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Sammanfattning 

Mellan åren 1965-1974 genomfördes ett unikt bostadsbyggnadsprojekt i Sveriges historia. 

För att lösa den dåvarande bostadsbristen beslöt Riksdagen att det under en tioårsperiod 

skulle byggas en miljon bostäder. Detta projekt kallas således för miljonprogrammet. Under 

årens gång har många kritiker gjort sig hörda då de kritiserat fenomenet på flera nivåer. 

Ord som segregation, visuell monotoni och storskalighet har använts i beskrivandet av 

miljonprogramsområdena. Byggnader från miljonprogrammet har idag uppnått den ålder 

då omfattande underhåll- och renoveringsåtgärder är högst aktuella. Idag ägs och förvaltas 

många miljonprogramsbestånd av kommunala bostadsbolag, de står idag inför beslut 

gällande upprustning. 

Syftet med denna uppsats är att utreda hur sju kommunala bostadsbolag själva ser och 

resonerar kring sina flerbostadshus som ingår i beståndet från miljonprogrammet. Vidare 

vill vi ta reda på vilka de bakomliggande faktorerna i beslutsprocessen är gällande om 

upprustning ska ske eller inte. Efter de empiriska studierna som genomfördes med hjälp 

av telefonintervjuer kan vi konstatera att bostadsbolagens allmänna syn på 

miljonprogramsbeståndet är lika positiv som negativ. Bostadsbolagen uppfattar dock med 

gemensam stämma att det föreligger problematik med dessa byggnader. Åsikterna skiljer 

sig emellertid åt gällande vilka problem som skulle vara de mest primära och uppenbara. 

Det framhålls dock att lägenheterna är tacksamma ur föränderlighetssynpunkt, ljusa och 

välplanerade.  

Bostadsbolagen har höga ambitioner när det gäller den kontinuerliga och långsiktiga 

upprustningen. Vi kan fastslå att bostadsbolagen tar hänsyn till tre faktorer vid 

beslutsprocessen kring upprustningsåtgärderna. Ekonomin är en starkt påverkande faktor 

då finansieringen till stor del tycks påverka vad som i realiteten genomförs. De resterande 

två faktorerna som ständigt påverkar beslutsprocessen är den sociala hänsynen och den 

tekniska kvaliteten och funktionen.  

  



Abstract 

Between the years 1965 -1974, a unique residential construction project was completed 

which today is significant in Swedish history. To solve the current lack of housing the 

Swedish parliament decided that Sweden would build one million dwellings in a decade. 

Therefore the project is called “The Million Programme”. Many critics have made themselves 

heard over the years, criticizing the phenomenon on several issues. Words like 

segregation, visual monotony and large-scale productions have been used to describe the 

Million Programme areas. Buildings from the Million Programme have now reached the 

age when extensive maintenance and renovations are needed. Most of the properties from 

the Million Programme are today owned and managed by municipal housing companies, 

who often face decisions concerning renovations. 

The purpose of this essay is to investigate what perspective and opinions, seven municipal 

housing companies have concerning their apartment blocks from the Million Programme. 

Furthermore we would like to investigate the underlying factors which affect the decision-

making process as to whether renovation will be done or not. After the empirical studies, 

which were proceeded by telephone interviews, we established that the general perception 

of the properties from the Million Programme is as much positive as negative. The 

housing companies have a mutual opinion that there is a problem with these buildings. 

However, the opinions differ between the housing companies regarding their most 

primary and obvious problems. The housing companies stress that the usage of the 

apartments can be easily changed for other purposes and that the apartments often are 

very bright and very well organized.      

We can establish that the housing companies take three factors into consideration in their 

decision-making process regarding the renovations. The housing companies have high 

ambitions concerning the continuous and long-term renovations. An important factor 

affecting the renovations is the economy, which in reality, decides what changes can take 

place. The social perspective and the technical quality and function are the two remaining 

factors affecting the decision-making. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet kommer studiefenomenet att konkretiseras. Problemformuleringen klargör den 

problematik som föreligger samt de frågeställningar som ska besvaras för att uppsatsens syfte ska nås. 

Kapitlet avslutas med uppsatsens avgränsning, disposition samt en kortare definitionslista.  

1.1  Problembakgrund 

Miljonprogramsområdena har i hög grad kritiserats och debatterats där många anser det 

vara liktydigt med storskaliga betongförorter där segregation, passivitet och visuell 

monotoni anses råda (Hall 1999).  

Efter andra världskriget befann sig Sverige i en enorm utvecklingsspiral vilket innebar en 

stark ekonomisk tillväxt. Högkonjunkturen bidrog till en stadig ökning i realinkomsterna 

för befolkningen och konsumtionen ökade både på den offentliga och privata sidan. 

Många fick efter hand en så pass god ekonomi att efterfrågan på ett bättre boende växte 

fram. Samtidigt ökade Sveriges befolkning i snabb takt, varav många efterhand inte hade 

någon bostad alls (Vidén & Lundahl 1992). Detta bidrog till att Sverige i slutet på 1950-

talet och i början av 1960-talet led av bostadsbrist. Politikerna var varse om 

bostadsbristen och startade redan i slutet på 1940-talet flertalet utredningar (Hall 1999). 

Staten och kommunerna ville även ta ett större ansvar för att påverka 

bostadsförsörjningen varav dagens kommunala bostadsbolag föddes. Sverige skulle nu 

bereda väg för ett brett välfärdsprogram som innebar att man ville ge alla en möjlighet till 

en god bostad (Fredriksson 2006). Utredningarna som utfördes på 1940-talet kom att 

ligga till grund för riksdagens beslut som fattades 1965 (Hall 1999). Beslutet innebar att 

det inom en 10-årsperiod skulle byggas en miljon bostäder för att häva bostadsbristen i 

främst storstäderna men även höja den befintliga standarden (Vidén & Lundahl 1992). 

Det är denna period (1965-1974) vi syftar till då vi använder begreppet 

miljonprogrammet. År 1975 konstaterades att miljonprogrammets hade svarat för 1 005 

578 bostäder där cirka 668 200 av dessa utgjordes av lägenheter i flerbostadshus. 

Bostadsbristen var nu ett minne blott och Sverige hade fått en högre bostadsstandard 

(Hall 1999).     

Rekordåren är ett annat väl använt begrepp i diskussionen kring miljonprogrammet, detta 

begrepp härrör till den mest intensiva bostadsbyggnadsperioden i svensk historia och 

omfattar åren mellan 1961 till 1975. Anledningen till att rekordåren börjar redan år 1961 

grundar sig i att bostadsbyggandet redan i början på 1960-talet med stark efterfrågan var 
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igångsatt även om inget formellt beslut hade tagits. Rekordårens slutår, 1975, sattes som 

en gräns då miljonprogrammet enligt riksdagsbeslut skulle vara färdigbyggt (Hall 1999).  

Miljonprogrammets byggnadsproduktion skedde med storskalighet, snabb 

produktionsprocess och eftersökt kostnadseffektivitet. Under produktionen ägnades 

ingen större åtanke åt de långsiktiga förvaltnings- och underhållsfrågorna vilket i 

framtiden skulle komma att innebära förändringar (Vidén & Lundahl 1992). Den stora 

satsningen på bostadsbyggandet skulle nämligen visa sig ge nya förutsättningar för 

förvaltning i allt större skala och fler enheter än tidigare (Högberg & Högberg 2000). 

Storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö stod i storleksordning uppräknat 

för den största produktionen av flerbostadshus under miljonprogrammet. Produktionen 

omfattade även fjorton andra svenska städer där det uppfördes mer än 10 000 lägenheter i 

flerbostadshus i vardera stad (Hall 1999).  

Fokuseringen låg på stora projekt och omkring hälften av de byggnader som uppfördes 

under perioden ingick i projekt med minst tio byggnader. Flerbostadshusen som byggdes 

under rekordåren skiljde sig kraftigt mot vad som tidigare varit vanligt då de byggdes 

större, högre, längre och med fler antal lägenheter. Arkitekturen karaktäriserades av enkla 

och geometriska husformer med platta tak och odekorerade fasader. Lamellhus med tre 

våningar var utan tvekan rekordårens, och även miljonprogrammets, vanligaste hus och 

speglar nästan hälften av alla lägenheter uppförda åren 1961-1975. Den genomsnittliga 

lägenheten var år 1975, efter miljonprogrammets slut, en trerummare på cirka 78 

kvadratmeter (Hall 1999). 

Boverket skriver i sin undersökningsrapport, Bättre koll på underhåll, från 2003 att Sveriges 

bostadsmarknad idag utgörs av nästan en fjärdedel av byggnader som producerades under 

miljonprogrammet. De tar upp problematiken kring miljonprogramsbeståndet och påvisar 

att dessa byggnader i dagsläget nått den ålder då bostäder vanligtvis står inför omfattande 

underhållsinsatser såsom stambyten, byten av ventilation, elinstallationer och 

badrumsrenoveringar. Även Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) 

uppmärksammar problematiken kring renoveringsbehovet av fastighetsbeståndet från 

miljonprogrammet och behovet av att vidta åtgärder. År 2007 startade de projektet 

"Professionell renovering i SABO-företag" vars syfte är att förtydliga för fastighetsbranschen 

den kommande fas av upprustning som bostadsbolagen står inför. För att underlätta för 

bostadsbolagen anser de att det krävs bättre utföranden och effektivare renoveringar 

(SABO 2009). 
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I boken Att underhålla bostadsdrömmen (2006) skriven av Laila Reppen och Sonja Vidén talar 

man om ett underhållsberg från rekordårens flerbostadshus som idag träder fram allt 

starkare. Även hyresgästerna gör sig hörda genom medlemsorganisationen 

Hyresgästföreningen som ser upprustningen av miljonprogrammet som en av de 

viktigaste framtidsfrågorna när det gäller bostadspolitiken (Hyresgästföreningen 2009).  

Fram tills idag har cirka 20 procent av flerbostadshusen från rekordåren berörts av 

ombyggnader, renoveringar eller byte av installationer (Reppen och Vidén 2006). Detta 

betyder att det finns mycket kvar att göra och de aktuella renoverings- och 

underhållsbehoven som föreligger ställer stora krav på alla fastighetsägare i Sverige. Idag 

förvaltas många stora miljonprogramsbestånd av kommunala bostadsbolag. Med detta 

som bakgrund bör det inte förekomma några problem med att undersöka fenomenet då 

vill vi ta reda på de kommunala bostadsbolagens resonemang kring problematiken. 

Upplever de kommunala bostadsbolagen att de har ett renoverings- och underhållsbehov 

och hur resonerar de i så fall kring dessa? Om de är medvetna om det, har de i så fall 

hittills utfört tillräckliga underhåll?  

1.2  Problemformulering  

Vi har valt att fokusera på följande forskningsfrågor: 

• Hur ser bostadsbolagen själva på sitt bestånd från miljonprogrammet, och 

upplever de problem med dessa byggnader?  

• Om de upplever en problematik, vad har hittills utförts eller planerats för 

framtiden? 

• Vilka upprustningsåtgärder ser bostadsbolagen i så fall som relevanta? 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att ta reda på kommunala bostadsbolags syn på miljonprogrammet och 

resonemang kring upprustningsåtgärder av sina flerbostadshus. Vidare vill vi ta reda på 

vilka de bakomliggande faktorerna i beslutsprocessen är gällande om upprustning ska ske 

eller inte.   
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1.4 Avgränsningar 

Som vi redan i problembakgrunden klargjort omfattar själva namnet och begreppet 

miljonprogrammet åren mellan 1965-1974. Rekordåren är ett annat begrepp som nämns i 

dessa sammanhang då perioden omfattar åren mellan 1961-1975 och detta innebär att 

miljonprogrammet integreras i denna tidsperiod. Vi väljer att ta viss hänsyn till rekordåren 

vilket grundar sig i vår vilja att ge en rättvis och målande beskrivning av fenomenet, 

miljonprogrammet. Fokus ligger således på miljonprogrammet men rekordåren är något 

vi inte kan bortse ifrån då dessa år spelar en viktig roll för hela fenomenet. 

Vi väljer att enbart inrikta oss på flerbostadshus som ägs av kommunala bostadsbolag. 

Anledningen till detta är att småhusen i stor utsträckning ägs av privatpersoner. Att vi 

väljer att jämföra kommunala bostadsbolag beror på att de i stor utsträckning delger 

lättillgänglig information. Vi har valt att intervjua det största kommunala bostadsbolaget 

som äger och förvaltar i Sveriges sju största kommuner sett till antal invånare. 

1.5 Disposition 

I kapitel 1 redogörs vår inledning där problembakgrunden beskrivs och som vidare 

resulterar i ett antal problemformuleringar följt av vårt syfte med uppsatsen. Under detta 

kapitel klargörs även de avgränsningar som valts i denna uppsats.  

I kapitel 2 presenteras vilka metodiska val vi gjort för att på ett pedagogiskt sätt nå vårt 

syfte. Under metodavsnittet beskrivs utförligt hur vi teoretiskt och praktiskt gått tillväga. 

I kapitel 3 behandlas det teoretiska avsnittet som ligger till grund för vår undersökning. 

I kapitel 4 redovisas resultaten från våra empiriska undersökningar. 

I kapitel 5 tolkas, analyseras och kopplas resultaten till teorin från de empiriska 

undersökningarna.  

I kapitel 6 avslutar vi vår uppsats genom att dra slutsatser som påvisar att uppsatsens syfte 

har nåtts. 

I kapitel 7 redovisas de källor som ligger till grund för uppsatsen.  
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1.6 Definitioner 

Boverket 

En förvaltningsmyndighet som hanterar frågor gällande planering, byggande, boende samt 

förvaltning av existerande bebyggelse (Boverket 2009). 

Hyresgästföreningen  

En demokratisk medlemsorganisation som företräder medlemmarna som i detta fall är 

hyresgäster (Hyresgästföreningen 2009). 

Stambyte 

Ett byte av gamla och slitna rör i en fastighet. Med stambyte avses installationerna för 

huvudledningarna såsom vattenledningar, avloppsrör, värmerör, ventilationskanaler samt 

el- och teleledningar (Rotpartner 2009).  

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) 

En bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga bostadsföretag (SABO 2008). 

Ytskikt 

Det yttre väggskiktet i en lägenhet som kan utsättas för slitage och skador (Vidén och 

Lundahl 1992).  

VA-system  

Ett system som försörjer byggnaden med vatten samt en avloppsanläggning (Weglert 

2005). 
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2. Metod  
Som utgångspunkt i vårt metodavsnitt har vi använt oss av undersökningsprocessen som definieras av 

Jacobsen (2002). Vi kommer att redogöra för de åtta faserna i denna process och förklara och 

argumentera för hur vi arbetat utefter dem.  

2.1 Undersökningsprocessen 

2.1.1 Utveckling av problemställning  

Vid utveckling och upplägg av problemställning är det av stor vikt att klargöra vad det är 

vi vill undersöka och fördjupa oss i. När avsikten med undersökningen ska bestämmas 

finns två ställningsstaganden att beakta i framtagningen av problemställning. Det första är 

om uppsatsen är beskrivande (deskriptiv) eller förklarande (kausal) då dessa två val får 

avvikande konsekvenser för upplägget i uppsatsen. En beskrivande uppsats koncentreras 

ofta till en given tidpunkt där ett speciellt tillstånd beskrivs. En förklarande uppsats 

förklarar däremot vilka effekter en åtgärd har och är intresserad av dess orsak och verkan 

(Jacobsen 2002). Det andra ställningstagandet att beakta är problemformuleringens 

tydlighet och även här finns två val att göra, vilka är om problemställningen är explorativ 

eller testande. En explorativ problemställning innebär att en osäker- och otydlighet finns 

kring vad man vill undersöka och att det finns behov av att utreda ny kunskap. Då det 

finns en större klarhet och kunskap men att man istället vill utreda dess omfång, 

utsträckning eller frekvens använder man istället en testande problemställning (Jacobsen 

2002).  

Vi valde en beskrivande och explorativ problemställning då vår intention var att utreda 

hur kommunala bostadsbolag ser och resonerar kring sitt miljonprogramsbestånd samt 

vilka orsakerna är till om upprustning ska ske eller inte. Vår kunskap kring fenomenet var 

knapphändig och således ser vi att dessa val lämpar sig bäst. Vi vill poängtera att det finns 

risk att vi som forskare redan på förhand dömt att det föreligger problem med bestånden 

från miljonprogrammet. Detta är vi väl medvetna om vilket har bidragit till att vi i största 

möjliga utsträckning försökt att ha en genomgående ifrågasättande attityd. 
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2.1.2 Val av utformning 

Med hänsyn till problemställningen är det enligt Jacobsen (2002) viktigt att rätt 

utformning av undersökningen väljs så att den specifikt lämpar sig på problemställningen. 

Beroende på vilken problemställning som formulerats finns två olika dimensioner på 

undersökningsupplägg att välja mellan.  Den första är om studien är djup (intensiv) eller 

bred (extensiv), det vill säga, är avsikten att gå på djupet och välja få enheter eller att sikta 

på stort urval med få variabler? Den andra dimensionen är om studien är beskrivande 

(deskriptiv) eller förklarande (kausal). 

Vi valde en intensiv och deskriptiv utformning då vi på ett detaljerat och nyanserat sätt 

vill presentera ett fåtal kommunala bostadsbolags syn och resonemang på de 

upprustningsåtgärder som är, eller inte är aktuella på deras fastighetsbestånd från 

miljonprogrammet.  

2.1.3 Val av metodansats – kvalitativ eller kvantitativ 

Undersökningsutformningen och problemställningen styr valet av vilken metod som ska 

användas. Vid en problemställning som innebär att man går på djupet och som lägger vikt 

vid detaljer, nyanser och det unika hos varje respondent lämpar sig en kvalitativ metod 

bäst. Om problemställningen är testande och i stället innebär att gå på bredden bör man 

välja en kvantitativ metod (Jacobsen 2002). 

Då vi har valt en explorativ problemställning med en intensiv undersökningsutformning 

blev vårt val, och även Jacobsens (2002) rekommendation, att använda oss av en kvalitativ 

metodansats. En kvalitativ metod gav oss en möjlighet att tillämpa en öppen metod där vi 

kunde få fram det specifika och unika från varje respondent och på så sätt skapa en stark 

klarhet i synen på miljonprogrammet. Flexibiliteten hos den kvalitativa metoden gjorde att 

vår problemställning och vårt upplägg på undersökningen i efterhand kunde ändras i takt 

med att vi skaffade oss mer kunskap.  

2.1.4 Insamling av information 

När grundutformningen för undersökningen var fastställd valde vi en metod för insamling 

av kvalitativ data. Följande fyra metoder förekommer för datainsamling: öppen intervju, 

gruppintervju, observationer och dokumentundersökning. 
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Vi bestämde oss för att utföra en individuell och öppen telefonintervju med få enheter då 

vi ansåg att den på bästa sätt gav upphov för varje enskild respondent att i egna ord och 

berättelser uttrycka sina åsikter och synpunkter fritt (Jacobsen 2002). Anledningen till att 

vi utförde telefonintervjuer beror på att vi varken kostnads- eller tidsmässigt hade 

möjlighet att utföra besöksintervjuer. Vårt intervjuformulär utformades med hjälp av 

syftet med vår uppsats. Frågorna integrerades även med teoretiska inslag från vårt 

teoriavsnitt för att öka relevansen i frågorna med tanke på uppsatsens helhet.  

I ett tidigt skede av uppsatsskrivandet bestämde vi oss för att utföra en förintervju för att 

på så sätt få en föraning om intervjuformulärets omfattning och utfall. Därigenom fick vi 

möjligheten att justera och ändra upplägg inför huvudintervjuerna. Vi ville i vår intervju 

garantera oss om att våra kärnämnen och huvudfrågor berördes och valde således att till 

största del utföra vår intervju under strukturerade former. Vi har valt att inte presentera 

materialet från förintervjun då utformningen av intervjufrågorna förändrades varav det 

inte har ställts samma frågor till de andra respondenterna. En jämförelse mellan 

förintervjun och huvudintervjuerna blev således inte rättvis eller relevant i analysen av 

intervjuerna.  Därmed blev vårt frågeformulär i relativt hög grad strukturerat där vi följde 

en standardiserad intervjuhandling men med flertalet öppna frågor. Anledningen till detta 

var att vi ville uppnå en öppen dialog med respondenten där det lämnades utrymme för 

denne att uttrycka sina åsikter fritt. 

Innan avsatt tid för intervjun fick varje enskild respondent intervjuhandlingen tillhanda. 

Detta för att vi vill kunna få ut så mycket som möjligt under telefonintervjun. Under 

intervjun ville vi även säkerställa att vi inte gick miste om någon viktig information varav 

vi bandade telefonintervjun. Jacobsen (2002) menar att bandning bidrar till att intervjun 

ger ett bättre flyt med en naturlig samtalstakt. 

Ett problem för oss har varit att några av våra respondenter varit så upptagna att de inte 

tagit del av vår intervjuhandling innan själva intervjun ägt rum. Detta har lett till att de 

varit oförberedda på frågorna vilket kan ha resulterat i att de missat att nämna betydande 

information. 

2.1.5 Urval av enheter 

Det allra bästa för uppsatsens syfte skulle vara om vi haft möjlighet att intervjua alla 

kommunala bostadsbolag med fastighetsbestånd från miljonprogrammet, det har för oss 

på många sätt varit omöjligt. För att få ett kvalitativt resultat har vi begränsat 
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undersökningen till en rimlig nivå och valt det största kommunala bostadsbolaget i 

Sveriges sju största kommuner invånarmässigt. Detta för att vi bedömde att de med 

största sannolikhet äger flertalet fastigheter från miljonprogrammet och därmed förfogar 

över den kunskap och erfarenhet som vi eftersträvade. Att vi inte valde de sju största 

bostadsbolagen, efter storlek på bestånd, i Sverige berodde på att vi ville diversifiera 

informationen. Risken som finns när man intervjuar bostadsbolag från samma kommun 

är att de på något sätt är ”besläktade” med varandra varav de följer samma procedur och 

regler och därför kan svaren bli alltför snarlika.  

Vi har valt att göra detta urvalskriterium i stöd av information vilket innebär att vi har valt 

bostadsbolag och respondenter efter vilka vi tror kan ge oss innehållsrik och bra kunskap 

(Jacobsen 2002). Vår avsikt med urvalet var att gå på djupet och det innebar att vi hellre 

intervjuade få bostadsbolag än att göra flertalet ytliga intervjuer. På detta sätt ville vi få 

fram det unika och speciella från varje respondent snarare än det typiska och generella 

(Jacobsen 2002). Våra respondenter valdes efter information varav vi kontaktade dem. 

Efter förfrågan fick de själva bestämma om de ansåg sig själv vara bäst lämpade att ställa 

upp som respondent eller i annat fall vidarebefordra intervjuförfrågan. Detta har bidragit 

till att våra respondenter har haft skiftande arbetsuppgifter och därmed olika 

ansvarsområden varav vi fått olika personers synsätt på samma fråga. Vi kan inte 

garantera att vi har fått intervjua den ”bästa” respondenten med hänsyn till syftet med 

intervjun. Vi har fått förlita oss till respondenternas sanningsenliga uppfattning om sin 

egen kunskap och kännedom gällande de frågor de valt att besvara. Vi har även varit 

medvetna om den risk som föreligger när intervjuer genomförs med respondenter på 

olika nivåer inom bolaget. En teknisk chef kan ha andra intressen och uppfattningar än en 

ombyggnadssamordnare, varav svaren kan vara influerade av varje respondents primära 

arbetsuppgift. 

Vid ett av våra urval gick det dock fel. En respondent på ett av våra bostadsbolag hade 

tackat ja till att medverka men det visade sig sedan att denne saknade kunskap kring vissa 

områden. I detta fall fick vi kontakta ytterligare en person inom bostadsbolaget för att 

komplettera den tidigare utförda intervjun. 

2.1.6 Analys av data 

Efter genomförandet av intervjuerna med våra respondenter var mängden insamlad data 

mycket stor i form av inspelningar från samtliga intervjuer på mobiltelefon samt våra egna 
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anteckningar. Vi fick börja med att systematisera bort det som vi själva ansåg vara oviktigt 

och svar som inte var direkt kopplade till frågan. Därför presenterar vi enbart 

sammanställda och relevanta svar i empiridelen, de fullständiga intervjuerna har vi valt att 

bifoga som bilaga. Trots att vi använt oss av en kvalitativ metod för vår datainsamling 

menar Jacobsen (2002) att det är otänkbart att inkludera allt intervjumaterial i vår analys 

då den i och med det tenderar att bli alltför omfattande och vidsträckt   

När vi sammanställt och renskrivit materialet från intervjuerna stämde vi av resultatet med 

våra respondenter via e-post för att säkerställa att vi uppfattat allt korrekt och att inga 

missförstånd hade begåtts. Vi har i vår empiridel valt att presentera datamaterialet från 

intervjuerna efter varje ställd fråga istället för att presentera varje kommunalt 

bostadsbolag för sig. På detta sätt uppnår vi bättre överskådlighet samtidigt som 

jämförbarheten mellan respondenternas svar ökar. I vårt analysarbete har vi försökt att 

hitta liknelser respektive skillnader mellan de kommunala bostadsbolagens uppfattningar, 

resonemang och attityder kring miljonprogrammet.   

2.1.7 Giltighet och tillförlitlighet 

Giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet) är två viktiga begrepp att ta hänsyn till 

och kritiskt granska för att undvika problem i undersökningar. Vi måste utvärdera om vårt 

material är tillförlitligt och om vi undersökt det som var vår ambition att undersöka. 

Validiteten delas in i två olika kategorier, intern och extern, där den interna syftar till 

resultatens giltighet och den externa till i vilken grad våra resultat kan generaliseras 

(Jacobsen 2002). 

När vi gör vårt urval inför intervjuerna måste vi tänka kritiskt om vi kan lita på den 

information som respondenten ger oss. Delger de sanningsenlig och riktig information 

och har de den kännedom och kunskap som vi eftersträvar? Som forskare är detta svårt 

att avgöra och vi bör därför inte grunda vårt resultat på en enda källa. Enligt Jacobsen 

(2002, s.261) bör vi istället sikta på flertalet oberoende källor då ”information från flera olika 

oberoende källor ger en giltig beskrivning av fenomenet.” Vi har i vår undersökning försökt att 

intervjua personer som kontinuerligt arbetar med miljonprogramsbeståndet då det ger en 

ökad validitet och reliabilitet för undersökningen.  

Vi har varit medvetna om att det funnits nackdelar och brister med att göra intervjuer via 

telefon och att det kan ha hämmat vårt resultat. Jacobsen (2002) anser att vi via denna 

intervjuform går miste om det personliga mötet med respondenten och intervjun kan 
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tendera att bli ytlig, opersonlig och förbise känsliga ämnen. Eftersom vår intervju är 

specifik och innehåller ett fåtal frågor ansåg vi dock att en telefonintervju i detta fall 

lämpade sig bra. För att stärka reliabiliteten i uppsatsen har vi, som vi tidigare nämnt, 

stämt av de renskrivna intervjusvaren från respondenterna för att säkerställa att inga 

missförstånd hade uppstått. 

Eftersom vi undersökt de sju största kommunala bostadsbolagen i Sveriges sju största 

kommuner invånarmässigt visar vårt resultat en form av ”bästa praxis”. Vårt resultat blir 

dock en snäv uppfattning om hur kommunala bostadsbolag idag resonerar och uppfattar 

sitt miljonprogramsbestånd. Resultatet tar ingen hänsyn till andra och mindre kommunala 

bostadsbolag och behöver således inte vara giltigt för dem.   

2.1.8  Tolkning av resultat 

Under uppsatsprocessens gång ställs man inför flertalet vägskäl där konsekvensen kan bli 

tolkningsproblem gällande teorin eller jämförbarheten mellan olika enheter då de sällan är 

snarlika varandra. Tolkningsfel och felslut är en annan aspekt och består av tre följande 

huvudtyper:  

• Nivåfelslut (slutsatser dras på fel nivå)  

• Tidsfelsslut (drar slutsatser om förändringar över tid ur ett för kort tidsperspektiv)  

• Kausalfelslut (tolkar ett kausalt samband trots att det endast rör sig om en 

samvariation) 

Vad som avgör den totala undersökningens kvalitet och giltighet är summan av intern och 

externa giltighet samt tillförlitligheten (Jacobsen 2002). 

Vi har i vår undersökning valt att intervjua sju respondenter som företräder varsitt 

kommunalt bostadsbolag. Vi är medvetna om att antalet intervjuer är få och att vi därav 

inte kan generalisera resultatet. Detta var heller inte vår målsättning, då vi ville gå på 

djupet för att få en större kännedom om fenomenet.  
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3. Teori 
Under teoriavsnittet kommer vi att pedagogiskt presentera de delar som teoretiskt behandlar de 

definitioner som är vikiga att klargöra i detta sammanhang. Vidare beskrivs de kommunala 

bostadsbolagens förvaltningsroll. Efterföljande teori behandlar den aktuella underhållssituationen för att 

på teoretiskt sätt konkretisera den problematiska situation som föreligger. Till sist redogör vi för de 

faktorer som kan påverka beslutsprocessen kring upprustningsåtgärderna.   

3.1 Flerbostadshusbyggandet under miljonprogrammet  

Beslutet om att bygga en miljon bostäder under en tioårsperiod är på många sätt ett unikt 

byggprojekt i Sveriges historia. Även med internationella ögon ses detta som ett 

enastående projekt då det aldrig tidigare genomförts en sådan mäktigt byggsatsning med 

hänsyn till Sverige som land. Resultatet av miljonprogrammet blev 1 005 578 färdigställda 

bostäder, där cirka 668 200 av dessa utgjorde lägenheter i flerbostadshus. Inte att förringa 

i detta sammanhang är att den resterande tredjedelen av miljonprogrammets byggande 

utgjorde småhus (Hall 1999). Den största produktionen av flerbostadshus under 

miljonprogrammet stod de kommunala bostadsbolagen för tillsammans med de regionala 

bostadsrättsföreningarna. Dessa aktörer hade de bästa resurserna och förutsättningarna 

för att klara av detta stora projekt. Kommunala bostadsbolag, kommun, stat eller 

landsting var byggherren i uppemot 50 procent av de flerbostadshus som uppfördes 

under denna period (Reppen & Vidén 2006). 

3.1.1 Definition av flerbostadshus som hyreshusenhet  

I skattelagsstiftningen definieras en hyreshusfastighet som en byggnad avsedd som bostad 

åt minst tre familjer. Byggnaden kan även ändamålsenligt användas till kontor, butik, 

hotell och restaurang och så vidare. Ett kännetecken för hyreshusfastigheter upplåtna till 

hyresrätter är att de vanligtvis ger avkastning till fastighetsägaren, i form av pengar. Rent 

fysiskt består en hyreshusfastighet av byggnader, mark och diverse anläggningar och ses 

som en produktionsfaktor. Det innebär att hyreshusfastigheten utgör ett realkapital och i 

samverkan med arbete, kompetens och finansiellt kapital att det produceras 

förvaltningstjänster (Bejrum & Lundström 1990). 

Ett flerbostadshus skiljer sig på flertalet sätt från andra varaktiga produkter. En fastighet 

och dess byggnader har nämligen en väldigt lång ekonomisk livslängd. Över en tidsperiod 
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är det naturligt att byggnaden åldras men ändamålet och den fysiska strukturen för 

byggnaden kan även de förändras. Förändringarna kan bero på sociala, ekonomiska och 

tekniska krafter och förhållanden som innebär att en hyreshusfastighet som produkt är 

varaktig men föränderlig. Byggnaderna på fastigheten är lägesfixerade och varaktiga men 

även kapitalkrävande. Dessa faktorer ställer krav på en långsiktig planering och väl 

genomtänkta ekonomiska bedömningar vid såväl förvaltning som särskilda åtgärdsförlag 

vid ombyggnad och renovering. Att förändra en byggnad kan således bli väldigt kostsamt 

både ekonomiskt och tidsmässigt (Bejrum & Lundström 1990).  

3.1.2 Förvaltningsrollen hos de kommunala bostadsbolagen 

De kommunala bostadsbolagen bildades som ett resultat av statens vilja att integrera 

kommunerna i arbetet med att tillgodose svenskarna goda bostäder. Staten hade som 

målsättning att genomföra ett brett välfärdsprogram, där alla skulle ha fri tillgång till ett 

boende med hög standard. På grund av detta beslut bildades det kommunala bostadsbolag 

runtom i Sverige som ett första steg att uppnå den uppsatta målsättningen. Staten kunde 

på så sätt ge kommunerna de legala och ekonomiska verktyg som skulle möjliggöra 

välfärdens infrastruktur, och därigenom även bostäder. Sverige som stat tog de 

ekonomiska riskerna medan kommunerna och de kommunala bostadsbolagen fick 

medverka genom att planera själva bostadsproduktionen och genomförandet.  De 

kommunala bostadsbolagen fick även i uppgift att agera motvikt till de övriga 

marknadskrafterna. Bolagen skulle således drivas utan vinstintresse (Fredriksson 2006).  

Än idag är de kommunala bostadsbolagen stora fastighetsförvaltare då staten gav 

kommunerna ansvaret att tillgodose bostadsförsörjningen. Staten menade att det var 

kommunerna själva som hade den lokala förankringen, kännedomen och egenskapen att 

själva se behoven. På så sätt kunde de kommunala bostadsbolagen drivas både effektivt 

och rationellt då det skapades bostäder med hänsyn till lokalbefolkningens behov och 

önskemål (Fredriksson 2006).  

De primära arbetsuppgifterna för fastighetsvärdarna var till en början att se till att hyrorna 

blev inbetalda och att den dagliga driften i byggnaderna fungerade. Allt eftersom tiden 

fortskred blev tillbehören till byggnaderna på de stora fastighetsbestånden mer avancerade 

och storskaliga varav många kommunala bostadsbolag såg fördelen med att centralisera 

verksamheten genom att ha rätt personer på rätt plats. Med rätt kompetens kunde man 

samordna åtgärder och planering och på så sätt hålla nere kostnaderna. Denna modell 
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blev på 1960- och 1970-talet välintegrerad i många kommunala bostadsbolag (Högberg & 

Högberg 2000).  

3.1.3 Förvaltningsorganisationen förändras 

Det var först på 1980-talet som hyresgästen fick bidra när det gällde underhåll och 

utseende på lägenheterna. Anledningen och den bidragande orsaken var att det byggts så 

mycket i vissa områden att de nästan ansågs överbyggda. Det fanns helt enkelt inte 

hyresgäster som var villiga att flytta in i lägenheterna trots att de i princip var helt 

nybyggda. För att locka hyresgästerna erbjöd man dem att de själva fick vara med och 

medverka genom att bland annat få välja tapeter till lägenheterna. Samtidigt fick de 

kommunala bostadsbolagen indikationer på att deras verksamhet ansågs krånglig och 

byråkratisk. De kommunala bostadsbolagen insåg så småningom att den tidigare så 

praktiska och funktionsindelade verksamheten inte var särskilt kundvänlig. 

Bostadsbolagen omorganiserade sig och valde på många orter att införa 

områdesförvaltning. Förvaltningen skedde sedermera med lokalt ansvariga personer som 

tillsammans med hyresgästerna kunde samverka. På central nivå sköttes de uppgifter som 

krävde större åtgärdsplanering och denna organisationsform lever till mångt och mycket 

kvar i flertalet kommunala bostadsbolag än idag (Högberg & Högberg 2000).  

Införandet av områdesförvaltningen löste många problem men långt ifrån alla. Den 

tidigare centraliserade fastighetsförvaltningen kom att decentraliseras då hyresgästerna i en 

del områden krävde att ha tillgång till en närvarande representant som på lokal nivå 

lyssnade till deras problem.  Bovärden har kommit att bli företagets kontakt utåt som 

löser hyresgästens problem, detta bidrar till en positiv personlig relation som leder till en 

långvarig kundrelation. Denna modell tilltalade många av de kommunala bostadsbolagen 

då de såg att denna lösning löste många av de problem som hyresgästerna upplevde 

(Högberg & Högberg 2000). Idag definieras den allmänna fastighetsförvaltningen, enligt 

Bejrum och Lundström (1990 s. 17) som: ”En process där arbete, kapital och kunnande 

omvandlas till utrymme och service”. Den som arbetar med förvaltning på ett kommunalt 

bostadsbolag bör således ha ett ekonomiskt förhållningssätt men även kunskap och 

servicekänsla. 
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3.1.4 Underhållssituationen  

Hyresvärdens underhållsskyldighet regleras i Jordabalkens (SFS 1970:994) tolfte kapitel. 

Där anges att bostadsbolagen på tillträdesdagen ska hålla lägenheterna i sådant skick att 

den enligt den allmänna och lokala uppfattningen är fullt brukbar för det avsedda 

ändamålet. Detta under förutsättning att inte bättre skick har avtalats. Bostadsbolagen har 

även skyldigheter gällande de tekniska kraven på byggnaderna och detta regleras i Lagen 

om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, mm. (SFS 1994:847) Byggnaderna ska enligt 

2 § i denna lag, under förutsättning av normalt underhåll, uppfylla vissa väsentliga 

tekniska egenskapskrav:  

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. 

Boverket har tidigare studerat den angelägna underhållssituationen på bostäder från 

miljonprogrammet och beskriver i sin rapport från 2003, Bättre koll på underhåll, om den 

aktuella underhållssituationen och anser den vara påtagligt eftersatt. Ett eftersatt underhåll 

är på många sätt eftersträvansvärt att undvika. Bejrum (1987) menar att bostadsbolagens 

underhållsstrategi påverkas av vilka mål varje enskild fastighetsägare har med sitt 

fastighetsinnehav. 

Hyresgästen blir drabbad genom att byggnaden slåss med problem. Segrationen är en 

annan aspekt som påverkas och blir lidande vid eftersatt underhåll då mindre attraktiva 

områden blir ännu mindre attraktiva (Boverket 2003). Fram tills idag har en mindre andel 

av beståndet renoverats, vilket betyder att många hus i dag har kvar sitt ursprungliga 

utseende. Många material och konstruktioner har tekniska brister och dåliga 

miljöegenskaper, vilka är ytterligare skäl för upprustning (Reppen & Vidén 2006). I 

mindre kommuner där vakanta lägenheter i relativt hög grad förekommit har möjligheten 

till att avsätta medel till underhåll varit svårt (Boverket 2003). 

SABO har gjort en uppföljning på en enkätundersökning utförd av Boverket gällande de 

kommunala bostadsbolagens syn på eftersatt underhåll. Av de kommunala 

bostadsbolagen uppgav nästan 60 procent att de hade eftersatt behov av underhåll eller 

upprustning och att stambyte i dagsläget var det största behovet. SABO uppskattar att det 

kommer att kosta bostadsbolagen mellan 2,5 och 14 miljarder kronor att investera i dessa 
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åtgärder.  Vad som är viktigt att poängtera är att det är synnerligen få bostadshus som 

genomgripande behöver byggas om eller rivas på grund av ett dåligt underhållsskick 

(Boverket 2003). 

I diagrammet nedan går det avläsa att underhålls- och driftkostnaderna markant ökat 

mellan åren 1998 – 2007. Det bör dock tas hänsyn till att diagrammet baseras på 

redovisade siffror från bostadsbolagen. Dessa siffror bör kritiskt granskas då man inte kan 

särskilja hur bostadsbolagen redovisar underhåll och renovering samt hänsyn till inflation.   

 

 

 

 

 

 

 

Statistiska Centralbyrån 2009¹, Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 

(2007). s. 4 

3.1.5 Underhållsbehov med hänsyn till åldersmässiga och tekniska faktorer 

Vid årsskiftet 2007/2008 var antalet lägenheter i flerbostadshus näst intill 2 440 000 

stycken (Statistiska Centralbyrån 2008)². Byggnader behöver under sin livstid både 

underhållas och renoveras beroende på användning och kvalitet. Att bedöma nivån på 

reparationer och löpande underhåll bör göras utifrån en bedömning om var i livscykeln 

byggnaden befinner sig.  Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för 

fastighetsekonomi (2005) sammanfattar översiktligt att byggnaden under sina första 30 år 

underhålls framför allt på utbyten av ytskikt och vitvaror då de har en låg varaktighet. 

Under 20 år därefter, tills det att byggnaden når en livslängd på 50 år, återkommer dessa 

underhållsåtgärder. Dessutom tillkommer underhållsåtgärder på föremål som vanligtvis 

har en längre varaktighet. Dessa åtgärder kan vara utbyte av el- och värmesystem, VA-

system (stambyte), köks- och badrumsinredningar men även yttre åtgärder såsom utbyte 

av fasader, fönster, tak, balkonger (Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet 
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för fastighetsekonomi 2005). De tidstypiska åtgärderna på beståndet från 

miljonprogrammet är således dessa, även om man kan hitta fler specifika åtgärder på 

miljonprogramsbeståndet:  

• Avloppsrören tillverkades i slutet av 1960-talet till viss del av plast. Då marken på 

vissa ställen sjunker, spricker rören. Plaströren har även orsakat läckage genom att 

de glider isär. Det vanligaste problemet är ändå att väggbrunnarna inte är helt 

tätade och att hyresgästerna upplever störande ljud och lukt från avloppssystemet.  

• I köket installerades mycket detaljer i plast och dessa åldrades både snabbt och 

fult. Plastdetaljerna höll inte för ett normalt användande. 

• Ytskikten som installerades i badrum var nya och oprövade plastmaterial. 

Underarbetet sköttes även mer snabbt än noggrant och således blev 

kombinationen av oprövade material och ett hastigt underarbete en grogrund för 

mögel och fuktskador.     

• Fasaderna kan vara otäta och fogmassan mellan betongelementen dålig. En del 

fogmassor innehöll även PCB, vilket i sig kan vara cancerframkallande. 

• Fönstren har ofta tekniska brister och skador på grund av felaktig installation.  

• Balkongerna placerades inte med hänsyn till väderstreck varav en del har placerats 

på norrsidan av fastigheten där de utsätts för mer fukt. Balkongplattor av betong 

kan ha korrosionsskador i armeringen och sprickor i kanterna (Vidén & Lundahl 

1992). 

• Nästan en tredjedel av husen från miljonprogrammet har plana eller låglutande tak. 

Dessa tak kan ha fått vattenskador på grund av dåliga ytskikt och bristfällig tillsyn 

(Reppen & Vidén 2006). 

Mellan 500 000 och 1 300 000 lägenheter i flerbostadshus från rekordåren kommer inom 

en 20-årsperiod att behöva underhållas och renoveras (Boverket 2003). Reppen & Vidén 

(2006) instämmer då de klargör att beståndet nu är uppe i en ålder där framför allt vatten- 

och avloppssystem, badrum och andra installationssystem står inför en omfattande 

förnyelse. Boverket menar även i sin rapport, Bättre koll på underhåll (2003) att fasader, 

fönster och balkonger är inne i en upprustningsperiod. Motiven för argumenten är att 

hyresgästen inte ska drabbas av standardsänkningar och att bostädernas attraktivitet och 

kapitalvärde inte ska försämras. Uppskattningsvis behöver cirka 65 000 lägenheter per år 

få stammarna utbytta eller andra stora underhållsinsatser utförda (Boverket 2003). 
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Hittills har de tekniska bristerna medverkat till ett enormt stort slitage och 

reparationsbehov. Förvaltningsproblem, förflyttningar, sociala problem och vantrivsel har 

också uppstått på grund av de tekniska bristerna. På liknande sätt efterfrågas en ökad 

tillgänglighet och bostadsbolagen måste se efter en rad olika åtgärder och 

förbättringsmöjligheter. De främsta problemen som förekommer i lägenheterna är trånga 

passager och dörröppningar samt höga trösklar. I trapphusen har många av byggnaderna 

trappsteg ända upp till porten eller invändiga entrétrappor som skapar problem för 

rörelsehindrade och äldre generationer. I de flesta tre- och fyravåningshusen från 

miljonprogrammet saknas även hiss (Vidén & Lundahl 1992). Just 

tillgänglighetsanpassningen är ett av miljonprogrammets stora dilemman vilket framställer 

området som oattraktivt för främst barnfamiljer och äldre människor (Boverket 2003). 

Även utemiljön har fått utstå mycket kritik då den strikta funktionsuppdelningen av husen 

och omgivningen bestående av stora parkeringsfält och garage minskat möjligheten till 

trädgård och grönska omkring husen (Reppen & Vidén 2006).  

SABO har sammanställt en mängd olika riktvärden där de anger åtgärdsintervaller på 

skiftande underhållsåtgärder gällande alltifrån mindre snickeriarbeten till 

fasadrenoveringar. För att tackla dagens upprustningsproblem är vi i framtiden beroende 

av att betydligt större resurser läggs på underhåll (Boverket 2003). 

3.2 Ekonomiska faktorer i upprustningsprocessen 

3.2.1 Ekonomisk styrning 

Att finansiera upprustningsåtgärderna är ett av de stora problem som idag föreligger för 

de bostadsbolag som har bestånd från miljonprogrammet. Det ställs krav på att 

bostadsbolagen har de finansiella resurserna som krävs för att klara av den aktuella 

upprustningen (Boverket 2003).  

När en fastighetsförvaltning styrs mot ett eller flera ekonomiska mål talar man enligt 

Bejrum & Lundström (1990) om ekonomisk styrning. Enligt Institutet för 

fastighetsvärdering och Samfundet för fastighetsekonomi (2005) krävs ekonomisk och 

teknisk information för att kunna fastställa om fastighetsinvesteringen kan motsvara 

företagets fastställda mål. Olika typer av fastighetsbolag har olika behov gällande den 

ekonomiska styrningen (Institutet för fastighetsvärdering och Samfundet för 

fastighetsekonomi 2005).  



 

 

 

19 

 

 

Beslutssituationerna som bostadsbolagen ställs inför kan vara många där det i det ena 

fallet kan handla om enskilda byggnader och i det andra fallet om enskilda lägenheter. Det 

ska beslutas om hur förvaltningen av en fastighet ska planeras och vilken 

underhållsstrategi och prissättning bostadsbolagen ska ha på en specifik lägenhet. Dessa 

beslut fordrar olika nivåer och omfattning av ekonomisk och teknisk information och 

desto större ekonomisk uppoffring desto viktigare är beslutsunderlagets kvalitet (Institutet 

för fastighetsvärdering och Samfundet för fastighetsekonomi 2005). Enligt Bejrum och 

Lundström (1990) bör det i varje bostadsbolag finnas ett långsiktigt och utförligt 

handlingsprogram att utgå ifrån gällande den ekonomiska styrningen då det underlättar 

det dagliga arbetet i förvaltningen. 

3.2.2 Investeringsteori 

En fastighetsinvestering karaktäriseras av långsiktighet och varaktighet där fastigheterna 

ofta är lägesknutna och unika (Institutet för fastighetsvärdering och Samfundet för 

fastighetsekonomi 2005). Begreppet investering kan ha olika betydelse beroende på olika 

ekonomiska nivåer. Enligt Persson och Nilsson (1999) är dock den gemensamme 

innebörden att det är något som anskaffats för en varaktig användning. Darmer och 

Freytag (1995) anser att en investering, i ett nationalekonomiskt sammanhang, är liktydig 

med att man avstår användning nu för att skapa en större användning längre fram. Det är 

de konkreta betalningarna som medföljer en investering som har betydelse för 

värderingen av de ekonomiska konsekvenserna av en investering. En investering bör 

definieras enligt följande: ”Betalningsflöde som uppkommer under ett antal perioder som konsekvens 

av ett konkret beslut och vanligtvis kännetecknas av att en eller flera utbetalningar föregår inbetalningar” 

(Darmer & Freytag 1995 s. 229). 

Bejrum och Lundström (1990) beskriver närmare att investeringen kännetecknas av att en 

eller flera på varandra följande utbetalningar (grundinvesteringar) följs av ett antal 

inbetalningsöverskott. Om kalkylperioden är kortare än investeringens ekonomiska 

livslängd uppstår ett restvärde vid kalkylperiodens slut. Grundinvesteringen för ett 

bostadsbolag kan vara det pris som bolaget betalat för fastighetsmarknaden likväl som det 

kan vara anskaffningsutgiften för en byggnad eller byggnadsdel. De in- och utbetalningar 

som löpande sker efter att grundinvesteringen uppstått kan exempelvis vara 

underhållsbetalningar, driftutbetalningar, hyresintäkter eller andra övriga inbetalningar. 

Restvärdet som Bejrum & Lundström (1990) talar om är för bostadsbolagen det 
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försäljningsvärde som fastigheten efter kalkylperiodens slut bedöms ha när man använt 

sig av en investeringsmodell baserad på betalningar.   

En investering i en hyresfastighet är en långsiktig investeringsprocess och för att lättare 

redogöra för denna investering anser Bejrum och Lundström (1990) att man som 

bakgrund bör klargöra för två olika typer av livscyklar, byggnadens och ägarens. 

Byggnadens livscykel benämns som objektsbunden och syftar till tidsperioden från 

uppförandet av byggnaden till dess att byggnaden rivs eller byggs om. Ägarens livscykel 

kallas istället subjektsbunden och tillsammans skapar dessa två livscykler förutsättningar 

för innehavsperioder av olika tidsintervall. Olika innehavare kan gå in som ägare under 

olika faser av byggnadens livscykel och på detta sätt uppstår olika kombinationer av 

byggnaders och ägares livscykler. Byggnadens livscykel kan på så sätt uppleva olika 

investeringsmönster. Ett kommunalt bostadsbolag äger och förvaltar ofta sina byggnader 

under hela byggnadens livslängd vilket gör att de därför måste ha ett långt tidsperspektiv 

för innehav och beslut. Ju längre tiden går desto svårare blir det att sköta byggnaderna 

och de kräver ofta med tiden större underhållsinsatser. Att byggnaderna till sist når det 

stadium där ombyggnad alternativt rivning och nybyggnad är aktuellt är ett faktum 

(Bejrum & Lundström 1990). 

3.2.3 Underhållsbehov i investeringsprocessen 

Det är viktigt att skilja på begreppen investering och underhåll då en investeringsåtgärd 

syftar till att öka byggnadens värde medan en underhållsåtgärd syftar till att kvarhålla 

byggnadens ursprungliga standard (Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet 

för fastighetsekonomi 2005). En reparations- och underhållsåtgärd som anses vara en 

investering ska redovisas i verksamhetens balansräkning (Darmer & Freytag 1995). En 

underhållsåtgärd ska däremot kostnadsredovisas i resultaträkningen och gränsdragningen 

för hur dessa två åtgärder ska behandlas och bokföras kan i praktiken vara tämligen svårt 

(Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi 2005).   

Kunskap hos bostadsbolagen beträffande vilka faktorer som styr behovet av underhåll 

och vilka konsekvenser en vald strategi leder till är viktig vid planering av underhåll och 

nivå på utbetalningar. Periodiskt underhåll planeras ofta på detta sätt och dess 

underhållsåtgärder utförs mera sällan än med ett års mellanrum. Underhållsåtgärder som 

sker mer frekvent kallas löpande underhåll (Bejrum 1987).   
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Idag skiljer man mellan ekonomisk och teknisk livslängd. Den ekonomiska livslängden 

förklarar i vilken utsträckning det är ekonomiskt försvarbart att använda resursen, medan 

den tekniska anger hur länge den faktiskt kan brukas (Institutet för värdering av 

fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi 2005). 

Investeringsprocessen pågår under hela byggnadens ekonomiska livscykel. Genom att 

bostadsbolagen successivt investerar i underhåll och modernisering av byggnaden 

motverkas byggnadens förslitning på grund av dess användning och ålder. Ändrade krav 

och uppfattningar hos hyresgästerna samt den ständigt pågående tekniska utvecklingen 

bidrar till att även byggnadens omodernitet motverkas. Via underhålls- och 

moderniseringsinvesteringar kan bostadsbolagen höja den ursprungliga standarden, vilket 

visas i följande diagram (Bejrum & Lundström 1990).  

I figur 3.1 ur Bejrum & Lundström (1990). s.29 illustreras investeringsprocessen ur 

byggnadens livscykel:  

 

 

 

 

 

För bostadsbolagen föreligger dock en viss problematik när ambitionsnivån överstiger de 

verkliga förutsättningarna. Med det menas vad som är nödvändigt underhåll för 

bostadsbolagen och vad som faktiskt utförs och kostnadsförs i resultaträkningen 

(Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi 2005).   
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Figur 3.2 ur Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi 

(2005). s. 306 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det bör poängteras att den heldragna linjen klargör vilka åtgärder som har planerats, 

medan den streckade visar vad som normalt kostnadsförs i resultaträkningen. 

Diagrammet illustrerar att erforderligt underhåll inte genomförts och att det således kan 

uppstå ett eftersatt underhåll.  I slutet av en byggnads livscykel är det således inte ovanligt 

att se en betydande skillnad mellan vad som utförts och vad som enligt planeringen skulle 

behövt utföras. Vid denna tidpunkt är det aktuellt att antingen genomföra en total 

ombyggnad eller ett större åtgärdsprogram med utbyte av komponenter. Behovet av 

investering bedöms även i förhållande till ålder på byggnaden, den möjliga potential som 

finns i byggnaden samt hyresgästomsättningen (Institutet för värdering av fastigheter och 

Samfundet för fastighetsekonomi 2005). 

3.3 Sociala faktorer att ta hänsyn till i upprustningsprocessen 

3.3.1 Hyresgästen i fokus 

Kommunala bostadsbolag använder ofta sociala mål inom sin förvaltning då det är en 

viktig aspekt för dem att ta hänsyn till. Underhållssituationerna i bostadsbolagen kan 

påverkas olika beroende på vilka sociala målsättningar de har. Bostadsbolag med en hög 

ambitionsnivå gällande underhållsstandard är lyhörda och mottagliga för hyresgästernas 

önskemål och förslag (Bejrum 1987). 
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Boendet är en grundläggande utgångspunkt i människans liv. Boendet är den plats vi 

ägnar största delen av vår tid i, samtidigt som det utgör utgångspunkten för alla andra 

aktiviteter. Att vara hyresgäst innebär olika saker för den enskilde individen, således blir 

individuella behov och påverkande faktorer bidragande orsaker till att boendet blir unikt. 

Oavsett om hyresgästen är social och gärna umgås med sina grannar eller föredrar att 

spendera sin tid ensam i sitt boende har alla hyresgäster önskemål om hur boendet ska se 

ut och fungera (Fredriksson 2006). Hyresgästen har förväntningar på hyresvärden och det 

är genom att leva upp till dessa, och helst överträffa dem, som bostadsbolaget får nöjda 

hyresgäster. Hyresgästen är och kommer alltid vara den viktigaste faktorn för 

bostadsbolagen då det är dem som bidrar till intäkterna (Högberg & Högberg 2000). 

Hyresgästen vill att bostadsbolaget tar egna initiativ till kontakt och genom detta utveckla 

verksamheten inom utvalda områden som är särskilt viktiga för hyresgästen. 

Bostadsbolaget får mer än gärna genomföra eller komma med förslag och åtgärder som 

innebär ökad trygghet och säkerhet vilket är något som värdesätts högt hos hyresgästerna. 

Hyresgästen vill ha en hyresvärd som bryr sig om den enskilde individen och att de fel 

som uppstår åtgärdas med stor hänsyn och kompetens (Högberg & Högberg 2000). 

3.4 En ökad miljömedvetenhet 

3.4.1 Hyresgästens vilja till goda byggnader 

Idag lever vi i ett konsumtionssamhälle som ställer allt högre krav på ett mer 

miljömedvetet handlande. Sunda byggnader som heller inte kräver alltför stora resurser att 

uppföra eftersträvas. Dessa byggnader ska i sin tur vara lika resurssnåla när det gäller att 

förvalta dem. Det ställs även krav från hyresgästerna på de kommunala bostadsbolagen då 

de vill att förvaltningsarbetet ska ske med stor miljömedvetenhet. Miljöengagemanget hos 

de boende är starkt och många vill bidra i arbetet. Således är det många hyresgäster som 

uppskattar när bostadsbolagen anstränger sig och gör sitt yttersta när det gäller hänsyn till 

miljöfrågor (Wärn 1994). 

Byggnader finns till för att ge en säker, behaglig och hälsosam miljö för hyresgästen att 

leva i (Persson 2002). Hyresgästen önskar att bostadsbolaget tydligt visar att de följer 

rådande samhällstrender, och gärna hur de går tillväga (Högberg & Högberg 2000). Från 

och med årsskiftet 2008/2009 finns det krav på bostadsbolagen att fastigheterna i 

beståndet energideklareras. Det rådande kravet innebär att all energianvändning ska 
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dokumenteras och på så sätt gynna en god inomhusmiljö och en effektiv 

energianvändning (Energimyndigheten 2008). Bostadsbolagen bör således fokusera på en 

låg energianvändning under byggnadens livslängd med hänsyn till 

energieffektiviseringsbehovet (Persson 2002). 

En byggnad kan behållas i gott skick om man vid nybyggnaden genomfört det med 

korrekta och kvalitativa material. Det går heller inte förbise att ett gott underhåll bidrar till 

att byggnaden kan behålla sitt goda ursprungsskick men man behöver även lägga 

fokusering kring att arkitekturen är anpassad till den tilltänkta verksamheten. Med en 

välanpassad och välplanerad arkitektur blir byggnaden intressant för förvaltaren. Detta 

intresse hos förvaltaren kan i många fall bidra till att byggnaden tillåts stå kvar och leva 

vidare (Matikainen 2002). 

3.4.2 Den arkitektoniska närmiljön  

Arkitekturen på byggnader byggda under miljonprogrammet påverkar till stor del den 

närmiljö som de boende upplever varje dag i sina boenden. Som en naturlig del av 

bostadsproduktionen blev arkitekterna delaktiga i arbetet och tillsammans med de 

framförda önskemålen från politikerna ritades och utformades byggnader som utgick från 

”sociala utgångspunkter”. Politikerna framhöll ”det sociala” vilket av arkitekterna tolkades 

som ett tryggt och rättvist samhälle. Bostäderna skulle ses som sociala nyttigheter som 

skulle kunna nyttjas av alla oavsett bakgrund och resurskapacitet. Arkitekterna tog hänsyn 

till den stora massan av Sveriges befolkning vilket var viktigt för den ansvarsfulla 

planeringen i samband med bostadsbyggandet.  Arkitekterna ansåg att fenomenet höghus 

var väl vetenskapligt underbyggt och rationellt. Ledorden hos arkitekterna var inte längre 

skönhet, vackra former eller harmoni utan exakta arbetsmetoder med ekonomi som 

kärnämne. Det fanns även andra intressenter som såg fördelen med höghus då politikerna 

ville avhjälpa bostadsbristen. Byggbolagen var i sin tur intresserade av byggnader som 

man kunde uppföra snabbt och billigt med prefabricerade byggnadsdelar. I mitten av 

1960-talet var kommuner och byggbolag överväldigande överens om att det var 

storskaliga projekt som skulle prioriteras då dessa var överlägsna rent lönsamhetsmässigt 

(Arnstberg 2000). 

”Det sociala” kom senare att döpas till det allmännyttiga bostadsbyggandet vilket 

refererades till byggandet av bostäder till befolkningen utgick från att vara en 

medborgerlig rättighet till skillnad från andra varor i samhället (Arnstberg 2000). 
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4. Empiri  
Inledningsvis förklaras den förintervju som genomförts. Vidare ger vi en kortare företagspresentation för 

att ge en inblick i bostadsbolagen. I empiriavsnittet redogör vi även för de intervjuer som genomförts med 

respondenterna på de sju kommunala bostadsbolagen. Intervjuerna är sammanfattade och sammanställda 

efter respondenternas svar och godkännande.    

4.1 Förintervju 

För att kunna prestera en intervju med relevanta frågor valde vi att genomföra en 

förintervju. Förintervjun innebar att vi kontaktade det lokala kommunala bostadsbolaget, 

Karlstads Bostadsbolag AB, för att prova intervjufrågorna. Vi kom då i kontakt med 

Gunnar Persson och vi ville med hans hjälp se hur frågorna uppfattades och besvarades 

och på så sätt inse att justeringar var behövliga inför huvudintervjuerna. Intentionen blev 

således att förbereda och upptäcka brister innan vi genomförde de intervjuer som ligger 

till grund för vår empiridel.   

4.1.1 Analys av förintervju 

Gunnar Persson förbereddes genom att vi e-postade intervjuformuläret till honom innan 

vi senare återkom till honom via telefon. Persson hade läst igenom frågorna och kunde på 

ett välföreberett och kompetent sätt besvara våra frågor. Han delgav av oss även viss 

information som gjorde att vi formulerade om ett fåtal av frågorna, för våra vidare 

intervjuer. Vi är oerhört glada över att ha gjort denna förintervju då den hjälpte oss en 

god bit på vägen gällande de andra intervjuerna. 

4.2 Företagspresentationer av de sju kommunala bostadsbolagen 

4.2.1 AB Svenska Bostäder, Stockholm 

Svenska Bostäder grundades år 1944 och är ett helägt dotterbolag till Stockholm Stadshus 

AB som i sin tur ägs av Stockholms stad. Bolaget äger och förvaltar 38 654 lägenheter 

belägna i Stockholms förorter och innerstad och hade år 2008 en omsättning på 3,367 

miljarder kronor. Svenska Bostäder är inte bara Stockholms största bostadsbolag, utan 

även Sveriges största bostadsbolag. Huvudkontoret är beläget i Vällingby och vår 

respondent på bolaget heter Karl-Olov Lindström.  
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4.2.2 Bostads AB Poseidon, Göteborg 

Poseidon grundades rent juridiskt år 1986, men var innan dess en del av Göteborgshem 

som bildades år 1963. Poseidon ingår i den kommunala koncernen Förvaltnings AB 

Framtiden som ägs av Göteborgs stad. Poseidon äger och förvaltar 23 596 lägenheter 

belägna runt om i Göteborgs kommun och hade år 2008 en omsättning på 1,4 miljarder 

kronor. Huvudkontoret är beläget i Angered och vår respondent på bolaget heter Johan 

Niklasson.  

4.2.3 MKB Fastighets AB, Malmö 

MKB Fastighets AB grundades år 1946 och ägs direkt av Malmö kommun. Bolaget äger 

och förvaltar 21 874 lägenheter och bolaget redovisade en omsättning på 1,497 miljarder 

år 2008. Vår respondent på bolaget heter Anna Heide.  

4.2.4 Uppsalahem AB, Uppsala 

Uppsalahem grundades år 1946 och ägs av Uppsala Stadshus AB som i sin tur ägs av 

Uppsala kommun. Bolaget äger och förvaltar 13 337 lägenheter och omsatte år 2008 cirka 

900 miljoner kronor. Vår respondent på bolaget heter Tord Lindström.  

4.2.5 AB Stångåstaden, Linköping  

Stångåstaden är det kommunägda bostadsbolaget i Linköping som ursprungligen 

grundades år 1942 under namnet Råbergahus. Efter ombildningar och tillskott av nya 

resurser bytte bolaget år 1948 namn till det nuvarande namnet, AB Stångåstaden. Bolaget 

äger och förvaltar omkring 14 500 lägenheter belägna i Linköping. Bolaget hade år 2008 

en omsättning på 1,12 miljarder kronor. Vår respondent på bolaget heter Lars-Göran 

Wirsén. 

4.2.6 Bostads AB Mimer, Västerås 

Bostads AB Mimer bildades som ett halvkommunalt bostadsbolag redan år 1920, och det 

blev först år 1937 helt kommunalägt. Bolaget ägs således av Västerås stad och de äger och 

förvaltar i sin tur 11 401 lägenheter. År 2008 omsatte bolaget cirka 750 miljoner. Vår 

respondent på bolaget heter Per Widerstedt.  
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4.2.7 ÖrebroBostäder AB, Örebro 

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) grundades år 1946 och är Örebros kommunala 

bostadsföretag. Sedan år 1995 ingår företaget i koncernen Örebro Rådhus AB. ÖBO äger 

och förvaltar 23 069 lägenheter och omsatte år 2008 1,307 miljarder kronor. På ÖBO har 

vi två respondenter beroende på att vår ursprunglige respondent, Anna-Karin Strömberg, 

inte kunde besvara alla frågor fördelaktigt. Vi fick då rekommendationen att kontakta Per 

Åberg. 

4.3 Intervjuer 

Under denna del redovisas de svar vi fått från de tillfrågade respondenterna. Vi har delat upp svaren så 

att varje fråga blir besvarad av respondenten innan de besvarar nästa fråga. 

4.3.1 Hur stort bestånd äger och förvaltar ert bolag från miljonprogrammet 

(1965-1974) i antal lägenheter samt procentuell del av totalt bestånd? 

Karl-Olov Lindström, AB Svenska Bostäder:  

Vi äger omkring 38 600 lägenheter, varav cirka 6 000 är byggda mellan 1965- 1974. Rent 

procentuellt motsvarar vårt bestånd från miljonprogrammet omkring 15 procent. 

Johan Niklasson, Bostads AB Poseidon 

Från enbart miljonprogrammet äger vi omkring 8 000 lägenheter och då har jag räknat på 

åren 1965-1975. Vi äger även väldigt många lägenheter från ”förmiljonsprogrammet” 

varav det är svårt att i praktiken avgöra vad som tillhör miljonprogrammet då de är väldigt 

lika. Totalt äger Poseidon cirka 23 500 lägenheter. Procentuellt fördelat blir således 

miljonprogramsbeståndet 34 procent. 

Anna Heide, MKB Fastighets AB 

Vi har 5 775 lägenheter från miljonprogrammet. Av det totala beståndet på 21 874 

lägenheter utgör det cirka 26 procent.  

Tord Lindström, Uppsalahem AB 

När man tittar på åren 1965-1974 har vi ungefär 1 800 lägenheter från denna period vilket 

procentuellt blir cirka 15 procent av vårt totala bestånd. Sedan har vi flertalet lägenheter 

som inte räknas till miljonprogrammet utan till rekordåren, men som egentligen inte går 

att särskilja från miljonprogrammet rent arkitektoniskt och utseendemässigt i 

lägenheterna.   
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Lars-Göran Wirsén, AB Stångåstaden 

Vi har omkring 3 300 lägenheter i våra miljonprogramsområden. Det blir cirka 23 procent 

av det totala antalet lägenheter på 14 500 stycken. 

Per Widerstedt, Bostads AB Mimer 

Vi har ungefär 25 procent av vårt bestånd byggt under miljonprogrammet då vi har 3 000 

lägenheter från denna tid. 

Anna-Karin Strömberg, ÖrebroBostäder AB  

Vi har 7 846 lägenheter från miljonprogrammet, för att vara exakt. Vi har totalt 23 069 

lägenheter så rent procentuellt utgör vårt bestånd av lägenheter från miljonprogrammet 

cirka 34 procent. 

4.3.2 Hur är er syn rent allmänt på ert bestånd från miljonprogrammet? 

Karl-Olov Lindström, AB Svenska Bostäder:  

Nackdelen är att det i slutet på 1960- och i början på 1970-talet skulle byggas snabbt och 

på grund av det blev kvaliteten inte den bästa. Fördelen jag kan se är att det är homogena 

områden, som bär med sig att den primära servicen alltid finns nära till hands för de 

boende. Husen är för övrig väldigt fyrkantigt byggda och ser snarlika ut. 

Johan Niklasson, Bostads AB Poseidon 

De lägenheter som byggdes under miljonprogrammet är välgenomtänkta med väldigt bra 

planlösningar, de är ljusa och många har tillgång till balkong. Dock är det en stor nackdel 

att de ser likadana ut med få lägenhetstyper. Även fasaderna ser exakt likadana ut. En 

ytterligare nackdel är att våra miljonprogramshus har en hög energiförbrukning där 

otäthet förekommer på vissa hus.  

Anna Heide, MKB Fastighets AB 

Lägenheterna från miljonprogrammet har ett fantastiskt ljusinsläpp i och med att det 

ibland finns glaspartier mellan olika rum.  Lägenheterna är välplanerade och praktiska i 

största allmänhet med oerhört bra förvaringsmöjligheter. Lägenheterna är även väldigt bra 

disponerade vad gäller ytor. Treor är den absolut vanligaste lägenhetsstorleken som vi har 

i miljonprogramsbeståndet. Nackdelen med dessa bestånd är att de har dåliga tätskikt i 

badrummen vilket naturligtvis gör att vi har problem med fuktskador. 
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Tord Lindström, Uppsalahem AB 

Det är väldigt bra planlösning överlag på dessa lägenheter. En nackdel ur energisynpunkt 

är att de drar onödigt mycket energi. Tillgänglighetsanpassningen är inte den bästa då det 

tillexempel ofta saknas hiss. Ytskikten börjar bli dåliga men även stammar, elledningar och 

ventilation har brister. Områdena har oftast blandad bebyggelse, då det finns både tätt 

bebyggda områden och många områden med stora grönytor. Standarden härrör från 

miljonprogramstiden. Det innebär att lägenheterna idag är utrustade med dåtidens 

material och standard, vilket i dagsläget inte uppfyller dagens krav. Materialen från denna 

tid var billiga och är idag uttjänta även om de på den tiden vidhöll en god standard.   

Lars-Göran Wirsén, AB Stångåstaden 

Nackdelarna jag kan konstatera är att det är väldigt stora områden där flertalet av husen 

ser likadana ut med upprepningar, vilket drar ner attraktiviteten för kunderna. Materialen 

som man byggde med är inte lika slitagetåliga som dagens, då syftet på den tiden var att 

bygga så billigt som möjligt och därför använde man billiga material. Ur ljud- och 

energisynpunkt är varken taken, väggarna eller fasaderna särskilt bra. Sedan är hyran 

förhållandevis låg varav många personer som är ekonomiskt svaga söker sig dit och det 

bidrar tyvärr till brist på mångfald. En absolut fördel är att husen är bra planerade med 

bra lägenhetsutformningar. De har oftast trivsamma planlösningar med relativt stora kök 

och badrum.  

Per Widerstedt, Bostads AB Mimer 

Vi har ett stort renoveringsbehov med stambyten, kök och badrum i våra 

miljonprogramsområden. Annars är det ofta bra planlösningar med stora lägenheter i 

dessa områden. Det är för övrigt väldigt fina och ljusa utemiljöer med bra trafikplanering 

och fria ytor såsom lekplatser och parkmiljöer. Nackdelen är självklart att många av de här 

husen är energislösare och att de är väldigt lika varandra med upprepande utformning.  

Anna-Karin Strömberg, ÖrebroBostäder AB  

Miljonprogrammet skulle gå fort att bygga, varav man nu kan hitta byggfusk med bland 

annat isolering och detta är något som hyresgästerna märker av då det drar vid fönstren. 

Vi tycker att våra bostadsområden som ingår i miljonprogrammet annars överlag är bra 

för våra hyresgäster. Idag börjar ju ändå dessa byggnader få några år på nacken varav de 

behöver åtgärdsplaneras och än så länge har vi vidtagit punktinsatser med bland annat 

vattenskador i badrum. Så småningom blir sådana insatser dyra, varav vi idag försöker att 
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arbeta med hela områden istället. De flesta tycker ändå att de bor bra i dessa områden då 

de har en bra hyra och välplanerade lägenheter.  

4.3.3 Ser ni idag några problem med dessa byggnader? 

Karl-Olov Lindström, AB Svenska Bostäder:  

Ja, byggnaderna börjar bli gamla och vattenskador har blivit vanligt i våra fastigheter från 

den tiden, således är det högst aktuellt med stambyten. Vi ser även att vissa fasader 

behöver tilläggsisoleras. Dessa två åtgärder är de mest akuta just för oss. Om man sedan 

tittar rent generellt på de mindre åtgärderna är det framförallt aktuellt att byta ut 

blandarna i lägenheternas kök.  

Johan Niklasson, Bostads AB Poseidon 

Vi tycker att det är svårt att kategorisera vissa byggnader till miljonprogrammet då 

byggnader från ”förmiljonsprogrammet” har samma problematik. Dock har vissa 

områden speciella problem. Områdesvis har vi haft problem med vissa avloppsrör i plast. 

Plasten är från början av miljonprogrammet, och den rör på sig när det utsätts för varmt 

vatten. Andra problem är våra fönster som generellt inte håller dagens mått och när vi 

sätter in nya fönster byter vi ut 2-glasfönstren och sätter in 3-glasfönster.  

Anna Heide, MKB Fastighets AB 

Det är klart att det krävs lite underhållsarbete på dessa fastigheter då de börjar bli till åren 

men vi kan inte se några större problem. Stambyten är något vi börjat med på våra 

fastigheter från 1950-talet men det är absolut inget akut problem. Vi har fått utföra några 

omläggningar av tak, omfogningar och uppdateringar av kök.  Även renovering av 

badrum har varit aktuellt men det beror främst på trångboddhet och förändrade 

duschvanor. Problemen där har orsakats av beteende snarare än att badrummen är i dåligt 

skick. I det stora hela är det dock inga större problem med fastigheterna.  

Tord Lindström, Uppsalahem AB 

Ja, vi ser framförallt problem med klimatskalet och tillgänglighetsanpassningen. 

Exempelvis är fönstren i dåligt skick och uppfyller inte dagens standard. De har ofta 2-

glas och vi sätter istället in ett extra glas eller byter till 3-glasfönster istället. Ibland 

tilläggsisolerar vi fasaden beroende på hur husen är uppförda från början. Även 

golvbrunnarna i lägenheterna är ett problem då de ofta är felplacerade enligt dagens norm, 

samt att golvet ofta har för dålig lutning mot golvbrunnen. 
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Lars-Göran Wirsén, AB Stångåstaden 

Energifrågan är särskilt viktig för oss då dessa hus drar mycket energi. Vi ser inga större 

problem med avloppen som annars kan vara ett vanligt problem. Vi har dock upptäckt att 

avloppsrören från början av miljonprogrammet är spröda varav vi arbetat med relining på 

avloppsrören, vilket innebär att man skapar ett nytt rör i det redan existerande. Även 

ytskikten i badrummen är ett problem. 

Per Widerstedt, Bostads AB Mimer 

Dels är det så att man inte kan investera så mycket som man skulle vilja göra, och det 

gäller framförallt energisidan. Vi har nämligen som målsättning att fram till år 2016 ha 

sparat 20 procent av beståndets energi.  Vi kan även se mycket vattenskador i husen och 

detta beror inte bara på stammarna utan även på ytskikten. Detta är ett stort problem hos 

oss och kostar väldigt mycket pengar i vår förvaltning. Vattenskadorna är idag ett starkare 

skäl till att åtgärda än vad energifrågan är, då vattenskadorna bidrar till direkta och stora 

kostnader.   

Per Åberg, ÖrebroBostäder AB  

Det generella problemet jag kan se är likformigheten. Jag tror nämligen att det är denna 

likformighet som gör att många upplever områdena som lite trista och opersonliga. Detta 

är ett allmänt problem som man skulle vilja förändra rent arkitektoniskt, man skulle vilja 

att de skiljde sig mer från varandra inom området. Annars är fastigheterna bra i grunden 

med tanke på stommen även om man idag måste se över bland annat isoleringen och 

energiförbrukningen. På lägenhetsnivå är planlösningarna förövrigt helt okej.  

4.3.4 Hur resonerar ni kring eventuella upprustningsåtgärder? 

Karl-Olov Lindström, AB Svenska Bostäder:  

Jag har som främsta ansvarsuppgift att arbeta med Järvalyftet. Detta är en stor satsning på 

upprustningen av miljonprogrammet som tog sin början förra året, 2008. När vi resonerar 

kring upprustningsåtgärder gör vi helhetsbedömningar, det vill säga att om vi åtgärdar en 

sak i en lägenhet så utför vi samma åtgärd i samtliga lägenheter i den byggnaden. Vi tar 

det i olika etapper då vi kanske renoverar badrummen, sedan fasaden och till sist 

trapphusen som en slutfinish. Utemiljöerna är viktiga att ta med i upprustningen och vi 

tittar på och renoverar hela gårdar.  
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Johan Niklasson, Bostads AB Poseidon 

Vi måste tänka långsiktigt då vi ska fortsätta att äga och förvalta våra byggnader många år 

framöver. Vi tar även hänsyn till driftskostnaderna i våra långsiktiga planeringar. Vår 

ambition är att undgå ett löpande underhåll, vi vill att våra upprustningar ska stå sig en 

lång tid framöver. Vårt ombyggnads- och underhållsarbete påbörjades på 1990-talet och 

är fortfarande högst aktuellt nu på 2000-talet.  

Anna Heide, MKB Fastighets AB 

Vi har inte utfört några större upprustningsinsatser vad gäller miljonprogrammet då vi 

ideligen arbetar med löpande underhåll och ser till att våra fastigheter håller ett gott skick. 

I dagsläget är det framförallt det inre underhållet med badrummen i spetsen som behöver 

åtgärdas.  Vad gäller planering av upprustningsåtgärder har vi ingen långsiktig plan som 

härrör miljonprogramsområdena utan vi har istället en specifik plan för varje område. 

Stambytena är det enda som vi långsiktigt planerat men i dagsläget berör renoveringarna 

främst byggnader från 1950-talet. 

Tord Lindström, Uppsalahem AB 

Våra åtgärder ska vara långsiktiga och rikta sig mot helhetslösningar. Förr om åren gick 

man in och åtgärdade ett problem, för att ett par år senare gå in för att åtgärda andra 

problem. Idag river man ut allt och försöker planera för en helhetslösning med hänsyn till 

energieffektivisering. Vi arbetar områdesvis vilket gör att vi lättare kan evakuera 

människor och på så sätt minska kostnaderna. Vi påbörjade renoveringen i ett av 

områdena förra året då det mesta kretsar kring ekonomifrågor och vi har som målsättning 

att renovera mycket framöver. Vidare upprättar distrikten 30-årsplaner för fastigheterna 

och områden, för att på så sätt få bättre översikt över framtida kostnader. 

Lars-Göran Wirsén, AB Stångåstaden 

Vi arbetar både kort- och långsiktigt men aldrig med några helhetslösningar.  

Per Widerstedt, Bostads AB Mimer 

Våra upprustningsåtgärder beror på område och standard. Ibland byter vi bara stammar 

och renoverar badrummen. Den övriga lägenhetsytan behåller vi intakt vilket bidrar till att 

vi samtidigt kan behålla en lägre hyresnivå. Ligger projektet i ett attraktivt område och 

fastigheten är gammal och sliten så blåser vi kanske ut den helt och gör om fastigheten till 

nybyggnadsstandard. Vi siktar alltid mot långsiktighet, fast i olika intervall, det beror på 

projekt till projekt. Vi påbörjade renoveringarna på miljonprogrammet år 1985 och vi kan 
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inte säga att något område är helt färdigt men heller inte påbörjat. Man blir aldrig färdig 

med renovering och underhåll av fastigheter, det är något som måste göras kontinuerligt.       

Anna-Karin Strömberg, ÖrebroBostäder AB  

Underhåll smyger sig på och ibland är det då dags för radikala åtgärder. Mycket har med 

vattenskador att göra då ledningar, stammar och rör börjar bli dåliga och gamla. Ser man 

att punkåtgärderna börjar bli fler i ett hus så måste man ta ett beslut om en större åtgärd. 

Vid totalrenoveringar byter vi ut vitvaror, stammar och el. Vi byter i stort sett ut det 

mesta även om vi kan låta tapeter sitta kvar om de inte är mer än ett par år gamla. 

4.3.5 Vilka av följande skäl tar ni hänsyn till i beslutfattandet gällande hur 

och vilka upprustningar som kan tänkas genomföras? Finns det någon 

särskild beslutsmodell inom bolaget?(Ekonomiska, sociala, åldersmässiga, 

tekniska eller övriga) 

Karl-Olov Lindström, AB Svenska Bostäder:  

Ja, det är väl egentligen alla då det inte går att peka på några särskilda skäl. Ekonomin 

spelar roll men nu får vi så pass bra hjälp ekonomiskt så att vi kan genomföra 

upprustningsåtgärder. Sedan är den sociala biten oerhört betydande i dessa områden då de 

har låg social status, vilket i sig är gällande i hela landet. Dessa miljonprogramsområden 

har tyvärr en dålig klang så rent socialt behöver de åtgärdas. Då man går in och åtgärdar 

det tekniska i lägenheterna som utslitna saker och konkreta problem tar man automatiskt 

hänsyn till de miljömässiga skälen och försöker tänka på energiformer. Tankesättet följer 

sedan hela processen.  

Johan Niklasson, Bostads AB Poseidon 

Först och främst är de tekniska skälen jätteviktiga, det vill säga att om en fastighet har 

tekniska brister måste detta åtgärdas. Även de ekonomiska skälen spelar in, då det 

beroende på var fastigheterna från miljonprogrammet ligger, har olika avkastningskrav 

beroende på läge. Det är därför svårt att upprusta vissa områden då det inte går ihop sig 

ekonomiskt, det kostar mer än vad hyresnivån tillåter. Det blir helt enkelt inte lönsamt! 

Detta leder till att vi i områden längre ut från stadskärnan enbart kan utföra mindre 

åtgärder, då större åtgärder som kanske lönar sig i de centrala delarna inte är 

genomförbara rent ekonomiskt. Angående de sociala skälen så arbetar vi och upprustar i 

områden med syfte att höja den sociala kvaliteten. Sociala skäl ingår i grund och botten i 

allt då man tar hänsyn till hyresgästen. Hänsyn till miljömässiga aspekter tas genom att vi 
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innermiljösäkrar våra fastigheter vilket innebär att vi gör en innermiljökontroll i 20 

procent av beståndet varje år.  

Anna Heide, MKB Fastighets AB 

Vi tar inom företaget hänsyn till alla nämnda skäl om vi ska göra en upprustning eller 

renovering och det är viktigt att man beaktar alla skäl då det annars finns risk att man 

hamnar fel. Det finns inget av dessa skäl som kan prioriteras före något annat utan 

självklart är alla lika viktiga. Vi jobbar väldigt nära våra hyresgäster i renoveringsprocessen 

och en viktig ambition som vi inom företaget har är att låta hyresgästerna vara delaktiga i 

våra beslut kring upprustningsarbeten.   

Tord Lindström, Uppsalahem AB 

Vi utgår från en särskild kalkylmodell av ekonomiska skäl men även hur standarden är på 

fastigheten. Sedan tar vi hänsyn till sociala skäl och de kan vara många. Vi låter även 

hyresgästerna vara med och påverka via flertalet bostadsmöten och vi skickar ut 

meddelande och information för att få deras önskemål och synpunkter tillgodosedda. Det 

skickas även ut enkäter och tillsammans med en årlig genomförd kundundersökning får vi 

ett brett underlag.  

Lars-Göran Wirsén, AB Stångåstaden 

Givetvis ligger ekonomiska skäl som nummer ett. Det är oftast samma problem som 

uppstår under samma period i byggnaderna vilket gör att kostnaderna oftast blir väldigt 

stora. Då är ekonomin en stor anledning till att man inte har kunnat göra så mycket som 

man kanske skulle vilja göra. Vi ser större vinster att arbeta på de sociala skälen än de 

tekniska, då husen idag inte har några allvarligare brister. Vi lägger därför mer kraft på att 

få den sociala biten bra och tar den tekniska biten snarare dag för dag. 

Per Widerstedt, Bostads AB Mimer 

De åldersmässiga skälen spelar självklart alltid in och vi försöker att ta hänsyn till om 

investeringen är lönsam eller inte, då vi vill investera så att vi behåller värdena på våra 

fastigheter. Om vi renoverar och standardförbättrar i våra områden så märker vi 

automatiskt av sociala förändringar. Gör vi däremot små förändringar och behåller 

hyresnivån ser vi inga sociala förändringar. Av sociala skäl har vi gjort många förändringar 

i våra grönytor, lek- och upplevelseparker och vi jobbar väldigt mycket med 

stadsdelsprojekt där vi försöker få människorna engagerade i sina områden. De 

miljömässiga skälen är givetvis energisidan och de tekniska påverkar också varav vi 
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kontinuerligt åtgärdar vattenskador, byter stammar och ytskikt. Jag hävdar att vi tittar på 

alla skälen när vi gör en ombyggnad men sedan kan det vara väldigt stora skillnader från 

projekt till projekt vilket skäl man lägger störst fokus på. Man måste ställa dem i relation 

till vilken hyra vi kan ta ut och att man kan försvara fastigheternas värde. 

Anna-Karin Strömberg & Per Åberg, ÖrebroBostäder AB  

Givetvis spelar åldern in men även tekniska skäl då en del saker är utslitna. Behoven av 

åtgärder uppstår då problemen uppstår, enkelt sammanfattat. Då låter vi en sakkunnig gå 

in för att titta över problemen och då måste vi fatta beslut om vi ska ”köra huset i bott”, 

eller om man ska in och åtgärda så att de kan fungera bra i 50 år till. De ekonomiska 

skälen tar vi hänsyn till när vi tittar på vad det kostar att bygga om men även de boendes 

inställning till ombyggnationen. Vi tar hänsyn till deras betalningsförmåga i viss mån och 

oftast gör vi stegvisa hyreshöjningar på 3-4 år istället för att chockhöja hyran. Vi vill längs 

hela vägen ha med hyresgästerna, så att de kan vara med och påverka till de förändringar 

som sker.  

4.3.6 Hur ser processen ut kring beslutsfattandet? 

Karl-Olov Lindström, AB Svenska Bostäder:  

Vi arbetar nära hyresgästerna då vi vill att de ska vara delaktiga under hela processen. Vi 

utser en referensgrupp bland hyresgästerna i området tillsammans med 

Hyresgästföreningen. Vi anordnar öppet hus där hyresgästerna får ventilera vad de vill ha 

gjort i området, i lägenheten samt även med fastigheterna. Med hjälp av den 

informationen gör man en teknisk utvärdering som man tittar på för att sedan återkomma 

till hyresgästerna för att förklara vad man tänker göra, men även hur. Beroende på vilken 

åtgärd hyresgästerna vill ha åtgärdat är det alltid ändå Svenska Bostäder som tar beslutet 

om vilka åtgärder som ska genomföras och hur. 

Johan Niklasson, Bostads AB Poseidon 

Vi försöker att ha så god uppfattning och kunskap som möjligt om våra fastigheter. Vi 

försöker tillsammans med våra hyresgäster skapa gårdsföreningar för att stärka den sociala 

biten då trygghetskänslan och viljan att bo kvar är mycket värd för oss. I samband med 

gårdsföreningarna vill vi få fram vad hyresgästerna är nöjda respektive missnöjda med. 

Varje år gör vi hyresgästmätningar, där vi genom en slumpmässigt utskickade 

enkätundersökning får fram ett Nöjd-Boende-Index, för att få fram vad hyresgästerna 

tycker.  Vi arbetar efter sju självständiga distrikt, där varje distrikt ansvarar för 3 000- 
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4 000 lägenheter. Varje distrikt tar hand om sitt underhåll upp till en viss beloppsgräns 

(tre miljoner kronor), beslut om större investeringar tas av företagsledningen där varje 

distriktschef ingår. Ännu större åtgärder och investeringar beslutas av styrelsen.  

Anna Heide, MKB Fastighets AB 

Det tekniska underhåller ligger framförallt under teknikgruppens ansvar och det är de 

som initierar det tillsammans med förvaltaren som arbetar för varje område. Personerna 

inom teknikgruppen utför varje halvår inventeringar på varje område för att se vad som 

behöver åtgärdas. Från förvaltningen kommer även de behov som hus- och kundvärdar 

upptäcker när de är ute på plats. Beslut gällande upprustningsåtgärder tas framförallt av 

teknikgruppen men vid större fastställanden då summan överstiger 800 000 kronor fattas 

beslutet av VD:n.   

Tord Lindström, Uppsalahem AB 

Då vi är ett kommunalt bolag är det styrelsen som fattar besluten. Underlagen med 

kalkyler med mera kommer oftast från förvaltaren eller bostadskontoren. Det genomförs 

således en hel del förarbeten om hur och varför men det är som sagt styrelsen som fattar 

det avgörande beslutet om det ska genomföras eller inte.  

Lars-Göran Wirsén, AB Stångåstaden 

Vi har en organisation som ligger på en förvaltning med områdesansvariga där de ansvarar 

för cirka 1 000 lägenheter. Koncernledningen fastställer en underhållsram varje år för att 

vi ska kunna genomföra underhåll. När pengarna till underhåll kommer måste man väga 

samman de olika aspekterna (kunderna, ekonomin, teknik och miljön) för att se var det 

mest akuta behovet finns just då och vad som ska prioriteras. Efter överenskommelser 

arbetar vi fram de projekt som ska åtgärdas med hjälp av underhållsplaner. Vi har även en 

KI-undersökning, kundindex, där vi bryter ned frågorna på områdesnivå. I den får 

kunderna svara på hur de upplever sitt boende och denna information används som 

arbetsbeslutsunderlag i beslutsprocessen. Beslutsprocessen fungerar så att några 

fastighetsutvecklare/projektledare bildar grupper med bland annat områdesansvariga. De 

här grupperna prioriterar sina egna projekt för sina respektive områden för att sedan lägga 

samman dessa olika förslag till en övergripande prioriteringsgrupp. Den övergripande 

prioriteringsgruppen arbetar och tar beslut efter den utsatta budgeten varav en del 

prioriteringar rensas bort. Rätt antal projekt ska motsvara den summa pengar som har 

avsatts till underhåll. Den slutliga prioriteringen görs av oss i fastighet. 
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Per Widerstedt, Bostads AB Mimer 

Vi är uppdelade i distrikt och ett huvudkontor där varje distrikt har hand om sina 

fastigheter. Vi har tagit fram en ombyggnadsplan för fastigheterna inom 

miljonprogrammet. Vi har tagit ett beslut på en 5-15-årsplan om vilka fastigheter som är 

aktuella för renovering och försökt förutspå hur mycket som går att genomföra respektive 

år. Det finns tyvärr ingen ekonomisk möjlighet att renovera allt på ett år utan man får 

planera upprustningsåtgärderna över en lång tid. Vår tekniska avdelning plockar upp 

investeringsvolymer, åtgärdspaket och vad vi ska göra. Detta vidarebefordras sedan till 

ledningsgruppen, och handläggs till sist hos styrelsen för ett beslut. Vi låter våra 

hyresgäster vara delaktiga genom informationsmöten och vi ska även komma överens 

med Hyresgästföreningen. Utöver detta sätter vi ihop en referensgrupp av hyresgäster 

som får vara med i planeringen kring ombyggnader.  

Anna-Karin Strömberg, ÖrebroBostäder AB  

Innan alla upphandlingar inleds anordnar vi stormötet där de berörda hyresgästerna bjuds 

in. Där förklarar vi att en ombyggnation är på gång och på så sätt kan vi förebereda dem 

mentalt för en förändring. Längre in i processen arrangerar vi mindre möten och i bästa 

fall kan vi redan då visa dem ritningar på vad som komma ska. Där lyssnar vi till deras 

synpunkter och åsikter. Att göra de boende välförberedda är otroligt viktigt i denna 

process. Man måste ha klart för sig att det är människor man arbetar med och inte objekt. 

Beslutet till förändring när det gäller enskilda lägenheter tas på tjänstemannanivå och 

gäller det större beslut tas dessa av styrelsen. Styrelsen fattar sina beslut efter ekonomiska 

kalkyler där ekonomiska aspekter vägs in med tanke på hur väl en hyreshöjning kan täcka 

en åtgärd. 

4.3.7 Du har kanske vetskap om att SABO har riktvärden när det gäller vissa 

fastighetstillbehör. Enligt dessa är det i dagsläget högst aktuellt att vidta 

åtgärder när det gäller fastigheter byggda under miljonprogrammet. Hur 

ställer ni er i så fall till dessa riktvärden och ser prioriteringarna kring 

åtgärderna ut? 

Karl-Olov Lindström, AB Svenska Bostäder 

Vi tar ingen hänsyn till SABO:s riktvärden. Vi är ett stort bolag där vi själva besitter den 

kompetens som behövs för att på egen hand se när det är dags att utföra vissa åtgärder.    
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Johan Niklasson, Bostads AB Poseidon 

Vi är medlemmar i SABO, och detta är en intresseorganisation. Vi tar själva beslut på vad 

och hur vi vill åtgärda våra byggnader. Vi tycker själva att det är vår skyldighet att våra 

lägenheter håller en bra standard och således arbetar vi efter våra egna prioriteringar.  

Anna Heide, MKB Fastighets AB 

Jag är medveten om att dessa riktvärden finns med det är inget som vi inom MKB tar 

någon hänsyn till. Vi har våra egna tids- och underhållsplaner som vi arbetar utefter. 

Tord Lindström, Uppsalahem AB 

Personligen vet jag inte riktigt vad dessa riktvärden är och vad de innebär. De som främst 

arbetar med dessa frågor integrerar kunskapen om riktvärden då vi sätter ihop våra 

paketlösningar som blir så kallade helhetslösningar.  

Lars-Göran Wirsén, AB Stångåstaden 

Det är svårt att använda dessa riktvärden för att göra underhållsplaner och sedan följa 

dessa. Vi anser tillexempel att våra avlopp håller längre än vad dessa riktvärden anger. Vi 

följer istället upp våra egna inspektioner år efter år och gör bedömningar efter det. Rent 

teoretiskt arbetar vi efter ett fastighetssystem där vi lägger in information och gör 

bedömningar hur länge saker bör hålla. Vi jobbar inte särskilt långsiktigt med riktvärden 

utan arbetar mer kortsiktigt och utefter behoven. Att titta på riktvärden känns fel. Vissa 

saker håller längre, medan vissa slits ut tidigare. Man bör akta sig för att stirra sig alltför 

blind på dessa riktvärden.  

Per Widerstedt, Bostads AB Mimer 

Jag känner inte till dessa riktvärden. Vi har vårt eget underhållssystem där det mesta är 

inlagt och vi kan där se underhållscykler på exempelvis tak, fönster och dörrar. Detta 

system använder vi som ett verktyg för att kunna gå in och titta när saker och ting bör 

bytas ut. Dock är det alltid viktigast att gå ut på plats för att få en verklighetsuppfattning 

om vad som verkligen behöver åtgärdas. Vi använder oss istället av böcker från företaget 

REPAB som innehåller information om underhåll och tidsintervall på olika 

underhållsåtgärder. 

Per Åberg, ÖrebroBostäder AB  

Vi känner till riktvärdena men vi vet även att det kan se olika ut beroende på hustyp. Det 

är den totala användningen som avgör när saker måste bytas ut eller underhållas. Om man 
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ser till prioriteringar så tittar vi på hus till hus. Vi genomför individuella bedömningar för 

att på bästa sätt kunna prioritera rätt.  

4.3.8 Vilka åtgärder har varit särskilt viktiga för er om ni tänker på det som 

har utförts hittills? 

Karl-Olov Lindström, AB Svenska Bostäder:  

Det viktigaste för oss har varit komforten för hyresgästerna. Att värmen har fungerat på 

ett bra sätt. Drag kring fönstren har varit ett annat problem och för att undvika detta har 

vi börjat med tilläggsisolering av två hus. Vi har även fräschat upp fasader och balkonger 

och liknande saker på en del hus. 

Johan Niklasson, Bostads AB Poseidon 

Själva byggprocessen gick fort under miljonprogrammet och därför består många fasader 

av prefabricerade betongkonstruktioner. Dessa har vi idag en hel del bekymmer med. 

Annars har olika miljonprogramsområden olika problem och det går inte peka på någon 

åtgärd som varit genomgående och särskilt viktig. 

Anna Heide, MKB Fastighets AB 

Då vi utför mycket löpande underhåll är det svårt att säga någon specifik åtgärd men det 

är klart att badrumsåtgärderna är viktiga för att man ska kunna få en god boendemiljö. De 

större åtgärderna som varit viktiga för oss är omfogningar, omläggning av några papptak, 

stamspolningar samt garagetakomläggningar. För att nämna lite mindre åtgärder har 

tillexempel trapphusmålningar varit viktiga då det förstärkt kundvärdet. Allt beror från fall 

till fall och i sammantaget är alla saker viktiga. Även energifrågan har varit viktig för oss 

då vi vill minska energiförbrukningen och vi har flera energisparprojekt igång för att 

förbättra detta. 

Tord Lindström, Uppsalahem AB 

Vi har haft som främsta målsättning att energieffektivisera när vi utfört våra åtgärder men 

samtidigt att förbättra tillgängligheten i och omkring lägenheterna. Vi har även värdesatt 

standardhöjningen som vi vill ska likna dagens nyproduktion. Även ventilationen, värme 

och andra tekniska installationer har varit viktiga. 

Lars-Göran Wirsén, AB Stångåstaden 

Till att börja med har taken varit väldigt viktiga för oss då vi har haft en hel del läckage på 

de platta taken. Badrummen har också varit viktiga då ytskikten från miljonprogramstiden 
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har gjort sitt. Även justeringar kring värme och ventilation har haft betydelse tillsammans 

med vattenbesparande åtgärder. 

Per Widerstedt, Bostads AB Mimer 

Som jag nämnt tidigare har de tekniska frågorna varit väldigt viktiga för fastighetens 

livslängd. En annan viktig fråga har varit standardförbättringar då man kan få människor 

som tidigare inte kunnat tänka sig att bo i ett område att verkligen vilja bosätta sig där. 

Man utför uppgraderingar på kök, balkonger, uteplatser och framförallt bättre 

våtutrymmen. De trygghetsskapande åtgärderna såsom skalskydd (porttelefoni), 

förbättring av belysning och utemiljö har visat sig vara särskilt viktiga och uppskattade av 

hyresgästerna. Tryggheten har varit en starkt påverkande faktor vid ombyggnationen av 

miljonprogramsområdena. Rent ekonomiskt har individuell mätning på 

varmvattensförbrukningen varit väldigt viktigt. Den investeringen är absolut i särklass den 

lönsammaste investeringen som genomförts.  

Anna-Karin Strömberg, ÖrebroBostäder AB  

Sammantaget är det flera faktorer då man vill kunna erbjuda ett bra boende till 

hyresgästerna så att de tycker att lägenheten är okej. Vi har tittat på de tekniska bitarna 

som gamla rör och ledningar då vi vill att de ska uppfattas bra utan problem. Vi har även 

installerat individuella mätare för varmvatten så att de hyresgäster som använder mindre 

varmvatten även får betala för mindre förbrukning. Sedan har vi ett område flyttat 

uteplatserna som förut låg mot norr till sydsidan. Detta har varit väldigt uppskattat bland 

våra hyresgäster. 

4.3.9 Vilka åtgärder är önskvärda att utföra i framtiden? 

Karl-Olov Lindström, AB Svenska Bostäder:  

Vi vill fortsätta med upprustningen på alla miljonprogramsområden. Vi börjar med Järva 

och vi vill ta med oss både det negativa och positiva som sker längs vägen för att lära oss 

hur vi ska ändra arbetsgången till nästa område. Det är viktigt för oss att hyresgästerna är 

med i hela denna process.  

Johan Niklasson, Bostads AB Poseidon 

Energifrågan kommer att bli viktig framöver men vi kommer även satsa på tak och 

fasader då de måste fungera på ett hus. De utgör husets regnkappa. Annars tror jag starkt 

på kompletteringsbebyggelse och förtätningar i dessa områden. Familjesituationerna har 

förändrats varav bostäderna måste anpassas för att passa framtidens 
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familjekonstellationer. Bebyggelsen måste således kompletteras och riktas mer mot 

mångfald för att inte se alltför lika ut.  

Anna Heide, MKB Fastighets AB 

Det är framförallt det inre underhållet som vi ser som särskilt viktigt för att kunna 

bibehålla lägenhetens standard. Det vill säga att badrum, kök, tak, väggar och golv hålls i 

ett fräscht skick. Utvändigt är det inga stora specifika åtgärder som just nu är aktuella. 

Stambyten är givetvis en stor åtgärd som vi kommer att utföra i framtiden. 

Tord Lindström, Uppsalahem AB 

Idag och i framtiden vill vi bygga och renovera efter de gällande myndighets- och 

standardkrav som finns. Vi vill bygga och ta hänsyn till energiförbrukningen och för ett 

hållbart och långsiktigt boende, samt ett miljömässigt tänkande. Bland annat vi har börjat 

med att införa individuella vattenmätare i varje lägenhet för att på så sätt se förbrukningen 

av kall- och varmvatten, samt att dessa kostnader individuellt faktureras hyresgästen. 

Lars-Göran Wirsén, AB Stångåstaden 

Jag tror att skåpsinredningar kommer att bli aktuellt framöver och då inte bara i köksskåp 

utan även garderober. Sådana skåp i miljonprogramsområdena innehåller detaljer som är i 

stort behov av att bytas ut. Badrummen är även brådskande och ytskikten måste bytas ut 

inom de närmaste åren. Sedan är det givetvis fasader i vissa lägen som är aktuella att titta 

på men vi funderar även på att börja titta på energiåtgärder. Husen från 

miljonprogrammet drar mycket energi. Vi har även börjat titta på individuell debitering 

och lägenhetsförbrukning ur miljösynpunkt för att ge mer ansvar till hyresgästerna. 

Tidigare har det inte funnits några bra system för mätningar men det ligger i tiden och 

kommer säkert vara ett inarbetat koncept om några år. 

Per Widerstedt, Bostads AB Mimer 

Man skulle vilja ha mer pengar och resurser till att sänka energiförbrukningen i 

miljonprogramshusen, men hur detta ska finansieras och gå ihop ekonomiskt är svårt att 

säga. Om det är möjligt så är ett ytterligare önskemål när man bygger om hus, som man 

vet kommer stå under lång tid, att ge dem en nybyggnadsstandard. 

Anna-Karin Strömberg, ÖrebroBostäder AB  

I vår framtidsplanering ligger de individuella mätningarna då vi har som ambition att spara 

energi. Vi tittar även på värmeåtgång och kontinuerligt på var våra ”eltjuvar” finns. Vi 

jobbar med rörelsedetektorer på belysning som tänds när människor är närvarande.  
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5. Analys och Resultat 
Under detta kapitel kommer vi att analysera de utförda intervjuerna. Vi fokuserar på de frågor och svar 

som är aktuella för vår uppsats syfte. Respondenternas svar kommer bitvis att kopplas till teoriavsnittet.  

5.1 De kommunala bostadsbolagens innehav och syn på 

miljonprogramsbeståndet 

Rent procentuellt skiftade innehavet mellan 15-34 procent. Genomsnittsinnehavet för de 

sju kommunala bostadsbolagen från miljonprogrammet resulterade i 24,5 procent. 

Genom denna efterforskning kan vi konstatera att nästan en fjärdedel av de tillfrågade 

bostadsbolagens fastighetsbestånd härstammar från miljonprogrammet.  En del 

respondenter ansåg att det är fel att särskilja miljonprogrammet från rekordåren då de i 

stor utsträckning påminner om varandra och att det i praktiken är svårt att särskilja dem. 

Vidén och Lundahl (1992) anser i inledningskapitlet att miljonprogrammets 

byggnadsproduktion genomfördes med storskalighet, snabb produktionsprocess och 

kostnadseffektivitet. Svenska Bostäder, Stångåstaden och ÖBO är inne på samma spår då 

de anser att byggnaderna uppfördes snabbt och billigt varav utrustningen kom att bestå av 

sämre kvalitativa material. Samtliga bostadsbolag upplever byggnaderna från 

miljonprogrammet som snarlika med mycket upprepningar. Detta är något som även 

Arnstberg (2000) poängterar i kapitel 3.4.2. Han redogör att kommuner och byggbolag på 

1960-talet var överväldigande överens om att det var storskaliga projekt som skulle 

prioriteras då dessa var överlägsna rent lönsamhetsmässigt. Trots att bostadsbolagen ser 

nackdelar med byggnaderna är det inte bara negativa sidor som togs upp under 

intervjuerna. Alla våra tillfrågade bostadsbolag är rörande överens om att lägenheterna 

från miljonprogrammet är ljusa, praktiska och extremt välplanerade med bra disponering 

av ytorna.  

Vi kan konstatera att bostadsbolagens allmänna syn gällande miljonprogrammet är lika 

mycket positiv som negativ. Under intervjuerna har det framkommit många bra och 

positiva synpunkter likväl som det framkommit brister och problem.  
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5.2 Problem med miljonprogramsbeståndet 

Respondenterna anger precis som Boverket (2003) förklarade i inledningskapitlet att de 

flesta byggnaderna från miljonprogrammet idag har uppnått en ålder då de måste 

genomgå omfattande underhållsinsatser. Boverket (2003) redovisade även i sin rapport att 

60 procent av de tillfrågade kommunala bostadsbolagen hade ett eftersatt behov av 

underhåll eller upprustning, och att stambyte i dagsläget var det största behovet. Vi kan 

efter empiristudierna klargöra att så verkar vara fallet. En del bostadsbolag har varit mer 

aktiva med underhållet än andra, varav uppfattningen om upprustningen inte delas lika 

starkt av respondenterna. Några av respondenterna ser nämligen inga större problem med 

beståndet trots att vissa åtgärder måste vidtas av åldersmässiga eller tekniska skäl. Dessa 

yttranden får även stöd i teorin då Boverket (2003) i kapitel 3.1.4 klargör att det är 

synnerligen få bostadshus som genomgripande behöver byggas om på grund av ett dåligt 

underhållsskick. 

En ytterligare aspekt som tre av bostadsbolagen tar upp är energiförbrukningen. De kan 

se att deras byggnader från miljonprogrammet har en hög energiförbrukning jämfört med 

deras övriga bestånd beroende på dålig isolering och otätheter. Svenska Bostäder, 

Uppsalahem och ÖBO påpekar att de behöver tilläggsisolera en del fasader på vissa 

byggnader, då den ursprungliga isoleringen idag inte är tillräcklig ur energisynpunkt.  

Ett genomgående problem hos flertalet av bostadsbolagen är ytskikten i badrummen 

vilket även Vidén och Lundahl (1992) framhäver i kapitel 3.1.5 Just vattenskador i badrum 

är något som Svenska Bostäder, MKB, Uppsalahem, Stångåstaden och Mimer har 

problem med. Detta beror dels på VA-systemet men även tillsammans med att ytskikten i 

badrummen inte längre är bra. Vidén och Lundahl (1992) menar i kapitel 3.1.5 att 

ytskikten som installerades i badrummen till stor del var nya och oprövade plastmaterial. 

Av de tillfrågade bostadsbolagen är ÖBO, MKB och Stångåstaden de enda bolagen som 

anger VA-systemet inte är något akut problem. Svenska Bostäder och Mimer anser 

tvärtemot att de har stora problem med framförallt vattenskador på grund av gamla och 

slitna VA-system.  

Vi kan sammanfatta att bostadsbolagen ser problem med vissa byggnader från 

miljonprogrammet och att problemen ser olika ut beroende på bostadsbolag. 

Bostadsbolagen anger även olika mindre åtgärder och dessa varierar även bostadsbolagen 

emellan. De flesta anger att de har problem med framförallt badrum och detta beror till 
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största del på uttjänta och dåliga ytskikt samt behov av stambyten. Otäta fasader är 

ytterligare ett problem som tas upp ur energisynpunkt.   

5.3 Resonemang över upprustningsåtgärder 

Svenska Bostäder, Poseidon, Uppsalahem och Mimer arbetar långsiktigt med sina 

upprustningsåtgärder och Poseidon menar att de måste tänka långsiktigt då de faktiskt ska 

äga och förvalta byggnaderna i många år framöver. Bejrum och Lundström (1990) 

instämmer i kapitel 3.2.2 i detta resonemang och anser att kommunala bostadsbolag måste 

ha ett långt tidsperspektiv för innehav och beslut eftersom de ofta äger och förvaltar sina 

byggnader under hela byggnadens livslängd. De uttrycker sig ordagrant: ” Ju längre tiden går 

desto svårare blir det att sköta byggnaderna och de kräver ofta med tiden större underhållsinsatser.”  

Stångåstaden arbetar både kort- och långsiktigt medan MKB inte har någon långsiktig 

plan som avser just miljonprogrammet, även om deras kontinuerliga ambition är att arbeta 

med tillförlitliga och gångbara upprustningsåtgärder. Poseidon vill helst undvika ett 

löpande underhåll då de vill att upprustningarna ska vara beständiga. MKB utför i sin tur 

kontinuerligt löpande underhåll för att ständigt hålla byggnaderna i ett gott skick, och 

uttrycker bara stambyten ligga i en långsiktig plan. I kapitel 3.2.3 beskrivs löpande 

underhåll av Bejrum (1987).    

Svenska Bostäder, Uppsalahem och ÖBO arbetar områdesvis med helhetslösningar 

gällande upprustningar för att få bättre översikt över framtida kostnader. Mimer utför sina 

upprustningsåtgärder beroende på område och standard. Mimer anser att man aldrig blir 

färdig med renovering och underhåll av fastigheter, det är något som måste göras 

kontinuerligt vilket även Bejrum och Lundström (1990) anger i kapitel 3.2.3. 

Boverket (2003) beskriver i inledningskapitlet att byggnaderna från miljonprogrammet nu 

uppnått en ålder då omfattande underhålls- och renoveringsarbeten är aktuella och vad 

gäller upprustning och renovering har bostadsbolagen kommit olika långt. Mimer 

påbörjade redan år 1985 renoveringen av beståndet från miljonprogrammet. 

Respondenten på Mimer säger att ingenting är helt färdigt, på samma sätt som att inget 

heller inte har påbörjats. MKB har inte utfört några större insatser vad gäller 

upprustningar och säger sig heller inte ha något eftersatt underhåll. Poseidon påbörjade 

sitt aktuella underhållsarbete på 1990-talet. Uppsalahem och Svenska Bostäder inledde 

renoveringsprojekt under 2008 och har planerat ytterligare i framtiden. ÖBO har påbörjat 
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sin renovering men har svårt att exakt klargöra när de inledde upprustningen och hur 

långt de hittills har kommit då underhållsåtgärderna uppkommit successivt. 

Vi kan fastställa att bostadsbolagen kommit olika långt i underhållsarbetet där några bolag 

varit igång en längre tid medan vissa påbörjade renoveringen år 2008. De ekonomiska 

förutsättningarna kan i många fall vara avgörande för hur mycket som kan upprustas. De 

har även skilda synsätt och resonemang över hur de planerar underhållsåtgärderna. 

Samtliga bostadsbolag är medvetna om upprustningsbehovet men de har väldigt åtskilda 

synsätt och resonemang. Vi anser att differensen till stor del beror på bolagens interna 

kunskap och kompetens kring området.    

5.4 Påverkande faktorer i beslutsprocessen 

Samtliga bostadsbolag uttrycker att det är svårt att peka på något särskilt skäl till 

upprustning, då alla mer eller mindre har betydelse i beslutet av åtgärdsplaneringar. 

Svenska Bostäder, MKB och Mimer är de bostadsbolag som anser att de tar hänsyn till 

alla våra nämnda skäl: ekonomi, sociala, åldersmässiga och tekniska skäl när det fattar sina 

beslut om upprustning. Samtliga bostadsbolag tar upp ekonomin som ett avgörande skäl. 

De menar att allt till sist handlar om att kunna finansiera sina projekt eller åtgärder. Finns 

inget finansiellt stöd för upprustningen är den svår att genomföra. Boverket (2003) 

påvisar i kapitel 3.2.1 svårigheten för bostadsbolagen gällande finansieringen.     

Bostadsbolagen tar idag stor hänsyn till sociala skäl då det är det andra skälet som alla sju 

bostadsbolag nämner. Detta är även något som Bejrum (1987) nämner i kapitel 3.3.1 då 

han påvisar att kommunala bostadsbolag ofta använder sociala mål inom sin förvaltning. 

Bostadsbolagen menar att de vill ta stor hänsyn till hyresgästen och dennes önskemål och 

upplevelser med boendet. Johan Niklasson på Poesidon uttrycker sig i kapitel 4.3.5: 

”Sociala skäl ingår i grund och botten i allt då man tar hänsyn till hyresgästen.” Stångåstaden menar 

att de värdesätter att arbeta med de sociala skälen före de tekniska då det i slutändan är 

mer lönsamt när byggnaderna ändå är i så pass bra skick. Bostadsbolagen anser även att 

de kontinuerligt arbetar för att bättra på den sociala statusen i dessa områden för att 

förbättra attraktiviteten och ryktet för miljonprogramshusen. Boverkets (2003) syn på 

detta tas upp i kapitel 3.1.4 där bland annat segregation nämns som en produkt av att 

underhållet blir eftersatt. En del av bostadsbolagen håller till viss del med om påståendet 

då de upplever att vissa stadsdelar blir lite väl monotona när framförallt ekonomiskt svaga 

samlas i samma område.  
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Tekniska skäl nämns som högsta prioritet av Poseidon men diskuteras och beaktas även 

av de andra bostadsbolagen som en påverkande faktor i beslutsfattandet då de menar att 

lägenheterna från miljonprogrammet har tekniska brister.  De behöver idag utrusta och 

förbättra lägenheterna för att anpassa dem till hyresgästernas önskemål om ett väl 

fungerande boende. Boverket (2003) har också en liknande åsikt i kapitel 3.1.4 om att det 

är hyresgästen som avgör huruvida boendet upplevs bra och på så sätt kan bli drabbad om 

byggnaden inte håller god standard.  

Vi kan konstatera att de ekonomiska, sociala samt tekniska skälen är de absolut viktigaste 

skälen till upprustning. Detta menar även Bejrum & Lundström (1990) i kapitel 3.1.1 då 

de menar att förändringar i en byggnad främst beror på sociala, ekonomiska och tekniska 

krafter och förhållanden. Några av bolagen nämner även åldern som en bidragande faktor 

då de syftar till att byggnaderna idag nått en punkt där åtgärder måste vidtas. När 

nyrenoveringar sker tas det även hänsyn till miljöaspekten i flertalet utav bolagen.  

5.5 Bostadsbolagens beslutsprocess gällande upprustningsåtgärder och 

hänsyn till SABO:s riktvärden  

I kapitel 3.1.5 anges att SABO har riktvärden på åtgärdsintervaller gällande mängder av 

skiftande åtgärder. Inget av de bolag vi intervjuade använder sig av dessa riktvärden i 

någon större utsträckning. Mimer anger dock att de till viss del använder sig av 

information av REPAB för att titta på underhållsintervaller. Lars- Göran Wirsén på 

Stångåstaden uttryckte sig gällande riktvärden i kapitel 4.3.7: ” Att titta på riktvärden känns 

fel. Vissa saker håller längre, medan vissa slits ut tidigare.” Flertalet bolag anser det således vara 

lönlöst att följa uppsatta riktvärden när de själva kan se när det är dags att agera. De 

arbetar istället efter egna underhållsplaner och prioriteringar. De flesta bostadsbolag 

arbetar uttryckligen i olika distrikt, områdesgrupper eller bostadskontor som ansvarar för 

sitt enskilda underhåll i sina tilldelade områden. Bostadsbolagen verkar i stor omfattning 

arbeta med egen personal som på plats inspekterar och besiktigar. Denna arbetsgång 

stöds i kapitel 3.1.2 av Högberg och Högberg (2000). Informationen läggs in ett system 

där all information finns samlad. Denna information används sedan för att planera 

underhåll. Detta arbetssätt stöds av teorin i kapitel 3.2.1 då Institutet för 

fastighetsvärdering och Samfundet för fastighetsekonomi (2005) menar att 

underhållsbeslut fordrar olika nivåer och omfattning av ekonomisk och teknisk 
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information och desto större ekonomisk uppoffring desto viktigare är beslutsunderlagets 

kvalitet.  

Samtliga bostadsbolag är fullkomligt överens om betydelsen av att låta hyresgästerna vara 

med i beslutsprocessen. De flesta av bostadsbolagen har någon form av referensgrupp där 

hyresgästerna får en chans att göra sig hörda. Att bostadsbolagen är lyhörda och 

mottagliga för hyresgästernas önskemål och förslag anser Bejrum (1987) kapitel 3.3.1 

betyda att de har en hög ambitionsnivå när det gäller underhållsstandard.  

Vi kan fastslå att hyresgästernas påverkan i beslutsfattandet är betydande. De använder sig 

även av liknande områdesgrupper eller distrikt som i sin tur bedömer 

upprustningsbehovet. Inget av bolagen använder sig av SABO:s riktvärden vilket inte 

kom som någon större överraskning för oss. Vi ville med hjälp av exemplet av riktvärden 

konkretisera att det finns referensvärden när det gäller underhåll. Bolagen har egna system 

och kompetent personal som via egna besiktningar avgör när det är dags att ta till 

underhåll eller konkreta åtgärdspaket.   

5.6 Viktiga åtgärder som utförts hittills och önskvärda 

åtgärdsplaneringar 

Samtliga bostadsbolag anser det vara svårt att peka på någon specifikt utförd åtgärd som 

har varit särskilt viktig då åtgärderna varierat i både omfång som ändamål. MKB och 

Stångåstaden anser att renoveringen av ytskikt har varit extra betydelsefullt då ytskikten 

åldersmässigt är uttjänta. Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för 

fastighetsekonomi (2005) stödjer och beskriver, i kapitel 3.1.5, att ytskikten har en låg 

varaktighet.  

Fem av de sju tillfrågade bostadsbolagen anger att energifrågan står på den framtida 

önskelistan. Bostadsbolagen tycker att byggnaderna idag drar mycket energi och att man 

således kan göra vinster genom att i framtiden tänka mer energieffektivt. Dels blir det 

bättre ur miljösynpunkt och de kan även ur ett ekonomiskt perspektiv öka sin lönsamhet 

om de hittar bristfälliga installationer och system som drar el helt i onödan. Uppsalahem, 

Stångåstaden, Mimer och ÖBO arbetar redan idag, eller vill arbeta med individuella 

lägenhetsförbrukningar. För Mimer har, rent ekonomiskt, individuell mätning på 

varmvattenförbrukningen varit den i absolut särklass lönsammaste åtgärden. 
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Den inre standarden är något som i synnerhet prioriteras hos MKB då de säger att de vill 

satsa på badrum, kök, tak, väggar och golv. Stångåstaden är delvis inne på samma spår 

trots att deras framtida arbete är begränsat till framförallt badrum och utbyte av hela 

skåpsstommar i kök och garderob.  

Vi kan konstatera att det har varit svårt för respondenterna att peka på någon specifik 

åtgärd som varit särskilt viktig då kombinationen av alla åtgärder tillsammans bidragit till 

lyckade resultat. Gällande de framtida åtgärderna kan vi genomgående se att de flesta 

bostadsbolagen vill satsa på energifrågan, då denna är av stor betydelse. 

Sammanfattningsvis är de önskvärda åtgärdsplaneringarna spretiga då olika bostadsbolag 

har olika intentioner. De vill hur som helst fortsätta med upprustningen även om 

prioriteringen och planeringen skiljer sig åt mellan bolagen. 
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6. Slutsats 
Efter att ha genomfört sju intervjuer med våra utvalda respondenter resulterade svaren i att vi kunnat nå 

en del intressanta slutsatser.   

6.1 Fastighetsbolagens syn på miljonprogramsbestånden  

Då våra sju undersökta kommunala bostadsbolag i genomsnitt har ett lägenhetsinnehav 

på nästan 25 procent från miljonprogrammet, drar vi slutsatsen att vår undersökning är 

högst relevant och aktuell.   

Det har varit svårt för bostadsbolagen att särskilja sitt innehav från miljonprogrammet då 

byggnader från rekordåren är snarlika. I deras syn gällande miljonprogrammet har 

bostadsbolagen lämnat många likartade svar vilket betyder att de har en ömsesidig syn och 

uppfattning. Vi drar slutsatsen att bostadsbolagen överlag är nöjda med sina 

flerbostadshus från miljonprogrammet. De anser att byggnaderna är potentiella då det lätt 

går att förändra deras lägenhetsutformning även om byggnaderna rent arkitektoniskt 

skulle kunna vara mer kreativt utformade. Bostadsbolagen upplever byggnaderna 

monotona och tillsammans väldigt upprepande. Lägenhetssynen framställs som ljusa och 

välplanerade lägenheter med väldisponerade ytor. Alla sju tillfrågade bostadsbolag 

upplever både negativa respektive positiva sidor med beståndet. Vi har kommit till en 

viktig, och för oss, oväntad insikt om att detta indikerar att miljonprogrammet bär på 

positiva egenskaper vilket inte alltid framställs i teorin samt debatten kring fenomenet 

miljonprogrammet.  

6.2 Resonemang kring problem och upprustningsåtgärder 

Vi kan dra slutsatsen att problemen med byggnaderna från miljonprogrammet skiftar 

bostadsbolagen emellan.  Det är således väldigt svårt att dra någon slutsats över vilka 

konkreta åtgärder som är mer aktuella än andra. Ytskikten är dock en genomgående 

åtgärd som många har fått se över. Energianvändningen är en aktuell och prioriterad fråga 

som många vill arbeta med och således är detta en kontinuerligt påverkande faktor vid 

nutida upprustningar. Vi kan i slutsatsmomentet konstatera att bostadsbolagens utförda 

eller planerade åtgärder till stor del stämmer överens med vad som tas upp i teoriavsnittet 

som de tidstypiska åtgärderna. I framtiden önskar bostadsbolagen arbeta än mer intensivt 

med energifrågan för att kunna energieffektivisera sin verksamhet.  
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Vi nämnde i inledningskapitlet att fastighetsbeståndet från miljonprogrammet står inför 

en massiv upprustningsperiod. Slutsatsen vi kan dra är att bostadsbolagen är högst 

medvetna om det behov av underhåll eller upprustning som föreligger. Bostadsbolagen 

ser dock inga problem som inte är hanterbara och vi har överraskande nått en insikt om 

att bostadsbolagen kommit olika långt i sitt arbete med upprustningen. De ekonomiska 

förutsättningarna är en högst bidragande faktor i hur långt bostadsbolagen har kommit. 

Gällande själva upprustningsarbetet kan vi inte fastställa något genomgående arbetssätt 

som är giltigt för de sju bostadsbolagen även om intentionen för de flesta bostadsbolagen 

är att arbeta långsiktigt. Respondenterna är medvetna om att byggnaderna ska stå lång tid 

framöver och således är långtidsplanering aktuellt i upprustningsarbetet. Ambitionen att 

arbeta långsiktigt var ingen större överraskning då vi anser att denna syn borde var den 

gällande när det gäller fastigheter.    

6.3 Bakomliggande faktorer om upprustning ska ske eller inte  

Rent beslutsmässigt liknar bolagen varandra genom att enskilda distrikt inom varje 

bostadsbolag tar fram områdens behov och önskemål. Behoven och önskemålen 

sammanställs och vägs mot varandra för att på så sätt kunna ta beslut om när, hur och 

vad som ska åtgärdas. Vi kan med denna information dra slutsatsen att bostadsbolagen 

arbetar efter egna initiativ. Den egna kompetensen och erfarenheten får avgöra när det är 

dags att underhålla och åtgärda. 

Vi kan dra slutsatsen att våra undersökta bostadsbolag anser att de ekonomiska, sociala 

och tekniska skälen är viktigast att ta hänsyn till när de resonerar om 

upprustningsåtgärder. Ekonomin sätter sin prägel på beslutsfattandet då det inte går att ta 

några beslut utan hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna. Bostadsbolagen har både 

viljan och intentionen att upprusta mycket av sitt innehav men på ett naturligt sätt sätter 

ekonomin gränser för vad som är genomförbart, vilket även framhävs i teorin. Således 

påverkar de ekonomiska skälen ständigt de åtgärder som i realiteten genomförs. De 

sociala skälen blir en självklar påverkande faktor då kommunala bostadsbolag i stor 

utsträckning jobbar för hyresgästerna. En respondent framhöll att det är viktigt att tänka 

på att det är människor man har att göra med, och inte objekt. Vi kan fastställa i 

slutsatsmomentet att hyresgästen är den faktor som till stor del styr vilka upprustningar 

som sker då de kommunala bostadsbolagen tar hänsyn till deras vilja av förändring. De 

flesta bostadsbolagen låter hyresgästerna göra sig hörda genom referensgrupper då vissa 

upprustningsåtgärder leder till standardförbättringar, vilket ger bostadsbolagen rätt att ta 
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ut en hyreshöjning. Vi kan således starkt konstatera att bostadsbolagens vilja att låta 

hyresgästerna vara med och påverka är något som värdesätts högt. Detta är ett 

resonemang som för oss ter sig lite överraskande då vi innan uppsatsen inte hade 

vetskapen om hyresgästens betydelse i förvaltningen.  

Hyresgästens önskemål bidrar till att de tekniska skälen påverkar beslutsprocessen. De 

tekniska skälen, att något inte längre fungerar, bidrar till att detta skäl är en viktig aspekt 

att ta hänsyn till i upprustningen. Tekniska brister är något som flitigt diskuteras i teorin 

och detta är även bostadsbolagen väldigt medvetna om.  De tekniska funktionerna i en 

byggnad måste fungera varav stor vikt ligger vid de tekniska skälen. 

Vi kan efter det empiriska förfarandet dra en viktig slutsats. Vid beslut gällande 

upprusning tar bostadsbolagen inte enbart hänsyn till ett ekonomiskt rationellt förfarande, 

vilket vi först ansåg oss tro. Åtgärder utförs nämligen ändå, även om de inte är särskilt 

lönsamma, beroende på hyresgästernas vilja samt byggnadens tekniska kvalitet. Ekonomin 

tycks utgöra en bromskloss i processen snarare en den tyngsta och avgörande faktorn 

även om vissa bostadsbolag anser att ekonomin är oerhört viktig. Denna slutsats utgör för 

oss således ett överraskningsmoment men även kärnan i uppsatsens slutsats.   

6.4 Rekommendationer och förslag till framtida studier 

Vi vill till framtida studier lägga en grund med denna uppsats. Vi har valt att enbart titta 

på byggnader på lägenhetsbeståndet från miljonprogrammet. Vi ser dock goda skäl till att i 

framtiden göra en ytterligare och djupare undersökning på beståndet från rekordåren 

(1961-1975). Under denna intensiva byggperiod producerades många byggnader som än 

idag tillgodoser svenskarnas behov av goda bostäder. Vi ser även att man på ett 

fördelaktigt sätt skulle kunna jämföra hur privata bostadsbolag resonerar kring 

rekordårens upprustningsåtgärder. Det ligger ett intresse i att se hur detta bestånd 

uppfattas av både kommunala som privata bostadsbolag.  
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Bilaga 1 - Intervjuformulär 

Intervju- upprustningsåtgärder i 

miljonprogrammet 

Vi som genomför denna intervju heter Malin Bolund och Anna Nordholm. Vi läser fastighetsekonomi 

och läser just nu C-uppsatsmomentet vid Karlstads Universitet. Vår uppsats kommer att behandla 

miljonprogrammet. Vårt syfte med denna intervju är att vi med hjälp av ställda frågor till det största 

bostadsbolaget i Sveriges sju största kommuner, ska få svar på vilka upprusningsåtgärder som är främst 

aktuella gällande de byggnaderna från miljonprogrammet (1965-1974). Svaren kommer att användas 

till att besvara vår uppsats syfte och problemformulering då vi vill veta varför åtgärderna är aktuella och 

orsaken till dem.  

Ditt namn och din position på företaget? 

1. Hur stort bestånd äger och förvaltar ert bolag från miljonprogrammet (1965-

1974) i antal lägenheter samt procentuell del av totalt bestånd? 

2. Hur är er syn rent allmänt på ert bestånd från miljonprogrammet? 

• För- och nackdelar 

3. Ser ni idag några problem med dessa byggnader?   

• Om ja, hur ser åtgärdsplaneringen ut?  

• Om nej, varför? 

4. Hur resonerar ni kring eventuella upprustningsåtgärder?  

• Vilka/varför/hur? 

• Långsiktig process/Avgränsat projekt, etcetera? 

5. Vilka av följande skäl tar ni hänsyn till i beslutfattandet gällande hur och 

vilka upprustningar som kan tänkas genomföras? Finns det någon särskild 

beslutsmodell inom bolaget?   

• Ekonomiska skäl 

• Sociala skäl 

• Åldersmässiga skäl 
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• Miljömässiga skäl  

• Tekniska skäl 

• Övriga skäl 

6. Hur ser processen ut kring beslutsfattandet? 

• Omfattning 

• Var uppstår behovet? 

 

7. Du har kanske vetskap om att SABO har riktvärden när det gäller vissa 

fastighetstillbehör. Enligt dessa är det i dagsläget högst aktuellt att vidta 

åtgärder när det gäller fastigheter byggda under miljonprogrammet. Hur 

ställer ni er i så fall till dessa riktvärden och ser prioriteringarna kring 

åtgärderna ut? 

 

8. Vilka åtgärder har varit särskilt viktiga för er om ni tänker på det som har 

utförts hittills? 

 

9. Vilka åtgärder är önskvärda att utföra i framtiden? 

 

 

 

Tack för din medverkan. Din hjälp har varit ovärderlig i vårt uppsatsarbete! 

 

Malin Bolund och Anna Nordholm 
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Bilaga 2 – Fullständiga intervjusvar 

4.3.1 Hur stort bestånd äger och förvaltar ert bolag från miljonprogrammet 

(1965-1974) i antal lägenheter samt procentuell del av totalt bestånd? 

Karl-Olov Lindström, AB Svenska Bostäder:  

Vi äger omkring 38 600 lägenheter, varav cirka 6 000 är byggda under åren mellan 1965-

1974. Rent procentuellt motsvarar vårt bestånd från miljonprogrammet i procent då 

omkring 15 procent. 

Johan Niklasson, Bostads AB Poseidon 

Från enbart miljonprogrammet äger vi omkring 8 000 lägenheter och då har jag räknat på 

åren 1965-1975. Vi äger även väldigt många lägenheter från ”förmiljonsprogrammet” 

varav det är svårt att i praktiken avgöra vad som tillhör miljonprogrammet då de är väldigt 

lika. Totalt äger Poseidon 23 500 lägenheter. Procentuellt fördelat blir således 

miljonprogramsbeståndet 34 procent. 

Anna Heide, MKB Fastighets AB 

Vi har 5 775 lägenheter från miljonprogrammet. Av det totala beståndet på 21 874 

lägenheter utgör det cirka 26 procent.  

Tord Lindström, Uppsalahem AB 

Vi har ungefär 11 800 lägenheter sammanlagt. När man tittar på åren 1965-1974 har vi 

ungefär 1 800 lägenheter från denna period vilket procentuellt blir cirka 15 procent av 

vårt totala bestånd. Sedan har vi flertalet lägenheter som inte räknas till miljonprogrammet 

utan till rekordåren, men som egentligen inte går att särskilja från miljonprogrammet rent 

arkitektoniskt och utseendemässigt i lägenheterna.   

Lars-Göran Wirsén, AB Stångåstaden 

Vi har omkring 3 300 lägenheter i våra miljonprogramsområden. Det blir cirka 23 procent 

av det totala antalet lägenheter på 14 500 stycken. 

Per Widerstedt, Bostads AB Mimer 

Vi har ungefär 25 procent av vårt bestånd byggt under miljonprogrammet då vi har 3 000 

lägenheter från den tiden av totalt 12 000 lägenheter. 
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Anna-Karin Strömberg, ÖrebroBostäder AB  

Vi har 7 846 lägenheter från miljonprogrammet för att vara exakt. Vi har totalt 23 069 

lägenheter så rent procentuellt utgör vårt bestånd av lägenheter från miljonprogrammet 

cirka 34 procent. 

4.3.2 Hur är er syn rent allmänt på ert bestånd från miljonprogrammet? 

Karl-Olov Lindström, AB Svenska Bostäder:  

Nackdelen är ju att det i slutet på 1960- och i början på 1970-talet skulle byggas snabbt 

och på grund av det blev kvaliteten inte den bästa. Fördelen jag kan se är att det är 

homogena områden, som bär med sig att den primära servicen alltid finns nära till hands 

för de boende. Husen är för övrig väldigt fyrkantigt byggda och ser snarlika ut. 

Johan Niklasson, Bostads AB Poseidon 

De lägenheter som byggdes under miljonprogrammet är välgenomtänkta med väldigt bra 

planlösningar, de är även ljusa och många har tillgång till balkonger. Dock är det en stor 

nackdel att de ser likadana ut med få lägenhetstyper. Vi har tillexempel ett område med 

1 600 lägenheter där alla kök ser exakt likadana ut oavsett storlek på lägenheten. Sådana 

stora enheter skulle aldrig byggas idag då vi idag värdesätter framförallt mer harmoni och 

mångfald. De fasader som vi ännu inte åtgärdat från miljonprogrammet ser nämligen 

exakt likadana ut. En ytterligare nackdel är att våra miljonprogramshus har en hög 

energiförbrukning där otäthet förekommer på vissa hus, och det funderar vi på hur vi ska 

åtgärda. Vi har börjat jobba med energieffektiviseringen och utfört en digitalisering av alla 

apparatrum. Just nu är vi igång med ett nystartat projekt, där vi ska rekonstruera ett 

miljonprogramshus till ett lågenergihus. Det är mycket kvar med energieffektiviseringen, 

men vi är en bit på väg. Göteborg har för övrigt som stad ett stort söktryck på bostäder, 

således har vi ingen vakans oavsett när byggnaden är byggd.  

Anna Heide, MKB Fastighets AB 

Lägenheterna från miljonprogrammet har ett fantastiskt ljusinsläpp i och med att det 

ibland finns glaspartier mellan olika rum.  Lägenheterna är välplanerade och praktiska i 

största allmänhet med oerhört bra förvaringsmöjligheter. Lägenheterna är även väldigt bra 

disponerade vad gäller ytorna. Treor är den absolut vanligaste lägenhetsstorleken men vi 

har även tvåor och några enstaka ettor samt fyror från miljonprogramsbeståndet. 

Nackdelen med dessa bestånd är att de har dåliga tätskikt i badrummen vilket naturligtvis 

gör att vi har problem med fuktskador. Problemet med miljonprogramsbeståndet är 
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egentligen mängden lägenheter då lägenheterna i sig inte utgör några större problem. 

Kundstrukturen, det vill säga att det bor för många personer i varje lägenhet, är ett 

problem i Rosengård där jag arbetar. Detta innebär en trångboddhet men är i sig inget 

problem kopplat till miljonprogramsbeståndet. Denna trångboddhet och 50 000 i 

bostadskö innebär att vakansen är obefintlig.  

Tord Lindström, Uppsalahem AB 

Det är väldigt bra planlösning överlag på dessa lägenheter. En nackdel ur energisynpunkt 

är att de drar onödigt mycket energi. Ur tillgänglighetssynpunkt saknas det ofta hiss. 

Ytskikten börjar bli dåliga men även stammar, elledningar och ventilation har brister. Rent 

generellt har lägenheterna få vakanser och vi kan inte se någon större skillnad i jämförelse 

med lägenheter i byggnader från andra byggnadsår. Områdena har oftast blandad 

bebyggelse, då det finns både tätt bebyggda områden och många områden med stora 

grönytor. Standarden härrör från miljonprogramstiden. Det innebär att lägenheterna idag 

är utrustade med dåtidens material och standard, vilket i dagsläget inte uppfyller dagens 

krav. Materialen från denna tid var billiga och är idag uttjänta även om de på den tiden 

vidhöll en god standard. Tätskikten börjar bli dåliga både på golv och vägg då de boendes 

dusch- och badvanor har förändrats till mer frekvent användning. Idag byter vi 

tillexempel ut ytskikten i våra våtrum och ersätter våtrumstapeterna med kakel och 

klinkers som är en standard som våra hyresgäster efterfrågar. 

Lars-Göran Wirsén, AB Stångåstaden 

För att börja med nackdelarna så kan jag konstatera att det är väldigt stora områden där 

flertalet av husen ser likadana ut med upprepningar, vilket drar ner attraktiviteten för 

kunderna. Materialen som man byggde med är inte lika slitagetåliga som dagens, då syftet 

på den tiden var att bygga så billigt som möjligt och därav använde man billiga material. 

Ur ljud- och energisynpunkt är varken taken, väggarna eller fasaderna särskilt bra. Sett till 

vakansen kan vi se att våra vakanser främst uppstår i områden med byggnader från 

miljonprogrammet för att sedan sprida sig till andra områden. Sedan är hyran 

förhållandevis låg varav att personer som är ekonomiskt svagare söker sig dit och det 

bidrar tyvärr till brist på mångfald. En absolut fördel är att husen är bra planerade med 

bra lägenhetsutformningar. De har oftast trivsamma planlösningar med relativt stora kök 

och badrum.  
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Per Widerstedt, Bostads AB Mimer 

Vi har ett stort renoveringsbehov med stambyten, kök och badrum. Vi har dock redan 

påbörjat mycket av renoveringen i våra miljonprogramsområden. Annars är det ofta bra 

planlösningar med stora lägenheter i dessa områden. Det är för övrigt väldigt fina och 

ljusa utemiljöer med bra trafikplanering och fria ytor såsom lekplatser och parkmiljöer. 

Nackdelen är självklart att många av de här husen är energislösare och att de är väldigt lika 

varandra med upprepande utformning. Samtidigt är det lite skevt fördelat då det bor en 

större andel med invandrarbakgrund och arbetslösa i dessa områden som inte är så 

ekonomiskt starka. Vi arbetar idag hårt för att inte placera människor med sociala 

problem i dessa områden och vi har idag krav på att de som bosätter sig i 

miljonprogramsområden ska ha en inkomst. Vi arbetar således hårt med de sociala 

frågorna.  

Anna-Karin Strömberg, ÖrebroBostäder AB  

Miljonprogrammet skulle gå fort att bygga, varav man nu kan hitta byggfusk, tillexempel 

vid isoleringen och detta är något som hyresgästerna märker av då det drar vid fönstren. 

Vi tycker att våra bostadsområden som ingår i miljonprogrammet annars överlag är bra 

för våra hyresgäster. Idag börjar ju ändå dessa byggnader få några år på nacken varav de 

behöver åtgärdsplanering och än så länge har vi vidtagit punktinsatser med bland annat 

vattenskador i badrum. Så småningom blir sådana insatser dyra, varav vi idag försöker att 

arbeta med hela områden istället. Vi har överlag en låg vakansgrad vilket vi tycker är dåligt 

då vi inte kan erbjuda våra hyresgäster så många alternativ. Vi har vanligtvis en vakans på 

50-70 lägenheter vilket är väldigt lite på 23 000 lägenheter. Vi kan dock se att vakansen 

som förekommer är vanlig i speciellt ett miljonprogramsområde. De flesta tycker ändå att 

de bor bra i dessa områden då de har en bra hyra och välplanerade lägenheter.  

4.3.3 Ser ni idag några problem med dessa byggnader?   

Karl-Olov Lindström, AB Svenska Bostäder:  

Ja, byggnaderna börjar bli gamla och vattenskador har blivit vanligt i våra fastigheter från 

den tiden, således är det högst aktuellt med stambyten. Vi ser även att vissa fasader 

behöver tilläggsisoleras. Dessa två åtgärder är för oss de mest akuta. Om man sedan tittar 

rent generellt på de mindre åtgärderna är det framförallt aktuellt att byta ut blandarna i 

lägenheternas kök. Annars har vi inte alls några problem med uthyrningen då vår vakans 

stadigt ligger på 0 procent. Vi har 20 000 personer i kö som väntar på att få en bostad hos 

oss. 
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Johan Niklasson, Bostads AB Poseidon 

Vi tycker att det är svårt att kategorisera vissa byggnader till miljonprogrammet då 

byggnader från ”förmiljonsprogrammet” har samma problematik. Dock har vissa 

områden speciella problem. Områdesvis har vi haft problem med vissa avloppsrör i plast. 

Plasten är från början av miljonprogrammet, och den rör på sig när det utsätts för varmt 

vatten. Andra problem är våra fönster som generellt inte håller dagens mått och när vi 

åtgärdar dessa byter vi ut 2-glasfönstren och sätter in 3-glas fönster. När vi renoverar har 

vi som kontinuerlig målsättning att förbättra och höja standarden. Samtidigt måste vi ha 

en bra dialog med hyresgästerna som godkänner att vi genomför dessa åtgärder. 

Standardhöjande åtgärder berättigar oss nämligen att höja hyran varav vi inte kan göra vad 

vi vill. Dialogen och överenskommelserna mellan oss och hyresgästen blir således väldigt 

viktig då det inte är någon idé att utföra kvalitetshöjningar om inte hyresgästen vill det. 

När vi projekterar arbeten vill ha med en referensgrupp av hyresgäster som i detta forum 

kan göra sig hörda. 

Anna Heide, MKB Fastighets AB 

Det är klart att det krävs lite underhållsarbete på dessa fastigheter då de börjar bli till åren 

men vi kan inte se några större problem. Stambyten är något vi börjat med på våra 

fastigheter från 1950-talet men det är absolut inget akut problem. Vi har fått utföra några 

omläggningar av tak, omfogningar och uppdateringar av kök.  Även renovering av 

badrum har varit aktuellt men det beror främst på den boendestruktur jag nämnde 

tidigare. Problemen där har orsakats av beteende snarare än att badrummen är i dåligt 

skick. I det stora hela är det dock inga större problem med fastigheterna.  

Tord Lindström, Uppsalahem AB 

Ja, vi ser framförallt problem med klimatskalet och tillgänglighetsanpassningen. 

Exempelvis är fönstren i dåligt skick och uppfyller inte dagens standard. De har ofta 2-

glas och vi sätter istället in ett extra glas eller byter till 3-glasfönster istället. Ibland 

tilläggsisolerar vi fasaden beroende på hur husen är uppförda från början. Även 

golvbrunnarna i lägenheterna är ett problem då de ofta är felplacerade enligt dagens norm, 

samt att golvet ofta har för dålig lutning mot golvbrunnen. 

Lars-Göran Wirsén, AB Stångåstaden 

Energifrågan är särskilt viktig för oss då dessa hus drar mycket energi. Vi ser inga större 

problem med avloppen som annars kan vara vanligt. Vi har dock upptäckt att 

avloppsrören från början av miljonprogrammet är spröda varav vi arbetat med relining på 
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avloppsrören, vilket innebär att man skapar ett nytt rör i det redan existerande. Även 

ytskikten i badrummen är ett problem. 

Per Widerstedt, Bostads AB Mimer 

Dels är det ju så att man inte kan investera så mycket som man skulle vilja göra, och det 

gäller framförallt energisidan. Vi har nämligen som målsättning att fram till år 2016 ha 

sparat 20 procent av beståndets energi.  Våra effektiviseringsåtgärder beror på vad som 

passar det enskilda projektet bäst då man ibland kan behöva byta fönster inte bara på 

grund av energiaspekten utan även skicket. I ett annat projekt är fönstren bra och vi låter 

dem vara kvar trots att man ur energisynpunkt skulle tjäna på att byta ut dem. Man får se 

varje projekt för sig då varje projekt har sina egna förutsättningar. En del projekt kan vara 

högt avskrivna och det finns större utrymme för investeringar medan vissa har höga 

ingångsvärden där det inte finns samma utrymme för investeringar. I det senare fallet 

riskerar man då att få undervärden på fastigheten. Vi kan även se mycket vattenskador i 

husen och detta beror inte bara på stammarna utan även på ytskikten. Detta är ett stort 

problem hos oss och kostar väldigt mycket pengar i vår förvaltning. Vattenskadorna är 

idag ett starkare skäl till att åtgärda än vad energifrågan är, då vattenskadorna bidrar till 

direkta och stora kostnader.   

Per Åberg, ÖrebroBostäder AB  

Det generella problemet jag kan se är likformigheten. Jag tror nämligen att det är denna 

likformighet som gör att många upplever områdena som lite tråkiga, trista och 

opersonliga. Det kan gälla stora områden med fastigheter som ser likadana ut, gata upp 

och gata ner. Detta är ett allmänt problem som man skulle vilja förändra rent 

arkitektoniskt, man skulle vilja att de skiljde sig mer från varandra inom området. Annars 

är fastigheterna bra i grunden med tanke på stommen även om man idag måste se över 

bland annat isoleringen och energiförbrukningen. Energiförbrukningen är inte alls särskilt 

bra då de förbrukar mycket. När stora delar av miljonprogrammet byggdes hade inte den 

stora oljekrisen (1973) varit än, varav ingen kunde förutse de framtida kostnaderna för el-, 

värme- och vattenförbrukning. På lägenhetsnivå är planlösningarna förövrigt helt okej.  

4.3.4 Hur resonerar ni kring eventuella upprustningsåtgärder? 

Karl-Olov Lindström, AB Svenska Bostäder:  

Jag har som främsta ansvarsuppgift att arbeta med Järvalyftet. Detta är en stor satsning 

som tog sin början förra året, 2008. Det satsas gemensamt från kommunen och bolaget 
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cirka 800 miljoner kronor årligen fram tills år 2016, för att upprusta nedgångna byggnader 

från miljonprogrammet i Svenska Bostäders bestånd. De främst berörda områdena är 

Järva som vi börjar med men sedan ska vi ta oss an Skärholmen och Bredäng. När vi 

resonerar kring upprustningsåtgärder gör vi helhetsbedömningar, det vill säga att om vi 

åtgärdar en sak i en lägenhet så utför vi samma åtgärd i samtliga lägenheter i den 

byggnaden. Vi tar det i olika etapper då vi kanske kör badrummen sedan fasaden och sist 

trapphusen som en slutfinish. Trapphusen är aldrig det första vi börjar med. Utemiljöerna 

är viktiga att ta med i upprustningen och vi renoverar hela gårdar. Vi planterar mer, 

placerar ut bänkar och satsar på lekutrustning. 

Johan Niklasson, Bostads AB Poseidon 

Vi måste tänka långsiktigt då vi ska fortsätta att äga och förvalta våra byggnader många år 

framöver. Vi tar även hänsyn till driftskostnaderna i våra långsiktiga planeringar. Vår 

ambition är att undgå ett löpande underhåll, vi vill att våra upprustningar ska stå sig en 

lång tid framöver. Vårt ombyggnads- och underhållsarbete påbörjades på 1990-talet och 

är fortfarande högst aktuellt nu på 2000-talet.  

Anna Heide, MKB Fastighets AB 

Stambyten ligger i framtida planeringar och kommer att ske inom 5 – 10 år då det i 

dagsläget inte är särskilt i akut. Vi har inte utfört några större upprustningsinsatser vad 

gäller miljonprogrammet då vi ideligen arbetar med löpande underhåll och ser till att våra 

fastigheter håller ett gott skick. I dagsläget är det framförallt det inre underhållet med 

badrummen i spetsen som behöver åtgärdas.  Vad gäller planering av 

upprustningsåtgärder har vi ingen långsiktig plan som härrör miljonprogramsområdena 

utan vi har istället en specifik plan för varje område. Stambytena är det enda som vi 

långsiktigt planerat men i dagsläget berör renoveringarna främst byggnader från 1950-

talet. 

Tord Lindström, Uppsalahem AB 

Våra åtgärder ska vara långsiktiga och rikta sig mot helhetslösningar. Förr om åren gick 

man in och åtgärdade ett problem, för att ett par år senare gå in för att åtgärda andra 

problem. Idag river man ut allt och försöker planera för en helhetslösning med hänsyn till 

energieffektivisering. Vi har en tioårsplan gällande främst två av våra bostadsområden 

(Kvarngärdet och Kvarteret Döbeln) som omfattar cirka 1 000 lägenheter, dessa hör 

egentligen till rekordåren men de är ändå de mest primära för oss. Att vi arbetar 

områdesvis beror på att vi kan lättare kan evakuera människor och på så sätt minska 
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kostnaderna. Vi påbörjade renoveringen på ett av områdena förra året då det mesta 

kretsar kring ekonomifrågor och vi har som målsättning att renovera mycket framöver. 

Vidare upprättar distrikten 30-årsplaner för fastigheterna och områden, för att på så sätt 

få bättre översikt över framtida kostnader. 

Lars-Göran Wirsén, AB Stångåstaden 

Vi arbetar både kort- och långsiktigt men aldrig med några helhetslösningar. På 

tillexempel yttertak och fasader byter vi ut de delar som är dåliga, som är av framförallt 

papp och trä. Totalt kan jag väl säga att cirka 50 procent är renoverat av våra tak och 

fasader på vårt bestånd hittills. På badrum är 50-60 procent gjort men däremot ligger 

köken efter trots att vi bytt ut köksluckorna än så länge.  

Per Widerstedt, Bostads AB Mimer 

Våra upprustningsåtgärder beror på område och standard. Ibland byter vi bara stammar 

och renoverar badrummen. Den övriga lägenhetsytan behåller vi intakt vilket bidrar till att 

vi samtidigt kan behålla en lägre hyresnivå. Ligger projektet i ett attraktivt område och 

fastigheten är gammal och sliten så blåser vi kanske ut den helt och gör om fastigheten till 

nybyggnadsstandard. Vi siktar alltid mot långsiktighet, fast i olika intervall, det beror på 

projekt till projekt. En del projekt ska hålla 20-25 år medan vissa ska hålla för all framtid 

beroende på investeringsnivån. Vi arbetar med partnering där man projekterar, planerar 

och förbereder tillsammans med konsulter och entreprenörer. Genom detta samarbete 

kan man dra nytta av varandras erfarenheter. Karlstads Bostads AB har inspirerat oss då 

de ligger långt fram med detta koncept. Vi påbörjade renoveringarna på 

miljonprogrammet år 1985 och har renoverat uppskattningsvis 50 procent på olika nivåer. 

Det är svårt att uttala sig kring denna siffra då vi på vissa områden satsat på tak, fasader, 

balkonger och utemiljöer och helt utelämnat insidan. Vi kan inte säga att något område är 

helt färdigt men heller inte påbörjat. Man blir aldrig färdig med renovering och underhåll 

av fastigheter, det är något som måste göras kontinuerligt.       

Anna-Karin Strömberg, ÖrebroBostäder AB  

Underhåll smyger sig på och ibland är det då dags för radikala åtgärder. Mycket har med 

vattenskador att göra då ledningar, stammar och rör börjar bli dåliga och gamla. Ser man 

att punkåtgärderna som exempelvis vattenskador börjar bli fler i ett hus så måste man ta 

ett beslut om en större åtgärd. Vi har nyligen tagit ett beslut om totalrenovering på ett av 

våra områden där vi tidigare gjort många punktinsatser. Tidigare har vi i detta område 

åtgärdat många vattenskador och bytt ut hela badrum och där har vi nu, som sagt, 
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påbörjat en totalrenovering. Vi har tidigare renoverat områden som är byggda efter andra 

världskriget och trots att det inte är samma problem som föreligger så har det gått bra, vi 

är nöjda. Vid sådana här totalrenoveringar byter vi vitvaror, stammar och el. Vi byter i 

stort sett ut det mesta även om vi kan låta tapeter sitta kvar om de inte är mer än ett par år 

gamla. Om omtapetsering ändå önskas får hyresgästen lägga mellanskillnaden av vad det 

kostar att tapetsera om. Har de dock suttit i runt tio år så byter vi dem automatiskt när vi 

ändå håller på. 

4.3.5 Vilka av följande skäl tar ni hänsyn till i beslutfattandet gällande hur 

och vilka upprustningar som kan tänkas genomföras? Finns det någon 

särskild beslutsmodell inom bolaget?(Ekonomiska, sociala, åldersmässiga, 

tekniska eller övriga)  

Karl-Olov Lindström, AB Svenska Bostäder:  

Ja, det är väl egentligen alla då det inte går att peka på några särskilda skäl. Ekonomin 

spelar roll men nu får vi så pass bra hjälp ekonomiskt så att vi kan genomföra det här. 

Sedan är den sociala biten oerhört betydande i dessa områden då de har låg social status, 

vilket i sig är gällande i hela landet. Dessa miljonprogramsområden har tyvärr en dålig 

klang så rent socialt behöver de åtgärdas. Då man går in och åtgärdar det tekniska i 

lägenheterna som utslitna saker och konkreta problem tar man automatiskt hänsyn till de 

miljömässiga skälen och försöker tänka på energiformer och så vidare. Tankesättet följer 

sedan hela processen.  

Johan Niklasson, Bostads AB Poseidon 

Först och främst är de tekniska skälen jätteviktiga, det vill säga att om en fastighet har 

tekniska brister måste detta åtgärdas. Även de ekonomiska skälen spelar in, då det 

beroende på var fastigheterna från miljonprogrammet ligger, har olika avkastningskrav 

beroende på läge. Det är därför svårt att upprusta vissa områden då det inte går ihop sig 

ekonomiskt, det kostar mer än vad hyresnivån tillåter. Det blir helt enkelt inte lönsamt! 

Detta leder till att vi i områden längre ut från city enbart kan utföra mindre åtgärder, då 

större åtgärder som kanske lönar sig i de centrala delarna inte är genomförbara rent 

ekonomiskt. Angående de sociala skälen så arbetar vi och upprustar i områden med syfte 

att höja den sociala kvaliteten. Sociala skäl ingår i grund och botten i allt då man tar 

hänsyn till hyresgästen. Hänsyn till miljömässiga aspekter tas genom att vi 

innermiljösäkrar våra fastigheter vilket innebär att vi gör en innermiljökontroll i 20 

procent av beståndet varje år. Vi tittar då på luftomsättning, farliga material, värme och 



 

 

 

67 

 

 

varmvattentemperatur med mera. Vi kontrollerar även att brandvarnare finns. På så sätt 

kan vi hitta problem som vi egentligen inte skulle hitta förrän senare då vi gör kontroller. 

Denna arbetsprocess upplevs även som väldigt trygg för hyresgästerna.   

Anna Heide, MKB Fastighets AB 

Vi tar inom företaget hänsyn till alla nämnda skäl om vi ska göra en upprustning eller 

renovering. Det finns inget av dessa skäl som kan prioriteras före något annat utan 

självklart är alla lika viktiga. Det är viktigt att man beaktar alla nämnda skäl annars finns 

risk att man hamnar fel. Vi jobbar väldigt nära våra hyresgäster i renoveringsprocessen 

och en viktig ambition som vi inom företaget har är att låta hyresgästerna vara delaktiga i 

våra beslut kring upprustningsarbeten.   

Tord Lindström, Uppsalahem AB 

Vi utgår från en särskild kalkylmodell av ekonomiska skäl men även hur standarden är på 

fastigheten. Sedan tar vi hänsyn till sociala skäl och de kan vara många som tillexempel 

åldersstrukturen. Vi låter även hyresgästerna vara med och påverka via flertalet 

bostadsmöten och vi skickar ut meddelande och information för att få deras önskemål 

och synpunkter tillgodosedda. Det skickas även ut enkäter och tillsammans med en årlig 

genomförd kundundersökning får vi ett brett underlag. Tillgängligheten är viktig då vi vill 

att gamla som unga ska kunna bo i samma hus på samma villkor. Vi vill på sätt bredda 

boendet för att få ett boende som passar samtliga hyresgäster. 

Lars-Göran Wirsén, AB Stångåstaden 

Givetvis ligger ekonomiska skäl som nummer ett. Det är oftast samma problem som 

uppstår under samma period i byggnaderna vilket gör att kostnaderna oftast blir väldigt 

stora. Då är ekonomin en stor anledning att man inte har kunnat göra så mycket som man 

kanske skulle vilja göra. Gällande åldersmässiga skäl så ser vi inte att de påverkar oss och 

våra beslut något vidare. Vi ser större vinster att arbeta med de sociala skälen än de 

tekniska, då husen idag inte har några allvarligare brister.  Vi lägger därför mer kraft på att 

få den sociala biten bra och tar den tekniska biten snarare dag för dag. 

Per Widerstedt, Bostads AB Mimer 

De åldersmässiga skälen spelar självklart alltid in och vi försöker att ta hänsyn till om 

investeringen är lönsam eller inte, då vi vill investera så att vi behåller värdena på våra 

fastigheter. Om vi renoverar och standardförbättrar i våra områden så märker vi 

automatiskt av sociala förändringar. Gör vi däremot små förändringar och behåller 
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hyresnivån ser vi inga sociala förändringar. Av sociala skäl har vi gjort många förändringar 

i våra grönytor, lek- och upplevelseparker och vi jobbar väldigt mycket med 

stadsdelsprojekt där vi försöker få människorna engagerade i sina områden. De 

miljömässiga skälen är givetvis energisidan och de tekniska påverkar också varav vi 

kontinuerligt åtgärdar vattenskador, byter stammar och ytskikt. Många kök har även inte 

rätt standard där fel bänkhöjd förekommer. Det är svårt att peka på något särskilt skäl 

som är viktigare än det andra, utan jag vill säga att det är en kombination av alla. Man 

måste ställa dem i relation till vilken hyra vi kan ta ut och att man kan försvara 

fastigheternas värde. Jag hävdar att vi tittar på alla skälen när vi gör en ombyggnad men 

sedan kan det vara väldigt stora skillnader från projekt till projekt vilket skäl man lägger 

störst fokus på.  

Anna-Karin Strömberg & Per Åberg, ÖrebroBostäder AB  

Givetvis spelar åldern in men även tekniska skäl då en del saker är utslitna som inte 

fungerar som de ska. Behoven till åtgärder uppstår då problemen uppstår, enkelt 

sammanfattat. Då låter vi en sakkunnig gå in för att titta över problemen och då måste vi 

fatta beslut om vi ska köra huset i bott så att säga, eller om man ska in och åtgärda så att 

de kan fungera bra i 50 år till. Vi har rivit ett område på cirka 200 lägenheter men då 

byggde vi faktiskt nytt även om det nya antalet lägenheter bara blev den tredjedel av det 

gamla. Just sådana åtgärder tycker vi är kul att genomföra, att det blir nytt och bättre. 

Samtidigt blev hyresgästerna av en annan genre, en mer ekonomisk stark kundgrupp. De 

ekonomiska skälen tar vi hänsyn till när vi tittar på vad det kostar att bygga om men även 

hur de boende tar ställning till ombyggnationen. Vi tar hänsyn till deras betalningsförmåga 

i en viss utsträckning och oftast gör vi stegvisa hyreshöjningar på 3-4 år istället för att 

chockhöja hyran. De som väljer att flytta tillbaka inom området efter en ombyggnation får 

då en hyresrabatt medan de nyinflyttade betalar full hyra från början. Denna process har 

fungerat bra för oss, då hyresgästerna tycker att de blir väl omhändertagna. Vi vill längs 

hela vägen ha med hyresgästerna, så att de kan vara med och påverka till de förändringar 

som sker.  

4.3.6 Hur ser processen ut kring beslutsfattandet? 

Karl-Olov Lindström, AB Svenska Bostäder:  

Vi arbetar nära hyresgästerna då vi vill att de ska vara delaktiga under hela processen. Vi 

utser en referensgrupp bland hyresgästerna i området tillsammans med 

hyresgästföreningen. Vi anordnar öppet hus där hyresgästerna får ventilera vad de vill ha 
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gjort i området, i lägenheten men även med fastigheterna. Med hjälp av den 

informationen gör man en teknisk utvärdering som man tittar på för att sedan återkomma 

till hyresgästerna för att förklara vad man tänker göra, men även hur. Beroende på vilken 

åtgärd hyresgästerna vill ha åtgärdat är det alltid ändå Svenska Bostäder som tar beslutet 

om vilka åtgärder som ska genomföras och hur. 

Johan Niklasson, Bostads AB Poseidon 

Vi försöker att ha så god uppfattning och kunskap som möjligt om våra fastigheter. Vi 

försöker tillsammans med våra hyresgäster skapa gårdsföreningar för att stärka den sociala 

biten då trygghetskänslan och viljan att bo kvar är mycket värd för oss. I samband med 

gårdsföreningarna vill vi ha fram vad hyresgästerna är nöjda respektive missnöjda med. 

Varje år gör vi hyresgästmätningar, där vi genom en slumpmässigt utskickade 

enkätundersökning får fram ett Nöjd-Boende-Index, för att få fram vad hyresgästerna 

tycker.  Vi arbetar efter sju självständiga distrikt, där varje distrikt ansvarar för 3 000- 

4 000 lägenheter. Varje distrikt tar hand om sitt underhåll upp till en viss beloppsgräns 

(3 miljoner kronor), beslut om större investeringar tas av företagsledningen där varje 

distriktschef ingår . Ännu större åtgärder och investeringar beslutas av styrelsen.  

Anna Heide, MKB Fastighets AB 

Det tekniska underhåller ligger framförallt under teknikgruppens ansvar och det är de 

som initierar det tillsammans med förvaltaren som arbetar för varje område. Personerna 

inom teknikgruppen utför varje halvår inventeringar på varje område för att se vad som 

behöver åtgärdas. Från förvaltningen kommer även de behov som hus- och kundvärdar 

upptäcker när de är ute. Beslut gällande upprustningsåtgärder tas framförallt av 

teknikgruppen men vid större fastställanden då summan överstiger 800 000 kronor fattas 

beslutet av VD:n. 

Tord Lindström, Uppsalahem AB 

Då vi är ett kommunalt bolag är det styrelsen som fattar besluten. Underlagen med 

kalkyler etcetera kommer oftast från förvaltaren eller bostadskontoren. Det genomförs 

således en hel del förarbeten om hur och varför men det är som sagt styrelsen som fattar 

det avgörande beslutet om det ska genomföras eller inte. Detta arbete liknar väl de flesta 

andra kommunala bolags beslutsprocess, skulle jag tro.  
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Lars-Göran Wirsén, AB Stångåstaden 

Vi har en organisation som ligger på en förvaltning med områdesansvariga. Våra 

områdesansvariga ansvarar för cirka 1 000 lägenheter, och de har god kunskap om sina 

områden men även kunderna som bor där. Koncernledningen fastställer en underhållsram 

varje år för att vi ska kunna genomföra underhåll. När pengarna till underhåll kommer 

måste man väga samman de olika aspekterna (kunderna, ekonomin, teknik och miljön) för 

att se var det mest akuta behovet finns just då och vad som ska prioriteras. Om man hittar 

åtgärder som bör prioriteras måste denna ändå slåss mot andra delar och projekt inom 

bolaget. Efter överenskommelser arbetar vi fram de projekt som ska åtgärdas med hjälp 

av underhållsplaner. Vi sätter inte av några speciella pengar till miljonprogrammet utan 

lägger pengar på det som vi anser bör prioriteras. Hyresgästerna får vara delaktiga på så 

sätt att de hör av sig till de områdesansvariga när det uppstår problem. Vi har även en KI-

undersökning, kundindex, där vi bryter ned frågorna på områdesnivå. I den får kunderna 

svara på hur de upplever sitt boende och denna information används som 

arbetsbeslutsunderlag i beslutsprocessen. KI-undersökningar är väldigt bra med tanke på 

att det är de boende som har den verkliga uppfattningen.  Beslutsprocessen fungerar så att 

några fastighetsutvecklare/projektledare bildar grupper med bland annat 

områdesansvariga utifrån områden. De här grupperna prioriterar sina egna projekt för 

sina respektive områden för att sedan lägga samman dessa olika förslag till en 

övergripande prioriteringsgrupp. Den övergripande prioriteringsgruppen arbetar och tar 

beslut efter den utsatta budgeten varav en del prioriteringar rensas bort. Rätt antal projekt 

ska motsvara den summa pengar som har avsatts till underhåll. Den slutliga prioriteringen 

görs av oss i fastighet. 

Per Widerstedt, Bostads AB Mimer 

Vi är uppdelade i distrikt och ett huvudkontor där varje distrikt har hand om sina 

fastigheter. Distrikten upptäcker själva behoven när någonting behöver åtgärdas. Vi har 

tagit fram en ombyggnadsplan för fastigheterna inom miljonprogrammet men även för 

fastigheterna byggda på 1950- och 1960-talet då vi har många fastigheter från dessa 

årtionden. Vi har tagit ett beslut på en 5-15-årsplan om vilka fastigheter som är aktuella 

för renovering och försökt förutspå hur mycket som går att genomföra respektive år. Det 

finns tyvärr ingen ekonomisk möjlighet att renovera allt på ett år utan man får planera 

upprustningsåtgärderna över en lång tid. Vår tekniska avdelning plockar upp 

investeringsvolymer, åtgärdspaket och vad vi ska och så vidare. Detta vidarebefordras 

sedan till ledningsgruppen och handläggs till sist hos styrelsen för ett beslut. Det är väldigt 
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stora investeringar vi pratar om och vi räknar att lägga ungefär 100 – 150 miljoner kronor 

om året i renoveringsprojekt. När vi utför standardhöjande upprustningsåtgärder måste 

alla hyresgäster godkänna renoveringarna då de innebär hyreshöjningar. Vi låter våra 

hyresgäster vara delaktiga genom informationsmöten och vi ska även komma överens 

med hyresgästföreningen. Utöver detta sätter vi ihop en referensgrupp av hyresgäster som 

får vara med i planeringen kring ombyggnader.  

Anna-Karin Strömberg, ÖrebroBostäder AB  

Innan alla upphandlingar inleds anordnar vi stormötet där de berörda hyresgästerna bjuds 

in. Där förklarar vi att en ombyggnation är på gång och på så sätt kan vi förebereda dem 

mentalt för en förändring. Sedan arrangerar vi mindre möten när vi kommit längre i 

processen och i bästa fall kan vi redan då visa dem ritningar på vad som komma ska. Där 

lyssnar vi till deras synpunkter och åsikter. Vi försöker ta hänsyn till de flesta åsikterna 

men av olika skäl går det inte alltid göra det. Vi vill att de boende ska vara en del i 

processen då en ombyggnation är omvälvande för dem. Vi har även hembesök där vi 

besöker de boende för att förklara vad som ska hända med just deras lägenhet. Att göra 

de boende väl förberedda är en otroligt viktigt i denna process. Man måste ha klart för sig 

att det är människor man arbetar med och inte objekt. Beslutet till förändring när det 

gäller enskilda lägenheter tas på tjänstemannanivå och gäller det större beslut tas dessa av 

styrelsen. Styrelsen fattar sina beslut efter ekonomiska kalkyler där ekonomiska aspekter 

vägs in med tanke på hur väl en hyreshöjning kan täcka en åtgärd. 

4.3.7 Du har kanske vetskap om att SABO har riktvärden när det gäller vissa 

fastighetstillbehör. Enligt dessa är det i dagsläget högst aktuellt att vidta 

åtgärder när det gäller fastigheter byggda under miljonprogrammet. Hur 

ställer ni er i så fall till dessa riktvärden och ser prioriteringarna kring 

åtgärderna ut? 

Karl-Olov Lindström, AB Svenska Bostäder 

Vi tar ingen hänsyn till SABO:s riktvärden. Vi är ett stort bolag varav vi själva besitter den 

kompetens som behövs för att på egen hand se när det är dags att utföra vissa åtgärder.    

Johan Niklasson, Bostads AB Poseidon 

Vi är medlemmar i SABO, och detta är en intresseorganisation. Vi tar själva beslut på vad 

och hur vi vill åtgärda våra byggnader. Vi tycker själva att det är vår skyldighet att våra 

lägenheter håller en bra standard och därför arbetar vi efter våra egna prioriteringar.  
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Anna Heide, MKB Fastighets AB 

Jag är medveten om att dessa riktvärden finns med det är inget som vi inom MKB tar 

någon hänsyn till. Vi har våra egna tids- och underhållsplaner som vi arbetar efter. 

Tord Lindström, Uppsalahem AB 

Efter lite efterfrågningar inom företaget har jag fått reda på att vi har vetskap om dessa 

riktvärden. Personligen vet jag inte riktigt vad dessa riktvärden är och vad de innebär men 

de som främst arbetar med dessa frågor integrerar kunskapen om riktvärden då vi sätter 

ihop våra paketlösningar som blir så kallade helhetslösningar. Med helhetslösning menar 

vi att vi flyttar ut hyresgästerna och renoverar allt invändigt till modern standard. Ett 

exempel på detta är att vi höjer diskbänkarna till dagens standard. 

Lars-Göran Wirsén, AB Stångåstaden 

Det är svårt att använda dessa riktvärden för att göra underhållsplaner och sedan följa 

dessa. Vi anser tillexempel att våra avlopp håller längre än vad dessa riktvärden anger. Vi 

följer istället upp våra egna inspektioner år efter år och gör bedömningar efter det. Rent 

teoretiskt arbetar vi efter ett fastighetssystem där vi lägger in information och gör 

bedömningar hur länge saker bör hålla. Vi jobbar inte särskilt långsiktigt med riktvärden 

utan arbetar mer kortsiktigt och utefter behoven. Vi lägger framtida planer under en 3-

årsplanering, eventuellt även upp till 10-årsperioder. Längre än så är det inte relevant att 

fundera på, det är bättre att lägga kraft och energi på de närmsta åren så att man vet att 

rätt åtgärder utförs. Att titta på riktvärden känns fel. Vissa saker håller längre, medan vissa 

slits ut tidigare. Man bör akta sig för att stirra sig alltför blind på dessa.  

Per Widerstedt, Bostads AB Mimer 

Jag känner inte till dessa riktvärden. Vi har jobbat mycket tillsammans med SABO och de 

har varit och besökt oss en hel del för att titta på våra projekt. Vi har vårt eget 

underhållssystem där det mesta är inlagt och vi kan där se underhållscykler på exempelvis 

tak, fönster och dörrar. Detta system använder vi som ett verktyg för att kunna gå in och 

titta när saker och ting bör bytas ut. Vi håller just nu på att utveckla och uppdatera vår 

modell för att få ett bättre planerings- och budgeteringsunderlag än vad vi haft hittills. 

Dock är det alltid viktigast att gå ut på plats för att få en verklighetsuppfattning om vad 

som verkligen behöver åtgärdas. Vi använder oss istället av böcker från företaget REPAB 

som innehåller information om underhåll och tidsintervall på olika underhållsåtgärder.  
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Per Åberg, ÖrebroBostäder AB  

Vi känner till riktvärdena men vi vet även att det kan se olika ut beroende på hustyp. 

Generellt kan man säga att avloppsstammar börjar bli dåliga i de här husen, men även kök 

och badrum. I Örebro har vi främst två-våningshus och vi kan se att slitaget inte är lika 

påtagligt som det kan vara i höghus. I riktigt höga hus så finns det stora mängder avlopp. 

Slitaget och användningen blir således annorlunda och därför måste man byta dem 

tidigare. Naturligtvis påverkas även trapphus av hur stor mängd människor som använder 

ytan. Vi kan även se att våtutrymmen i stora lägenheter slits ut oftare då fler människor 

använder ytan mer frekvent än vad som tidigare varit normalt. Vi kan se att det skiljer sig 

mellan stadsdelar även om de är byggda under samma period beroende på hustyp och 

lägenhetsfördelning. Det är den totala användningen som avgör när saker måste bytas ut 

eller underhållas. I fastigheter med stor omflyttning ser vi ett mycket större slitage än i 

fastigheter med mindre omflyttning. Om man ser till prioriteringar så tittar vi på hus till 

hus. Ibland måste vi gå in och åtgärda hus som har en väldigt hög energiförbrukning, och 

då blir det lönsamt att lägga pengar på det. Vi genomför individuella bedömningar för att 

på bästa sätt kunna prioritera rätt.  

4.3.8 Vilka åtgärder har varit särskilt viktiga för er om ni tänker på det som 

har utförts hittills? 

Karl-Olov Lindström, AB Svenska Bostäder:  

Det viktigaste för oss har varit komforten för hyresgästerna. Att värmen har fungerat på 

ett bra sätt. Drag kring fönstren har varit ett annat problem och för att undvika detta har 

vi börjat med tilläggsisolering av två hus. Vi har även fräschat upp fasader och balkonger 

och liknande saker på en del hus. 

Johan Niklasson, Bostads AB Poseidon 

Själva byggprocessen gick fort under miljonprogrammet och därför består många fasader 

av prefabricerade betongkonstruktioner. Dessa har vi idag en hel del bekymmer med. 

Annars har olika miljonprogramsområden olika problem och det går inte peka på någon 

åtgärd som varit genomgående och särskilt viktig. 

Anna Heide, MKB Fastighets AB 

Då vi utför så mycket löpande underhåll är det svårt att säga någon specifik åtgärd men 

det är klart att badrumsåtgärderna är viktiga för att man ska kunna få en god boendemiljö. 

De större åtgärderna som varit viktiga för oss är omfogningar, omläggning av några 
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papptak, stamspolningar samt garagetakomläggningar. För att nämna lite mindre åtgärder 

har tillexempel trapphusmålningar varit viktiga då det förstärkt kundvärdet. Allt beror på 

fall till fall och i sammantaget är alla saker viktiga. Även energifrågan har varit viktig för 

oss då vi vill minska energiförbrukningen och vi har flera energisparprojekt igång för att 

förbättra detta.  

Tord Lindström, Uppsalahem AB 

Vi har haft som främsta målsättning att energieffektivisera när vi utfört våra åtgärder, men 

samtidigt förbättrat tillgängligheten i och omkring lägenheterna. Vi har även värdesatt 

standardhöjningen som vi vill ska likna dagens nyproduktion. Även ventilationen, värme 

och andra tekniska installationer har varit viktiga. 

Lars-Göran Wirsén, AB Stångåstaden 

Till att börja med har taken varit väldigt viktiga för oss då vi har haft en hel del läckage på 

de platta taken. Badrummen har också varit viktiga då ytskikten från miljonprogramstiden 

har gjort sitt. Även justeringar kring värme och ventilation har haft betydelse tillsammans 

med vattenbesparande åtgärder. 

Per Widerstedt, Bostads AB Mimer 

Som jag nämnt tidigare har de tekniska frågorna varit väldigt viktiga för fastighetens 

livslängd. En annan viktig fråga har varit standardförbättringar då man kan få människor 

som tidigare inte kunnat tänka sig att bo i ett område att verkligen flytta dit. Man utför 

uppgraderingar på kök, balkonger, uteplatser och framförallt bättre våtutrymmen. De 

trygghetsskapande åtgärderna såsom skalskydd (porttelefoni), förbättring av belysning och 

utemiljö har visat sig vara särskilt viktiga och uppskattade av hyresgästerna. Tryggheten 

har varit en starkt påverkande faktor vid ombyggnationen av miljonprogramsområden. 

Rent ekonomiskt har individuell mätning på varmvattensförbrukningen varit väldigt 

viktigt. Den investeringen är absolut i särklass den lönsammaste investeringen som 

genomförts. När det drabbar människans plånbok är det lättare att spara.       

Anna-Karin Strömberg, ÖrebroBostäder AB  

Sammantaget är det flera faktorer då man vill kunna erbjuda ett bra boende till 

hyresgästerna så att de tycker att lägenheten är okej. Vi har tittat på de tekniska bitarna 

som gamla rör och ledningar då vi vill att de ska uppfattas bra utan problem. Vi har även 

installerat individuella mätare för vatten så att de hyresgäster som använder mindre vatten 

även får betala för mindre förbrukning. Detta debiteras sedan på hyresavin efter hur 
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mycket vatten man har använt. Helt naturligt får barnfamiljer en lite högre räkning medan 

en ensamstående pensionär får betala mindre. Sedan har vi ett område flyttat uteplatserna 

som förut låg mot norr till sydsidan. Detta har varit väldigt uppskattat bland våra 

hyresgäster. 

4.3.9 Vilka åtgärder är önskvärda att utföra i framtiden? 

Karl-Olov Lindström, AB Svenska Bostäder:  

Vi vill fortsätta med upprustningen på alla miljonprogramsområden. Vi börjar med Järva 

och vi vill ta med oss både det negativa och positiva som sker längs vägen för att lära oss 

hur vi ska ändra arbetsgången till nästa område. Det är viktigt för oss att hyresgästerna är 

med i hela denna process. 

Johan Niklasson, Bostads AB Poseidon 

Energifrågan kommer att bli viktig framöver. Vi kommer även satsa på tak och fasader då 

de måste fungera på ett hus, dessa delar utgör husets regnkappa. Annars tror jag starkt på 

kompletteringsbebyggelse och förtätningar i dessa områden. Familjesituationerna har 

förändrats varav bostäderna måste anpassas för att passa framtidens 

familjekonstellationer. Bebyggelsen måste således kompletteras och riktas mer mot 

mångfald för att inte se alltför lika ut.  

Anna Heide, MKB Fastighets AB 

Det är framförallt det inre underhållet som vi ser som särskilt viktigt för att kunna 

bibehålla lägenhetens standard. Det vill säga att badrum, kök, tak, väggar och golv hålls i 

ett fräscht skick. Utvändigt är det inga stora specifika åtgärder som just nu är aktuella. 

Stambyten är givetvis en stor åtgärd som vi kommer att utföra men det är som sagt ett tag 

kvar tills dess. 

Tord Lindström, Uppsalahem AB 

Idag och i framtiden vill vi bygga och renovera efter de gällande myndighets- och 

standardkrav som finns. Vi vill bygga och ta hänsyn till energiförbrukningen och för ett 

hållbart och långsiktigt boende, samt ett miljömässigt tänkande, bland annat vi har börjat 

med att införa individuella vattenmätare i varje lägenhet för att på så sätt se förbrukningen 

av kall- och varmvatten. Dessa kostnader faktureras sedan den individuelle hyresgästen. 
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Lars-Göran Wirsén, AB Stångåstaden 

Jag tror att skåpsinredningar kommer att bli aktuellt framöver och då inte bara i köksskåp 

utan även garderober. Sådana skåp i miljonprogramsområdena innehåller detaljer som är i 

stort behov av att bytas ut. Badrummen är även brådskande och ytskikten måste bytas ut 

inom de närmaste åren. Sedan är det givetvis fasader i vissa lägen som är aktuella att titta 

på men vi funderar även på att börja se över energiåtgärder. Husen från 

miljonprogrammet drar mycket energi, vad kan man göra åt det? Energi kostar mycket 

pengar och mycket miljö. Vi har även börjat titta på individuell debitering och 

lägenhetsförbrukning ur miljösynpunkt för att ge mer ansvar till hyresgästerna. Tidigare 

har det inte funnits några bra system för mätningar men det ligger i tiden och kommer 

säkert vara ett inarbetat koncept om några år. 

Per Widerstedt, Bostads AB Mimer 

Man skulle vilja ha mer pengar och resurser till att sänka energiförbrukningen i 

miljonprogramshusen, men hur detta ska finansieras och gå ihop ekonomiskt är svårt att 

säga. Idag går det inte ihop ekonomiskt att byta ut fasader och fönster som har en teknisk 

livslängd på kanske 30 – 50 år till, ur energisynpunkt. Pay-Off-tiden på att tillexempel byta 

ut fasader och fönster är kanske 100 år medan en individuell varmvattenmätning har en 

pay-off-tid på 3-5 år. Skillnaden gör sig stor och en åtgärd där man byter ut fasad och 

fönster mot energieffektiva alternativ innebär en oerhört lång återbetalningstid. Om 

däremot fasad och fönster rent tekniskt är slut måste man självklart byta ut till mer 

energieffektiva lösningar.  Om det är möjligt så är ett ytterligare önskemål när man bygger 

om hus, som man vet kommer stå under lång tid, att ge dem en nybyggnadsstandard.  

Anna-Karin Strömberg, ÖrebroBostäder AB  

I framtiden ligger helt klart de individuella mätningarna då man vill spara energi. Vi tittar 

även på värmeåtgång och vi tittar kontinuerligt på var våra ”eltjuvar” finns. Vi jobbar med 

rörelsedetektorer på belysning som tänds när människor är närvarande. I trapphus har vi 

skymningsbelysning som tänds när man går in. Vi har faktiskt nyligen vunnit ett pris bland 

andra fastighetsbolag i en energibesparartävling som delades ut på bomässan i Alingsås, 

2009. 

 

 

 


