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Sammanfattning 
 
Problemdiskussion: Att i ett bostadsföretag ta beslut om upprustningar av 
fastighetsbeståndet är en komplex process som innefattar ett stort antal 
avvägningar och bedömningar. Det krävs en analys över lönsamheten för 
upprustningsprojekten och en prioritering mellan projekten eftersom budgeten 
ofta begränsar antalet åtgärder som kan genomföras. Utöver detta kräver en 
upprustning ofta hyreshöjningar för att vara ekonomiskt försvarbar för 
företaget. Sådana hyreshöjningar är dock reglerade då det för de kommunala 
bostadsbolagen finns restriktioner från ett antal håll i form av lagregleringar, 
tillsyn från hyresnämnden och påtryckningar från hyresgästföreningen. 
Problemformulering: Utifrån problemdiskussionen har vi avgränsat vår 
problematik till att omfatta följande punkter: 

• Hur de kommunala bostadsföretagens beslutsprocess för upprustningar 
ser ut. 

• Hur prioriteringar för upprustningsprojekt görs och hur dessa 
rangordnas. 

• Hur restriktioner i form av lagregleringar samt hyresgästföreningens 
och hyresnämndens påverkan ser ut. 

Syfte: Uppsatsens syfte är att klarlägga hur beslut om upprustning tas i 
kommunala bostadsföretag samt vilka restriktioner som finns och hur dessa 
påverkar beslutsprocessen. 
Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod då ämnet är av sådan art att 
det krävs en djupare undersökning för att vi ska få svar på våra frågor. Vi har 
intervjuat tre kommunala bostadsföretag; Kopparstaden i Falun, ÖBO i 
Örebro och KBAB i Karlstad och de personer vi pratat med har suttit på 
mellanchefsnivå och haft ansvar för upprustningssamordning. Kriterierna vi 
hade för val av respondenter var att företaget skulle vara kommunalt och ha 
sin verksamhet i en kommun med positiv invånarutveckling. Utifrån 
problemformuleringen och syftet delade vi in undersökningen i tre delar som 
vi samlat kunskap om utifrån relevant litteratur. De tre delarna är: processen, 
prioriteringar och restriktioner. 
Slutsatser: Efter att ha genomfört vår undersökning kan vi dra slutsatsen att 
processen ser liknande ut för samtliga tre företag. Organisationen ser ut på så 
sätt att besluten tas på mellanchefsnivå vilka inhämtar informationen inifrån 
företaget, främst från bovärdar och teknisk personal som jobbar nära 
fastigheterna och tydligt ser behoven. Företagen har system för att ha översikt 
över fastigheternas status där behov sätts i ett tidsperspektiv när dessa behöver 
åtgärdas. Detta system ligger till grund för prioriteringar projekt emellan, dock 
görs alltid en bedömning situation till situation där flertalet aspekter tas med, 
bland annat det ekonomiska läget för företaget samt företagets värderingar. 
Gällande restriktionerna från hyresnämnden och hyresgästföreningen har vi 
dragit slutsatsen att samarbetet mellan företagen och dessa institutioner 
knappast uppfattas som restriktioner från företagens håll, utan snarare som ett 
gott samarbete. Hyresgästföreningen ställer sig oftast positiv till upprustningar 
och de efterföljande hyreshöjningarna. Vidare är fall som går upp i 
hyresnämnden ytterst ovanliga. 
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1  Inledning 

 
I detta kapitel ger vi läsaren en bakgrund till vårt uppsatsämne samt en 
problemdiskussion, detta mynnar ut i en problemformulering och ett syfte för 
undersökningen. 
 

1.1  Bakgrund 

Under 1990-talet hade många bostadsföretag ekonomiska svårigheter på 
grund av hög vakans. Det omfattande byggandet under slutet av 1980-talet 
och en bit in på 1990-talet följdes av en realräntechock som satte företagen i 
en snäv sits. Förutsättningarna blev sämre när det gällde att möta det löpande 
underhållsbehovet men också att planera för mer omfattande åtgärder. 
Eftersatt underhåll får ett antal negativa konsekvenser som påverkar både 
företaget, de boende och samhället i stort. Företaget påverkas på så sätt att 
ett eftersatt underhåll ofta leder till en bristfällig ekonomi. Akuta reparationer 
istället för övervägda och planerade insatser leder dessutom i teorin, i det 
svenska bruksvärdessystemet, till att hyresnivåerna drivs upp. När skicket inte 
upprätthålls ökar behovet av reparationer och kan på sikt innebära en 
minskning av fastigheternas värde. Hyresgästerna drabbas i sin tur på så sätt 
att de får ett sämre boendeklimat där exempelvis hissar inte fungerar, 
vattenläckor uppstår och byggnaden har slitna ventilationssystem. Slutligen 
påverkas samhället negativt då en sämre boendekvalitet ökar segregationen 
samt minskar attraktiviteten. Följden av detta blir att orter med 
bostadsöverskott får ännu svårare att locka till inflyttning trots goda 
förutsättningar vad gäller jobb och levnadsmiljö i övrigt (Boverket, 2003). 
 
Kartläggningar som Boverket genomfört visar på ett stort underhållsbehov 
för landets lägenheter då rekordårens fastigheter, byggda 1961-1975, har 
kommit upp i en ålder då installationer och tekniska system av erfarenhet 
måste bytas ut. Det bedöms att underhållstakten behöver tredubblas i 
jämförelse med början av 2000-talet för att husens skick ska uppnå dagens 
standardnivå (Boverket, 2003). Detta innebär att bostadsföretagen måste göra 
en omprioritering av budgeten. Som alltid när ett behov upptäcks och ska 
åtgärdas krävs att en avvägning görs mellan vilka poster i budgeten som ska 
ge vika för det aktuella behovet, i det här fallet upprustningen. Skicket på 
fastighetsbeståndet skiljer sig betydande bostadsföretag emellan, då arbetet 
med upprustningarna har kommit olika långt på grund av en rad faktorer, 
likaså kan vägen fram till besluten också variera. Beslutsprocessen kan vara 
alltifrån en dynamisk process där varje situation blir bedömd var för sig 
utifrån de konsekvenser som identifierats till att beslutfattaren följer gamla 
vanor och tar beslut per automatik. Hur besluten tas är ofta beroende av hur 
organisationen är uppbyggd, vilka som är inblandade i besluten och hur 
kulturen inom företaget ser ut. Samma typ av beslut kan fattas på olika nivåer 
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och med olika underlag och detta kan då påverka utgången i olika riktningar 
men kan även i slutändan leda till samma resultat. Dock finns en tendens att 
människor efterliknar varandra vilket gör att företag har liknande arbetssätt. 
Likheterna kan förklaras som alltifrån medvetna strategier till ett omedvetet 
beteende. Det som tas upp i denna uppsats är hur processen ser ut i 
kommunala bostadsföretag när beslut ska fattas om upprustningar och på 
vilka punkter dessa företag gör lika respektive skiljer sig åt. 

1.2  Problemdiskussion 

I många av Sveriges kommuner råder det idag bostadsbrist. Vi har uppmärk-
sammat att detta fått konsekvensen att bostadsföretagen inte har samma 
press på sig att hålla lägenheterna i bästa skick, då lägenheterna ändå kommer 
bli uthyrda. En upprustning kräver ofta hyreshöjningar för att den ska bli 
ekonomiskt försvarbar för företaget och i och med att konkurrens sker med 
hjälp av hyresnivåer är detta en av orsakerna till att renoveringar inte sker. 
Denna aspekt får dock inte samma betydelse där bostadsbrist råder, då en 
upprustning samt hyreshöjning med största sannolikhet inte skulle leda till 
vakanser. Bostadsbristen ger hyresgästerna inget annat val än att acceptera 
höjningen. De hyreshöjningar som kommer till följd av en upprustning är 
dock reglerade då det för de kommunala fastighetsföretagen finns 
restriktioner från flera håll gällande hur budgeten fördelas och förändringar 
sker. Dessa restriktioner kommer både inifrån företaget men även utifrån, till 
exempel genom lagregleringar samt från hyresnämnden och 
hyresgästföreningen. Vi har valt att undersöka just kommunala 
fastighetsföretag då vi vill ta reda på hur dessa restriktioner ser ut. 
Hyresgästföreningen har en betydande roll i den bakomliggande processen 
för upprustningar och då de främst begränsar hyreshöjningar finns en risk för 
att fastighetsföretagen inte genomför nödvändiga upprustningar på grund av 
att den tillåtna hyreshöjningen inte täcker kostnaderna för dessa. 
 
I ett beslut om upprustning sker alltid en avvägning mellan olika projekt men 
också ifall projektet över huvud taget ska genomföras eller avstås ifrån. Vilka 
projekt som beslutas genomföras kan skilja sig mellan företag men kan också 
se ut på liknande sätt beroende på vilka regler, både skrivna och oskrivna, 
samt normer som råder inom företaget. Diskussioner förs om i vilket 
tidsperspektiv ett projekt ska genomföras. Faktorer som påverkar dessa 
beslut är bland annat det ekonomiska läget inom företaget och om nyttan av 
en upprustning är större i nuläget än om det skjuts in i framtiden. 
Avvägningar görs även mellan antalet projekt som ska genomföras utifrån 
det utrymme som budgeten ger och om företaget ska välja att satsa på ett 
fåtal större projekt eller flertalet mindre.  
 
För att reda ut dessa faktorer krävs att vi undersöker hur hela processen från 
tanke till handling går till för de kommunala bostadsföretagen. 
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1.3  Problemformulering 

Utifrån bakgrunden och problemdiskussionen har vi avgränsat vår 
problematik till att undersöka följande punkter: 

• Hur de kommunala bostadsföretagens beslutsprocess för 
upprustningar ser ut. 

• Hur prioriteringar för upprustningsprojekt görs och hur dessa 
rangordnas.  

• Hur restriktioner i form av lagregleringar samt hyresgästföreningens 
och hyresnämndens påverkan ser ut. 

1.4  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att klarlägga hur beslut om upprustning tas i 
kommunala bostadsföretag, hur prioriteringar görs samt vilka restriktioner 
som finns och hur dessa påverkar beslutsprocessen. 
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2  Metod 

 
I detta kapitel tar vi upp genomförandet av vår undersökning och varför vi valt kvalitativ 
metod som verktyg. Vi diskuterar för- och nackdelar med vår undersökning och 
tillförlitligheten i resultatet. 
 

2.1  Val av respondenter 

Vi har i vår undersökning valt att ta kontakt med tre kommunala 
bostadsföretag. Vi insåg ganska snart att undersökningen krävde personliga 
intervjuer och detta medför vissa begränsningar i antalet respondenter. Vi 
valde dels företag i vår närhet, Karlstad och Örebro, samt ett företag från en 
av våra hemkommuner, Falun. Inledningsvis kontaktades även Stångåstaden i 
Linköping med en förfrågan om intervju, företaget valde dock att inte ställa 
upp i undersökningen. De kriterier vi utgick från var att bostadsföretaget 
skulle vara kommunalt och att det skulle verka i en kommun med positiv 
befolkningsutveckling. Gemensamt för kommunerna är även att de har 
antingen en högskola eller ett universitet på orten vilket vi resonerar borde ha 
en positiv inverkan på befolkningsutvecklingen. Anledningen till att vi valt 
dessa kriterier var att vi ville begränsa vårt undersökningsområde till att 
enbart behandla kommunala företag då dessa har samma förutsättningar för 
sina verksamheter vid bland annat hyressättningar. Företagen möter, till 
skillnad från privata bostadsföretag, samma restriktioner och lagregleringar 
vilket underlättar vårt arbete med att analysera resultatet av intervjuerna. Vi 
ville även att kommunerna skulle ha en positiv utveckling eftersom ett 
ökande invånarantal leder till en välmående marknad där företagen har 
möjlighet att utveckla sitt fastighetsbestånd. Ett positivt inflyttningsnetto 
leder ofta till viss bostadsbrist vilket gör att företagen inte möter samma krav 
från hyresgästerna för att få lägenheterna uthyrda. Detta gör att vi kan 
undersöka om benägenheten att upprusta påverkas av en låg vakansgrad och 
i så fall hur. 

2.1.1  Kommentar om respondenter i teoriavsnittet 

Till teoridelen av vår uppsats har vi valt att genomföra två intervjuer med 
representanter från hyresgästföreningen. Anledningen till att vi placerat 
intervjuerna i teoriavsnittet är att den fakta som presenteras ej gick att finna 
på annat sätt än genom intervjuer. 

2.2  Kvalitativ metod 

Vi har valt att genomföra undersökningen med en kvalitativ metod då ämnet 
är av sådan art att det krävs en djupare undersökning för att vi ska få svar på 
våra frågor. Den kvalitativa metoden utgår enligt Eneroth (1994) från en 
verklig företeelse som forskaren vill veta mer och skaffa sig ett begrepp om. 
För den kvalitativa metoden är urvalet av respondenter mycket viktigt, då det 
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ofta är begränsat. Eneroth menar vidare att urvalet måste få så stor bredd 
som möjligt och att undersökaren aktivt ska välja respondenter med stora 
olikheter för att urvalet ska bli representativt. Urvalet blir trots detta ändå 
individuellt för varje enskild kvalitativ undersökning och det är viktigt att 
anpassa valen man gör till den specifika frågan. 
 
Något som bör diskuteras vid en kvalitativ undersökning är trovärdigheten av 
undersökningens resultat. Nylén (2005) menar att presentationen och 
empirins omfattning är av yttersta vikt och att fylliga och detaljrika 
beskrivningar av hur undersökningen samt analysen gjorts gör det möjligt för 
läsaren att bedöma resultatet. Eneroth (1994) för ett liknande resonemang då 
han menar att forskare som gör liknande undersökningar sannolikt inte 
kommer få samma svar, dock är det viktigt att resultaten är så pass tydliga att 
läsaren kan förstå grunden till dessa. För vår undersökning bedömer vi 
trovärdigheten som god då vi varit tydliga med att redovisa hur vi gått till 
väga och hur vi resonerat kring det sätt som empirin presenteras på och hur 
det sedan analyserats och tolkats. 
 
Andra frågor som bör diskuteras vid en kvalitativ undersökning rör 
giltigheten och tillförlitligheten av resultatet. Jacobsen (2002) menar att 
forskaren bör ställa sig frågorna om han fått fatt i det han ville ha samt om 
han kan lita på de data som samlats in. Vi bedömer vår undersökning som 
rättvisande då vi varit tydliga med de frågor vi haft och fokuserat 
undersökningen till dessa. Frågan om vi kan lita på de data vi samlat in kan 
diskuteras då vi endast intervjuat en person per företag och svaren på så vis 
endast är dessa individers uppfattning av verkligheten. Ämnet för vår uppsats 
är dock relativt konkret och fritt från enskilda värderingar, vilket gör att vi 
bedömer de svar vi fått som tillförlitliga. 

2.2.1  Generalisering av kvalitativa fallstudier 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att en svaghet med att använda sig av 
kvalitativa fallstudier istället för kvantitativa är att en generalisering av 
kvalitativa resultat kan ifrågasättas. Vidare påvisar de att antalet respondenter 
vid en kvalitativ fallstudie är begränsade vilket gör att en generalisering av 
resultaten kan ge en skev helhetsbild. Vi anser, i linje med denna diskussion, 
att en generalisering av vårt resultat i stort inte är passande då vår studie är så 
pass begränsad att vissa likheter och mönster med stor sannolikhet är 
beroende av slumpen. Dock är det område vi ska undersöka reglerat av lagar 
vilket gör att likheter beroende på dessa regleringar troligtvis är gällande för 
kommunala bostadsföretag över lag. 

2.3  Intervju som metod 

Andersson (1994) menar att fördelen med en muntlig metod istället för en 
skriftlig är att man på ett enkelt sätt kan knyta en god kontakt med den 
utfrågade och att intervjuaren har möjlighet att omformulera och förklara 
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innebörden av frågorna. Det ges också en möjlighet att ställa följdfrågor 
baserade på det individuella svaret som respondenten ger, vilket inte finns 
utrymme för vid en enkätundersökning. Vid val av metod måste intervjuaren 
bestämma sig för om han vill ha ytliga eller djupa svar. Ytlig information är 
ofta av faktakaraktär vilket kräver relativt enkla och mindre omfattande 
frågor, vilket gör att en enkätundersökning är mer passande än en intervju. 
Önskas däremot en mer svårtillgänglig och djupgående information, som i 
vårt fall, lämpar sig en intervju bäst. Nästa val var ett bestämma sig för om vi 
skulle utföra personliga intervjuer eller om vi istället ville satsa på 
telefonintervjuer. Handlar det om en okomplicerad intervju, där faktafrågor 
söks snarare än utförliga djupgående svar, är telefonintervju ett enkelt sätt att 
göra undersökningen på. Det är tids- och kostnadsbesparande, men däremot 
missas viktiga aspekter såsom kroppsspråk och ansiktsuttryck (Andersson 
1994). Då vi endast valt ut tre kommunala företag anser vi att det är viktigt 
för oss att få en personlig kontakt med dessa för att få ut mesta möjliga av 
undersökningen. Vi upplever det enklare att både ställa frågor och förklara 
samt lyssna och förstå i ett personligt möte. 

2.3.1  Öppna och bundna frågor 

Vid en intervju kan intervjuaren använda sig av två olika intervjutekniker, 
öppna eller bundna frågor. Öppna frågor innebär att man ställer frågor som 
varje försöksperson har möjlighet att besvara olika och svaren kan därför bli 
precis lika många och varierande som antalet intervjuer som genomförs. 
Bundna frågor innebär att svaren redan är förproducerade, vilket betyder att 
försökspersonen är begränsad till x antal svar och metoden ger därför mindre 
data att tolka. En fördel med att använda sig av öppna frågor vid en intervju 
är att intervjuaren inte begränsar försökspersonen med redan förutbestämda 
svar, utan utrymme lämnas för att få ett så utförligt och nyanserat svar som 
möjligt. Nackdelen med denna metod är dock att den är tidskrävande och att 
svaren som getts kan vara besvärliga att analysera och tolka. Bundna frågor 
kan vara bra att använda sig av då det krävs mindre efterarbete att analysera 
och tolka dessa svar, men däremot är det av största vikt att förarbetet är väl 
genomfört och att frågorna och svaren är konstruerade på så sätt att varje 
möjligt svarsalternativ täcks (Andersson 1994). Eftersom vi gör den typen av 
undersökning då vi begränsat antalet intervjuer för att istället kunna gå mer in 
på djupet med de företag vi valt så är det naturliga valet för oss att använda 
oss av öppna frågor. Det ger oss möjligheten att använda oss av utvecklande 
följdfrågor och eftersom alla företag har olika sätt att budgetera och 
förhandla anser vi det viktigt att tillåta företagen att få uttrycka sig ordentligt 
utan förtrycka svarsalternativ. 

2.3.2  Våra intervjuer 

Vi försökte att få till personliga intervjuer med företagen, men på grund av 
tidsscheman som inte gick ihop blev en intervju utförd per telefon. De andra 
två intervjuerna blev dock som planerat utförda genom personliga möten. Vi 
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upplevde samtliga intervjuer som lyckade och vi har fått svar med god 
kvalitet på de frågor vi ställt. De personer vi intervjuat har haft ansvar för 
upprustningssamordning och vi bedömer de som rätt källor för den typen av 
frågor vi ställt. Vi delade upp intervjuerna på så vis att två gjordes enskilt och 
den sista, med KBAB, gjordes av oss tillsammans. Med tanke på detta 
upplägg utformade vi en intervjuguide med våra frågor samt kommentarer 
om vad vi var ute efter för sorts svar så att intervjuerna skulle skilja sig så lite 
åt som möjligt. Detta fungerade bra och det har varit ett relativt enkelt jobb 
att sammanställa de svar vi fått. 

2.4  Analysprocessen 

När en kvalitativ undersökning ska analyseras har Jacobsen (2002) delat upp 
processen i tre delar; beskrivning, systematisering och kategorisering samt 
kombination. Beskrivningen ska vara så detaljrik som möjligt, utan egna 
tolkningar som färgar materialet. Systematisering och kategorisering görs 
sedan för att det ska vara möjligt att få en överblick av materialet och en viss 
sållning och förenkling av informationen genomförs då. Slutligen sker en 
kombinationsfas där forskaren tolkar data och letar efter ordningar och 
orsaker. Vi har genomfört vår analys genom att vi först transkriberade 
intervjuerna och sedan skrev om de intervjuades formuleringar och 
systematiserade dessa så att de svar vi fått blev tydliga. Vi har redovisat dessa 
genom att sammanställa de tre intervjuades svar under en och samma fråga 
så att det blir enkelt att jämföra deras diskussioner och få en ordentlig 
överblick över de svar vi fått. Vi har gjort en viss reduktion av det material vi 
samlat in, vilket enligt Jacobsen (2002) inte är något man varken kan eller bör 
undvika i en kvalitativ undersökning. Det empiriska materialet vi redovisar är 
således en sammanställning av det vi bedömer som kärnan i de svar de 
intervjuade personerna gett. Vad gäller tolkningen har vi sedan letat likheter 
och skillnader mellan hur de intervjuade diskuterat. 
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3  Teori & referensram 

 
Utifrån vårt syfte (1.4) har vi delat in undersökningen i tre områden: processen, 
prioriteringar och restriktioner. Indelningen baseras på de faktorer vi anser betydande för 
beslutsprocessen och syftar till att ge uppsatsen en röd tråd. I detta kapitel följer teori och 
referensram kopplat till dessa områden. 
 

3.1  Processen 

Vi har här valt Mintzbergs teori för att beskriva organisationsstrukturer, detta 
för att kunna analysera hur de tre företagen valt att bygga upp sina 
organisationer. Vidare beskriver vi hur March ser på beslutsprocesser i 
organisationer för att kunna identifiera likheter och olikheter i hur företagen 
fattar sina upprustningsbeslut. 

3.1.1  Organisationsstrukturer 

Mintzberg (1993) beskriver en organisations struktur utifrån fem 
grundläggande delar. Organisationer består enligt denna modell av en 
operativ kärna (operating core) där det arbete för att uppfylla organisationens 
syfte utförs, till exempel bovärdar i bostadsföretag. Ovanför den operativa 
kärnan befinner sig mellanchefer (middle line) där huvudansvaret är att 
samordna och övervaka produktionen. Högst upp i den organisatoriska 
hierarkin finns den strategiska ledningen (strategic apex) där VD och 
styrelsen ingår. Dessa har det yttersta ansvaret och som sätter mål och syfte 
för organisationen med fokus på den yttre omgivningen. Utanpå dessa tre 
delar som ingår i kärnverksamheten finns stöddelar i form av dels en 
teknostruktur (technostructure) och dels en stöd- och serviceenhet (support 
staff). Teknostrukturen tillkommer när en organisation växer och kräver 
starkare rutiner, uppgiften för denna del blir då att underlätta effektivitet med 
hjälp av internutbildningar och styrning av processerna. Stöd- och 
serviceenheten består slutligen av de som ger service till olika delar av 
organisationen, till exempel städning, matsal, reception osv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Mintzberg, 1993) 
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Utifrån dessa fem delar har Mintzberg sedan identifierat fem olika 
organisationsstrukturer; enkel struktur, maskinbyråkrati, professionell byrå-
krati, divisionaliserad form och adhokrati. Den enkla strukturen är vanligast 
bland små organisationer och innebär att det är den strategiska ledningen 
som styr produktionen genom direkt ledning till den operativa kärnan. 
Maskinbyråkrati förekommer främst bland tillverkande företag och utmärks 
av starkt definierade arbetsmoment vilket kräver en specialiserad operativ 
kärna och därmed en stark och framträdande teknostruktur. I den 
professionella byråkratin framträder istället den operativa kärnan med 
utvecklade kunskaper och färdigheter, som till exempel på sjukhus och 
skolor. Divisionaliserad form innebär att organisationen blir uppdelad i olika 
resultatenheter som agerar relativt självständigt med decentraliserat ansvar. 
Slutligen finns formen adhokrati som är organisk, i den betydelsen att 
organisationen är anpassningsbar. I likhet med den professionella byråkratin 
har den operativa kärnan stor kunskap men istället för fokus på 
standardisering är det istället innovation som är högt värderat. 

3.1.2  Beslutsprocessen i organisationer 

Följande avsnitt bygger på Marchs teorier kring beslutsfattande. Dessa teorier 
finns återgivna i Organizational Decision Making (Shapira, 2002). March delar in 
teorierna kring hur beslut tas i två kategorier utifrån att beslut kan tas genom 
en begränsad rationalitet eller baserat på regler. 

3.1.2.1  Begränsat rationella beslut 

Den rationella teorin utgår från att beslutsfattande är baserat på fyra faktorer: 
 

1. Beslutsfattaren har information om alternativen. 
2. Beslutsfattaren har information om konsekvenserna. 
3. Beslutsfattaren har en konsekvent rangordning utifrån klara värderingar. 
4. Beslutsfattaren har en beslutsregel vid val mellan alternativ. 

 
I sin renaste form antar modellen att samtliga alternativ och sannolikheten 
för alternativens utfall är kända. Beslutet baseras sedan på regeln att det 
alternativ med högst förväntat värde ska väljas. Rationaliteten däremot har i 
en komplex beslutsprocess ett antal begränsningar som komplicerar 
modellen och gör att det handlar om ”begränsad rationalitet”. 
 
Osäkerhet 
Osäkerhet är en av komplikationerna för den rationella teorin, vilket kan 
delas in i informations- och beräkningsosäkerhet. 
 
Informationsosäkerheten handlar om den grad av information beslutsfattaren 
har. För att tillgodogöra sig information krävs ett aktivt inhämtande samt 
uppmärksamhet och detta kan variera från situation till situation och även 
mellan individer. Hur mycket information individen är motiverad att inhämta 
kan förklaras utifrån förhållandet mellan mål och prestation. Så länge 
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prestationen överstiger målet kommer sökandet för nya alternativ vara liten, 
medan det tvärtom kommer ske frekvent sökande om målet inte uppnås. 
 
Beräkningsosäkerheten innebär att beslutsfattare tenderar att förenkla 
komplexa situationer utefter deras egen intagningsförmåga. Detta gör att alla 
variabler kanske inte kommer med i underlaget för beslutet. 
 
Tvetydighet 
En annan komplikation som påverkar graden av rationalitet i besluten är att 
beslutsfattare ofta är tvetydiga. Det förekommer i många fall inkonsekvens i 
hur olika faktorer värderas i beslutssituationer, att situationer utvärderas 
utifrån skilda förutsättningar. Ofta är individer medvetna om att vissa av 
deras värderingar står i konflikt med andra, men de är ändå inte villiga att 
åtgärda sådana motsägelser. 
 
Riskvärdering 
Rationaliteten i beslutsfattande påverkas slutligen också av hur stor risk 
beslutsfattaren tar, vilket i högsta grad varierar mellan individer. Denna 
variation påverkas för det första av hur stor risken uppfattas av individen, för 
det andra av individens riskbenägenhet som varierar dels från individ till 
individ men även vilken typ av situation det rör sig om och ifall det är 
förknippat med framgång eller misslyckande. Slutligen påverkas risktagandet 
även av individens uppfattning om tillförlitligheten av organisationens arbete; 
hur kommunikation, samarbete, ansvarstaganden och så vidare fungerar. 
Brister organisationen till exempel i kompetens och förtroende tenderar 
risktagandet att öka, medan erfarenhet och social kontroll ökar 
tillförlitligheten och således också minskar risktagandet. 

3.1.2.2  Regelbaserade beslut 

I de allra flesta organisationer följer människor regler, detta är standarder och 
normer som uppkommer i sociala sammanhang där människor interagerar 
med varandra. Till skillnad från att konsekvenser värderas i den rationella 
beslutsteorin tas besluten istället utifrån vad beslutsfattaren bedömer som 
lämpligt enligt tradition och norm. 
 
Enligt denna teori delar beslutfattaren in situationer i olika kategorier som är 
associerade med olika identiteter och regler. Beslutsfattaren har dessutom en 
uppfattning om sin egen identitet och kan frammanna olika 
personlighetsdrag i olika situationer, ett enkelt exempel är att den privata 
personligheten ofta skiljer sig från den professionella. När ett beslut ska tas 
agerar beslutsfattaren slutligen utifrån vad han anser lämpligt utifrån den 
situation som uppfattas och den identitet han anser sig själv ha. 
 
Detta beteende utgår inte ifrån någon beräkning av konsekvenser eller 
subjektiva värderingar utan från regler, rutiner, vanor och roller. 
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Hur regler uppkommer 
Det finns fyra olika processer som förklarar hur regler uppkommer inom 
organisationer. 
 

1. Överenskommelser mellan rationella parter som kommer överens om 
hur vissa situationer ska bli hanterade. 
2. Lärdom genom erfarenhet där regler blir utformade utifrån feedback 
från omgivningen. 
3. Beslutsfattare kopierar varandra, vilket gör att normer och standarder i 
olika branscher blir utformade, exempelvis god branschsed. 
4. Utvecklade regler som funnits under en lång tid. Dessa är ofta allmänt 
accepterade på grund av att de anses framgångsrika då de överlevt med 
tiden. 

 
Det förekommer ofta situationer där flera regler är tillämpliga, och det finns 
dessutom regler som kan tolkas på fler än ett sätt. Beslutsfattaren påverkas 
vid sådana bedömningar av vilka resurser som står till förfogande och vilken 
kompetens beslutsfattaren själv har (Shapira, 2002). 

3.2  Prioriteringar 

På området prioriteringar tar vi upp hur företagen tar beslut om projekt ska 
genomföras eller inte och hur de väljer ut vilka projekt som ska genomföras. 
Vi beskriver i den här delen teorin om isomorfism för att kunna analysera 
likheter i de sätt företagen agerar på. Vidare beskriver vi de faktorer som 
påverkar vid den avvägning som görs i beslutsprocessen. 

3.2.1  Isomorfism 

DiMaggio och Powell (1983) definierar isomorfism som en tvingande kraft 
från de ledande företagen mot de mindre företagen som befinner sig i samma 
bransch. Isomorfism är en förklaring till varför många företags 
organisationer liknar varandra, och hur det kommer sig att en förändring 
inom en organisation kan komma som en följd av en tvingande påtryckning 
utifrån. Isomorfism kan delas in i två kategorier, konkurrerande och 
institutionell. DiMaggio och Powell menar att organisationer inte enbart 
konkurrerar om resurser och kunder, utan även om politiskt makt och 
institutionell rättmätighet samt ekonomisk och social styrka. De har även 
definierat tre mekanismer till institutionell förändring i organisationer: 
 

• Tvingande isomorfism: De mindre företagen tvingas av de större 
företagen att efterlikna deras arbete och förändra sina organisationer. 
Tvånget kan även komma från politiker eller från samhället i sig. 

• Imiterande isomorfism: En osäkerhet inom en organisation gör att de 
eftersträvar att efterlikna en annan organisation som ter sig lyckad på 
marknaden för att göra sitt eget arbete legitimt. 
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• Normativ isomorfism: Innebär att människor med liknande 
akademiska bakgrund tenderar att i arbetslivet utföra sina 
arbetssysslor på liknande sätt och fatta liknande beslut i svårhanterliga 
situationer. Normer skapas under en utbildning och förs sedan vidare 
in i organisationen. 

Vidare identifierar DiMaggio och Powell olika faktorer som gör att en 
organisation är mer trolig att efterlikna en annan. De menar till exempel att ju 
mer en organisation är beroende av en annan desto större är chanserna att de 
i slutändan kommer ha två liknande uppbyggda organisationer. En 
organisation som befinner sig i ett osäkert läge har även den en större 
tendens att efterlikna en organisation som den finner framgångsrik. Om en 
organisation sätter stort värde på en akademisk bakgrund hos sina anställda 
råder det en större chans att den organisationen kommer efterlikna en annan 
med liknande akademiska värderingar. 

3.2.2  Faktorer vid beslut om upprustning 

När beslut tas om upprustningar påverkas detta av en rad faktorer. Det 
handlar främst om ekonomiska aspekter, där det bedöms vad det finns 
utrymme för i budgeten och vilka projekt som är lönsamma att genomföra 
eller inte. Här spelar ekonomiska värderingsmodeller en stor roll där 
alternativ ställs mot varandra och analyseras utifrån kostnader och intäkter 
(Brealey, Myers & Marcus, 2009). Utöver de ekonomiska aspekterna spelar 
även företagets affärsvision en roll då beslut ska tas om upprustningar. Ligger 
projekt i linje med den profil som företaget anser sig ha är det större 
sannolikhet att projektet kommer att genomföras än om det avviker från det 
som generellt sett satsas på (Kotler & Armstrong, 2008). Ett exempel på 
detta kan vara att ett företag är energiprofilerat och väljer mellan att bygga ett 
område standardiserade fastigheter mot att bygga ett område med 
energieffektiva fastigheter. Att satsa mer pengar på det energieffektiviserade 
alternativet kan då vara motiverat med affärsvisionen i åtanke. Den bild 
företaget vill skapa av sig själv på marknaden påverkar alltså besluten i allra 
högsta grad. Dessa två övergripande områden som påverkar 
upprustningsbesluten, värderingsmodeller och affärsvisioner, har vi valt att 
inte utveckla vidare. En tydlig ekonomisk faktor som vi dock valt att beskriva 
teoretiskt är om upprustningen möjliggör en hyreshöjning eller inte. 
 
När en upprustning sker kan det innebära en höjning av bruksvärdet, vilket i 
sin tur leder till en ökad hyra. Hur högt bruksvärdet värderas beror på ett 
antal olika faktorer, men en stor del baseras på reparationsstandarden i 
lägenheten vilket i sin tur grundas på det allmänna skicket i lägenheten och 
hur stort behovet av en reparation är. Om en tillräckligt omfattande 
upprustning sker kommer detta påverka bruksvärdet, medan till exempel en 
omtapetsering av ett rum inte kommer ha någon relevant inverkan. Ett 
eftersatt underhåll kan i sin tur påverka bruksvärdet negativt, dock handlar 
det då om ett sådant slitage som inte anses normalt. En hyresvärd kan utföra 
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standardhöjande åtgärder utan att få införa en hyreshöjning på grund av att 
hyressättningen ändå är reglerad och beroende av en rad andra faktorer än 
just standarden (Hyresnämnden, 2008, A). På grund av att en upprustning 
inte alltid innebär en ökning av hyran väljer många hyresvärdar att skjuta upp 
upprustningar och renoveringar tills behovet är så pass stort att en 
upprustning är oundviklig. I det läget innebär det nästan alltid en 
hyreshöjning, vilket motiverar till att genomföra upprustningen (SOU 
2004:91). 

3.3  Restriktioner 

Under denna del redogör vi för de lagregleringar som finns vad gäller 
fastigheters skick och vi klargör även vilken roll hyresnämnden kan ha när 
meningsskiljaktigheter uppstår mellan hyresvärd och hyresgäst. Vi går sedan 
in på hur en hyressättning går till och hyresgästföreningens roll i 
upprustningssituationer där intervjuer har gjorts med två representanter från 
hyresgästföreningen. 

3.3.1  Lagregleringar för fastigheters skick 

Att upprätthålla fastigheters egenskaper är lagreglerat till viss mån, främst vad 
gäller det yttre skicket. Reglerna finns i Plan- och bygglag (SFS 1987:10) 
(PBL) samt Lag (SFS 1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, 
m.m. (BVL). Om underhållet inte sköts så att regelverkets krav upprätthålls 
har byggnadsnämnden i den aktuella kommunen möjlighet att ingripa 
(Boverket, 2009, A). 
 
PBL 3 kap 13 § 1 st. säger: 

”Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall 
anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens 
karaktär.” 

BVL 2 § 1 st. säger: 
”Byggnadsverk som uppförs eller ändras skall, under förutsättning av 
normalt underhåll, under en ekonomiskt rimlig livslängd uppfylla 
väsentliga tekniska egenskapskrav i fråga om 1. bärförmåga, stadga 
och beständighet, 2. säkerhet i händelse av brand, 3. skydd med 
hänsyn till hygien, hälsa och miljö, 4. säkerhet vid användning, 5. 
skydd mot buller, 6. energihushållning och värmeisolering, 7. 
lämplighet för avsett ändamål, 8. tillgänglighet och användbarhet för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, och 9. 
hushållning med vatten och avfall.” 

 
Fastigheters inre skick regleras av föreskrifter från Boverket. Dessa är inte 
detaljerade i större grad än att krav ställs på att drift- och 
underhållsinstruktioner ska finnas för nya byggnader innan dessa tas i bruk. 
Instruktionerna ska innehålla bland annat brandskyddsdokumentation och 
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anvisningar för funktionskontroll av ventilationssystem. För befintliga 
byggnader ställs endast ett fåtal krav på förbättringar, till exempel gällande 
säkerhet i hissar och att avhjälpa hinder i publik miljö. I övrigt kontrolleras 
byggnaders skick med hjälp av energideklaration samt kontroll av ventilation, 
hissar och värmepannor. Boverket föreskriver också att det bör finnas en 
plan för periodiskt underhåll omfattande minst 30 år för att uppfylla 
regelverkets krav på att bevara byggnaders ursprungliga funktioner (Boverket, 
2009, B). 

3.3.2   Hyresnämnden - upprustningsföreläggande 

Det finns olika tillfällen då hyresnämnden kopplas in för att lösa 
meningsskiljaktigheter mellan hyresvärden och hyresgästen. Initiativet kan tas 
både av hyresvärden och hyresgästen, och när det gäller upprustningar finns 
det olika åtgärder som hyresnämnden kan utföra för de båda parterna. Bland 
annat kan hyresnämnden lägga ett så kallat upprustningsföreläggande. Detta 
kan ske om lägenheten inte håller lägsta godkända standard, vilket är 
lagreglerat i Jordabalken (SFS 1970:994). Initiativet tas från hyresgästen, och 
hyresnämnden tvingar då hyresvärden att vidta de åtgärder som krävs för att 
uppnå en godkänd standard. I föreläggandet ska en tid anges då åtgärderna 
ska ha genomförts, men det finns däremot en möjlighet för hyresvärden att, 
om det anses skäligt, få tiden förlängd. Ett föreläggande får endast utföras 
om åtgärden med tanke på kostnaden kan ge skäligt ekonomiskt utbyte. Om 
en hyresvärd vill utföra standardhöjande åtgärder på en fastighet och 
hyresgästerna inte ger sitt godkännande kan även hyresvärden vända sig till 
hyresnämnden. De kan då utan hyresgästernas godkännande ge hyresvärden 
rätten att genomföra dessa åtgärder (Hyresnämnden, 2008, B). 

3.3.3  Hyressättning 

Hur en hyressättning sker är olika beroende på vilken typ av företag det 
handlar om, men de flesta hyror förhandlas kollektivt, det vill säga mellan 
hyresvärden och någon hyresgästorganisation. Lagregleringen sker både i 
hyresförhandlingslagen (SFS 1978:304) och i 12 kap Jordabalken (SFS 
1970:994), den så kallade hyreslagen (SOU 2004:91). Nedan följer en 
genomgång av vilka faktorer som kan påverka hyressättningen och vilka 
restriktioner bostadsföretagen kan stöta på vid förhandlingar av 
hyreshöjningar. 

3.3.3.1  Hyressättning för kommunala bostadsföretag 

Hyressättningen för de kommunala bostadsföretagen är reglerad i 
kommunallagen 8 kap 3c § (SFS 1991:900), där självkostnadsprincipen 
beskrivs. Med detta menas att hyran inte får vara högre än att den täcker 
direkta kostnader och ger en skälig förräntning på det insatta kapitalet. Vad 
som är självkostnad beräknas på hela företaget och är inte direkt kopplat till 
den enskilda fastigheten. Hur hyreshöjningarna fördelas bestäms efter ett 
poängsystem som baserats på bruksvärdet. Faktorer som påverkar detta 



 19

poängsystem är bland annat lägenheternas storlek, utrustning, geografiska 
läge med mera (SOU 2004:91). 
 
Hyressättningen sker oftast genom en kollektiv förhandling mellan 
hyresvärden och någon hyresgästorganisation såsom hyresgästföreningen. 
Det går även att enligt lag få en individuell förhandling av hyror samt inom 
det kollektiva hyressystemet finns en möjlighet att begära en individuell 
prövning av den hyran som blivit framförhandlad. Eftersom det finns ett 
krav på att det ska finnas en hyresvärd på ena sidan av förhandlingarna 
innebär det att dessa förhandlingar inte får ske på central nivå, då det 
förhandlas för hela landet samtidigt, utan måste ske på lokal nivå (SOU 
2004:91). 

3.3.3.2  Förhandlingsordning och förhandlingsöverenskommelse 

Förhandlingarna sker i två steg. Det första steget är att parterna förhandlar 
fram en förhandlingsordning. Förhandlingsordningen omfattar samtliga 
lägenheter i ett eller flera hus. Den innehåller även de båda parternas 
rättigheter och skyldigheter, samt formerna för hur förhandlingsarbetet skall 
bedrivas. Förhandlingsordningen är bindande för båda parter och följer med 
byggnaden vid ett eventuellt ägarbyte. Det andra steget består i att utifrån 
förhandlingsordningen förhandla fram en förhandlingsöverenskommelse, i 
vilken hyran bestäms. Den hyra som bestäms i förhandlingsordningen är 
endast den högsta hyran som får tas ut och är alltså inte tvingande. Den 
fungerar istället som en begränsning för att hyran inte ska bli för hög. Det är 
sedan med hjälp av denna förhandlingsordning upp till hyresvärden att själv 
sätta hyran till den nivå han anser vara rimlig. En hyresvärd kan inte gå runt 
förhandlingsskyldigheten och förhandla direkt med hyresgästerna då det 
föreligger en så kallad primär förhandlingsskyldighet när hyreshöjningar ska 
genomföras (SOU 2004:91). Istället krävs en mellanhand, i detta fall 
hyresgästföreningen. 

3.3.3.3  Hyresgästföreningens roll vid upprustning 

Anders Konradsson1, chef för boendeenheten hos hyresgästföreningen, 
anser att det är mycket vanligt att föreningen kopplas in vid frågor kring 
ombyggnader, oftast i form av informationsmöten med hyresgäster. När det 
gäller hyreshöjningar sköter föreningen en stor del av kontakten med 
hyresgästerna och tillhandahåller information om kommande 
hyresförändringar. 
 
När det gäller hyreshöjning till följd av upprustningar och renoveringar 
berättar Göran Svensson2, representant vid hyresgästföreningen, att initiativet 
till en hyresförhandling tas av bostadsföretagen med undantag för när större 
upprustningar av lägenheterna ska ske. I sådana fall inleds automatiskt en 

                                                
1. Anders Konradsson, hyresgästföreningen, intervju 3 april 2009 
2. Göran Svensson, hyresgästföreningen, intervju 6 april 2009 
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hyreshöjningsförhandling, då en höjning av hyran uppenbarligen är 
nödvändig. Svensson menar att kraven för att få förslag på de årliga 
hyreshöjningarna godkända av hyresgästföreningen är högre än när det gäller 
en hyreshöjning till följd av upprustningar och renoveringar. En upprustning 
innebär alltid en höjning av hyran, men det är däremot storleken på 
höjningen som diskuteras fram under förhandlingarna. 
 
Svensson berättar vidare att upprustningar är något som hyresgästföreningen 
gärna vill att bostadsföretagen ska genomföra. Ett förslag ges därför ofta av 
hyresgästföreningen på hur mycket hyran får öka med när upprustningen har 
genomförts för att bostadsföretaget enklare ska kunna få fram en budget 
gällande upprustningen. Då en godkänd standard är något som 
hyresgästföreningen kämpar för ställer sig föreningen mestadels positiva till 
de upprustningar som ges som förslag av bostadsföretagen. Hyreshöjningar 
som kommer till följd av en upprustning eller renovering godkänns därför 
oftast (SOU 2004:91). När det gäller renoveringar av badrum, byte av 
stammar och dylikt, menar Svensson att det är viktigt att de genomförs på 
bästa sätt. Följaktligen accepteras denna sorts hyreshöjningar i många fall 
utan någon som helst omförhandling, trots att de oftast är relativt stora. 
Hyreshöjningarna kan handla om en så stor ökning som upp till 80 procent, 
men dessa ökningar anses som berättigade och som något varje hyresgäst 
måste acceptera. De regler som finns för att skydda hyresgästerna från denna 
sorts höga höjning anses inte användbara när det gäller upprustningar (SOU 
2004:91). 
 
Svensson påpekar att hyresgästerna måste ge sitt godkännande, vid höjningar 
till följd av en upprustning eller renovering, för att höjningarna ska få 
genomföras. Det kan dock vara svårt för en hyresgäst att göra en bedömning 
av situationen då det krävs ett tydligt kostnadsunderlag och en förståelse för 
vad upprustningarna innebär. Om ett godkännande inte ges av hyresgästerna 
kan bostadsföretaget vända sig till hyresnämnden för att få ärendet utrett. 
För upprustningar som påverkar bruksvärdet på lägenheten, där inte 
godkännande av hyresgästerna givits, kan hyresnämnden enligt Jordabalken 
12 kap 18d § (SFS 1970:994) ändå godkänna upprustningarna och på så sätt 
tvinga hyresgästerna att acceptera en hyreshöjning. De förhandlingar som 
krävs för att få en hyreshöjning igenom sker enligt Svensson på lokal nivå, 
det vill säga att en diskussion sker mellan det gällande bostadsföretaget samt 
den lokala hyresgästföreningen. 
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4  Undersökningsområde 

 
För att ge läsaren insikt i den del av bostadsmarknaden vi valt att utföra vår 
undersökning redogör vi i detta kapitel för de kommunala bostadsföretagens karaktäristik. 
Därpå följer en presentation av de tre företag vi intervjuat. 
 

4.1  Historik och de kommunala bostadsföretagen roll på bostads-
marknaden 

De kommunala bostadsföretagen brukar i vardagligt tal kallas för 
”allmännyttan” och har fyra utmärkande egenskaper. Företagen drivs utan 
vinstsyfte, ägs helt eller huvudsakligen av kommunerna, riktar sig inte till 
vissa bestämda grupper utan är öppen för alla och har tilldelats rollen som 
förstahandsnorm vad gäller hyresnivån. Under 1990-talet skedde en stor 
omläggning av bostadspolitiken som kom att påverka de kommunala 
bostadsföretagen. Företagen hade tidigare blivit särbehandlade gällande 
subventioner, skatteregler och finansiering men detta beslöt regeringen att ta 
bort och företagen fick i fortsättningen verka utifrån samma förutsättningar 
som de privata företagen. Fokus kom att hamna på affärsmässighet, ett 
synsätt som vuxit sig starkare och starkare med tiden. Många av de 
allmännyttiga bostadsföretagen har omorganiserats till aktiebolag och därmed 
fått en mer fristående ställning gentemot den kommunala verksamheten. 
Dock lyder samtliga under Kommunallagen (SFS 1991:900) och ses som 
fortsatt viktiga instrument i hyressättningsprocessen, där 
bruksvärdessystemet i kombination med den hyresnormerande rollen värnar 
om besittningsrätten och fungerar dämpande på hyresnivån. 2002 kom för 
första gången en särskild lag som reglerar de allmännyttiga företagen: Lagen 
om allmännyttiga bostadsföretag (SFS 2002:102). I denna lag definieras ett 
allmännyttigt bostadsföretag enligt två kriterier; det ska drivas utan vinstsyfte 
samt huvudsakligen förvalta fastigheter med bostadslägenheter som upplåts 
med hyresrätt. Det kan alltså numer finnas allmännyttiga bostadsföretag som 
inte ägs av kommunen (Hedman, 2008). 
 
I den svenska välfärdspolitiken har tillgång till goda bostäder alltid varit en 
viktig del. De kommunala bostadsföretagen har fått rollen av kommunen att 
långsiktigt styra över bostadsbyggande, förvaltning samt utveckling och 
förnyelse av bostadsområden. Det skiljer sig dock mycket mellan olika 
kommuner vad man har för syn på denna roll. Vissa av de kommunala 
företagen har tydliga ägardirektiv från kommunen där mål gällande 
exempelvis rörlighet på bostadsmarknaden är uppsatta. Andra företag är 
mindre styrda då kommunen inte lämnat direktiv om hur företagets arbete 
ska utföras. Flertalet kommuner anser dock att de kommunala 
bostadsföretagen spelar en viktig roll och att denna främst handlar om att 
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tillhandahålla bostäder till resurssvaga hushåll och socialt utsatta 
bostadsområden (SOU 2008:38). 

4.2  Relationen mellan de kommunala bostadsföretagen och 
kommunerna 

Ägare av företag ställer i de allra flesta fall upp krav, till exempel vad gäller 
avkastning. I svensk rätt finns dock inga regler som behandlar vad 
kommunen får, eller ska, ställa för krav på sitt bostadsföretag. I praktiken 
skiljer det sig markant mellan kommunerna ifall det finns uttryckliga 
avkastningskrav eller inte. Majoriteten har inga medan vissa har övergripande 
krav, formulerade som exempelvis att avkastningen ska maximeras, och 
andra har specificerade procentkrav (SOU 2008: 38). 
 
Något som däremot är reglerat är de utdelningar som kommunala 
bostadsföretag gör. Företagen ska drivas utan vinstsyfte men detta hindrar 
dock inte att en skälig utdelning till ägarna eller medlemmarna lämnas om 
verksamheten bedrivs som ett aktiebolag eller ekonomisk förening. 
Utdelningarna begränsas dock i förordningen (SFS 2003:348) om skälig 
utdelning från allmännyttiga bostadsföretag. Enligt denna får utdelningen 
högst motsvara den genomsnittliga statslåneräntan under föregående 
räkenskapsår med ett tillägg av en procentenhet, dock får detta inte överstiga 
bostadsföretagets resultat från föregående räkenskapsår. 
 
En annan aspekt som påverkar de kommunala bostadsföretagen är varifrån, 
och till vilka villkor, de lånar pengar när investeringar ska ske. Även här 
skiljer det sig markant mellan rutinerna, exempelvis om kommunerna lämnar 
lån till företagen eller inte. Det förekommer även att viss del av de totala 
lånen tas från den öppna marknaden och viss del från kommunen. Det är 
vanligt att kommunen går i borgen för bostadsföretagen för de lån dessa tar, 
ofta utan att ta någon avgift (SOU 2008:38). 

4.3  Företagspresentationer 

4.3.1  Falun – KopparStaden AB 

Falun ligger i södra Dalarna och har cirka 55 000 invånare i kommunen. 
Invånarantalet har ökat sakta under många år (Ekonomifakta, 2007, A), med 
undantag för åren 2005-2007 då en svag negativ utveckling följde av bland 
annat Scanias beslut att flytta deras axeltillverkning ifrån staden samt Stora 
Enso som också de flyttade sin verksamhet (Falun.se, 2007). 2008 ökade 
dock befolkningen något igen. I Falun finns Högskolan Dalarna som 
bedriver sin verksamhet både i Falun och Borlänge, där Falun dock är 
huvudcampus (Högskolan Dalarna, 2008). 
 
Kopparstaden är det kommunala bostadsföretaget i Falu Kommun, med 117 
anställda. Företaget äger 6 618 lägenheter samt 653 lokaler (KopparStaden, 
2007, A). 2006 granskade företaget sin organisation och tog fram en 
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strategisk plan för framtiden där organisationssättet ändrades och fokus lades 
på framtiden. Förändringen innebar en mindre företagsledning, från åtta 
personer till fem, och tre grupper tydliggjordes; Administration, BoService 
och Fastighet. Ekonomiskt sett har företaget som mål att nå ett resultat på 
minst 10 miljoner kronor före skatt och dispositioner varje år, ett mål som 
har uppfyllts flera år i rad. Kopparstadens uthyrning håller sig i stort sätt 
oförändrad men på grund av ett utökat bestånd har dock vakansen ökat 
något. Bland nybyggnadsprojekten finns en satsning på att bygga i trä, något 
som de är relativt ensamma om att göra. Intresset har varit stort från både 
bransch och allmänhet då det är en miljömässig satsning som även bidrar till 
att förädla den svenska råvaran (KopparStaden, 2008, B). 

4.3.2  Örebro - ÖBO 

Örebro är Sveriges sjunde största stad med ett invånarantal på cirka 132 000. 
I Örebro finns ett universitet där 14 500 studenter utbildar sig. Örebro 
erbjuder goda kommunikationsmöjligheter, vilket gör staden attraktiv att 
bosätta sig i (Örebro, 2009). 
 
Det kommunala bostadsföretaget i Örebro är ÖrebroBostäder (ÖBO). De 
har 177 anställda och äger drygt 23 000 lägenheter och 1 000 lokaler (ÖBO, 
2009, A). ÖBO är uppdelat i tre enheter; bovärden, ÖBO produktion och 
marknadsavdelningen. Bovärden har cirka 60 anställda uppdelade på sju 
distrikt, och det är dessa bovärdar som sköter kontakten med hyresgästerna. 
ÖBO produktion är den största enheten med 200 anställda, bland annat 
fastighetsskötare, reparatörer, konsulter och projektledare inom VVS. 
Marknadsavdelningen har en uppdelning mellan bobutiken som ansvarar för 
uthyrning samt kundtjänst som arbetar aktivt med att besvara hyresgästernas 
frågor (ÖBO, 2009, B). Årets resultat efter finansiella poster 2008 uppgick till 
56 miljoner kronor och innebar en minskning från föregående år med 18 
miljoner kronor. Trots ett den ekonomiska krisen påverkar ÖBO har de en 
konstant låg vakansgrad, och antalet vakanta lägenheter har minskat från 87 
till 76 från 2007 till 2008 (ÖBO, 2009, C). 

4.3.3  Karlstad - KBAB 

I Värmland ligger Karlstad Kommun som har cirka 84 000 invånare 
(Ekonomifakta, 2007, B), men med en vision att uppnå ett invånarantal på   
100 000. Staden har ett universitet med cirka 10 000 studenter och har goda 
kommunikationsmöjligheter inklusive flygplats (Karlstad.se, 2009). 
Det kommunala bostadsföretaget är Karlstad Bostadsaktiebolag (KBAB) och 
det besitter cirka 6 700 lägenheter och lokaler och har 127 anställda i 
företaget (KBAB, 2009). Företaget har en tydlig miljöprofil och satsar på att 
vara Sveriges grönaste hyresvärd, något som gett utdelning i bland annat 
SABO:s miljöpris år 2005 och inte minst minskade driftskostnader. År 2007 
gjordes ett resultat efter finansiella poster på 23,3 miljoner kronor och 
företaget har en låg vakans med ett genomsnitt på endast drygt två outhyrda 
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lägenheter under år 2007. KBAB satsar stort på nyproduktion och har ett 
antal områden i utveckling med en ambition att producera 30-50 nya 
lägenheter per år under perioden 2008-2012. De är även inblandade i 
projektet att bygga en vindpark i Vänern där de är delägare till 30 % i 
Vindpark Vänern Kraft AB (KBAB, 2008). 
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5  Frågeställningar 

 
Utifrån vårt syfte (1.4) har vi delat in undersökningen i tre områden. För varje del av 
undersökningen har vi formulerat frågor som följer av detta kapitel. 
 
Processen 
I den här delen av undersökningen har vi valt att fokusera på budgeteringen 
för att klargöra hur företagen arbetar och hur upprustningsprojekt initieras. 
Vår intention med dessa frågeformuleringar var även att ta reda på hur 
företagens organisationer är uppbyggda och i vilken del besluten fattas. 
 
• Hur ofta sker budgetering? 
• Hur detaljerad är budgeten? 
• Vem tar initiativ till vilken upprustning som ska ske? 
• Vem tar beslut om vilken upprustning som ska ske? 
 
Prioriteringar 
Fokus i den här delen av undersökningen ligger på hur företagen prioriterar 
och väger ett projekt mot ett annat. Vi ville även ta reda på företagens 
benägenhet till att utföra upprustningar och vilka faktorer som spelar störst 
roll i beslutssituationen. 
 
• Finns det en given rangordning mellan olika upprustningsprojekt? 
 Om ja, vad baseras denna rangordning på? 
• Är det ett medvetet val att vänta med renoveringar tills behovet är 

tillräckligt stort att en upprustning skulle innebära en höjning av 
bruksvärdet? 

 Om ja, hur resonerar ni kring den frågan? 
• Hur mycket påverkar marknadssituationen och företagets vakansgrad 

era beslut om upprustning? 
• Om bostadsbristen hade varit mindre utbredd, hade detta ändrat er 

benägenhet till att genomföra upprustningar? 
 
Restriktioner 
Då kommunala bostadsföretag är övervakade från olika håll var vi 
intresserade av att veta hur dessa restriktioner uppfattas av företagen och hur 
de påverkar i upprustningsprocessen. 
 
• På vilket sätt påverkar hyresgästföreningen upprustningsbeslut? 
• Hur vanligt är det att hyresnämnden kopplas in gällande 

upprustningar? 
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6  Empiri och analys 

 
I detta kapitel redovisar vi de svar vi fått under intervjuerna och jämför företagens synsätt 
med varandra. Varje område avslutas med en sammanfattande analys. 
 
I vår undersökning har vi intervjuat tre kommunala bostadsföretag; 
Kopparstaden, ÖBO och KBAB. På Kopparstaden genomfördes intervjun 
med Hasse Persson, underhållschef, under ett besök på huvudkontoret i 
Falun den 24 april 2009. För ÖBO intervjuades Christina Kronert Lindh, 
chef för den tekniska enheten, över telefon den 24 april 2009. Slutligen 
intervjuades Gunnar Persson, strategisk koordinator, under ett besök på 
KBAB den 28 april 2009. 

6.1  Empiri - Processen 

Hur ofta sker budgetering? 
Kopparstaden: Kopparstaden har nyligen infört ett arbetssätt där de årligen 
upprättar budgetar för tre, fem och tio år framåt. Vad gäller de större 
åtgärderna, som till exempel rotrenovering eller takbyte, slås tre år fast i 
budget så att projekteringen kan startas i god tid. Varje år justeras sedan 
treårsbudgeten för att fånga upp förändringar som uppkommer. Det har 
även startats ett fastighetssystem som ska innehålla en heltäckande status på 
fastighetsbeståndet som visar vilket underhållsbehov som finns. 
 
ÖBO: Budgeteringen brukar ske en gång per år, oftast i oktober eller 
november. När budgeteringen sker görs den alltid för nästkommande år, men 
under budgetarbetet identifieras projekt som är aktuella för en treårsperiod 
för att bättre kunna planera ettårsbudgeten. 
 
KBAB: Hos KBAB sker den stora budgeteringen en gång per år och denna 
följs upp av prognoser 2-3 gånger per år. Dessa prognoser är till för att se om 
budgeten har följts och om det kan behövas några omprioriteringar. 
Budgeten görs i november, och klubbas sedan i december eller en bit in i 
januari. När en felaktighet upptäcks försöker företaget göra en 
tidsuppfattning på denna, det vill säga när det är dags för en upprustning att 
ske. Persson berättar att när en felaktighet placeras i en tidsaxel tänker 
företaget sig en oändlig tidsaxel, för att på så sätt göra en rättvisare 
bedömning av när behovet faktiskt kommer vara som störst. När 
upprustningen placerats i en tidsaxel är det dags att vikta och värdera 
problemet och bedöma hur stor risken är och vad som händer om 
upprustningen inte genomförs. Efter att denna avvägning gjorts kan det 
hända att genomförandet av upprustningen antingen flyttas fram eller 
tidigareläggs. 
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Hur detaljerad är budgeten? 
Kopparstaden: Budgeten blir detaljerad till projektnivå; projektet tilldelas ett 
nummer och en summa pengar varpå projekteringen kan startas. Storleksnivå 
på projekten varierar, från ensamma till ett flertal byggnader. Till exempel är 
Kopparstaden just nu i den sista etappen på ett stort projekt där renovering 
har skett för sex-sju hus i varje etapp, för 25 hus totalt. 
 
ÖBO: Då företaget har 23 000 lägenheter krävs det att budgeten är 
välplanerad och detaljerad. Kontinuerligt under året läggs uppgifter in 
angående vilka behov av renoveringar som finns. Det är sedan upp till 
företaget att rangordna och koda dessa och sedan besluta om vilka projekt 
som bör prioriteras. Budgeteringen sker på projekt från 100 000 kronor till 
projekt för upp till 20-30 miljoner kronor. Under årets gång är det cirka 400-
500 projekt som genomförs. När budgeteringen sker är företaget nere på 
fastighetsnivå och byggnadsnivå, vilket gör att budgeteringen blir väldigt 
detaljerad. 
 
KBAB: Budgeten hos KBAB är detaljerad redan från start. Grundläggande 
faktorer för hur stor budgeten över huvud taget kommer bli är bland annat 
hur stora räntorna är och hur mycket hyresintäkter företaget får in. Efter att 
dessa faktorer har konstaterats kan en avvägning göras över hur stor del av 
budgeten som kan gå till upprustning. När budgeten har fastställts ser 
företaget över listan över vilka upprustningsbehov som finns. Ibland är det 
större projekt som måste prioriteras, till exempel rotrenoveringar. Dessa 
projekt belastar företaget ekonomiskt och påverkar därför antalet projekt 
som kan genomföras. Ibland befinner sig företaget mellan två 
rotrenoveringar vilket innebär att fler mindre projekt kan genomföras det 
året. Innan ett projekt startas samlar företaget på sig så mycket fakta de kan 
om just det projektet, för att underlätta när en projektbudget ska tas fram. 
Dock menar Persson att det är svårt att uppskatta hur mycket pengar som 
kommer att gå åt vid en upprustning, därför är det vanligare att en budget 
först tas fram och sedan planeras projektet därefter. 
 
Vem tar initiativ till vilken upprustning som ska ske? 
Kopparstaden: Åtgärder initieras från hela organisationen, exempelvis från 
bovärdar, snickeriet osv., men det är underhållschefens jobb att ha 
överblicken. Det finns inga påtryckningar från kommunen. Större åtgärder, 
som till exempel takbyten, fasader, balkonger och utvändig målning, är tänkta 
att de ska finnas med i det nya fastighetssystemet. Områden blir besiktade så 
att en status kan sättas och tydliggöra när det behöver återbesiktigas 
alternativt åtgärdas. Det är dock inte säkert att det blir åtgärdat endast för att 
det finns en status på byggnaden eftersom det hela tiden förs en diskussion 
om tidpunkt för åtgärderna. 
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ÖBO: Initiativet till upprustningar kommer oftast från företaget i sig, men i 
vissa fall från hyresgästen eller hyresgästföreningen. Politikerna i kommunen 
lägger sig inte i vilket hus som ska renoveras före ett annat. Kronert Lindh 
menar att eftersom ÖBO är en så pass stor organisation, med ett väldigt stort 
bestånd, så kommer initiativen från olika håll inom företaget. Det kan bland 
annat vara bovärdar som jobbar nära kunderna som noterat ett behov i deras 
område. Det kan även vara den tekniska enheten inom företaget, som tar 
hand om till exempel vattenskador med mera, som initierar ett projekt. I och 
med att företagets tekniska enhet arbetar kontinuerligt med skador på 
fastigheter har de en stor erfarenhet av vilka projekt som bör prioriteras. 
Kronert Lindh berättar att ÖBO håller på att arbeta fram ett system som ska 
innebära att underhållsstatusen på husen kommer hållas under större uppsikt. 
Detta ska genomföras bland annat genom att fastigheterna i företagets 
bestånd kommer besiktigas, och att en kontinuerlig kontroll kommer 
genomföras och föras in i ett datasystem. Resultatet av detta kommer vara att 
renoveringar och upprustningar kommer att kunna planeras så långt som 5-7 
år framåt i tiden, och inte på 3 år som planeringen ligger på i nuläget. 
 
KBAB: Initiativen kommer alltid från företaget i sig, det är inte alls vanligt 
med påtryckningar från politikerhåll. På underhållssidan finns personer med 
olika ansvarsområden, och om någon av dessa uppmärksammar någon brist 
eller felaktighet på en fastighet när de är ute och arbetar så rapporteras detta 
och samtidigt görs en grov prisuppfattning. 
 
Vem tar beslut om vilka upprustningar som ska ske? 
Kopparstaden: Sammanställningen av underhållsbehovet blir till en stor 
önskelista som underhållschefen sedan gör en grovgallring av. Det finns en 
ganska klar bild av hur stor summa pengar som kommer tilldelas underhållet 
från företagets resurser och utifrån det bedöms vad som är möjligt att göra. 
Det finns ett antal fasta delar som är uppbundna, främst sådant som är 
hyresgästrelaterat som till exempel utbyten av vitvaror eller invändig målning. 
Resterande projekt diskuteras inom en liten grupp, under ledning av 
underhållschefen, som bedömer vad som är möjligt att satsa på. Oftast 
hamnar behovet på en nivå av cirka 70-80 miljoner kronor när det endast 
finns cirka 60 miljoner kronor disponibelt, vilket gör att det måste ske 
avvägningar. 
 
ÖBO: Beslut tas av den tekniska enheten som har ett helhetsperspektiv över 
staden och kan se vilket hus som har störst behov av en upprustning eller 
renovering. Detta ligger då på fastighetsnivå. Enheten lämnar önskemål om 
en budget för de projekt de planerar genomföra och får därefter en budget 
beroende på vilka resurser som finns i företaget. 
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KBAB: Främst är det styrelsen som tar beslut när det gäller de stora projekten. 
För de lite mindre tas besluten i mindre arbetsgrupper. Ofta går det till så att 
företagsledningen presenterar en idé som styrelsen sedan får ta ställning till. 

6.2  Analys - Processen 

Resonemanget kring budgeteringen i de tre företagen är liknande trots att de 
skiljer sig något åt i tidsperspektivet. KBAB och ÖBO har ett mer kortsiktigt 
tänk då de gör budget för ett år i taget. Kopparstaden å andra sidan har ett 
långsiktigt synsätt med en treårsbudget som justeras varje år, samt även 
budgetar för fem och tio år framåt i tiden. Kopparstaden hävdar att deras 
långsiktiga budgetering hjälper dem att få igång projekteringar effektivare. 
Dock ligger KBAB, med ett betydligt kortare tidsperspektiv, i framkant med 
genomförda projekt och företaget har en stark framåtanda. Detta visar på att 
hur budgeten hanteras inte ensamt påverkar upprustningstakten utan det 
handlar snarare om organisationen som sådan och dess individer. Budgetarna 
är för samtliga företag detaljerade ner till projektnivå, storleken varierar då i 
relation till typen av åtgärd och hur många byggnader åtgärden omfattar. 
 
Vad gäller planering av upprustningar har samtliga företag i undersökningen 
någon form av fastighetssystem där upprustningsbehovet kartläggs och 
synliggör den status fastighetsbeståndet har. Systemen har en oändlig tidsaxel 
vilket gör att projekten alltid bedöms utifrån när åtgärden behöver bli gjord, 
vad som är akut och vad som kan skjutas fram i planeringen. 
 
Initiativet för upprustningar kommer inifrån organisationen för samtliga tre 
företag. Här spelar även fastighetssystemet en stor roll där statusen ska hållas 
uppdaterad så att projekt kan startas effektivt. Inget av företagen upplever 
några som helst påtryckningar från den aktuella kommunen och detta 
stämmer överens med den bild vi fått av att de kommunala bostadsbolagen 
blivit likställda de privata och att det egentligen inte finns några skillnader att 
prata om vad gäller kommunala kontra privata. 
 
Besluten om upprustningar tas i de tre företagen i mindre sammansatta 
arbetsgrupper. I KBAB beslutas dock de större projekten av styrelsen. 
Överlag har de tre företagen liknande organisation vad gäller 
upprustningsdelen av verksamheten med en ansvarig chef som samordnare 
med ett team under sig som alltså tar besluten om projekten. 
 
Besluten som fattas inom företagen görs i stor utsträckning av 
mellancheferna, vilka enligt Mintzbergs modell kring organisationers struktur 
befinner sig i ”the middle line”. Mellancheferna hämtar sin information 
inifrån företaget, till största del från den operativa kärnan där bovärdarna har 
en betydande roll i arbetet kring att identifiera upprustningsbehoven. Dock 
har även den strategiska ledningen en betydande roll i arbetet, exempelvis 
nämner KBAB att vissa större beslut kring upprustningsprojekt fattas på den 
nivån. Proportionerna för de olika delarna i Mintzbergs modell är liknande 
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för de tre företagen och i perspektivet kring upprustningsfrågor är den 
operativa kärnan samt delen för mellancheferna störst med en mindre 
strategisk ledning. Vad gäller den tekniska strukturen samt stöd- och 
serviceenheten har vi ingen möjlighet att analysera dess storlek då vi inte 
ställt frågor om detta till företagen. 
 
Företagens tillvägagångssätt vid beslutsfattande kan förklaras med hjälp av 
Marchs teori kring begränsat rationellt fattade beslut. Företagen inhämtar 
information om vilket behov som finns och vilka konsekvenser ett 
genomfört projekt skulle få alternativt vad det skulle innebära att skjuta fram 
åtgärden. Genom att väga projekten mot varandra med stöd av 
fastighetssystemet görs sedan en rangordning och företagens beslutsregel har 
slutligen att göra med lönsamheten. Då vi inte närmre gått in på det 
informationsmaterial besluten fattas utifrån kan vi endast konstatera att de 
begränsningar gällande osäkerhet, tvetydighet och riskvärdering säkert 
förekommer men i vilken grad är svårt för oss att analysera. Individuella 
skillnader mellan personerna som sitter i beslutsgrupperna på företagen 
påverkar också till stor del vilket beslut som tas. 
 
Likheterna mellan företagens organisationsstrukturer är stora och samtliga 
kan placeras under kategorin som Mintzberg kallar divisionaliserad form. 
Företagsledningen fördelar ansvaret på mindre arbetsgrupper som arbetar 
självständigt. Detta bedömer vi vara ett väl fungerande arbetssätt då de 
personer som tar besluten är ute vid fastigheterna och är medvetna om 
verkliga förhållanden. Att samtliga företag jobbar på liknande sätt kan 
förklaras delvis med att regler blivit etablerade i branschen. Med stöd av 
Marchs teori om hur regler uppkommer kan vi identifiera samtliga punkter 
som en möjlig förklaring till att de agerar så lika. Den första typen av 
regelprocess är överenskommelser mellan rationella parter. Denna typ av 
regel leder till att beslut inom organisationer ofta fattas på liknande sätt och 
ett exempel på en sådan regelprocess är samarbetet mellan 
fastighetsföretagen och hyresgästföreningen. Den andra typen av 
regelprocess är lärdom av erfarenhet och då medelåldern i de kommunala 
fastighetsföretagen ofta är relativt hög finns det mycket erfarenhet att tillgå. 
Det förekommer ett flertal oskrivna regler och normer som följer av denna 
erfarenhet vilket också förstärker företagens likheter med varandra. Här syns 
också den tredje processen som leder till regler, nämligen att beslutsfattare 
kopierar varandra. Slutligen utvecklas regler som varat under en lång tid och 
därför anses allmänt accepterade. Denna typ av regel är svår att identifiera för 
oss i den typ av undersökning vi genomfört, men vi antar att det även i 
fastighetsbranschen förekommer icke ifrågasatta regler. 

6.3  Empiri - Prioriteringar 

Finns det en given rangordning mellan olika behovsområden? 
Kopparstaden: Vad gäller behov så finns synsättet att husets bevarande går 
först, exempelvis blir läckande tak och dåliga stammar högt prioriterade. 
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Sådant som innebär en fara måste åtgärdas snarast medan när det exempelvis 
handlar om en fasad kan åtgärden skjutas fram något år. Rangordningen sker 
inom den arbetsgrupp som planerar underhållet där all fakta tas fram som 
prioriteringarna sedan grundas på. 
 
ÖBO: ÖBO har ingen given rangordning vad gäller prioriteringar för 
upprustningar, men däremot förs ett register över när renoveringar skett, och 
i vilken utsträckning. Det blir då naturligt att en byggnad som fått renoverade 
badrum för fem år sedan får en lägre prioritet än en byggnad som inte har 
blivit stambytt sedan det byggdes och stammarna börjar ta slut. 
Rangordningen görs av den tekniska enheten, men påverkas även av 
distrikten och hyresgästerna när en fastighet är bristfällig. 
 
KBAB: KBAB har fastigheter i två olika lägen, naturnära och citycentrala. 
Deras allmänna policy är att fastigheter i naturnära områden har större 
prioritet vad gäller upprustningar än vad fastigheter i citycentrala lägen har. 
Persson menar att hyresgästerna i city kan få acceptera en lägre standard än 
de hyresgäster som bor i utkanten av staden. Miljömässiga fel prioriteras 
självklart högt, oavsett om det handlar om en fastighet i city eller om en 
fastighet i utkanten. Fel såsom för hög radon, PCB och en för hög 
energiförbrukning är sådana fel som alltid prioriteras att åtgärda. Företaget 
ser till både den ekonomiska och miljömässiga vinsten när de planerar en 
upprustning. 
 
KBAB har ett poängsystem där de olika behoven har en given rangordning 
efter hur stor prioritet de har. Efter att behoven har rangordnats bestäms 
sedan vilka som ska genomföras. Persson menar att utöver de två 
huvudområden som fastigheterna är uppdelade i, naturnära och citycentralt, 
så är området i sig inte en avgörande faktor för om en upprustning ska ske 
eller inte. Trots att de naturnära områdena prioriteras framför de citycentrala 
så menar Persson att företaget inte låter ett fel på en fastighet i ett citycentralt 
område bero, om felet skulle handla om till exempel en vattenskada eller 
liknande. Däremot fortsätter han förklara att det finns vissa hus i vissa 
områden som faktiskt hyr ut sig själva, där en upprustning därför inte har 
varit nödvändig att genomföra. En faktor som heller inte spelar någon större 
roll är ålder på hus. Det finns äldre hus som klarat sig väldigt bra och som 
inte är i behov av någon större upprustning. Att säga vad som prioriteras före 
det andra är svårt, menar Persson, då det alltid handlar om en individuell 
bedömning. En indikator på om en fastighet är i behov av upprustning kan 
vara om energideklarationen visar på en hög energiförbrukning. 
 
Är det ett medvetet val att vänta med renoveringar tills behovet är 
tillräckligt stort att en upprustning skulle innebära en ökning av 
bruksvärdet? 
Kopparstaden: Det är inget medvetet val att kallt räkna med att underhållet kan 
vänta, men däremot görs en samordning för åtgärderna genom treårs-
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budgetarna. Detta görs för att få igång den interna processen och få in 
synpunkter från alla avdelningar gällande bland annat kundperspektiv, energi, 
tillgänglighet och trygghet. Tidigare har konsulter kopplats in i ett tidigt skede 
av projektet men nu ska företaget själva göra en stor del av förarbetet för att 
reda ut behovet och hur åtgärderna ska ske. 
 
ÖBO: Företaget försöker att kontinuerligt underhålla lägenheterna och att 
strukturera upp sina renoveringar. På sikt skulle ett medvetet val med att 
skjuta upp en renovering innebära att fastigheterna skulle få sådana skador att 
det i slutändan skulle leda till en större kostnad den dag renoveringen måste 
genomföras. 
 
KBAB: KBAB ligger väldigt bra till när det gäller just upprustningar. Av de 
fastigheter som företaget äger från miljonprogrammet har redan åttio procent 
rustats upp. Persson påpekar att denna siffra är hög då medelvärdet för 
kommunala bostadsbolag snarare ligger på cirka tjugo procent. KBAB har 
gjort en miss i sitt arbete en gång, då de trodde att de genom att skjuta upp 
upprustningarna på en fastighet i Gruvlyckan skulle spara in pengar. Utfallet 
blev istället så att på grund av att upprustningarna kontinuerligt flyttades 
fram skedde det väldigt få hyresökningar under tiden. När upprustningarna 
väl genomfördes fick hyran sedan endast höjas med en standardsumma som 
företaget förhandlat fram med hyresgästföreningen. Innebörden av dessa 
framskjutningar av upprustningarna blev att efter genomförandet av 
upprustningarna hade lägenheterna en alldeles för låg hyra med tanke på 
standarden och KBAB kunde inte göra något åt detta. Persson menar att det 
är detta fenomen som är problemet när man skjuter upp upprustningar; när 
renoveringarna inte sker ger det bra intäkter till kassan i form av hyra, men så 
fort renoveringarna har genomförts ligger hyrorna på marginalen istället. 
 
Hur mycket påverkar marknadssituationen och företagets vakansgrad 
era beslut om upprustning? 
Kopparstaden: Självklart påverkar marknadssituationen hur stort underhåll som 
genomförs. För cirka tio år sedan hade Kopparstaden 700 tomma lägenheter 
och detta påverkade och sänkte underhållsnivån. Utöver de åtaganden 
företaget hade blev inte speciellt mycket gjort. Upprustningar används även 
för att göra lägenheterna attraktiva och minska vakanserna. När 
Kopparstaden bygger nytt byggs inga ”vanliga” lägenheter eftersom sådana 
redan finns och det eftersträvas att blanda upp beståndet. Det har till 
exempel nyligen byggts ett trähus med träbjälklag där standarden är väldigt 
hög. En avvägning av marknadssituationen görs även i situationer där man 
går in och renoverar. Handlar det om svåruthyrda lägenheter bör det göras 
en bedömning om varför de är svåruthyrda, ifall det behövs en 
ombyggnation och om det är läge att höja standarden för att få lägenheterna 
uthyrda. 
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ÖBO: I dagsläget har ÖBO väldigt få lediga lägenheter, senaste månaden låg 
vakansen på 63 lägenheter som inte var uthyrda från ena dagen till den andra. 
Hälften av dessa lägenheter var spärrade, vilket innebär att det finns ett 
renoveringsbehov som måste genomföras för att lägenheterna ska vara 
uthyrningsbara. Vad gäller inre underhåll har ÖBO ett system som kallas 
Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU), där hyresgästen själv får bestämma 
om den vill ha lägenheten renoverad eller om den hellre väljer att få en 
hyresrabatt. Det finns vissa bestämmelser då specifika renoveringar ska 
genomföras, till exempel skall tapeter bytas ut vart 12:e år. Med detta system 
menar Kronert Lindh att upprustningar kontinuerligt genomförs och 
försvårar för företaget att skjuta upp åtgärder. 
 
KBAB: Persson menar att KBAB inte resonerar i termerna att vakansgraden 
på fastighetsbeståndet skulle påverka upprustningsomfattningen, då det finns 
konkurrens från både bostadsrätter och nyproduktion där låga räntor är en 
fördel. Eftersom det finns möjligheter för människor att bo billigare genom 
andra upplåtelseformer ligger de företag som arbetar med hyresrätter i 
riskzonen, framförallt med tanke på regeringens alla beslut som endast 
gynnar de som valt att bo i bostadsrätt eller i villa. Persson anser att hyresrätt 
som upplåtelseform är väldigt konkurrensutsatt. På grund av den hårda 
konkurrensen har företaget inte råd med att deras fastigheter ser illa ut, utan 
vill ge sina hyresgäster en känsla av kvalité. Persson menar att så fort ett 
företag slappnar av så tappar man drivet, och med det tappar man 
hyresgäster. 

6.4  Analys - Prioriteringar 

De tre företagen har alla ett system med överblick över behovet av 
upprustning. Detta blir en sorts rangordning för vilka åtgärder som bör 
prioriteras framför andra, men ses dock inte som det främsta verktyget för 
något av företagen. Kopparstaden menar att byggnadernas bevarande är det 
som står främst. ÖBO uppger att de inte rangordnar behov men för däremot 
register över vad som gjorts på byggnaderna för att underlätta en rättvis 
bedömning när beslut ska tas. KBAB i sin tur anger att de prioriterar 
naturnära framför citycentralt läge för att göra lägenheterna attraktiva och 
skapa så lite vakans som möjligt och utöver de två övergripande lägena finns 
ett poängsystem för att rangordna de behov som finns. KBAB påpekar även 
att miljömässiga fel prioriteras högt, i linje med företagets miljöprofil med 
bland annat energieffektiva satsningar. Detta visar att företagens profileringar 
påverkar de beslut som tas. 
 
Trots att företagen skiljer sig åt vid vissa avvägningar är det ändå tydliga 
likheter i hur organisationen är uppbyggd och vilka system de tillämpar. 
Likheterna kan förklaras till stor del av teorin kring isomorfism. De 
mekanismer som format företagen är dels utvecklingen av branschen där 
företag följer efter ledande aktörer för att uppnå samma goda resultat. 
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Likheterna kan även bero på påtryckningar utifrån och vara ett resultat av 
samhällets utveckling. Ett exempel på detta är att fler och fler företag satsar 
på energieffektivisering, både på grund av påtryckningar från den allmänna 
opinionen samt för att efterlikna de drivande företag som varit initiativtagare 
till effektiviseringen. Trots att organisationerna i de olika företagen troligtvis 
har medarbetare med vitt spridda bakgrunder har de flesta med största 
sannolikhet en akademisk bakgrund. Detta påverkar också, enligt teorin om 
normativ isomorfism, hur beslut fattas och vad som prioriteras. 
 
Vad gäller hur marknadssituationen påverkar företagens upprustningstakt 
resonerar företagen på olika vis. Kopparstaden menar att vakansgraden 
påverkar i stor grad hur mycket som blir åtgärdat. ÖBO menar dock att 
marknadsläget inte påverkar särskilt mycket då deras underhållssystem rullar 
på och åtgärder blir gjorda, trots variation i vakanserna. KBAB å sin sida 
betraktar marknaden i ett större perspektiv och anser att konkurrensen från 
andra upplåtelseformer gör att det aldrig är någon bra idé att släpa efter med 
upprustningar. Det allmänna resonemanget för de tre företagen är att skulle 
upprustningar skjutas upp skulle detta enbart innebära ökade kostnader och 
skada företagets rykte. KBAB tar även upp problemet att uppskjutna 
upprustningar får till följd att hyresnivån inte kan hänga med i utvecklingen. 
Detta i sin tur gör att när upprustningen väl genomförs blir det inte lika 
lönsamt som om den gjorts när behovet faktiskt uppkom på grund av den 
eftersläpande hyresnivån. 
 
Något vi uppmärksammade när vi utförde våra intervjuer var att frågan 
angående om bostadsbrist ledde till att företagen var mindre benägna att 
utföra upprustningar då lägenheterna blev uthyrda ändå gjorde de intervjuade 
en aningen obekväma. Fördelen med att intervjua istället för att skicka ut 
enkäter är att vi, intervjuarna, får möjlighet att tolka kroppsspråk och 
tonlägen. Just denna fråga besvarades tvetydigt av KBAB och ÖBO. KBAB 
gav oss först svaret att de inte resonerar så, medan vi i andra stunden fick 
höra att de personer som bor i citycentrala lägen får acceptera en lägre 
standard än de som bor i utkanten av staden. Detta kan tolkas som att de 
citycentrala lägenheterna blir uthyrda trots en lägre standard medan 
hyresgästerna som bosätter sig i naturnära områden kräver en högre 
standard. Den obekväma och lite avståndstagande inställning som vi 
noterade hos både KBAB och ÖBO kan vi endast tolka som att frågan är av 
känslig art och att vårt påstående troligtvis är mer träffande än vad de vill få 
det att framstå. Detta skulle kunna vara en förklaring till den låga standard 
som förekommer i vissa stadsdelar och som gjorde att vi inriktade vår 
uppsats på just upprustningar. 
 
Över lag är likheterna mellan de intervjuade företagen större än olikheterna 
och generellt sett resonerar de i samma banor. Konkurrensen i samtliga tre 
städer sätter press på företagen att hänga med i upprustningstakten och ett 
eftersatt underhåll är ingenting som håller i längden. 
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6.5  Empiri - Restriktioner 

På vilket sätt påverkar hyresgästföreningen upprustningsbeslut? 
Kopparstaden: Hyresgästföreningen påverkar inte besluten som sådana utöver 
överenskommelsen om hur hög hyreshöjningen ska bli. Ett godkännande 
måste även inhämtas från hyresgästerna, vilket i vissa fall kan vara svårt då de 
ibland väljer att inte svara alls. Godkänns inte förslaget blir det en avvägning 
mellan att avstå från åtgärden mot att ta ärendet till hyresnämnden där 
åtgärden oftast brukar bli godkänd. Kontakten med hyresgästerna för 
hyresgästgodkännande innebär en administration som tar kraft från företaget. 
Kopparstaden har en anställd på fastighetsavdelningen som enbart jobbar 
med sådana kundrelaterade frågor. 
 
Hyreshöjningen har företaget med sig till hyresgästerna från förhandlingar 
med hyresgästföreningen enligt deras poängsystem. Hyresgästerna informeras 
sedan om vad det handlar om för åtgärd, vad som ska göras och vad som är 
standardförbättrande åtgärder samt vad hyran har förhandlats fram till. Detta 
ska hyresgästerna sedan ta ställning till. Persson poängterar att det är 
åtgärden som hyresgästerna ska godkänna och inte hyreshöjningen eftersom 
den förhandlas av hyresgästföreningen, däremot är de så starkt kopplade till 
varandra att det kan vara svårt att bortse ifrån. 
 
ÖBO: ÖBO har alltid en förhandling med hyresgästföreningen när en 
renovering ska ske. Kronert Lindh anser att de är bra att förhandla med och 
att de inser rimligheten i att renoveringsprojekt inte kan gå hur mycket back 
som helst. Trots att varje fastighet har en renoveringsfond så tar företaget 
alltid lite av budgeten och måste därför få igen dessa pengar på ett eller annat 
sätt. Om inte utgifterna kommer igen genom bland annat en hyreshöjning så 
måste företaget täcka sina kostnader på annat sätt, detta menar Kronert 
Lindh skulle belasta hela beståndet. Vidare anser hon att dialogen som finns 
mellan företaget och hyresgästföreningen är god och att kommunikationen 
dem mellan är viktig. Hyresgästföreningen godkänner ofta de kostnadsförslag 
som ÖBO lägger fram vid en upprustning, däremot menar Kronert Lindh att 
en diskussion alltid förs om hur mycket pengar upprustningen kräver. 
 
KBAB: Persson säger att han är väldigt tillfreds med det arbete de har 
tillsammans med hyresgästföreningen. Han menar att hyresgästföreningen 
ställer sig positiva till upprustningar eftersom det gynnar deras medlemmar, 
samtidigt eftersträvar dock föreningen så små hyresökningar som möjligt. 
Det är enligt Persson hyresökningarna som de flesta knepiga diskussioner 
handlar om mellan KBAB och hyresgästföreningen. Under de senaste tio 
åren sköter KBAB större delen av kontakten med sina hyresgäster själva. 
Kontakten företaget själv har med sina hyresgäster anser Persson vara 
mycket god, och att ta en omväg till hyresgästen via hyresgästföreningen 
skulle bara vara onödig. Persson fortsätter berätta att de bovärdsteam KBAB 
har är ett sätt för hyresgästerna att alltid kunna nå företaget på ett eller anat 
sätt. Han menar också att företaget har uppmärksammat att intresset för att 
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ta hjälp av hyresgästföreningen har minskat, och i slutändan så är det bara de 
standardiserade hyresförhandlingarna som finns kvar i kontakten mellan 
KBAB och hyresgästföreningen. 
 
Hur vanligt är det att hyresnämnden kopplas in gällande 
upprustningsbeslut? 
Kopparstaden: Det händer att hyresnämnden blir inkopplad, exempelvis i de 
fall där hyresgästerna inte svarar på de förfrågningar som skickas ut. För det 
mesta går förslaget igenom, i något fall har det förekommit att det blivit 
jämkning. Persson anser att hyresgästgodkännandet uppkommit på grund av 
ett storstadsfenomen där hyresvärdar rivit ut lägenheter och renoverat enbart 
i syfte att få upp hyran ordentligt och tjäna pengar på detta. Ett sådant 
fenomen är däremot inte något som, enligt Persson, sker på den marknad där 
Kopparstaden verkar. Att det krävs ett godkännande från hyresgästerna 
innebär till största del enbart krångel. 
 
ÖBO: För ÖBO är det ovanligt att hyresnämnden kopplas in med initiativ 
från någon hyresgäst. Om detta är det allmänna läget på fastighetsmarknaden 
kan Kronert Lindh inte uttala sig om, men däremot säger hon att ÖBO 
antagligen ligger bra till med så få ärenden. För att en renovering ska få sättas 
i verket krävs att 2/3 av hyresgästerna ger sitt godkännande, och det är i de 
fall när majoriteten inte accepterar renoveringarna som företaget kan vända 
sig till hyresnämnden. Dessa situationer anser Kronert Lindh är väldigt få, 
och att företaget i en hel del fall kan släppa en lägenhet om de andra 
hyresgästerna ger sitt godkännande. Hon berättar att i något enskilt fall har 
en renovering av balkonger skett i tre utav fyra lägenheter, då den fjärde 
hyresgästen inte gav sitt medgivande. 
 
KBAB: Persson berättar att det har varit nära några gånger men att det alltid 
har slutat med att KBAB har fått igenom sina förslag. Han fortsätter berätta 
att det har funnits fall då hyresgästerna tagit hjälp av hyresnämnden, men då 
har det handlat om andra ärenden än just upprustningar. I snitt har KBAB 
fall hos hyresnämnden en gång vart tredje år. Om en hyresgäst inte ger sitt 
godkännande för en upprustning har det funnits fall då KBAB valt att släppa 
lägenheten i fråga och istället rustat upp övriga lägenheter i fastigheten. 

6.6  Analys - Restriktioner 

De restriktioner som finns gällande fastigheters skick är inte särskilt 
omfattande, vilka åtgärder som företagen genomför påverkas mer av 
marknadens utveckling än av lagregleringar. Det regelverk som företagen 
följer sätter snarare en lägsta nivå för yttre och inre skick. Under den 
allmänna diskussionen kring restriktioner nämnde inga av företagen 
lagregleringar som något som var betydande i upprustningsarbetet. Dock har 
regleringarna en roll i förhandlingar med hyresgäster och hyresgästföreningen 
kring kostnader och hyressättning som leder fram till att upprustningar sker. 
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Kontakten med hyresgästföreningen är samtliga företag ense om att den ofta 
handlar om en diskussion kring en höjning av hyran. När det kommer till 
upprustningar anser alla tre företagen att hyresgästföreningen i många fall 
ställer sig positiva och ofta godkänner den budget företagen presenterar och 
den hyresökning som kommer till följd av upprustningen. Övriga 
diskussioner som förs mellan företagen och hyresgästföreningen är bland 
annat om en framtagning av vilka hyresökningar standardåtgärder ska 
innebära, såsom utbyte av våtmatta i badrum till kakel och klinkers. Sådana 
åtgärder har en stående kostnad och innebär även en stående hyreshöjning. 
Något som alla tre företagen verkar vara överens om är att kontakten med 
hyresgästföreningen är relativt begränsad och att antalet fall då 
hyresgästföreningen kopplas in med initiativ från hyresgästerna är väldigt få. 
Detta är något vi ställer oss frågande till då hyresgästföreningen hade en 
annan uppfattning om hur mycket de faktiskt blir inkopplade för att lösa 
tvister hyresgäster och hyresvärdar emellan. På grund av att vi inte kan göra 
några generaliseringar är det dock svårt för oss att ifrågasätta svaren vi fått, 
utan vi får snarare konstatera att de tre företag vi valt kanske istället avviker 
ifrån mallen för det typiska fastighetsföretaget. 
 
När det kommer till kontakten med hyresnämnden verkar det även här som 
att de tre fastighetsföretagen som vi intervjuat har liknande uppfattning. Den 
vanligaste anledningen till att en kontakt med hyresnämnden skapas beror på 
att hyresgästerna inte ger sitt godkännande till en planerad upprustning. 
Utfallet av detta blir antingen att hyresnämnden i vissa fall ger sitt 
godkännande att utföra upprustningarna utan stöd från hyresgästerna, eller så 
släpper företaget efter för den hyresgäst som motsätter sig upprustningen. 
Att hyresnämnden blir kontaktade av en hyresgäst som sedan leder till ett 
upprustningsföreläggande anser samtliga företag vara ovanligt. KBAB anger 
att de i snitt har kontakt med hyresnämnden en gång vart tredje år. Gunnar 
Persson berättar också att det har varit nära ett antal gånger att det har blivit 
en process igångsatt mellan hyresnämnden och företaget men att KBAB 
alltid har fått igenom sina krav i slutändan ändå och att en diskussion på det 
sättet därför uteblivit. Även när det gäller kontakten med hyresnämnden kan 
man ifrågasätta hur pass riktigt detta är och om dessa tre företags uppfattning 
är giltiga på hela marknaden. Som vi nämnt tidigare är generaliseringar 
ingenting vi kan göra med tanke på det begränsade antalet intervjuer vi 
utfört. 
 
De förhandlingar som de tre företagen utför både inom organisation samt 
med hyresgästföreningen gällande hyressättningen efter en upprustning följer 
det tillvägagångssätt som förklaras i teorin (3.3.2 Hyressättning). Anledningen 
till att förhandlingarna sker med hyresgästföreningen är på grund av den så 
kallade primära förhandlingsskyldighet företagen har. Detta innebär att de 
inte får förhandla direkt med hyresgästerna utan är tvungna att ha en 
mellanhand. 
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De likheter som finns företagen emellan vad gäller restriktioner var 
förväntade då de restriktioner och lagregleringar som finns är gällande för 
hela marknaden. Att hyresförhandlingar vid upprustning utförs på liknande 
sätt är knappast förvånande då hyresgästföreningen är rikstäckande och har 
ett generellt arbetssätt som ger samma spelregler för samtliga företag. Vad vi 
dock kan nämna är att en allmän uppfattning från både de intervjuade 
företagen och hyresgästföreningen representanter är att relationen mellan 
företaget och den lokala hyresgästföreningen ser olika ut och påverkar 
förhandlingarna. Detta har vi inte gått närmre in på i vår undersökning så 
någon djupare analys är därför inte möjlig. 
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7  Slutsats 

 
Detta kapitel avslutar uppsatsen och innehåller de slutsatser vi dragit efter genomförandet 
av vår empiriska studie. 
 

7.1  Processen 

Den första delen av vårt syfte med uppsatsen var att ta reda på hur 
beslutsprocessen kring upprustningar går till. I den empiriska studien 
framkom att processen gick till på liknande sätt inom alla tre företag som vi 
intervjuat. Samtliga hade en organisatorisk uppbyggnad där besluten fattas av 
mellanchefer som i sin tur inhämtar den information som krävs för att fatta 
beslut inifrån företagen. Information kan komma från till exempel bovärdar 
som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med byggnaderna och på så sätt 
enkelt upptäcker de fel som behöver åtgärdas. Likheterna kan delvis förklaras 
genom regler som blivit etablerade i branschen. Dessa regler innebär att 
beslut fattas begränsat rationellt genom att väga konsekvenser mot varandra 
samt genom förhandlingar med hyresgästföreningen. 

7.2  Prioriteringar 

Syftets andra del var att ta reda på hur prioriteringar görs mellan 
upprustningsprojekt i beslutsprocessen. Undersökningen har visat att detta 
sker genom att fastigheternas skick kartläggs genom ett fastighetssystem med 
bestämda tidsperspektiv för de identifierade behoven. Det ekonomiska läget 
för företagen begränsar sedan vilka och hur många projekt som kan 
genomföras. Företagen har inga givna prioriteringar förutom för sådana 
behov som uppfattas som en risk, ett exempel på detta kan vara läckande tak. 
Övriga upprustningsbehov bedöms utifrån ett helhetsperspektiv baserat på 
företagets situation och fastighetsbeståndets skick. Detta innebär en löpande 
utvärdering av i vilket tidsperspektiv behov bör åtgärdas vilket gör att 
prioriteringarna skiljer sig åt mellan företagen. I denna situationsbedömning 
ingår också aspekter gällande vilken profilering företaget valt och vad 
företaget värderar högt. KBAB:s miljöprofilering är framträdande i företagets 
dagliga arbete och på så sätt även ett tydligt drag i de beslut som tas. Trots att 
prioriteringarna skiljer sig åt mellan företagen finns likheter mellan hur de 
resonerar när prioriteringarna görs. Samma faktorer, såsom 
fastighetsbeståndets skick och företagets ekonomiska situation, ligger till 
grund för prioriteringarna men utfallen kan bli olika på grund av att företagen 
har olika förutsättningar. 

7.3  Restriktioner 

Den tredje och sista delen av vårt syfte var att identifiera de restriktioner som 
företagen möter samt hur dessa påverkar besluten kring upprustningar. Att 
hyresgästföreningen samt hyresnämnden påverkade de kommunala 
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bostadsföretagens arbete visste vi om redan från början. Efter att ha 
genomfört vår empiriska studie finner vi dock slutsatsen att de restriktioner 
vad gäller upprustningar som kommer till följd av hyresgästföreningens och 
hyresnämndens arbete knappast uppfattas som restriktioner ifrån 
fastighetsföretagen själva, utan snarare som ett gott samarbete för att få så 
nöjda hyresgäster som möjligt. Om de tre företagen vi intervjuat skiljer sig åt 
från många andra är något vi inte kan ta ställning till, men något vi kan 
konstatera är att hyresgästföreningens uppfattning om samarbetet med 
fastighetsföretagen går hand i hand med uppfattningen hos de företag vi 
valde att intervjua. 
 
De lagregleringar som finns gäller i stort sett endast vilket som är lägsta 
godtagbara skick på fastigheterna. Eftersom företagen har en strävan efter att 
utföra upprustningar innan det gått så pass långt att det råder ett behov av en 
omfattande upprustning hamnar de sällan i det läget att fastigheterna når ett 
så kallat lägsta skick. Att företagen har detta tänk anser vi delvis bero på att 
det oftast är mer ekonomiskt att utföra mindre upprustningar än större, men 
också på grund av att regleringarna är så pass inpräntade i företagens 
medvetande att det snarare ses som en naturlig del av arbetet att upprätthålla 
standarden till över lägsta skick än som en restriktion. Dessutom måste 
företagen hålla ett gott skick på lägenheterna för att ha konkurrenskraft både 
mot andra hyresrättsföretag men också andra upplåtelseformer. 

7.4  Kommentar kring vår undersökning 

De respondenter vi intervjuat har varit positivt inställda till de frågeställningar 
vi gjort även om vissa frågor kunde uppfattas som känsligare än andra. Detta 
är en indikation på att ämnet upprustningar kan vara av känslig art då 
omfattningen på de upprustningar företagen utför tydligt visar vilken 
inställning företaget har till sina hyresgäster. Det visar också hur villigt 
företaget är att möta sina hyresgästers önskemål och ervjuda en så hög 
kvalitet som möjligt. 
 
Likheterna företagen emellan är förståeliga då samtliga företag har ett väl 
genomarbetat arbetssätt och tydliga riktlinjer som organisationen inom 
företagen ska följa vid beslutsfattande. Det vi uppmärksammade är att 
företagen har börjat arbeta med att ha kontinuerliga kontroller av fastigheter 
och ett heltäckande fastighetssystem för att på så sätt upptäcka fel som 
behöver åtgärdas innan det gått så pass långt att upprustningen innebär ett 
stort projekt. Detta är ett stort arbete för företagen att sammanställa men är 
samtidigt något som företagen kan dra stor nytta av att ha. 
 
Den undersökning vi genomfört har varit givande, men i efterhand kan vi 
konstatera att en mer omfattande empirisk studie hade gett ett tydligare 
resultat med större tyngd. Vi anser att om en förstudie hade utförts, där 
inledande intervjuer kunnat ligga till grund för de frågeställningar vi haft, 
skulle materialet kunnat utvecklas ytterligare. Med mer tid och resurser skulle 
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intervjuerna kunnat göras djupare så att alla dimensioner av beslutsprocessen 
hade täckts. För vidare forskning skulle det vara intressant att fokusera mer 
på den tekniska delen av processen, att undersöka hur besiktningar utförs 
samt hur fastighetssystemet upprättas. Vidare skulle det vara givande att 
utföra en materialstudie på de underlag som ligger till grund för 
upprustningsbesluten. 
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