad: 

Det här är en kombination av både generalentreprenad och delad entreprenad. Då gäller det att 
beställaren avtalar med flera entreprenörer som senare överlåter sina avtal till en generalent-
reprenör. Men generalentreprenören får inte själv välja vilka underentreprenörer som ska delta 
i projektet (Aulin, Hansson, Landin, Olander, & Persson 2015). 
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3.1.2 Entreprenadformer 

Totalentreprenad: 

I en totalentreprenad ska beställaren avtala med en entreprenör (totalentreprenör). Den här 
totalentreprenören har som ansvar att projektera och utföra arbetet. Dessutom ska totalentre-
prenören avtala med konsulter för att driva arbetet framåt. Sedan ska totalentreprenören hand-
la upp underentreprenörer och projektera kontraktsarbeten, men även ändring, tillägg, och av-
gående arbeten (Aulin, Hansson, Landin, Olander, & Persson 2015). 

Utförandeentreprenad:  

Beställaren har ansvaret för projekteringen och avtalar med konsulten. Sedan ska beställaren 
avtala med en entreprenör som ansvarar för utförandet av projektet. När entreprenören ska 
utföra arbetet gäller det att arbetet är fackmässigt.  Denna entreprenören ska i sin tur avtala 
med underentreprenörer för att utföra arbetet. Det är beställaren genom egen utredning som 
ska bestämma vad entreprenören ska göra, exempel följa ritningar som beställaren ställt upp. 
Därför gäller det att entreprenören noga följer beställarens projekteringsunderlag (Aulin, 
Hansson, Landin, Olander, & Persson 2015). 

3.2 Tekniska krav  
I detta avsnitt skall lagar och myndighetsregler som berör de tekniska kraven för renovering-
ar i flerfamiljshus och bostadsområden lyftas fram. 

3.2.1 Regelverk kring renovering 
De regelverk som existerar för renoveringar gällande de tekniska kraven är: Plan och byggla-
gen PBL, Plan och byggförordningen PBF, Boverkets byggregler BBR och Boverkets före-
skrifter- och allmänna råd. Boverkets regelverk är en förtydligande handling av PBL och PBF. 
Dock används inte begreppet renovering i något av regelverken. Här används istället defini-
tioner såsom ändring av en byggnad, ombyggnad, tillbyggnad eller underhåll (Helsing. 2016). 

Ändring av en byggnad innebär förändringar av byggnadens konstruktion, funktion, använd-
ningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Standardhöjande åtgärder hamnar under änd-
ring av byggnad. Det kan exempelvis vara då man omvandlat ett källarutrymme eller en lokal 
till ett bostadsutrymme. Under ordet ombyggnad faller exempelvis totalrenoveringar. Det 
handlar alltså om att en betydande del eller hela byggnaden tydligt förnyas. Definitionen av 
tillbyggnad är en ändring som innebär en ökning av byggnadens volym. Begreppet underhåll 
syftar i regelverken till att bibehålla eller återställa en byggnads funktion, konstruktion, an-
vändningssätt, kulturhistoriska värde eller utseende (Helsing. 2016).  

3.2.2 Ändring av byggnad 
Den första januari år 2012 trädde ändrade regler i Boverkets byggregler kraft. Det var här man 
införde regler om ändring av byggnad i BBR. De nya reglerna innebar att gamla lagar och 
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praxis automatiskt inte gällde. Införandet av det nya regelverket innebär i princip att de tek-
niska egenskapskraven som gäller för nybyggnation dessutom gäller för renovering. Då arbe-
tet hamnar under ändring av byggnad skall bestämmelserna gälla. Vid ombyggnad om det inte 
är rimligt ska det uppfyllas för den del som förnyats genom ombyggnad. Enkla tillgänglig-
hetsanpassningar ska dock alltid avhjälpas i lokaler dit allmänhet har tillträde. Vid ändring av 
byggnad skall hänsyn tas till dess karaktärsdrag. Byggnadens tekniska, historiska, kulturhisto-
riska, miljömässiga och konstnärliga värde skall behandlas med varsamhet. Enligt Plan-och 
bygglagen kan avsteg göras från egenskapskraven på grund av varsamhetskravet. Dock får 
avsteg från tillgänglighetsanpassningar endast göras vid förutsättningar där det är uppenbart 
oskäligt att uppfylla kraven (Helsing. 2016). 

3.2.3 Egenskapskrav i BBR  
Bärförmågan, stadgan och beständighet 

Bärförmågan, stadgan och beständighet skall vid ändring av byggnad uppfylla samma krav 
som gäller vid uppförandet av en ny byggnad. Dock kan avvikelser ske från säkerhetsindexen 
i Europeiska Konstruktionsstandarder (EKS) med hänsyn till ekonomiska eller tekniska skäl 
under förutsättning att byggnaden har godtagbara egenskaper. Regelverk som är aktuella inom 
detta område är EKS Avd. 31-38§§ (Helsing. 2016). 

Säkerhet vid brand 

När det rör sig om säkerhet vid händelse av brand skall säkerhetsnivån som vid renovering 
vara densamma som vid nybyggnation. Avsteg får göras endast då det finns synnerliga skäl 
med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar. Synnerliga skäl i re-
gelverken innebär alltså om byggnaden kan antas få godtagbara egenskaper och kravet inte 
går att uppfylla utan för höga negativa konsekvenser på övriga tekniska egenskapskrav och 
ekonomin. Dock finns det vissa krav som man inte får ta avsteg från. Det gäller krav såsom 
krav på vägledande markering, larmsystem, automatiska släcksystem i sjukhus och avskiljan-
de konstruktioner i särskilda boenden, bostäder och lokaler för hälso- och sjukvård. För bygg-
nader med kulturhistoriska värden finns regler som kan tillåta att vissa krav frångås (Helsing. 
2016). 

Miljö, hygien och hälsa 

I BBR 6;9 finns regler  för hänsyn till miljö, hygien och hälsa. Områden som beaktas är mate-
rial, tilluft, radon i inomhusluften, ventilation, vädring, täthet, ljus, termiskt klimat och fukt. 
Man ska exempelvis avlägsna material som påverkar inomhusmiljön och byggnadens närmil-
jö negativt om det inte finns någon anledning till att behålla dem. Om uteluften är förorenad 
av bilavgaser ska man flytta på utelufts intaget och vid hög radonhalt ska det också förebyg-
gas, kan ske med tätning. I princip gäller samma säkerhetskrav vid nybyggnad som renove-
ring, dock kan tillvägagångssättet var annorlunda (Helsing. 2016). 

!10



Krav vid ändring av byggnads funktion 

I avsnitt 3:514, 3:53 och 3:54 i BBR skrivs det om byggnationens lämplighet för det avsedda 
ändamålet. Här skall man eftersträva att uppfylla samma krav som vid nybyggnad. När man 
utför åtgärder för att ändra byggnadens funktion bör högre krav uppfyllas. Det kan exempel-
vis handla om när man gör om vindar till bostäder. Planlösningar och inredning i befintliga 
bostäder anses inte behöva ändras för att det fullt ut inte uppfyller nybyggnadskraven, dock 
gäller inte detta tillgänglighet och användbarhet i hygienrum. Avsteg från regler gällande 
rumshöjden i befintliga bostadslägenheter kan accepteras. När exempelvis vindar eller skolor 
görs om till bostadslägenheter bör nybyggnadsreglerna uppfyllas (Helsing. 2016). 

Tillgänglighetsanpassningar  

Tillgänglighetsanpassningarna som också bör uppfyllas hittar man i BBR 3;51. Exempel på 
tillgänglighetskrav är att man bör installera en hiss eller annan lyftanordning dit allmänhet har 
tillträde i entréer till flerbostadshus, lokaler och arbetslokaler där nivåskillnader finns. Ni-
våskillnader vid ingång till hygienrum bör utjämnas och för smala dörrar bör också breddas 
om det inte finns några synnerliga skäl för avsteg. Hygienrum i bostäderna bör anpassas så 
mycket som möjligt till personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Finns inte 
möjligheten till att flytta väggar bör man placera toalettstol, tvättställ, dusch och badkar enligt 
bilaga A i SS 91 42 21. Görs omfattande ändringar av flerbostadshus med lokaler tillgängliga 
för allmänheten och fler än två våningar ska en hiss installeras (Helsing. 2016). 

Energihushållning 

Det aktuella avsnittet i BBR angående energihushållning är 9:9. Det man ska tänka på vid 
energihushållning är att begränsa användningen av energi. Det man ska göra är att använda 
sig av låga värmeförluster, effektiv elanvändning och lågt kylbehov (Helsing. 2016). 

De krav som erfordras ska tillämpas så byggnadens övriga tekniska egenskapskrav kan tillgo-
doses. Det etniska och arkitektoniska egenskaperna kan tas tillvara på samt att det kulturvär-
det inte skadas. Utförs en ändring av byggnad får inte några nedskärningar ske av energieffek-
tiviteten om det inte finns synnerliga skäl. Har byggverket dock en högre energieffektivitet än 
nybyggnadskraven får man försämra kvalitén om den ändå efter ändringen kommer uppfylla 
kraven. Samordning av de olika åtgärderna skall samtidigt vidtas och relevanta tekniska sy-
stem skall justeras. Några enkla exempel på åtgärder som kan vidtas för energieffektivisering 
av klimatskärmen är tätning eller byte av dörrar och fönster och tilläggsisolering på vinden 
(Helsing. 2016). 

3.3 Hyresreglering  
Här nedan kommer fyra olika delar av hyresreglering presenteras. Dessa delar är allmänt om 
hyror, hur hyressättningen såg ut under miljonprogrammet och dess förändring, bruksvärdes-
systemet och hyreshöjningar.  
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3.3.1 Allmänt om hyra  
Hyresavtal är ett juridiskt bindande avtal där en offentlig hyresgäst har rätten till nyttjande av 
en bostad. Hyra ingår i kapitel 12 i jordabalken där man definierar ett bindande avtal genom 
att parter når en överenskommelse med allmänna rättsliga regler. Hyran bestäms genom kol-
lektiva förhandlingar mellan fastighetsägarens organisation och hyresgästen. Det är den hyra 
som dessa parter kommer överens om, som gäller. Hyran är en betalning för att hyresgästen 
ska kunna nyttja den bostaden som hyresvärden äger. Denna inbetalning går till hyresvärdens 
företag för att kunna finansiera framtida ombyggnader och driva byggnadens underhåll. (Fas-
tighetsnomenklatur 2015) Innan man kommer överens om beloppet för hyran gäller det att 
parterna når en överenskommelse för hyran. Ifall man inte lyckas nå en överenskommelse gäl-
ler det att hyresnämnden försöker hjälpa till genom att sätta hyran. (Lind 2015)  

Hyran kan variera mellan de olika hyresgästerna eftersom de olika lägenheterna i byggnaden 
har olika värden. Dessutom kan hyran variera mellan de olika hyresgästerna beroende på hur 
hyran förhandlas. Det innebär att hyresskillnader kan vara möjligt eftersom det ser olika ut 
beroende på vart man bor. Eftersom hyran ska täcka marknadsmässiga kostnader sätts hyran 
beroende på byggnadens utseende och miljö. Det man inte tar hänsyn till för att prissätta hy-
ran är driftkostnaden, förvaltningskostnaden och produktionskostnaden. (Lind 2015) 

3.3.2 Hyressättning under miljonprogrammet och dess förändring 
Under miljonprogrammet fanns det ett system med hyresreglering där staten (eller myndighe-
ter) hade ett stort inflytande av hyreshöjningarnas storlek. Under miljonprogrammets tid fun-
gerade systemet genom politiskt styrda hyror vilket gjorde att hyrorna kunde öka när politiska 
majoriteter ökade. Dessutom fanns det risker att hyrorna inte skulle avspegla värdet av lägen-
heterna vilket ledde till förhöjda hyror. Detta system fanns fram till 1975 då man till slut valde 
att avskaffa systemet. Istället bildades en lag som såg till att införa ett bruksvärdessystem. 
Alltså var det inte lika enkelt med hyressättning ur både hyresgästen och fastighetsägarens 
perspektiv under miljonprogrammet. (Hyresgästföreningen 2013)  

Under 60-talet var det en del diskussioner om att ändra det system som skulle styra hyressätt-
ningen i Sverige. Det var då man införde det frivilliga förhandlingssystemet samtidigt som 
SABO och hyresgästernas riksförbund kom överens om en gemensam förhandlingsordning. 
Det var efter denna överenskommelse som de kommunala bostadsföretagen och hyresgästför-
eningarna kunde förhandla mer kommunalt. Under 1970-talet träffades en överenskommelse 
mellan fastighetsägarförbundet och hyresgästernas riksförbund om att inrätta en bostadsmark-
nadskommitté. Denna bostadskommitté var ett organ som skulle behandla förslag gällande 
boende för hyresgästerna.  (Hyresgästföreningen 2013) 

Efter dessa typer av överenskommelser mellan fastighetsägarförbundet och hyresgästernas 
riksförbund började hela hyresmarknaden i Sverige bestå av kollektivt förhandlade hyror. Det-
ta ledde till att man bildade en lag vid namn hyresförhandlingslagen. Denna lag gjorde det 
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lättare för de olika parterna att frivilligt förhandla hyror. Tills idag har man utgått från denna 
hyresförhandlingslag om att mer frivilligt förhandla hyror. Idag bestäms alla hyror efter kol-
lektiva förhandlingar vilket innebär att Sveriges hyresmarknad förändrats sedan miljonpro-
grammets tid. Denna förändring av hyresmarknaden har givit förutsättningar för att förhand-
lingarna ska fungera eftersom man utgår från hyresgästernas och kommunens värderingar. 
(Hyresgästföreningen 2013) 

3.3.3 Bruksvärdessystemet  
Hyressättningssystemet i Sverige kallas för bruksvärdesystemet som är styrande när det gäller 
hyressättning. I dagens hyresmarknad så återspeglar hyresstrukturerna bostadskonsumternas 
värderingar. Dessa värderingar baseras på hur bostadskonsumenterna upplever levnaden i bo-
städerna. Ibland kan konsumenterna värdera bostaden i bra skick eller dåligt skick vilket se-
dan kan påverka bruksvärdet.  Det är oftast skillnaderna i bruksvärdet som bestämmer de rim-
liga hyressättningarna. Bruksvärdessystemet har sin utgångspunkt i hyresgästens egna värde-
ringar av sitt boende, men det är fortfarande förhandlingarna mellan hyresmarknadens parter 
som är det slutliga avgörandet vid hyressättningen. Dessa förhandlingar är då kollektiva som 
gäller mellan fastighetsägarens organisation och hyresgästens organisation. (Lind 2015) 

Eftersom hyran ingår i ett så kallat “bruksvärdessystem” så är det bruksvärdet som bestämmer 
vad hyran ska baseras på. I och med ombyggnader och renoveringar så ska hyran justeras upp 
till en viss bruksvärdesnivå. (Hyresnämnden 2017) Faktorer som spelar stor roll för just bo-
stadens bruksvärde är bostadens/lägenhetens: 

• Storlek  

• Planlösning  

• Ljudisolering  

• Reparationsstandard  

• Läge inom bostaden  

• Modernitetsgrad 

Det finns även andra faktorer som skulle kunna ge en inverkan på bruksvärdet när bostaden 
ska värderas, dessa är: 

• Tvättstuga  

• Hiss  

• Garage  

• Biluppställningsplats  

• Sopnedkast  

• Fastighetsservice  
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• Särskilda förvaringsutrymmen  

• Boendemiljö  

• Närhet till kommunikation  

Fastighetsägaren ingår som en part i förhandlingarna för bostadens hyra. Men då ska dennes 
kostnader ej påverka bruksvärdet. Alltså ska man inte ta hänsyn till förvaltningskostnader, 
driftskostnader och produktionskostnader i samband med bruksvärdet. (Hyresnämnden 2017) 

3.3.4 Hyreshöjning  
Hyreshöjningar är ett behov som en del hyresvärdar begär i samband med renoveringar. För 
att kunna höja hyran ska hyresvärden uppfylla en del formkrav för hyresvillkorsändring. För 
att hyresvärden ska kunna höja hyran krävs det en del förändringar, så kallade “standardhöj-
ningar”. Standardhöjningar innebär att lägenhetens standard förbättras och man gör en stan-
dardhöjande investering. Alltså kan hyresvärden höja hyran vid en högre standard av lägenhe-
ten då bruksvärdet ökar. (Boverket u.å.) Standardhöjning skulle kunna vara: 

• Fönsterbyten  

• Köksrenovering 

• Badrumsrenovering (från plastmatta till kakel)  

Dessa standardhöjande åtgärder uppstår oftast i samband med stambyten. När det blir ett be-
hov av stambyte så leder det till en ombyggnad/renovering. Stambyten innebär att vattenled-
ningar och avloppsrör i huset byts ut. Eftersom det är svårt att komma åt dessa rör på grund av 
deras placering bakom väggar och under golv så kan det leda till renovering av badrum och 
kök. (Boverket u.å.) 

Dagens hyreskontrakt bygger en del på underhåll och investering. Underhåll handlar om åter-
ställande av ursprunglig standard i bostaden medan investering mer handlar om att standarden 
höjs upp till en nivå där bostaden anses som ny. Hyran kan ej höjas ifall bostaden befinner sig 
i samma skick även med underhållsarbeten, samtidigt kan hyran inte sänkas ifall lägenheten 
blir äldre. Underhållsarbeten ingår i hyran vilket då inte kan påverka hyreshöjningen. När lä-
genheter görs om till mer nyproducerade bostäder kan alltså hyran höjas vilket påverkas av 
marknadsmässiga skäl. Eftersom dagens hyror i nyproduktion är marknadsmässiga så påver-
kas även de äldre bostäderna när de renoveras. (Lind 2015) 

Vid renovering av bostaden är det viktigt att hyresgästen juridiskt godkänner detta genom ett 
godkännandebrev. Detta ska då medverka till att hyresgästen får en möjlighet att hålla med 
om renoveringsarbeten. (Baeten, Westin, Pull, Molina, 2017) 
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3.4 Hyresförhandlingar  
Under hyresförhandlingar kommer hyresgästföreningen presenteras och hur förhandlingar 
mellan hyresgästföreningen och hyresvärden sker. 

3.4.1 Hyresgästföreningen  
Hyresgästföreningen är en medlemskapsorganisation för hyresgäster med över en halv miljon 
hushåll. Meningen med organisationen är att förhandla hyror med olika hyresvärdar och för-
bättra villkoren för hyresgästerna. Meningen är att hyresgästerna ska förhandla hyran kollek-
tivt med hyresvärden för att lättare nå ett bra resultat. I sitt arbete så ser hyresgästföreningen 
till att lämna sina krav på hyreshöjningarna där man förhandlar en hyresnivå via samtal. Vid 
förhandlingar med hyresvärdar ser man till att bevaka hyrorna så att de inte stiger till en nivå 
som är högre än andra likvärdiga hyreslägenheter. ( Hyresgästföreningen u.å.) 

Andra uppgifter som hyresgästföreningen har är att granska och lösa tvister. Man ser till att 
granska de olika bostadsbolagens kostnader och se till att intäkterna som kommer från hyror-
na används på ett väl utfört sätt. (Hyresgästföreningen u.å.) 

3.4.2 Förhandlingar 
Hyra förhandlas kollektivt genom att hyresgästföreningen går ihop och förhandlar med hyres-
värden. Hyresvärden startar med att lämna in sina krav på hyreshöjningar som leder till att 
hyresgästföreningen lämnar motbud. Sedan förhandlar man en hyresnivå genom samtal och 
kompromisser. Tanken är att dessa förhandlingar inte ska ta mer än 90 dagar. Ibland kan det 
ske att parterna inte kommer överens, då löses detta i hyresnämnden hyresmarknadskommit-
tén. (Hyresgästföreningen u.å.) Förhandlingen görs på grundval av en så kallad förhandlings-
ordning som sedan ger de spelregler för hur förhandlingen ska gå till. För att en hyresgäst ska 
kunna bindas av förhandlingarna så finns ska det finnas en förhandlingsklausul i hyreskon-
traktet. Denna klausul ser till att det finns en bestämmelse i hyreskontraktet som ser till att 
hyresgästen är bunden i hänseendet. (Fastighetsnomenklatur 2015) 

Meningen med förhandlingarna är att förhindra de hyreshöjningar som kan tänkas uppkomma. 
När hyresgästföreningen förhandlar hyran med hyresvärdar tar man hänsyn till underhåll och 
service. Då ser man till att bevaka att hyrorna inte blir högre för likvärdiga lägenheter. Dess-
utom granskar hyresgästföreningen de kostnader som uppstår i bostadsbolagen för att bedöma 
ifall de är rimliga, men även att de intäkter som kommer från hyran används på rätt sätt. (Hy-
resgästföreningen u.å.) 

3.5 Lönsamhet 
Här nedan skall en beskrivning av ekonomiska termer göras. Dessutom kommer olika typer 
av kostnader vid renoveringar presenteras. Slutligen kommer ett byggindex och kompo-
nentavskrivningar presenteras.  
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3.5.1 Ekonomiska termer 
Kalkylränta  

Det här är det avkastningskrav som ställs på en investering. Det är den räntesats som används 
för att beräkningar på framtida avkastningar. Kalkylräntan används för att ha möjlighet att 
göra investeringskalkyler. Denna faktor ser även till att jämföra betalningar som infaller vid 
olika tidpunkter. (Yard 2001) 

Driftnetto  

Detta är ett resultat som används i investeringskalkylen för att komma närmare till investe-
ringens lönsamhet. Står för hyresintäkter minus driftskostnader enligt redovisningen för peri-
oden. (Fastighetsnomenklatur 2015)  

Avkastningsvärde 

Det framtida förväntade driftnetto. Det är avkastningsvärdet som behandlar de framtida av-
kastningarna och definieras som nuvärdet för det framtida nettoöverskott. Avkastningsvärdet 
för exempel hyreshus och jordbruksfastigheter och påverkas oftast av fastighetsägarens sätt 
att sköta fastigheterna. Detta värde finns med i investeringskalkylen och bidrar till att måla 
upp en bild av de nyttor en fastighet kan frambringa. (Fastighetsvärdering – Grundläggande 
teori och praktisk värdering)  

Eget kapital  

Eget kapital ska anges i balansräkningen tillsammans med företagets tillgångar och skulder. 
Eget kapital är resultatet av skillnaden mellan tillgångar och skulder och används för att be-
räkna ut soliditeten som är ett av nyckeltalen för lönsamhet. (Fastighetsnomenklatur 2015) 

Direktavkastning  

Detta är ett nyckelbegrepp som beskriver företagets driftnetto i relation till marknadsvärdet 
till företagets fastighet. Direktavkastningen mäter den förväntade avkastningen som kan tän-
kas uppkomma på en investering. (Fastighetsnomenklatur 2015)  

  Direktavkastning= Driftnetto/marknadsvärdet på fastigheten  

När man räknar ut direktavkastningen så används driftnetto på fastigheten och marknadsvär-
det. Driftnetto står för hyresintäkterna minus drift- och underhållskostnaderna medan mark-
nadsvärdet står för priset på fastigheten. (Fastighetsnomenklatur 2015) 

Lönsamhet 

Lönsamheten hos ett företag är en förutsättning för kunna bedriva verksamheten. Det är bara 
företag som är vinstdrivande som kan överleva på långsikt. (Belfrage 2008 ) Detta står för den 
långsiktiga betalningsförmågan som företaget ska göra. Här har intäkterna och kostnaderna en 
påverkan på företagets lönsamhet. (Lantz 2015) 
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Resultat  

Resultat är ett nyckeltal som speglar lönsamheten i en verksamhet eller på en viss produkt, 
eller ett produktområde. (Belfrage 2008 ) Det beräknas som skillnaden mellan eget kapital, 
tillgångar och skulder vid en viss tid. Resultatet visar om exempelvis en viss produkt har gått i 
vinst eller förlust. Då tillgångarna är större än det egna kapitalet och skulden har företaget gått 
i vinst. Är det snarare tvärtom att tillgångarna är mindre än det egna kapitalet och skulden har 
företaget gått i förlust. I det egna kapitalet ingår resultatet från det förgående året. (Belfrage 
2008) 

Avkastning på eget kapital  

Avkastning på eget kapital det värde man får genom att ställa resultat i relation till det använ-
da kapitalet. Detta göra för att bedöma vad företag har åstadkommit med investeringen av ka-
pitalet. Det egna kapitalet är ägarens satsade kapital vilket kan vara i form av aktiekapital i 
aktiebolag, ägare insättningar i enskild firma eller handelsbolag. (Belfrage 2008) För att inve-
stera kapital vill aktieägare få ut en avkastning som är större än låneräntan. Hur mycket större 
avkastningen ska vara än låneräntan beror på vilken risk ägaren är villig att ta. Ofta brukar 
jämförelser med avkastning på det egna kapitalet i liknande verksamheter utföras för att be-
döma avkastningensnivån. Räntenivån räknas med eftersom det tyder på ett kapitalöverskott 
som ses som ett resultat från verksamheten. (Belfrage 2008) 

3.5.2 Kostnader vid renovering 
Avskrivningskostnader  

Det här är en kostnad som skrivs in i bokföringen. Den redovisar värdet på använda tillgångar. 
Avskrivningskostnaderna visar sig olika beroende på vart de skrivs. I resultatet anges de som 
avskrivningar medan de i balansräkningen redovisas som tillgängliga resurser. Avskrivningen 
ses som en kostnad på grund av att den representerar värdet av förbrukade resurser. (Econo-
mic 2015). Varje år minskar värdet på de komponenter vilket sedan skrivs som en kostnad.  

Nedskrivningar 

En kostnad som uppstår när en tillgång har förlorat sitt värde tills värdet är lägre än det bok-
förda värdet. Denna kostnad brukar oftast finnas i resultaträkningen efter att den skrivits bort 
från balansräkningen. Ifall en fastighet rustas upp med mer pengar än vad marknadsvärdet är 
på den så blir skillnaden en kostnad. Detta kan även ses som en nedskrivning. (Fastighetsno-
menklatur 2015)  

Räntekostnader  

Det här är en kostnad som uppstår när företaget betalar ränta efter att man lånat pengar. Rän-
tekostnaderna uppstår beroende på hur mycket företaget lånat och hur stor räntesatsen är. 
Ibland kan det variera vilken typ av ränta man betalar, man kan betala rörlig eller fast ränta. 
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Rörlig ränta innebär att räntan bestäms av reporäntan medan fast ränta innebär att man betalar 
samma räntebelopp under hela löptiden. (Fastighetsnomenklatur. 2015) 

3.5.3 Byggindex 
Byggindex är ett index som visar hur prisutvecklingen ser ut för de grundinsatser som an-
vänds inom byggindustrin. Den ser till att visa förändringen av byggkostnaderna för byggar-
beten. (Statistikcentralen 2018) 

FIGUR 1. UTVECKLINGEN AV KOSTNADER I FORM AV TOTALINDEX, ARBETSINSATSER, MATERI-

ALINSATSER OCH TJÄNSTER UNDER 18 ÅRS TID. 

Enligt figur 1 som är tagen från statistikcentralen så visar den hur de olika byggkostnaderna 
har ökat under 18 år. Det visar sig att byggkostnaderna stiger under 2018 vilket är tecken på 
en högkonjunktur. Jämför man de olika kostnaderna mellan år 2017 och 2018 så ser det ut på 
följande sett:  

• Byggnadskostnader: 1,6%  

• Materialinsatser: 2,4%  

• Tjänster: 2,1%  

• Arbetsinsatser: 0,6%  

(Statistikcentralen 2018) 

Alltså har kostnaderna för byggen ökat från 2017 till 2018 vilket innebär att det blir svårare 
att få ett mer lönsamt arbete när det är dags att renovera.  
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3.5.4 Komponentavskrivningar 
Komponentavskrivningar är en sorts avskrivningsmetod för olika anläggnings- tillgångar som 
bygger på att olika komponenter i en fastighet skrivs av för sig själv. K3 som är ett regelverk 
för olika fastighetsbolag kräver att byggnader ska delas upp i komponenter med olika av-
skrivningstider. Meningen med komponent avskrivningarna är att veta hur länge de olika de-
larna i en byggnad kan hålla (tidsmässigt) samt hur mycket de är värda. (Drefeldt, C. & Tör-
ning, E. 2013) 

Komponenterna har olika nyttjandeperioder och ska med tiden bytas ut med olika tidsinter-
vall. Därför är det viktigt att bedöma vad som ska kostnadsföras i samband med renoveringar 
av byggnaden. (SABO 2012) För att göra det lättare för fastighetsägarna så har SABO och 
fastighetsägarna delat upp byggnaden i olika komponenter:  

• Mark  

• Markanläggning  

• Byggnads- och markinventarier  

• Stomme  

• Tak  

• Fasad  

• Inre ytskikt  

• Installationer  

• Hyresgästanpassningar 

Dessa komponenter har olika nyttjandeperioder och ska inför investeringsbedömningar akti-
veras för att bedöma vilka kostnader som kan tänkas uppkomma. Meningen med kompo-
nentavskrivning är att hanteringen av underhåll och renovering av anläggningstillgångar blir 
tydligare. Dessutom ska avskrivningarna ge en mer rättvis bild av kostnadsfördelningen av 
kapitaltillgångarna. (SABO 2012) 

3.6 Investeringskalkyl  
Här nedan skall en beskrivning av investeringskalkyl och vilka olika metoder som den består 
av. 

En investeringskalkyl är ett beslutsunderlag för att göra långsiktiga investeringsbedömningar. 
Meningen med investeringskalkylen är att räkna ut och se ifall ett företags arbete är lönsamt 
eller inte. Kalkylen ger en bild av vilket investeringsalternativ som företaget borde välja. Fö-
retaget använder kalkylen för att planera och bedöma vilka nya utrustningar som ska köpas in 
och vilka byggnader (lokaler och bostäder) som ska renoveras. Vid en investeringskalkyl an-
vänder man sig av in- och utbetalningar som under tidens gång handskas med varandra och 
ska generera ett resultat. (Bolmgren & Hults 1996)  
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I en investeringskalkyl är kalkylränta en viktig faktor eftersom den motsvarar räntan för att 
svara mot företagets avkastningskrav. Det är kalkylräntan som tar hänsyn till ränteintäkter 
från olika investeringar och riskerna som kan medföras. (Yard 2001) 

3.6.1 Nuvärdesmetoden  
Den här metoden går ut på att investeringens förväntade in- och utbetalningar räknas om till 
ett nuvärde. Metoden kallas även för kapitalvärdemetoden och diskonteringsmetoden där man 
räknar ut investeringens nuvärde och jämför denna summa med investeringskostnaden. I den-
na metoden används nettonuvärdeskvoten för att beräkna hur mycket investeringen kan gene-
rera per varje satsad peng. Slutligen får man ut ett kapitalvärde som visar hur lönsam investe-
ringen är. (Yard 2001)  

Ett investeringsprojekt anses som lönsamt vid användning av nuvärdesmetoden om dess ka-
pitalvärde är positivt. Då ingår de årliga in- och utbetalningarna samt summan av det fram-
räknade värdet av grundinvesteringen.  Med den kalkylränta som företaget beslutat räknas alla 
betalningar om till vad motsvarande betalning är idag. (Rodenstedt & Winther. 2004) 

3.6.2 Annuitetsmetoden 
Denna metod fördelar investeringens alla inbetalningar och utbetalningar i annuiteter över 
investeringens livslängd. Den ser till att kapitalkostnaden hamnar i lika stora belopp varje år 
för att kunna fördela investeringen. Inbetalningarna ska vara över annuiteten för att investe-
ringen ska anses som lönsam. (Yard 2001) 

3.6.3 Pay-off- metoden  
Den här är en enkel metod som tenderar till att se den tid det tar att tjäna in det värde som in-
vesterats. Man beräknar snabbheten med hur investeringen blir betald utifrån överskotten från 
inbetalningarna. Här gäller det att dividera grundinvesteringen med inbetalningsöverskotten 
för att få ut tiden det tar att erhålla det satsade kapitalet. När man använder sig av denna typ 
av metod så tar man ingen hänsyn till ränteeffekten (eller kalkylräntan). (Yard 2001)  

3.7 Generellt påverkande faktorer 
I detta avsnitt skall det som är gemensamt för alla renoveringsprojekt i miljonprogramsområ-
den tas upp. Det handlar om det generella renoveringsbehovet i miljonprograms bestånd och 
hur byggmarknaden ser ut idag.   

3.7.1 Renoveringsbehov 

Skärpta samhällskrav, sociala faktorer, behovet av marknadsanpassning och tekniska brister är 
huvudfaktorerna till renoveringsbehovet (SABO 2009). 

De tekniska bristerna är en av huvudorsakerna till varför en upprustning behöver ske. Åter-
gäldas inte de tekniska bristerna kommer företagen med stor sannolikhet att drabbas av alter-
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nativkostnader. Detta handlar om kostnader för exempelvis vattenskador, ökade försäkrings-
premier, akuta reparationer, minskade fastighetsvärden etc. De tekniska bristerna handlar 
främst om nedslitna stammar för vatten och avlopp som behöver bytas ut, men även ledning-
ar, ytskikt och tätskikt i badrum. Bostäderna från miljonprogrammets tid har dessutom behov 
av upprustning av elinstallationer, tak, fasad och fönster. Dessa arbeten kommer innebära 
ökad säkerhet, minskad risk för läckage och fasadskador, men dessutom sänkta energikostna-
der. Vid stambyten innebär det ofta att man också renoverar badrum och kök (SABO 2009). 

Samhällets skärpta krav är också en faktor företagen bör ta hänsyn till. Idag finns det regler 
om tillgänglighetsanpassning som måste följas, krav för sanering av PCB och asbest, även 
lägre gränsvärden för radon. För samhällets hållbarhetsarbete finns även krav för minskad 
energianvändning. Europeiska unionen satte ett mål för att minska energianvändningen i 
byggnader på 30% till år 2030 baserat på 1990-talets energinivåer. Detta kommer kräva om-
fattande arbete för effektivisering av energi (Ramírez-Villegas, Eriksson & Olofsson 2016).  

De ökade kraven innebär att projekten inte alltid är möjliga att genomföras på grund av de 
ekonomiska utmaningarna. Först beror det på en begränsning av marknadsdrivna incitament, 
då full avkastning ofta inte är betald förens långt efter 15 års tid vilket brukar vara den maxi-
mala tid investerare är villiga att vänta. Dessutom ökar hyrorna vilket ger en socioekonomisk 
nackdel som i sin tur har skapat en debatt där man diskuterar krav på att renoveringar skall 
utföras med hänsyn till social hållbar utveckling (Mangold, Österbring, Wallbaum, Thuvander 
& Femenias 2016). 

För att förbättringsarbeten skall vara långsiktigt hållbara krävs trygghetsåtgärder, vilket beror 
på att miljonprogramsområden ofta präglas av ett utanförskap och otrygghet. I jämförelse med 
andra områden är förslitningen betydligt högre. Detta bidrar till ett större behov av upprust-
ning. Man påstår i en rapport publicerad av SABO år 2009 att bostadsområden som är väl un-
derhållna och har attraktiva bostäder har en minskad segregation och en ökad trygghetskänsla. 
Det skrivs dessutom att det tekniska förbättringarna måste kombineras med sociala åtgärder 
för att annars finns risken för att resurser kastas bort på arbeten som bara kommer hålla under 
en kort tid (SABO 2009). 

Med bostadsbrisen idag finns ett behov om att rusta upp dagens eftersatta bostäder till att 
möta efterfrågan som finns på marknaden. Många av miljonprogrammets bostäder är inte an-
passade för den äldre generation, på grund av att man varken har någon hiss eller tillräcklig 
breda dörröppningar, som försvårar tillkomsten för personer som är rullstolsbundna eller har 
behov av rollator. Bortsett från dessa två faktum är bostäderna bra planerad med generösa ytor 
som är extra bra för den äldre målgruppen (SABO 2009). 

!21



3.7.2 Högkonjunktur  
Fram till år 2025 påstår Boverket att behovet av nya bostäder är 710 000. Detta innebär att 
man i genomsnitt behöver producera 88 000 bostäder per år. Man bedömer att 444 000 skall 
vara färdig producerade år 2020 dock anses inte detta vara tillräckligt. Figur 2 visar en över-
blick av bostadsproduktionen från år 2010 till år 2017. Det visas i figuren att år 2010 till år 
2011 sjönk bostadsproduktionen av nyproducerade flerbostadshus med sju procent. Efter det 
vände marknaden och ökade 22 procent till 27 procent fram till år 2015. År 2015 ökade pro-
duktionen markant och året därpå gick värdena upp i taket och steg med 58% i jämförelse 
med året innan produktionen för nya bostäder i flerbostadshus låg nu på 60 000 stycken. 
(Byggfakta 2017) 

FIGUR 2: BOSTADSPRODUKTIONENS UTVECKLING FRÅN 2010 TILL ÅR 2017 (BYGGFAKTA 
2017) 

Högkonjunkturen inom byggbranschen bidrar till ökade priser och risk för färre anbud. Idag 
ökar de allmännyttiga bostadsbolagens kostnader i takt med att leverantörer höjer sina priser 
och löner ökar. Problemet på många företag är att hyresintäkterna inte ökar i samma takt som 
kostnaderna. Hyresförhandlingar ger en ökad hyreshöjning på cirka 0,8 procent i jämförelse 
med prisökningarna som minst är två procent. (Kungälvsbostäder 2018)  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4. NULÄGESANALYS  
Nedan skall företagsbeskrivningen, renoveringsbehovet, omvärldsbeskrivning, intervjuer och 
investeringskalkylen redovisas. Detta avsnitt ska ligga till grund för studiens analys för att 
besvara frågeställningarna.  

4.1 Företagsbeskrivning  
År 2016 bildade man på Kungälvsbostäder en projektledning där tre projektledare arbetar med 
utveckling av fastigheter. Projekten som utförs är i huvudsak antingen ombyggnationer, ny-
byggnation eller renoveringar. Kungälvsbostäder har fått större inflytande kring vad som ska 
byggas och man följer nu hela byggprocessen mer noggrant (Kungälvsbostäder, 2018). 

4.1.1 Renoveringsbehovet på Kungälvsbostäder  
Större delen av Kungälvsbostäders bestånd byggdes under rekordåren. Detta bestånd har nu 
ett stort behov av renovering. Hittills har företaget inte färdigställt något större renoverings-
projekt med stambyte på sina fastigheter. År 2017 startade man ett pilotprojekt på där man i 
samband med att byta vatten- och avloppsstammar utför omfattande renoveringar av kök och 
badrum, fönster och el. Verksamheten har som mål att arbeta efter långsiktiga och hållbara 
renoverings strategier. (Kungälvsbostäder, 2018) 

4.1.2 Komarken 
Cirka hälften av Kungälvsbostäders bestånd ligger i miljonprogramsområdet Komarken. Ko-
marken är präglat av hög utanförskap och segregation. Oroligheterna har under de senare åren 
ökat på grund av stenkastning, bråk och bränder. Ett av målen Kungälvsbostäder har är att 
minska på utanförskapet med tjugo procent vilket man successivt arbetar med. (Kungälvsbo-
städer, 2018) Längre fram i studien kommer en fallstudie utföras på ett hus från detta område. 

4.1.3 Kungälvsbostäders miljöarbete 

Implementeringen av förnyelsebar energi, hushållning och återvinning är några av åtgärderna 
som utförs på Kungälvsbostäder för minska påverkan på miljön. Vilket man arbetar med kon-
tinuerligt.(Kungälvsbostäder, 2018) Under år 2017 har följande miljöprojekt utförts:  

• Energieffektiva fönster: bättre isolering, lägre energiförbrukning och högre inomhuskom-
fort. 

• Bytt gamla glödljus med tryckknapp till närvarostyrd LED-belysning: mindre energi-
förbrukning 

• Byte av undercentraler till fjärrvärme: effektivare styrning och mindre energiförbruk-
ning.  

• Nytt system för styrning av inomhusklimatet där man utgår från faktiska yttertempe-
raturer istället för uppskattade: lägre energiförbrukning och högre inomhuskomfort. 
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• Förbättring av snålspolande blandare, duschmun stycken och toaletter, samt tvättstu-
geutrustning: sänker vattenförbrukning 

• Installera energieffektivare fläktar, pumpar och tvätt utrustning samt närvarostyrd 
LED-belysning i gemensamma utrymmen: minskning av energianvändning (Kungälvs-
bostäder 2018) 

4.2 Intervjuer  
Nedan skall intervjuerna som utförts presenteras. Tre av de fyra intervjuer som utförts är med 
anställda som arbetar på Kungälvsbostäder. Jonny Arvidsson är projektledare med erfarenhet 
inom området och arbetar dagligen inom området. Camilla Solbacken är ekonomichef på fö-
retaget och har erfarenhet med att utföra kalkyler och lönsamhetsanalyser av projekt som ut-
förs på företaget. Den tredje intervjun är med representanter från hyresnämnden. Den sista 
intervju med Johan Ygdenheim, fastighetsförvaltningschef på Kungälvsbostäder. 

4.2.1 Intervju med Jonny Arvidsson, projektledare på Kungälvsbostäder  
Vid renoveringar (ROT-arbeten) är det en del ansvar som ligger vid förhandlingar. Då anser 
Jonny att det är viktigt att man väljer den entreprenadform som bäst passar sitt projekt. Vid 
frågan av entreprenadformens betydelse svarade Jonny med att totalentreprenad är den mest 
kostnadseffektiva entreprenadformen vid renoveringsarbeten. Det beror på att man slipper 
samordna flera sidoentreprenörer vilket medför att man slipper slösa tid och resurser. Vid en 
totalentreprenad ingår de flesta arbeten vid stambyten. Entreprenörer är mer insatta i projekt 
(som gula komarken) än beställare på kungälvsbostäder. Därav tar det inte lika mycket tid att 
projektera som det hade tagit för en projektledare på företaget.  

Efter renoveringsarbetet ska man som fastighetsägare förhandla hyror till en summa som är 
rimlig till bostadens standard. Eftersom man vill att renoveringsarbetet ska vara lönsamma 
gäller det att hyresintäkterna är tillräckligt höga för att täcka kostnaderna, säger Jonny. Vid 
stambyten och standardhöjningar tittar man på byggnader i närområdet som uppfyller samma 
standard. Då gäller det att relatera hyreshöjningen till samma hyra som de andra byggnaderna. 
Oftast är det svårt att höja hyran till en högre nivå än de andra byggnaderna i närområdet ef-
tersom man har samma standard i bostäderna, påstår Jonny.  

Idag är det högkonjunktur i Sverige vilket innebär att renovationspriserna automatisk blir hög-
re. Beroende på marknaden så varierar entreprenadpriserna. Därför ska man vid stambyten se 
till att byta det som är mest nödvändigt. Man fokuserar på det viktigaste, det brukar oftast 
vara stammar, el, kök och badrum. Jonny säger även att det inte är alltid man får in anbud, 
därav måste man lägga ner mycket arbete på att utforma förfrågningsunderlaget på ett så tyd-
ligt sätt som möjligt. På Kungälvsbostäder vill man även ha kontroll över hur slutprodukten 
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ska se ut, trots att man valt att använda sig av en totalentreprenad. Därav utförs en liten pro-
jektering innan förfrågningsunderlaget släpps.  

Jonny sade att ventilationssystem kan tänkas ändras i äldre byggnader på grund av radonhal-
ten som kan finnas i betongen. Då brukar FTX-system installeras för att få ett bättre inomhus-
klimat. Problemet är att det kostar en hel del pengar, Jonny sade att kostnaderna för en hel 
byggnad kan gå upp mot 5 000 000 kronor. Då ska nya fläktrum byggas samtidigt som delar 
och filter kommer bytas. För att ett nytt FTX-system ska installeras måste investeringen gene-
rera stora vinster, vilket inte händer ofta. Då menar Jonny att man inte ska ändra ventilationen 
i byggnader som gula komarken. Alltså ska det nya ventilationssystemet uteslutas för att re-
noveringsarbetet ska bli lönsamt.  

Vid renoveringsarbeten står allt i proportion till varandra för att arbetet ska vara rimligt. Det 
innebär att mått och storleksförhållande mellan byggnadsdelarna i lägenheterna ska vara an-
passade efter varandra. Då menar Jonny att man ska få så bra tillgänglighet som möjligt där 
ingreppen är stora. Exempel ska man inte byta ut dörrar och göra större dörr ingångar som 
kan förstöra rummens form. Eftersom byggnaderna är byggda under 60-talet finns risker för 
att PCB och asbest finns vid fönster och badrum. Då menar Jonny att kostnader för att få bort 
dessa ämnen kan kosta cirka 20 000 kr/lägenhet.  

Under intervjun ställdes frågor kring vilka delar i bostäderna som renoveras och vilka kostna-
der som kan tänkas uppkomma. Det man oftast ändrar vid renoveringar är stammar, badrum, 
kök, el och ibland fönster. Jonny sade att vid alla stambyten måste elen bytas eftersom gamla 
elinstallationer saknar kapacitet.  

Kostnader vid renoveringar enligt Jonny:  
-Renovering kök inklusive vitvaror: 50 000 kr/lägenhet  
-Inköp och montage av fönster: 2 500 000 kr/ byggnad  
-Badrum med ytskikt/tätskikt: 150 000 kr/lägenhet  
-El- kostnader: 50 000 kr/lägenhet  
-Byggentreprenadskostnader: 8 400 kr/m2  
-Byggherrekostnader,- myndighetsavgifter- och konsultkostnader: 20 500 kr/m2  

Alla byggnader består av antingen gemensamma stammar eller separata stammar. Vid gemen-
samma stammar så behöver man ej renovera både badrum och kök medan man vid separata 
stammar måste renovera både badrum och kök. I gula komarken är det gemensamma stammar 
i byggnaderna, säger Jonny.  
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Avslutningsvis ställdes frågor kring vad hyrorna kan vara efter stora renoveringsprojekt och 
vad drift- och underhållskostnader kan bli. Efter en renovering av byggnaden ligger hyran på 
1 600 kr/m2 per år med en hyreshöjning på 1% varje år. Drift- och underhållskostnaderna blir 
400 kr/m2 per år med en ökning på 1,5 % varje år. Jonny menar att det finns risk för högre 
indexhöjningar vid drift- och underhåll som är högre än hyreshöjningen vilken inte blir en bra 
affär till slut.  

4.2.2 Intervju med Camilla Solbacken, ekonomichef på Kungälvsbostäder  
I en intervju med Camilla Solbacken som är ekonomichef på Kungälvsbostäder diskuterades 
investeringskalkyler och vad som krävs för att ett fastighetsbolag ska få en lönsamhet vid re-
noveringar av bostäder.  

Camilla sade att en investeringskalkyl används för att bedöma lönsamheten och hur mycket 
avkastning den ger för investeringen. Då tittar man på hur mycket man investerar och ska se 
till att den genererar vinst. Camilla påstod att det fanns olika parametrar i kalkylen som bildar 
en investeringskalkyl och visar ifall ett projekt blir lönsamt eller inte. De olika parametrarna 
man ska ta hänsyn till för att en investeringskalkyl ska bli komplett är:  

- Hyror, drift- och underhållskostnader, avskrivningar (per år), kalkylränta, hyreshöjning (per 
år), boarea, produktionskostnader, direktavkastning, låneränta och lägenhetsyta.   

Dessa parametrar leder till en resultaträkning som redovisar eget kapital, bokfört värde, skuld 
och kassaflöde. Då gäller det att titta på resultaträkningen för att bedöma ifall den är negativ 
eller positiv. I resultaträkningen kommer avkastningen på eget kapital redovisas, då menar 
Camilla att detta resultat avgör ifall projektet är lönsamt eller inte.  

Vid frågan av hur viktigt det är med komponentavskrivningar svarade Camilla med att dessa 
avskrivningar påverkar investeringskalkylen. Man tittar på vilka komponentdelar som berör 
renoveringsarbetet. Då gäller det att sätta en avskrivningstid på varje komponent och räkna ut 
vad kostnaden för dessa komponenter kan tänkas bli. Utifrån dessa avskrivningar kommer en 
procentsats tas ut som senare sätts in i investeringskalkylen.  

Camilla berättade även hur dagens renoveringsarbeten ser ut och påpekade att man står inför 
ett renoveringsbehov av miljonprogrammets bostäder. Det beror på att de börjar bli gamla och 
kräver stambyten. Ifall det inte sker renoveringsarbeten så kan det leda till akuta åtgärder där 
problem som exempel vattenläckor kan ske. Då menar Camilla att renoveringsarbeten är en 
resursfråga, man ser ifall företagen har råd att renovera bostäderna. Problemet är att hyresin-
täkterna (de enda inbetalningarna) inte räcker för att täcka produktionskostnaderna. Sverige 
har ett byggindex med höga byggpriser som leder till problematik för företagens investeringar 
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i renoveringsarbeten. Camilla sade att de flesta investeringar blir problematiska och att det 
krävs en förändring just nu.  

Efter att Camilla berättade om hur företagens situation ser ut idag ställdes frågan om vad som 
krävs för att ett fastighetsbolag ska göra lönsamma arbeten. Då svarade Camilla med att det 
inte finns fler alternativ än att höja hyrorna, men att även att det är svårt med tanke på att alla 
hyresgäster inte har råd.  

4.2.3 Intervju med Carl-Johan Bergström, enhetschef på hyresgästföreningen 
I en intervju med Carl-Johan beskrev han att hyresgästföreningen är den största föreningen 
som arbetar med förhandlingar av hyror. Det innebär att de har ett stort ansvar av hur hyrorna 
ska se ut i Sverige. När en hyresgäst inte är nöjd med sin hyra eller inte är nöjd med hur hy-
resvärden sköter sig är det hyresgästföreningen som ska hjälpa denna hyresgäst med råd och 
stöd. Carl-Johan säger även att hyresgästföreningen arbetar med juridisk rådgivning, då hand-
lar det om att hjälpa till vid frågor kring ändring av hyresvillkor och återbetalning av oskälig 
hyra.  

Carl-johan beskrev att hyror ser olika ut beroende på vart bostäderna befinner sig. När det gäl-
ler förhandlingar vid standardhöjningar (hyreshöjningar) så jämför man de olika fastigheterna. 
I första hand jämför man lägenheter som befinner sig i orterna där äldre ombyggnader brukar 
jämföras med en ombyggnadsstandard. Det skiljer mycket mellan bostäder i olika områden. 
Då menar Carl-johan att standard i bostaden är en sak och läget i fastigheten är en annan sak. 
Oavsett hur lägenheten ser ut så är det dyrare vid mer centrala områden.  

Vid frågan kring hyror säger Carl-johan att bostäder med lägre hyra kan finnas i samma om-
råde som bostäder med högre hyra. Hyran påverkas beroende på hur underhållet sköts. Hyran 
kan då variera mycket, menar Carl-johan. Vid hyreshöjningar höjs hyran med 80%, men snit-
tet för höjningarna ligger mellan 40-60%. Orsaken till dessa hyreshöjningar beror på att hyran 
tidigare varit låg och standardhöjningar.   

Carl-johan beskrev standardhöjningar som ett frivilligt initiativ av hyresvärden, men att bad-
rum måste renoveras. Alltså är det valbart vid ombyggnationerna. Beroende på engagemanget 
i området så blir det antingen ombyggnationer eller inte. Detta påverkar sedan lönsamheten, 
säger Carl-johan.  

Vid frågan kring lönsamheten vid ombyggnationer sade Carl-johan att det beror på hur både 
staden och ägaren arbetar. Man tittar oftast på hur starkt bolaget är och dess belåningsgrad. 
Sedan handlar det en hel del på styrningen och ägardirektiven. Carl-johan sade att förhand-
lingar påverkar hur hyrorna sätts. Den slutliga hyran kan bli en besvikelse för vissa ägare, 
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menar Carl-johan. Det kan hända att ägare begär cirka 80% i hyreshöjningar för bostäder i 
miljonprogramsområden men får endast höjningar mellan 30-50%. Då ser dessa ägare detta 
resultat som olönsamt, tillägger Carl-johan.   

Intervjun avslutades med frågan om det kan ske några tvister. Då svarar Carl-johan med att 
tvister kan uppstå kring hyrorna. Där starka hyresgäster med hög utbildningsnivå befinner sig 
är risken större för tvister om hyran. Om man inte kommer överens med hyran så finns två 
olika lösningar enligt Carl-johan. Dessa lösningar är:  

Att man förhandlar enskilt med varje hyresgäst i fastigheten  
Att ta detta med hyresnämnden där man får hyran fastställd 

Dock säger Carl-johan att dessa fall sällan inträffar, alltså brukar inte hyresnämnden tas in i 
förhandlingarna mellan hyresgästen och hyresvärden.  

4.2.4 Intervju med Johan Ygdenheim, fastighetsförvaltningschef på Kungälvs-
bostäder 
Johan är fastighetsförvaltningschef på Kungälvsbostäder och är insatt i hur man ska arbeta 
med upprustningen av miljonprogramsbostäder. Johan berättar om de röda siffrorna i investe-
ringskalkylen och påstår att man inte får ut någon lönsamhet när man renoverar bostäder från 
miljonprogrammet. De röda siffrorna representerar då avkastningen på eget kapital som inte 
håller för att renoveringsarbetet ska anses som lönsamt. Ifall investeringskalkylen visar ett 
värde under 6% vid avkastning på eget kapital anses renoveringsarbete som ej lönsamt. Johan 
säger då att siffrorna oftast blir röda vid renoveringsarbeten. 

Man får inte ut någon lönsamhet på grund av dagens högkonjunktur i byggbranschen. Ef-
tersom det är en högkonjunktur så höjs priserna vilket sedan påverkar kalkylen negativt, me-
nar Johan. Dessutom är priserna så höga att man inte ens får någon lönsamhet i nybyggnatio-
ner. Eftersom syftet med Kungälvsbostäder är att anskaffa, bebygga och förvalta fastigheter så 
har företaget som plikt att göra detta arbete trots att man blir ekonomiskt pressad.  

Johan anser att man kan få en lönsamhet av renoveringar genom två metoder. Den ena är att 
höja hyran och den andra är att minska kostnaderna. Problemet med detta är att byggpriserna 
ökar vilket gör det svårt att minska kostnaderna. Sedan är det svårt att höja hyran eftersom det 
är osannolikt att komma överens med hyresgästföreningen om att få den hyran man begär, 
enligt Johan. Som fastighetsbolag begär man en hyresökning på 60% men får max 40% ök-
ning. Johan menar att detta inte är hållbart för en lönsamhet av renoveringar.  
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Under intervjun diskuterades standardhöjningar. Eftersom studien handlar om att göra stan-
dardhöjningar ställdes en fråga ifall det går att utesluta standardhöjningar vid renoveringar. 
Då svarade Johan med att om man inte gör standardhöjningar så kan det leda till missnöjda 
hyresgäster och fastigheterna kan få högre driftskostnader. Ifall man inte gör standardhöjning-
ar har man till slut gamla bestånd av fastigheter som går minus. Johan menar att detta arbets-
sätt inte är hållbart på lång sikt. Alltså vill man inte göra enskilda renoveringar i byggnaderna. 
Man vill helst göra totalrenoveringar, avslutar Johan.  

4.3 Lönsamhetsbedömning  
Nedan skall investeringskalkyler utföras för att kunna göra en lönsamhetsbedömning. Förut-
sättningarna som krävs för att utföra kalkylerna är att göra en komponent fördelningsmall för 
att få ut den procentsats för antalet avskrivningar per år. Innan dess ska en beskrivning av 
beståndet och vilken typ av renovering som beräkningarna baseras på göras.  

4.3.1  Beskrivning av beståndet & renoveringsarbetet  
Beräkningarna som utförs ska baseras på de behoven som miljonprograms lägenheterna har 
idag. Utgångspunkten är ett hus i Kungälvsbostäders bestånd i området Gula komarken, dock 
har man tagit ut ungefärliga värden på boarean och antalet lägenheter. Med hjälp av projektle-
daren Jonny Arvidssons erfarenhet av tidigare upphandlingar har priser tagits fram för de oli-
ka arbetarna som presenteras nedan. Investeringskalkylen utförs i fyra olika scenarion med 
två olika produktionskostnader för olika renoveringsarbeten och två olika hyror.  

I den första produktionssumman på 16 000 kronor/kvadratmeten ingår byte av nedslitna 
stammar för vatten och avlopp, ledningar, ytskikt och tätskikt i badrum, elinstallationer, föns-
ter och renovation av kök. Arbeten som tillgänglighetsanpassningar samt sanering av PCB 
och asbest inkluderas även här. Sociala åtgärder har man också valt att ta hänsyn till. Det 
handlar om arbeten som installation av låssystemet Aptus vilket bidrar till en säkrare trapphus 
miljö. Dessutom installeras LED, timer och närvarostyrd belysning i allmänna gångar.  

För en totalrenovering tillkommer arbeten för tak, fasad, dränering, nya hårdgjorda ytor och 
plantering. Produktionskostnaden hamnar då på en summa av 25 000 kronor/ kvadratmeten.  
Dessa priser har sammanställts med hjälp av Jonny Arvidsson, projektledare på Kungälvsbo-
städer. Priserna baseras på dagens marknadspriser som Kungälvsbostäder fått in vid tidigare 
upphandlingar. 

Dock anses inte arbeten såsom tillgänglighetsanpassningar, sanering, byte av nedslitna stam-
mar, ledningar, tak eller fasad som standardhöjande åtgärder. Därav får man bara en hyresök-
ning för vissa delar av arbetet. Hyresförhandlingarna utförs för att få en ökad hyresintäkt för 
ytskikt i badrum, elinstallationer, fönster, renovation av kök och införandet av låssystemet Ap-
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tus. Hyresnivån på bostäderna i Gula Komarken ligger på cirka 1000 kronor/kvadratmetern 
innan renovering (Kungälvsbostäder 2018). Då hyresförhandlingarna på Kungälvsbostäder 
inte är färdiga än har man utgått från två olika värden på hyran. Det första värdet är den sum-
ma som Kungälvsbostäder anser sig ha ett behov av. Enligt Camilla Solbacken och Jonny Ar-
vidsson innebär det en hyresökning på cirka 60 procent vilket motsvarar en hyra på 1600 kro-
nor/kvadratmeten. Det andra värdet bedöms vara mer realistiskt då man vid intervjun med hy-
resnämnden förmedlades om att hyresökningar oftast hamnar på cirka trettio till fyrtio pro-
cent. Därav utförs beräkningarna i kalkylen utifrån ett värde med en ökning på 35 procent 
som ger en summa på 1350 kronor/kvadratmeten. 

Beräkningarna utförs i fyra olika scenarion som nämnts ovan. I det första scenariot ingår i 
produktionspriset alla arbeten inne i lägenheten, installation av låssystemet Aptus, samt LED, 
timer och närvarostyrd belysning. Hyran man räknar med i detta scenario är 1 600 kronor/
kvadratmetern. Det här är de arbeten man får en hyreshöjning för och det som krävs för att 
renovationen ska vara långsiktigt hållbar. Byter bolagen exempelvis ytskikten i badrummen 
utan att byta ledningar och tätskikt kommer det så småningom leda till vattenskador som för-
därvar de nya ytskikten vilket gör att arbetet måste göras om på nytt. I det andra scenariot ut-
går man från samma renoveringsarbeten men med en hyra på 1 350 kronor/kvadratmeten. I 
scenario tre räknar man på samma hyra men produktionskostnaden för en total upprustning av 
beståndet blir 25 000 kronor/kvadratmeten. I den sista beräkningen analyseras lönsamheten 
vid total upprustning av beståndet med en hyra på 1 600 kronor/kvadratmetern. 

4.3.2 Investeringskalkyl  
En förutsättning till att kunna utföra investeringskalkyler i renoveringsprojekt är att göra en 
beräkning för den totala procentsats på antalet komponentavskrivningar per år, se tabell 1. 
Man utgår från en komponentfördelningsmall där anskaffningsvärdet för byggdelar summeras 
och därefter divideras med summan av den årliga avkastningen för att slutligen få ut den tota-
la komponentavskrivningar per år. Nyttjandeperioden för varje komponent har tagits ur SA-
BOs rapport Komponentredovisning av fastigheter publicerad 2013. Anskaffningsvärdet för 
de olika byggdelarna har tilldelats av projektledaren Jonny Arvidsson på Kungälvsbostäder 
som utgått ifrån olika anbud med liknande arbeten för att får så verklighetsbaserad data som 
möjligt. 

TABELL 1: BERÄKNING AV TOTALA AVSKRIVNINGEN PÅ BESTÅNDET PER ÅR. DETTA KOMMER 
ANGES SOM EN KOSTNAD I INVESTERINGSKALKYLEN.  
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Beräkningarna utgår från att huset som valts i Gula Komarken innehåller 50 stycken lägenhe-
ter med en boarea på 50 kvadratmeter vardera. Detta är ett approximativt värde som används 
för att undvika onödigt komplicerade beräkningar. I tabell 2 redovisas dem avgörande värdena 
som används för investeringskalkylen.  

BYGGDEL 
ANSKAFF-
NINGS-VÄRDE

NYTTJADE PERIOD 
FÖR NYBYGGNAD 
[ÅR]

ÅRLIG AVSKRIV-
NING [KR]

AVSKRIV-
NING [%]

Stammar (värme, sanitet) 
VS 12 500 000 50

250 000

EL 2 500 000 40 62 500

Inre ytskikt och vitva-
ror 8 500 000 15

566 667

Fönster 2 500 000 50 50 000

Köksinredning 1 500 000 30 50 000

Restpost (Aptus) 1 000 000 50 20 000

28 500 000 999 167 3,51 %
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TABELL 2: TABELLEN REDOVISAR INMATNINGSVÄRDENA SOM ANVÄNDS FÖR INVESTERINGSKAL-
KYLEN. MED HJÄLP AV DESSA VÄRDEN REDOVISAS KASSAFLÖDET AVKASTNINGEN PÅ DET TOTALA 

KAPITALET OCH RESULTATPÅVERKAN.  

FÖRUTSÄTTNINGAR/FAKTORER VÄRDEN BERÄKNING KÄLLA 

Totala lägenhetsyta, [kvm] 2500,00 Antal lägenheter [st] x 
Kvadratmeter/lägenhet 
[kvm] = 50 x 50 

Produktionskostnader, [Kr/kvm] 16 000 [Byggentreprenadkostnader 
+ VVS + El] x 1,5 (vilket 
står för moms, byggherre 
kostnader och ÄTA arbeten 

Projektledaren Jonny Ar-
vidsson på Kungälvsbostä-
der.

Produktionskostnader, [Kr/kvm] 
Inklusive: Fasad, tak, nya hård-
gjorda ytor, dränering och plante-
ring.

25 000 Här ingår alla arbeten för 
hela beståndet. 

Projektledaren Jonny Ar-
vidsson på Kungälvsbostä-
der.

Hyra år 1, [Kr/kvm], exkl garage-
intäkter

1 600 Detta är hyran efter en 60 
% hyresökning ökning och 
är vad Kungälvsbostäder 
anser sig behöva ha. 

Projektledaren Jonny Ar-
vidsson på Kungälvsbostä-
der.

Realistisk  hyra år 1, [Kr/kvm], 
exkl garageintäkter

1350 Detta är hyran efter en 40 
% hyresökning ökning och 
är vad troligtvis kommer få. 

Projektledaren Jonny Ar-
vidsson på Kungälvsbostä-
der.

Drift & underhåll år 1, [Kr/kvm] 
(år 1-10)

450,00 Projektledaren Jonny Ar-
vidsson på Kungälvsbostä-
der.

Årlig hyreshöjning [%] 1,00 Projektledaren Jonny Ar-
vidsson på Kungälvsbostä-
der.

Årlig driftkostnadsökning,[%] 1,5 Projektledaren Jonny Ar-
vidsson på Kungälvsbostä-
der.

Kalkylränta, [%] 6,00 Kalkylräntan bestäms ge-
nom summan av inflations-
takten och den marknads-
mässiga direktavkastningen.

Camilla Solbacken, ekono-
michef på Kungälvsbostä-
der

Direktavkastningskrav restvärde 
[%]

4,00 Direktavkastningen fast-
ställs av Datscha värde-
ringsinstitut genom att dela 
in kommuner i olika områ-
den och ger olika fastighe-
ter olika lägen.

Camilla Solbacken, ekono-
michef på Kungälvsbostä-
der

Avskrivningar/år, [%] 3,51 Enligt beräkningar från 
tabell 1.

!32



Det finansiella mått som beräknats i investeringskalkylen för en bedömning av lönsamheten 
är driftnetto, avkastningsvärdet, grundinvestering, nuvärde , resultat, egetkapital och avkast-
ningen på eget kapital. Notera även att analysen utförs för en tioårig tidsperiod. Formlerna 
som används redovisas i tabell 3.  

TABELL 3: I TABELLEN REDOVISAS FORMLERNA SOM ANVÄNDS FÖR FRAMTAGNINGEN AV DET FI-
NANSIELLA MÅTTEN   

Låneränta (dedicerat lån) 3,30 Låneräntan har fastställts 
genom beräkning av medel-
värdet genom olika bolags 
snitträntor på dess tioåriga 
bolån. 

compricer.se hänvisats av 
Camilla Solbacken ekono-
michef på Kungälvsbostä-
der 

https://www.compricer.se/
borantor/#seven_to_ten_ye-
ars

FÖRUTSÄTTNINGAR/FAKTORER VÄRDEN BERÄKNING KÄLLA 

FINANSIELLA 
MÅTT

FORMEL 1 FORMEL ANVÄNDS DÅ BERÄKNINGAR-
NA SKILJER SIG MED ÅR 1  

Driftnetto Hyror - Drift & Underhåll

Hyror år n (Lägenhetsyta x Hyra år 1)x ((Årlig hyreshöj-
ning+1)^(-1+n))

Drift & underhåll 
år n 

(Lägenhetsyta x Drift & Underhåll år 1) x 
((Årlig hyreshöjning+1)^(-1+n))

Nuvärde, netto Avkastningsvärde - Grundinvestering

Grundinvestering Lägenhetsytan x produktionskostnader

Avkastningsvärdet Nuvärde driftnetto + Nuvärde restvärde

Nuvärde restvärde Tidsperioden (10) / (1+ Kalkylräntan)^Rest-
värde 

Restvärde år n Driftnetto år n+1 / Direktavkastningskravet 
restvärde 

Resultat Hyror- Drift & Underhåll - Avskrivningar- 
Räntekostnader  

Avskrivningar (Produktionskostnad x Lägenhetsyta) / Av-
skrivningar per år

Räntekostnader år 
n

(Produktionskostnad x Lägenhetsyta) / Låne-
räntan 

Skuld år n-1  x Låneräntan 

Skuld år n (Produktionskostnad x Lägenhetsyta) - Resul-
tat - Avskrivningar 

Skuld år n-1 - Resultat - Avskrivningar 

Egetkapital Bokförtvärde - Skuld 

!33

http://compricer.se
https://www.compricer.se/borantor/%23seven_to_ten_years


Utdatan för dem finansiella måtten som formlerna ovan givit, visas i tabell fyra till sju. Med 
dessa nyckeltal anser man kunna bedöma lönsamheten. Driftnettot visar kassaflödet, nuvärdet 
netto visar värdet på fastigheten efter en tioårig period. Resultat, eget kapital och avkastning 
på eget kapital är måtten som bedömer resultatpåverkan. 

Räkningarna har utförts utifrån fyra scenarion som nämns. I det första ingår alla arbeten inne i 
lägenhetens och dem sociala åtgärderna som valts att utföras alltså låssystem och belysning. 
Produktionskostnaden blir då 16 000 kronor/ kvadratmetern. Hyran man utgått ifrån här är 
hyran som delvis kommer uppfylla Kungälvsbostäders behov vilket innebär en ökning på 60 
procent hyran ligger då på 1600 kronor/kvadratmeter. I det andra scenariet är det samma re-
noveringsarbeten som utförs men en mer realistisk hyresökning på 35 procent vilket innebär 
en summa på 1350 kronor/kvadratmeter. I scenario tre är det samma hyra man utgår ifrån som 
i förgående dock räknas alla renoveringsarbeten som behovs in alltså upprustning av tak och 
fasad vilket bidrar till en produktionskostnad på 25 000 kronor/ kvadratmeter. I det sista sce-
nariot undersöker man om  man får en lönsamhet om en hyresökning på 60 procent hade sket 
och alla arbeten hade utförts. Inmatningsvärdena för produktionskostnaderna blir då 25 000 
kronor/ kvadratmeter och hyran blir 1600 kronor/kvadratmeter. Resultatet redovisars i tabell 
fyra till sju.  

TABELL 4: I TABELLEN REDOVISAS DET FINANSIELLA MÅTTEN FÖR SCENARIO 1 MED EN HYRA PÅ 
1600 KR/KVM OCH EN PRODUKTIONSKOSTNAD PÅ 16 000 KR/KVM 

Bokförtvärde år n (Produktionskostnad x Lägenhetsyta) - Av-
skrivningar 

Bokförtvärde år n-1 - Avskrivningar 

Avkastning på 
eget kapital år n 

Nuvärde driftnetto år n / Grundinvesteringen 

FINANSIELLA 
MÅTT

FORMEL 1 FORMEL ANVÄNDS DÅ BERÄKNINGAR-
NA SKILJER SIG MED ÅR 1  

KASSAFLÖDE / 
RESULTAT PÅ-
VERKAN [TKR]

ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 ÅR 6 ÅR 7 ÅR 8 ÅR 9 ÅR 
10

DRIFTNETTO 2875 2898 2921 2945 2968 2992 3016 3040 3064 3088

NUVÄRDE, 
NETTO 

25 31
1

RESULTAT 152 226 303 383 465 551 639 731 825 923

EGET KAPITAL 152 378 681 1064 1530 2081 2720 3450 4276 5199

AVKASTING PÅ 
EGET KAPITAL 

6,78 % 6,45 
%

6,13 
%

5,83 % 5,55 % 5,27 % 5,01 % 4,77 % 4,53 
%

4,31 
%
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TABELL 5: I TABELLEN REDOVISAS DET FINANSIELLA MÅTTEN FÖR SCENARIO 2 MED EN HYRA PÅ 
1350 KR/KVM OCH EN PRODUKTIONSKOSTNAD PÅ 16 000 KR/KVM 

TABELL 6: I TABELLEN REDOVISAS DET FINANSIELLA MÅTTEN FÖR SCENARIO 3 MED EN HYRA PÅ 
1350 KR/KVM OCH EN PRODUKTIONSKOSTNAD PÅ 25 000 KR/KVM 

TABELL 7: I TABELLEN REDOVISAS DET FINANSIELLA MÅTTEN FÖR SCENARIO 4 MED EN HYRA PÅ 
1600 KR/KVM OCH EN PRODUKTIONSKOSTNAD PÅ 25 000 KR/KVM 

KASSAFLÖDE / 
RESULTAT PÅ-
VERKAN [TKR]

ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 ÅR 6 ÅR 7 ÅR 8 ÅR 9 ÅR 
10

DRIFTNETTO 2250 2267 2284 2301 2318 2335 2353 2370 2387 2405

NUVÄRDE, 
NETTO 

10 88
4

RESULTAT −473 −426 −376 −325 −273 −218 −162 −104 −43 19

EGET KAPITAL −473 −899 −1275 −1601 −1873 −2092 −2254 −2357 −2400 −238
1

AVKASTING PÅ 
EGET KAPITAL 

5,31 % 5,04 
%

4,79 
%

4,56 % 4,33 % 4,12 % 3,91 % 3,72 % 3,53 
%

3,36 
%

KASSAFLÖDE / 
RESULTAT PÅ-
VERKAN [TKR]

ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 ÅR 6 ÅR 7 ÅR 8 ÅR 9 ÅR 10

DRIFTNETTO 2250 2267 2284 2301 2318 2335 2353 2370 2387 2405

NUVÄRDE, 
NETTO 

−1161
6

RESULTAT −2005 −198
2
−1958 −1933 −1907 −1881 −1853 −1825 −1795 −1764

EGET KAPITAL −2005 −398
7
−5945 −7878 −9785 −11666 −13519 −1534

4
−1713

9
−1890

3

AVKASTING PÅ 
EGET KAPITAL 

3,4 % 3,23 
%

3,07 
%

2,92 % 2,77 % 2,63 % 2,5 % 2,38 % 2,26 
%

2,15 %

KASSAFLÖDE / 
RESULTAT PÅ-
VERKAN [TKR]

ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 ÅR 6 ÅR 7 ÅR 8 ÅR 9 ÅR 10

DRIFTNETTO 2875 2898 2921 2945 2968 2992 3016 3040 3064 3088

NUVÄRDE, 
NETTO 

2811

RESULTAT −1380 −133
0
−1278 −1225 −1169 −1112 −1052 −990 −927 −860
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Gemensamt för alla undersökningar är att utdatan ger ett positivt kassaflöde, högre då hyran 
är på 1 600 kronor/kvadratmetern. Betraktas istället resultaträkningen ser man att i tre av fyra 
undersökningar är resultatet i huvudsak negativt. Utförs inga arbeten för tak och fasad och 
hyran är på den nivå Kungälvsbostäder vill, ger investeringskalkylen ett positivt resultat. Re-
sultatet minskar för att räntekostnaderna minskar då man amorterat bort lånet för varje år och 
hyrorna ökar också för varje år, dock ökar drift och underhållskostnaderna också men inte i 
samma hastighet. Det egna kapitalet ökar då avskrivningar sker efter varje år. Avkastningen på 
det egna kapitalet värderas utifrån Kungälvsbostäders finansiella styrkort där målet för år 
2017 är att avkastningen på det egna kapitalet minst ska vara sex procent. ( Kungälvsbostäder, 
2018) Där är det röda värden i alla scenarion förutom de tre första åren i scenario ett. 

EGET KAPITAL −1380 −271
0
−3988 −5213 −6382 −7494 −8546 −9536 −1046

3
−1132

3

AVKASTING PÅ 
EGET KAPITAL 

4,34 % 4,13 
%

3,92 
%

3,73 % 3,55 % 3,37 % 3,21 % 3,05 % 2,90 
%

2,76 %

KASSAFLÖDE / 
RESULTAT PÅ-
VERKAN [TKR]

ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 ÅR 6 ÅR 7 ÅR 8 ÅR 9 ÅR 10
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5. RESULTAT/ ANALYS 
I detta avsnitt skall en bedömning av den insamlade datan utföras och en sammanställning av 
teorin ske. Forskningsfrågorna skall besvaras genom att teorin och nulägesanalysen möts. 

5.1 Lönsamhet 
För en bedömning av lönsamheten för renoveringsprojekt i bestånd från miljonprogramsom-
råden utfördes en investeringskalkyl. Meningen med investeringskalkylen är att räkna ut och 
se ifall ett företags arbete är lönsamt eller inte. Kalkylen ger en bild av vilka investeringsal-
ternativ som företaget borde välja (Bolmgren & Hults 1996). Metoden som valts att användas 
är nuvärdesmetoden där ett investeringsprojekt är lönsamt om dess kapitalvärde är positivt 
(Rodenstedt & Winther 2004).  

5.1.1 Scenario 1 
I det första scenariot där alla renoveringsarbeten inne i lägenheten utförs och införandet av 
nytt låssystem samt belysning i allmänna gångar installeras, räknade man på en hyreshöjning 
på 60 procent. I investeringskalkylen visade resultatet positiva värden varje år vilket tyder på 
en vinst (Belfrage 2008. 70). Dock är avkastningen på det egna kapitalet för lågt åren efter det 
tredje året i undersökningen, se tabell 4. För att investera kapital vill aktieägare få ut en av-
kastning som är större än låneräntan. Hur mycket större avkastningen ska vara än låneräntan 
beror på vilken risk ägaren är villig att ta. Ofta brukar jämförelser med avkastning på det egna 
kapitalet i liknande verksamheter utföras för att bedöma avkastningsnivån (Belfrage 2008. 
415). Baserat på Kungälvsbostäders finansiella styrkort där målet är satt att avkastning på eget 
kapital bör uppgå till sex procent anses därför värdena vara för låga. I investeringskalkylen 
uppfylls kravet de tre första åren, därefter sjunker det för varje år vilket leder till att avkast-
ningen på eget kapital år tio ligger på en procentsats på 4,31. Detta innebär att risken för stör-
ningar i den ekonomiska budgeten är större (Belfrage 2008. 70). Alltså blir projektet känsligt 
mot variation men lönsamt då kapitalvärdet för projekt är positivt och avkastningen är låg. Se 
tabell 4.  

5.1.2 Scenario 2 
I scenario två används en mer realistisk hyra baserat på intervjun som utfördes med Carl-Jo-
han Bergström, enhetschef på hyresgästföreningen dock utfördes samma upprustningsarbeten. 
Här visar måtten för resultatpåverkan ingen lönsamhet alls förutom år tio då resultatet blir ett 
positivt värde. Resterade data visar negativa värden, se tabell 5. Då nyckeltalen  för en resul-
taträkning är negativa eller visar för låga värden tyder det på en förlustaffär (Belfrage 2008. 
70, 416). Detta visar på att investeringen indikerar till en ren förlust fram till år tio. Notera att 
det inte är någon totalrenovering av bestånden som utförs utan i både scenario ett och scenario 
två beräknas endast arbeten inne i lägenheten och de sociala åtgärderna som valts att utföras, 
alltså låssystem och belysning. Sker endast en hyresökning på 35 procent kan en lönsamhet 
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uteslutas. Här är värdena negativa men inte i samma utsträckning som då en totalrenovering 
skall utföras. 

5.1.3 Scenario 3 & 4 
För en totalrenovering har två kalkyler utförts, se tabell 6 och 7. I dessa arbeten tillkommer 
upprustning av tak, fasad, nya hårdgjorda ytor, dränering och planteringar. Produktionskost-
naden är 25 000 kronor/kvadratmetern. Skillnaderna mellan dessa två undersökningar är hy-
resökningen som är 35 procent alternativt 60 procent. Resultaträkningen i båda undersökning-
arna tyder på att det inte blir lönsamt och att projekten är en ren förlustaffär då resultatet visar 
negativa värden och avkastningen på det egna kapitalet är för lågt. Eftersom resultatet är ett 
nyckeltal som speglar lönsamheten i ett projekt och avkastningen på det egna kapitalet som 
bedömer vad företag har åstadkommit med investeringen av kapitalet som är förlagt dras den 
slutsatsen (Belfrage 2008). Naturligtvis visar investeringskalkylen större negativa värden då 
beräkningarna sker med en hyresökning på 35 procent än när den är på 60 procent. 

I scenario 3 där hyran är på 1350 kronor/kvadratmetern och produktionskostnaden på 25 000 
kronor/kvadratmetern är avkastningen på det egna kapitalet mindre än låneräntan redan efter 
första året. Räntenivån räknas med i avkastningen eftersom avkastningen tyder på ett kapi-
talöverskott som ses som ett resultat från verksamheten (Belfrage 2008). Detta betyder alltså 
att avkastningen hade varit större om man inte hade investerat i något projekt överhuvudtaget. 
För att aktieägare ska vara villiga till att investera kapital i projekt vill man få ut en avkast-
ning som är större än låneräntan. Hur mycket större avkastningen ska vara än låneräntan beror 
på vilken risk ägaren är villig att ta (Belfrage 2008). Därav är intresset hos fastighetsägare för 
totalrenoveringar ur ett företagsekonomiskt perspektiv litet. Tecken på lönsamhet för totalre-
noveringar visas inte förrän efter en period längre än tio år, se tabell 6 och 7. 

5.2 Renoveringsbehov och tekniska krav  
Bostäderna är trots den dåliga affären i behov av renoveringar på grund av skärpta samhälls-
krav, sociala faktorer, behovet av marknadsanpassning och tekniska brister. Dessutom behö-
ver dagens invånare boenden då det är bostadsbrist. Samhället har alltså en ökad begäran av 
renoveringar (SABO 2009)(Byggfakta 2017). Samtidigt införs nya lagar och regler som bidrar 
till högre krav på bättre standard vilket försvårar fastighetsbolagens ställning. Det beror på att 
man inte längre kan utföra delar av arbetet utan renoveringarna blir omfattande (Helsing 
2016). Den första januari år 2012 trädde ändrade regler i Boverkets byggregler kraft (Bover-
ket 2011). Införandet av det nya regelverket innebär i princip att de tekniska egenskapskraven 
som gäller för nybyggnation även gäller för renovering (Helsing 2016).  

5.3 Hyra & byggindex 
Bruksvärdessystemet begränsar dessutom hyreshöjningarna som endast får utföras vid stan-
dardhöjande åtgärder. Detta begränsar företagens förmåga att ta ut den hyran som de är i be-
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hov av (Hyresnämnden 2017)(Boverket u.å.). Alltså finns det ett krav på ökad standard som 
ökar priserna samtidigt som intäkterna inte går att höja i den omfattning som behövs. Enligt 
Johan Ygdenheim, fastighetsförvaltningschef på Kungälvsbostäder finns en risk att detta 
komplexa problem kan leda till att företag blir tvungna att sälja delar av sitt bestånd för att 
kunna renovera det resterande. Dock är detta inte en lösning som är av stort intresse. Byggin-
dex för materialkostnader och byggnadskostnader ökade mellan år 2017 till år 2018 med 2.4 
procent respektive 1,6 procent (SABO 2018). Detta visar på att den avgörande faktorn för de 
höga produktionskostnaderna beror på högkonjukturen (Kungälvsbostäder 2018). 

Problemet är att man som investeringsbolag inte har råd att renovera, i längden blir det svårt 
att kunna lösa dagens renoveringsbehov samtidigt som hyran inte ska höjas för mycket. Idag 
har de flesta fastighetsbolag fastnat i denna typ av situation då man är i behov av pengar sam-
tidigt som man måste bygga utan att hyresgästerna blir missnöjda med hyran. Detta beror  på 
att företag som inte är vinstdrivande eller visar någon lönsamhet inte kan överleva på lång sikt 
(Belfrage 2008). 

5.4 Högkonjuktur 
Det som bidrar till att renoveringsarbeten är möjliga att utföra är att företag har ett varierat 
bestånd i alla åldrar. Företag med liten variation i antalet producerade lägenheter per år har 
inte lika stora problem med att renovera och bygga nytt i högkonjunkturer. Högkonjunkturen 
har bidragit till att man inte får någon lönsamhet i varken nyproduktion eller renoveringsarbe-
ten, säger Camilla Solbaken ekonomichef på Kungälvsbostäder. Bostäderna som är i bra skick 
och som byggdes innan år 2006 då högkonjunkturen började är de som bidrar till finansiering 
av projekt som inte är lönsamma såsom renoveringsprojekt. Detta då byggindex för material 
inte var lika högt (Statistikcentralen 2018). Hade exempelvis Kungälvsbostäder inte produce-
rat några bostäder från 1990-talet till år 2006 så hade man inte haft några intäkter som finan-
sierar för uppkomst av projekt som är nödvändiga att utföra men inte ger någon lönsamhet. 
Därav är den avgörande faktorn för fastighetsbolag med stora bestånd från miljonprogrammet 
att även har ett tillräckligt stort bestånd de övriga åren.  

5.5 Entreprenadform  
En faktor som bidrar till lägre produktionskostnader är att man inte utför samma arbeten flera 
gånger. Allmännyttiga bostadsbolag som Kungälvsbostäder utför sina projekt i totalentrepre-
nader men väljer trots det att utföra en egen liten projektering för att ha en större påverkan på 
slutprodukten, berättar Jonny Arvidsson projektledare på Kungälvsbostader. En totalentrepre-
nad innebär att entreprenören projekterar och utför arbetet (Aulin, Hansson, Landin, Olander, 
& Persson 2015). Detta tyder på att samma arbeten utförs flera gånger vilket ökar kostnader-
na.  
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5.6 Komponentavskrivningar 
Skall en  bedömning av vilka arbeten som driver kostnaderna utföras är komponentavskriv-
ningarna avgörande för en rättvis bild av kostnadsfördelningen av kapitaltillgångarna (SABO 
2012). Meningen med komponent avskrivningarna är att veta hur länge de olika delarna i en 
byggnad kan hålla (tidsmässigt) samt hur mycket de är värda (Drefeldt & Törning 2013). 
Komponenterna har olika nyttjandeperioder och ska med tiden bytas ut med olika tidsintervall 
(SABO 2012). Se tabell 1 där nyttjande perioden och anskaffningsvärdet redovisas för varje 
del. I tabellen ser man att det som kostar mest är inre ytskikt och vitvaror, därefter kommer 
stambytet. Dock får man en hyreshöjning för delar vid upprustning av ytskikt och vitvaror, då 
det är standardhöjande åtgärder. Skall fasad och tak kostnaderna också jämföras hamnar de på 
lägre kostnader än ytskikt, vitvaror och stambyte. Dock kostar upprustning av fasad mer än 
tak (SABO 2013). 
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6. DISKUSSION  
I studiens diskussion skall bland annat olika förutsättningar för en förbättrad studie, felkällor 
samt etiska och hållbarhets åtgärden diskuteras.  

Syftet med denna studie var att göra en lönsamhetsutredning av en byggnad från miljonpro-
grammet med hjälp av en investeringskalkyl, vilket uppfylldes. Avgränsningarna var att se 
lönsamheten ur ett företagsekonomiskt sätt utan att ta hänsyn till några skatter. Dessutom 
skulle man i studien utgå från Kungälvsbostäders styrkort där priser för investeringskalkylen 
ingick. Dock har bedömningen av renoveringsbehovet gjorts utifrån ett allmänt perspektiv för 
alla miljonprogramsbostäder. Tanken med studien var även att se hur hyressättningssystemet 
och totalentreprenörer påverkar resultatet av renoveringarna.  

Utifrån det resultat som visat sig från nulägesanalysen så blev inte renoveringsarbetet lönsamt 
då en totalrenovering gjordes. Indatan som användes var priser från anbud som Kungälvsbo-
städer tagit från tidigare renoveringsprojekt. Detta bidrar inte till en begränsning av studiens 
generalitet utan att man använt data som stämmer överens med dagens marknadspriser. Sedan 
för att utveckla studien lite mer gjordes intervjuer av hyresgästföreningen för att få en allt mer 
förståelse om hur hyresavtal fungerar mellan hyresvärdar och hyresgäster. Alltså har studien 
inte bara utgått från Kungälvsbostäders perspektiv gällande hyresregleringar. Det krävdes in-
formation från andra parter för att få en mer allmän bild av hur avtal för hyror fungerar.  

I investeringskalkylen står priserna för det största problemet för lönsamheten. De prisuppgif-
ter som använts för denna studie gäller “standardhus” som tidigare utförts av Kungälvsbostä-
der. Alltså är priserna inte helt anpassade till denna fastighet som studien berör. Eftersom pri-
serna inte tagits ut genom mängdning av byggnaden så har de inte varit exakt anpassade till 
fastigheten. Istället har priserna tagits ut genom en intervju av Jonny Arvidsson, projektledare 
på Kungälvs bostäder. Även om Arvidssons siffror är relevanta för renoveringar så finns det 
en del avrundningar som kan bidra till större felmarginaler. Detta skulle alltså kunna påverka 
de kostnader som uppstår i samband med studiens kalkyl. En lösning för att minska priserna 
skulle kunna vara att göra en mer exakt beräkning och utgå från just denna byggnad.  

Kalkyler som gjorts är anpassade till alla lägenheter i byggnaden. Alltså har man i denna stu-
die inte tagit kontakt med de hyresgäster som bor i lägenheterna. Istället har man antagit att 
alla hyresgäster vill ha alla de standardhöjande åtgärderna som erbjuds, så varje lägenhet re-
noveras på samma sätt. Det man skulle kunna göra för att få en mer verklighetsbaserad studie 
är att studera förutsättningarna och områdets framtida utveckling för att se ifall det krävs mer 
renovering. Dessutom skulle man kunna kommunicera med de hyresgäster som renoveringar-
na berör. Vissa hyresgäster kanske inte vill renovera dessa delar i sina bostäder. Det man skul-
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le kunna göra är en kommunikationsplan för att konstatera vilka de olika berörda hyresgäster-
na är. Med en mer lyckad kommunikation så kan hyresgästerna lättare förstå de åtgärder som 
ska planeras, därav kan man få mer specifik data på vad som ska renovera.  

I studien har man ansett att både badrum och kök är i behov av stambyte i alla lägenheter. 
Detta stämmer inte alltid med alla bestånd från miljonprogrammet. I vissa fall där man inte 
har separata stammar för badrum och kök är detta inte nödvändigt, utan här hade det räckt 
med renovation där stammen alltså är i antingen kök eller badrum.  

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv i nuläget är standardhöjande åtgärder inget att föredra på 
grund av dess kostnader. Men på grund av att man gör standardhöjande åtgärder så blir risken 
mindre för att drift- och underhållskostnader ska öka i framtiden. Detta kan i sin tur leda till 
en lönsamhet, men detta kräver flera år för att man ska kunna se positiva resultat. I studien har 
man utgått från just standardhöjningar på grund av att man vill se ifall hyreshöjningar hjälper 
till för lönsamheten. Något som är intressant är just hur detta påverkas av dagens hyressätt-
ningssystem. Fastighetsägarna kan inte höja hyrorna lika mycket idag vilket gör att intäkterna 
inte räcker till för att renoveringarna ska bli lönsamma. Detta är en del som påverkat denna 
studie. I kalkylen har man utgått från 35-60% ökning av hyrorna vilket inte hjälpt till för lön-
samheten. Anledningen till att man inte höjer hyran mer beror på hyresgästernas villighet att 
betala och att man som fastighetsägare inte kan höja hyran.  

För en hållbar utveckling har man i kalkylen räknat med sociala åtgärder som bidrar till en 
tryggare miljö i områden såsom Gula komarken där kriminaliteten och segregation är hög. För 
att renovationen ska vara långsiktigt hållbart är trygghets arbeten en förutsättning. Dessutom 
innebär renovationer som innefattar installation av moderna fönster,  sanering av PCB och 
Asbest samt LED, timer och närvarostyrd belysning till en bättre miljö. Detta då energiför-
brukningen är mindre och man åtgärdar problemen med miljöfarliga ämnen.  

Den största etiska frågan i denna studie är hyreshöjningarna. Idag har dessa renoveringar som 
innefattar höga hyreshöjningar genererat till att hyresgäster inte kan bo kvar. Allmännyttan 
har som uppgift att producera bostäder till alla samtidigt som kravet om affärsmässighet finns. 
I en stor del av miljonprograms bestånden är det många hyresgäster som lever på bidrag. Re-
novationerna av miljonprogramsbostäder är idag ett etiskt dilemma som lett till politiska frå-
gor. I studien har man tagit hänsyn till detta genom att till räkna med en allt för hög hyresök-
ning.  

För vidare studier skulle det vara intressant att se vad som händer efter att dessa typer renove-
ringar görs. Med hjälp av en kvantitativ studie skulle man kunna se ifall det sker en omflytt 
efter dessa renoveringar. Det man skulle kunna se är om det sker förändringar med vilka som 
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flyttar in och flyttar ut. Detta skulle även kunna kompletteras med intervjuer av hyresgäster 
för att få reda på deras åsikter kring hyresregleringen. Med hjälp av denna typ av undersök-
ning får man reda på anledningar till varför man flyttar ut eller bor kvar i bostäderna.  
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7. SLUTSATS 
Nedan skall forskningsfrågorna besvaras kort och en sammanställning av studien ske för att 
utforma en slutsats.  

För att kunna besvara frågeställningarna har en investeringskalkyl utförts som har lett fram till 
ett resultat som visar ifall det är lönsamt att renovera bostäder från miljonprogrammet. För 
totalrenovering blir det ingen lönsamhet i bestånd med upplåtelseformer av hyresrätter från 
miljonprogrammet, istället bidrar renoverings projekten till en ren förlustaffär. Problemet är 
att man idag befinner sig i en högkonjunktur där produktionskostnaderna ökar markan för var-
je år. Dessutom kan bostadsbolagen inte höja hyran till den nivå som behövs på grund av 
bruksvärdessystemet som styr hyresregleringen, men även hyresgästernas kapabilitet att beta-
la högre hyra.  

Idag är det många allmännyttiga bostadsföretag som står med ett stort bestånd från miljonpro-
grammet som behöver renoveras. Problemet är att det inte alltid finns den finansiella styrkan 
som erfodras. Införandet av Ändring av byggnad i plan och bygglagen (PBL) är en påverkan-
de faktor som bidrar till att renoveringarna blir mer kostsamma.  

De faktorer som hade bidragit till ett lönsamt renoveringsarbete skulle vara att öka hyran och 
sänka kostnaderna. Eftersom detta inte går blir det svårt för att renoveringen ska bli lönsam. 
Om det istället utförs renoveringsarbeten för behoven i lägenheterna samt de sociala åtgärder 
som bidrar till en långsiktigt hållbar renovering hade företagen fått ut en viss lönsamhet. Detta 
är åtgärden såsom införandet av låssystem och belysning i allmänna utrymmen . Lönsamheten 
grundas på att en hyresökningen på 60 procent sker. Dock är det inte en relevant eller före-
kommande ökning eftersom den brukar hamna runt 35 procent efter förhandlingar med hyres-
gästföreningen.  

Väljer företag att endast utföra de arbeten som är inne i lägenheterna och sociala åtgärder 
hade en ökad lönsamhet varit möjlig att nå. Dock är detta på kort sikt då behoven av upprust-
ning för tak och fasad inte försvinner, istället kommer drift och underhållsarbetet öka. Som 
tidigare nämnts ovan är totalrenoveringar en förlustaffär eftersom de icke standardhöjande 
åtgärderna bidrar till en förlust.  

Nyckel till att företag klarar att utföra totalrenoveringar i en stor mängd är att variationen av 
antalet producerade lägenheter per år är lite. Alltså gäller det att inte gör för mycket arbeten i 
varje lägenhet.  Är detta inte relevant för företaget så är lösningen att sälja delar av beståndet 
för att ha möjligheten till att renovera det resterande. Ifall företaget säljer delar av beståndet 
till andra företag får man in den summan av pengar som krävs för att renovera det viktigaste i 
lägenheterna.  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