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Förord 

För att den här uppsatsen har varit möjlig att genomföra, vill vi rikta ett stort 

tack till de kommunala bostadsbolagen som ställt upp på vår undersökning 

genom att svara på våra utskickade enkäter. Vi vill även tacka vår handledare 

Tommy Bergquist som varit till stor hjälp under uppsatsens gång. 

Karlstad 2012 

Lisa Karlsson & Micaela Andersson 
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Sammanfattning 

För att lösa den kritiska situationen som rådde i Sverige efter andra 

världskriget, uppfördes mer än en miljon lägenheter i flerbostadshus mellan år 

1965 till 1975. Bostadsbristen och trångboddheten försvann då mindre 

samhällen byggdes upp i utkanterna av städerna. Resultatet blev det så kallade 

miljonprogrammet. En del av miljonprogrammens fastigheter har rivits under 

åren, andra fastigheter har genomgått upprustningar. Resterande 

miljonprogram befinner sig fortfarande i en kritisk situation och kommer 

under de närmsta åren behöva genomgå omfattande åtgärder med 

upprusningar och renoveringar. För bostadsbolagen innebär det stora projekt 

som beräknas kosta både tid och pengar.  

I den här uppsatsen studeras de kommunala bostadsbolagens upprustningar av 

miljonprogrammen. Syftet är att belysa konsekvenserna efter upprustningarna 

och undersöka om driftskostnader, hyresnivåer och avflyttningar har 

påverkats. Vi har genomfört uppsatsen med en kvantitativ metod där enkäter 

har skickats ut till kommunala bostadsbolag med miljonprogram i sitt bestånd. 

Vårt empiriska material erhålls således från en enkätundersökning där 22 

bostadsbolag har deltagit, med spridning över hela Sverige. Analysen fokuserar 

på bostadsbolagens val av underhållsåtgärder, det eftersatta underhållet, 

efterfrågan, finansieringen, hyreshöjningar boendesegregationen och 

hyresgästinflytande. 

Slutsatser som vi har kommit fram till är att de kommunala bostadsbolagen 

bör fokusera på väl planerade och väl utförda underhållsåtgärder för att skapa 

attraktiva bostäder. Synen på dagens miljonprogram är vag, vilket gör att det 

blir viktigare för bostadsbolagen att de boende får engageras i så väl planering 

som förvaltning. På så sätt kan trygga boendemiljöer skapas vilket resulterar i 

en ökad efterfrågan på lägenheterna. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till problemet som valt att behandlas. I slutet 

presenteras frågeställningar samt syftet med uppsatsen.  

1.1. Bakgrund 

Efter andra världskriget rådde en situation med bostadsbrist, trångboddhet 

och hög arbetslöshet (Söderqvist 1999). Bostadsbristen berodde på den ökade 

urbaniseringen, som blev en följd av att det på 1800-talet bara var 10 % av 

befolkningen som bodde i städerna. På 1900-talet förändrades situationen, 

urbaniseringen ökade väsentligt och efterfrågan på bostäder i städerna ledde 

till bostadsbrist (Hall & viden 2005). Under åren 1945 till 1975 förändrades 

även samhället och standarden för bostäderna blev bättre. Bad och 

duschtillgången i bostäderna ökade från 21 % till 87 %. Förekomsten av 

vattentoalett ökades från 36 % till 95 %. Trångboddheten var ett faktum 

eftersom en och tvårumslägenheterna dominerade i Sverige med hela 69 %. 

Det akuta tillståndet löstes med hjälp från riksdagen, att uppföra en miljon nya 

bostadslägenheter i hundratals kommuner runt om i Sverige. Detta utspelade 

sig från år 1965 till 1975, då det så kallade miljonprogrammet växte fram 

(Söderqvist 1999). Tanken bakom miljonprogrammet var god, att bygga en 

miljon bostäder under tio år i form av flerbostadshus i utkanterna av städerna 

där mindre samhällen kunde byggas upp och lösa det kritiska tillstånd som 

tidigare rådde (Boverket 2003). Beslutet om miljonprogrammet meddelades 

för första gången i skrift år 1964 i en socialdemokratisk kongress, innan 

riksdagen tog beslutet år 1965 (Söderqvist 1999). Stora subventioner från 

staten gjorde bostadsproduktionen och konsumtionen billig och staten såg 

även till att hyrorna höll en låg nivå för att det skulle vara billigt att bosätta sig i 

lägenheterna (Hall & Viden 2005). 

När miljonprogrammet avslutades år 1975, uppstod kritik och heta debatter. 

Trots att målet om bostadsbrist och trångboddheten var uppnådda, visade det 

sig att byggnadsföretagen tvingades arbeta under tidspress med ett 

dominerande och styrande handlingssätt (Söderqvist 1999). Nu är 

bostadsbolagen i stadiet där stora delar av beståndet, som inte genomgått 

några större underhållsåtgärder, i stort behov av upprustning. Under årens 

lopp har lägenheterna förslitits och hyresgästerna har länge önskat förändring, 

som bland annat kan bidra till en säkrare och tryggare boendemiljö (Alakoski 

2012). De stora upprustningarna som bostadsbolagen står inför, är att 

underhålla bostäderna på ett varaktigt sätt som i sin tur resulterar i att 

fastigheterna återställs i ursprungligt skick. Många av fastigheterna behöver 
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åtgärdas med bättre ventilation, ny el, nya fönster samt byte av stammar1. 

Fastigheternas yttre behöver också få ett lyft med renoverade fasader och 

balkonger (Jansson 2003). 

Enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån [SCB] (2012) finns drygt 2,5 

miljoner lägenheter i flerbostadshus, varav 850 000 lägenheter tillhör 

miljonprogrammet Ägarna till bostäderna är bostadsrättsföreningar, 

kommunala bostadsbolag och privata bostadsföretag. De kommunala 

bostadsbolagen äger 46 % av bostäderna som byggdes under 

miljonprogrammet. Det innebär att stora åtagande krävs av de kommunala 

bostadsbolagen, eftersom de äger nära hälften av bostäderna (Grange et al. 

2009).  

Bostadsbolagens stora dilemma, som kvarstår innan handling kan bli 

verklighet, är en lösning för hur renoveringarna skall finansieras. Varken de 

kommunala eller de privata bostadsbolagen har möjlighet att rusta husen på 

egen hand. De är således i behov av bidrag och subventioner från de 

offentliga. Upprustningarna omfattar många bostäder i förhållande till den 

korta tidsperioden som arbetet bör ske under och hyrorna är förhållandevis 

låga, vilket gör att många bostadsbolag får det svårt att finansiera kostnaderna 

för underhållsåtgärderna. Hittills har olika typer av bidrag föreslagits, men 

några beslut har inte fattats (Alakoski 2012). För att de kommunala 

bostadsbolagen skall klara av att finansiera delar av underhållet som följer när 

miljonprogrammen skall rustas upp, kommer hyreshöjningar bli aktuellt. 

Problemet blir dock att hyreshöjningarna kan leda till avflyttningar (Sveriges 

Allmännyttiga bostadsbolag [SABO] 2009). Av den anledningen menar många 

att bestånden från miljonprogrammen är politiskt övergivna (Alakoski 2012). 

Endast 20 % av beståndet som de kommunala bostadsföretagen äger, har 

rustas upp, vilket innebär att återstående 368 000 lägenheter skall åtgärdas 

inom en tjugoårsperiod (SABO 2009).  

Av miljonprogrammens flerbostadshus, producerades 35 % i storstäderna 

Malmö, Göteborg och Stockholm (Hall & Viden 2005). Av dessa områden 

finns ett flertal som befinner sig i dåligt skick, med privata fastighetsägare och 

fastighetsförvaltare som har krav på en hög och kortsiktig avkastning 

(Johansson 2011). Trots att boendekvalitén över lag anses som hög i Sverige i 

förhållande till internationella normer, finns vissa undantag (Blomé & Lind 

                                                 
1
 Stambyte innebär att rör och ledningar byts ut. I byggteknisk mening, handlar det om 

huvudstammarna – det vill säga, rören där allt tillvatten och avlopp samlas för stora delar av 
byggnaden (Lundvall 2009) 
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2012). Ett exempel är Rosengård i Malmö, där många hyresgäster tvingas leva i 

lägenheter med vägglöss, kackerlackor och mögel, vilket har fått området att 

kallas för slum2. År 2008 befann sig allmänheten, myndigheter och politiker i 

ett chocktillstånd när de fick reda på detta (Blomé & Lind 2012). Ingen kunde 

förstå hur något sådant kunde förekomma i Sverige. Det bor cirka 22 000 

invånare i området, placerat ett stenkast från centrum. Trots detta har 

Rosengård aldrig varit populärt. Höga hyror i kombination med låg standard 

har förundrat många varför hyresgäster trots detta stannar kvar. Två faktorer 

sägs påverka; dels att hyrorna betalas av olika former av sociala bidrag och dels 

att andra boendealternativ inte är att tänka på, då bostadsköerna i närliggande 

områden är långa (Blomé & Lind 2012). 

Stadsdelen Gårdsten i Göteborg, Ringdansen i Norrköping och Västra 

hamnen i Malmö är tre stora miljonprogram, som har genomgått stora 

förändringar med renoverade fastigheter och upprustade områden. Under 

1990-talet var Gårdsten känd för att vara en problemfylld förort men 

förändrades. Idag är det en attraktiv stadsdel där boende involveras i såväl 

planering som förvaltning. Efter det stora förändringsarbetet på Ringdansen i 

Norrköping har bland annat genomsnittsinkomsten visat sig öka, 

sysselsättningen likaså, vilket även har resulterat till att andelen 

socialbidragstagare minskat (Larshammar 2012). Upprustningarna av 

Ringdansen finansierades delvis av staten. Det kommunala bostadsbolaget 

minskade antalet bostäder avsevärt och hyresnivåerna ökade för de bostäder 

som fick stå kvar i området (Bråmå 2012). Slutligen Västra hamnen i Malmö 

som har förändrats från ett industriområde till ett ledande föregångsområde 

med en stark fortsatt utveckling (Larshammar 2012). 

1.2. Problemformulering 

Malmström (2011), Blomé & Lind (2012) och SVT (2012) har debatterat 

bostadsmarknadens problem om det eftersatta underhållet som råder för 

bostadsfastigheterna runt om i landet. Det är ungefär fyrtio år sedan 

miljonprogrammen byggdes, vilket gör att byggnadernas tekniska livslängd 

kräver underhåll. Varje år ökar exempelvis risken för läckage och skador på 

grund av felaktiga materialval under byggnadsproduktionen. Tak och fasader 

har visat sig vara återkommande problem för många av miljonprogrammens 

byggnader. Underhållsåtgärder är därför en central del i förvaltningen, men 

fokus bör även riktas mot fastighetsägarna och hur underhållsfrågorna 

                                                 
2
 Slum är en benämning för nedgångna områden där lägenheternas skick är under all kritik 

(Nationalencyklopedin 2012). 
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hanteras (Hellström 2006). Genom att noggrant planera och genomföra 

underhåll kommer miljonprogrammen få en ekonomisk betydelse (Lind & 

Muyingo 2012). Endast en liten del av miljonprogrammens bostadsbestånd har 

rivits, vilket resulterar i att underhållet av de befintliga fastighetsbestånden blir 

en viktigare fråga (Grange et al. 2009). Även på grund av lågt bostadsbyggande 

i Sverige blir förvaltningen av bostäderna mer central och viktig (Boverket 

2003).  

Det intressanta är att undersöka vilka konsekvenser, som upprustningarna får 

eftersom bostadsbolagen själva måste finansiera sina upprustningskostnader. 

Bostadsbolagen har flera olika valmöjligheter vid finansieringen. De kan välja 

att investera i nya bostäder, låna pengar, riva sina miljonprogram, minska 

kostnaderna eller begära hyreshöjningar till följd av ökad standard. Det krävs 

dock en kombination av de olika finansieringarna för att upprustningarna skall 

bli möjliga (SABO 2009). För de kommunala bostadsbolagen är det vidare, 

viktigt att tänka på att hyran skall anses som skälig för hyresgästerna (Flodin 

2008). Vid upprustning finansieras oftast kostnaderna med en högre hyra 

vilket kan leda till problem för hyresgästen (SABO 2009). 

1.3. Frågeställningar 

 Hur långt har kommunala bostadsbolag kommit med upprustningen? 

 Vad blir effekterna och konsekvenserna efter upprustningen? 

 Hur har hyresgästen påverkats efter underhållsåtgärderna? 

1.4. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa, vilka effekter upprustningarna av 

miljonprogrammen har lett till avseende driftkostnader, hyresnivåer och 

avflyttningar. 
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2. Teori 

I detta kapitel presenteras teorin som ligger till grund för undersökningen och problemet som 

valt att behandlas. Teorin bidrar till att både besvara syftet med uppsatsen och 

frågeställningarna men även för att kunna genomföra empirin.  

2.1. Miljonprogram 

I mindre städer där efterfrågan på hyresrätter i flerbostadshus saknas, har delar 

av miljonprogrammens bestånd rivits men i övrigt står bostäderna kvar 

(Grange et al. 2009). Miljöerna runt flerbostadshusen från miljonprogrammens 

tid anses vara oattraktiva, vilket är en av orsakerna till upprustningarna som 

sker och förväntas ske inom de närmsta åren. Miljonprogrammen upplevs som 

bristfälliga på grund av den storskaliga byggnadstekniken som användes under 

åren 1965 till 1975, med enkelspåriga lägenheter där trerumslägenheter 

dominerar (SABO 2009). Hyresgästerna önskar att boendemiljöerna efter 

upprustning skall bli tryggare och säkrare med förbättrad centrumservice, 

polis, skola samt sjukvård (Alakoski 2012). 

 

Riksdagen har därmed arbetat fram bostadspolitiska mål och innebörden av 

dessa är att: ”alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader 

och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boendet och 

bebyggelsemiljön ska bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja 

en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning ska en 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet vara grunden för verksamheten” (Lag om 

allmännyttiga bostadsföretag). 

2.1.1. Hård kritik mot miljonprogrammet 

År 1974 när miljonprogrammet befann sig i sitt slutskede, hade Ingvar 

Carlsson rollen som bostadsminister. Carlssons uppgift blev således att 

presentera resultatet av miljonprogrammet, att drygt en miljon 

bostadslägenheter byggts upp sedan år 1965. Stora debatter och hård kritik 

riktades dock mot miljonprogrammet och det pressmeddelande som 

bostadsministern gått ut med, trots att de kvantitativa målen var uppnådda 

med fler lägenheter än någonsin, som en lösning på Sveriges dåvarande 

bostadsbrist. De allmänna skapade exempelvis en stämpel på 

miljonprogrammet och beskrev det som ”storskaliga och monotona 

bostadsområden med torftiga utemiljöer” (Söderqvist, 1999, sid.12). Dessa 

uppfattningar om miljonprogrammens bostadsområden sägs ligga till grund 

för byggnadsföretagens dominerande behov av att styra vilket i sin tur ledde 
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till ”snåla byggledare, en styrande produktionsapparat och en ensidig 

funktionsinriktning” (Söderqvist, 1999, sid.12). I efterhand har det även 

hävdats att arkitekterna blivit överkörda av byggnadsföretagens dominans 

(Söderqvist 1999). Materialvalen vid bostadsproduktionen var exempelvis inte 

alltid de bästa, vilket gjorde att bostäderna blev sämre ur 

energibesparingssynpunkt (Grange et al. 2009). Detta har resulterat i att många 

människor förundrats över om bostadsområdena, med låg standard, enbart 

byggts upp för att få stå kvar en kortare period, innan de tvingas till rivning 

(Söderqvist 1999). 

2.2. Kommunala bostadsbolag 

De kommunala bostadsbolagen fungerar inte på samma sätt som andra 

bostadsbolag, som ägs i privat regi. De styrs av kommunerna och politikerna, 

vilket gör dem till ett offentligt bolag. De allra flesta kommunala bostadsbolag 

samverkar tillsammans i SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. I varje 

kommun finns ett eget ansvar att ta hand om bostadsförsörjningen till 

medborgarna (Sveriges kommuner och landsting: [SKL] 2011). I mitten av 

1990-talet lades bostadspolitiken om. Subventioner för bostadsbyggande 

försvann och så även de allmännyttiga bostadsbolagens särregler. De 

kommunala och privata bostadsföretagen fick samma förutsättningar 

finansieringsmässigt och samma regelsystem vid beskattning. Härmed skulle 

de kommunala bostadsföretagen agera mer affärsmässigt, vilket resulterade i 

ekonomiska förändringar, eftersom förmåner och tillskott försvann. Med 

affärsmässigt menas att de allmännyttiga bostadsföretagen skall agera som ett 

långsiktigt privat bostadsföretag. Besluten skall göras efter en så hög långsiktig 

maximal vinst som möjligt. Investeringar som kommunala bostadsföretag gör 

ska ge både marknadsmässig avkastning samt ett allmännyttigt syfte. Ett 

allmännyttigt syfte kan till exempel vara att bidra till bostadsförsörjningen eller 

till andra viktiga mål, som att minska boendesegregation (Lind & Lundström 

2011). Målen för kommunala bostadsbolag är fortfarande detsamma som förr, 

att skapa sociala värden med bättre bostadsförhållanden till rimliga kostnader 

för alla typer av sociala grupper. På grund av den ökade konkurrensen krävs 

det dock att de kommunala bostadsbolagen blir mer kostnadseffektiva och 

fokuserar på hyresgästens behov för att kunna kombinera och uppfylla målen 

inom bostadsbolaget (Blomé 2010). 

2.3. Underhåll 

För att kunna dra slutsatser om hur underhållsåtgärder behandlas, krävs en 

förklaring till vad som menas med underhåll. Det finns två närliggande 
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begrepp som kan förknippas med underhåll och dessa är: investering och drift 

(Hellström 2006). Enligt den grundläggande definitionen i Avtal för 

fastighetsförvaltning är underhåll: ”åtgärder som syftar till att återställa funktionen 

hos ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning” (Svensk byggtjänst 2005). Vid 

investeringen skall gränsdragningen dras mellan underhåll och investering. 

Investering är en resurs som ger någon form av ”fördel” i framtiden. Genom 

att genomföra en investering ger det mindre kostnader i framtiden eller högre 

hyresintäkter för bostadsföretaget (Muyingo 2009). Det är därför svårt att dra 

en gräns mellan investeringar och underhåll eftersom de båda definitionerna 

kan ge en värdeökning på fastigheten. Däremot går definitionen att dra ur ett 

redovisningsperspektiv där underhåll kostnadsförs direkt och investeringar 

aktiveras, vilket gör att det bokförda värdet ökar. Investeringen för fastigheten 

skrivs sedan av och blir en årlig avskrivning och redovisas som en kostnad 

(Hellström 2006).  

För att bedöma gränsdragningen mellan drift och underhåll krävs definitionen 

utifrån avtal för fastighetsförvaltning. Driften definieras enligt följande i Avtal 

för fastighetsförvaltning: ”åtgärder med ett förväntat intervall mindre än ett år vilka 

syftar till att upprätthålla funktionen hos ett förvaltningsobjekt” (Svensk byggtjänst 

2005). Drift är skötsel och underhåll av objekt och det innebär att 

gränsdragningen är svår på grund av att akut underhåll exempelvis kan falla 

under drift (Hellström 2006). Utifrån dessa definitioner och resonemang är det 

svårt att dra en enkel gränsdragning mellan de tre olika begreppen. Definition 

av underhåll vid miljonprogram är således bred men underhåll skall återställa 

funktionen hos ett objekt. Det viktigaste är att varje organisation, kommunalt 

bostadsbolag, själva har tydliga gränsdragningar för hur definitionerna mellan 

drift, underhåll och investeringar dras (Muyingo 2009). 

2.3.1. Byggnaders livslängd 

Nedbrytningsprocessen av en byggnad och dess förslitning beror på ett antal 

specifika okända egenskaper i kombination med samspelet av omgivning (Lind 

& Muyingo 2012). Livslängden för byggnadens olika delar varierar beroende 

på om det är en teknisk, ekonomisk eller funktionell livslängd. Teknisk 

beskriver byggnadsdelarnas livslängd rent tekniskt. Funktionell livslängd 

innebär den ändamålsenliga längden under tiden som byggnaden är brukbar, 

därefter bestäms den ekonomiska livslängden. Ekonomisk livslängd är således 

den tiden byggnaden är lönsam för företaget. Förändringar från människors 

användning av bostäderna leder också till underhåll. Människan använder sig 

allt mer av duschutrymmet i jämförelse med åren då miljonprogrammen 

byggdes upp. Nu för tiden önskas även egna tvättmaskiner och torktumlare 
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installerade i lägenheterna, vilket kräver mer installationer och ett större behov 

av underhåll (Boverket 2003).  

2.3.2. Energiförbrukning 

Värme och energiförlusterna är stora i miljonprogrammen på grund av att det 

inte fanns några krav på tillräcklig isolering och täthet under åren när 

bostäderna uppfördes. Det är en bidragande faktor till att många 

fastighetsägare vill göra stora energibesparingar och förbättringar. 

Energiförbrukningen för miljonprogrammens flerbostadshus kan ligga uppåt 

90 % högre i jämförelse med dagens energiförbrukningskrav, beroende på 

vilken klimatzon fastigheten är belägen i. Klimatzonerna i Sverige delas upp 

från norr till söder och går att se mer utförligt på Boverkets hemsida 

(www.boverket.se). Vid energieffektiviseringsåtgärder för bostäder är det inte 

förutsatt att standarden blir bättre och därmed kan inte hyresvärden höja 

hyresnivåerna för hyresgästen som en följd av förändringen, trots att det leder 

till minskade driftskostnader (Grange et al. 2009).  

2.3.3. Driftkostnader 

Sänkta driftkostnader är en viktig del av upprustningen. Hur stor 

kostnadsminskningen blir kan vara svår att bedöma i förväg. För att minska 

värme och vatten är det nödvändigt att inte fjärrvärmeleverantören och 

vattenverket höjer taxorna när förbrukningen minskar. En del bostadsföretag 

kan ta avstånd från att minska driftkostnaderna just av den anledningen att 

taxorna kommer att höjas tillföljd av att förbrukningen minskar. Minskade 

driftkostnader kan dock inte finansiera en upprustning, vilket gör att det 

fortfarande krävs hyreshöjningar (SABO 2009). 

2.4. Beräkningar av underhållsbehov i flerbostadshus 

Under de närmsta åren kommer närmare en halv miljon bostadslägenheter 

behöva rustas upp med bland annat inre reparationer som stambyten, el, 

ventilation samt fastigheternas yttre delar som fönster, dörrar och balkonger 

(Sandberg 2004). Beräkningar har genomförts för att se över de eftersatta 

underhållet. Uppskattningsvis kommer totalkostnaden uppgå till 25 miljarder 

kronor. Vid byte av stammar, badrum och nya fönster har byggföretag samt 

fastighetsägare beräknat att samtliga nämnda renoveringar skulle uppgå till en 

totalkostnad mellan 7 000 till 11 000 kronor/kvm (Sandberg 2004). 

Upprustningskostnaderna av miljonprogrammets lägenheter kommer enligt 

SABO (2009), uppgå till mellan 50 och 275 miljarder kronor beroende på om 
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bostadsföretagen väljer att göra fullständiga upprustningar eller endast 

åtgärder för att upprätthålla funktionen.  

2.5. Underhåll i kommunala bostadsbolag 

Kommunens politiker har en avgörande roll för den övergripande 

fastighetsförvaltningen. Konsekvenser av bristande underhåll syns inte på kort 

sikt och det gör att det inte uppstår några större problem att skjuta upp dessa 

insatser. Underhållsplanering och beslut om underhåll är sammansvetsade med 

budgetssystemen och styrsystemen i kommunala bostadsbolag (Hellström 

2006). Trots detta, menar Lind & Muyingo (2012) att de kommunala 

bostadsbolagen underhåller ”för tidigt” i jämförelse med vinstmaximerade 

privata bolag. Detta på grund av att de kommunala bostadsbolagen inte alltid 

underhåller utifrån vad som är lönsamt. Enligt Muyingo (2009) finns det 

rapporter som visar att nivån på underhållsåtgärderna ligger på en lägre nivå 

än vad de borde. Skälen till detta kan vara vinstkraven i företagen men 

eftersom de kommunala bostadsbolagen har blivit affärsmässiga vidtar numera 

de privata aktörerna och de allmännyttiga bostadsföretagen liknande åtgärder 

inom miljonprogram samt på liknande sätt (Lind & Lundström 2011).  

 

Engagemangen för hur renoverings- och underhållsarbetarna ska gå till råder 

det ingen tvekan om. Inblandade som bidrar till kreativa idéer om 

lägenheternas energismarta lösningar samt fina välutförda ombyggnationer är 

bland annat arkitekter, tekniker och konsulter. Johansson (2011) är dock 

frustrerad över att samtalen aldrig leder till dess kostnader, hur detta skall 

finansieras. De kommunala bostadsbolagen kan uteslutande stå för dessa 

kostnader utan någon stöttning i ryggen från den offentliga sektorn. Resultat 

från tidigare forskning kring underhåll som utförs av kommunala bostadsbolag 

visar att en viktig faktor är politiker och det mediala trycket från allmänheten. 

De kommunala bostadsbolagen har i jämförelse med privata bostadsbolag en 

mer långsiktig underhållsplanering enligt tidigare studier. Ägarförhållandet vid 

jämförelser av bostadsbolagen visar att underhållskostnaderna är den största 

skillnaden. Det är här det syns att de kommunala bostadsbolagen tenderar att 

lägga ut mer pengar än de privata bostadsbolagen (Muyingo 2009). 

De kommunala bostadsbolagen har rustat upp cirka 20 % av bestånden från 

miljonprogrammets tid. Att behovet av upprustning är stort beror inte på att 

skötseln har varit dålig under åren efter miljonprogrammet, utan problemet 

beror på den tidspress byggföretagen tvingades arbeta under från år 1965 till 

1975. Byggandet befann sig på en hög nivå och teoretiskt byggdes för många 

lägenheter under tioårsperioden (SABO 2009). Det för med sig ett sämre 
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arbete och ett sämre resultat i samband med dåliga materialval (Grange et al. 

2009). På grund av de affärsmässiga förändringarna kommer kommunerna att 

behöva ställa avkastningskrav på bostadsbolagen. Avkastningskravet tar hänsyn 

till marknadssituationen, läget, underhållsstatus, ålder och vilken risk företaget 

är beredd att ta för att kunna agera mer affärsmässigt vid 

upprustningssituationerna (SABO 2009). 

2.5.1. Kommunala bostadsbolagens ekonomiska förutsättningar 

Det finns fyra avgörande förutsättningar för alla kommunala bostadsföretag i 

Sverige enligt SABO (2009) andel bostäder i behov av renovering, åtgärder som måste 

göras, företagets ekonomi och marknadsläget. 

Kvalitén på bostäderna från miljonprogrammet varierar och det leder till stora 

skillnader i kostnadsnivåerna. Bostadsföretagens ekonomi varierar, både den 

finansiella styrkan samt hyresintäkterna. Den största avgörande faktorn är 

marknadsläget och efterfrågan som råder på orten. I de större städerna kan 

hyrorna höjas med flera hundra kronor per kvadratmeter och ändå vara 

attraktiva efter renovering. Bostadsbolag i mindre attraktivare städer kan inte 

göra hyresökningar i samma utsträckning på bostäder efter renoveringar. 

Risken i dessa situationer, är att bostäder blir vakanta3. Det beror på att 

befolkningsutveckling i en tredjedel av landets kommuner är negativ, vilket 

leder till att risken för vakanser ökar. På marknader där utvecklingen går nedåt, 

kan bostadsföretagen koncentrera sig på att riva delar av beståndet men ha 

kvar de delar som bedöms ha potential på längre sikt (SABO 2009). I mindre 

kommuner där bostadsbolagen är mer utsatta, kan dilemmat finnas angående 

lönsamheten, att varken rivning eller upprustning av miljonprogrammen känns 

aktuellt (Lind & Lundström 2011). Det är inte rimligt ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv att satsa på upprustningar om lägenheterna 

ändå kommer att rivas om tio år. Här skall också kommenteras att även 

rivningar ger kostnader för ett bostadsföretag men inte till samma kostnad 

som upprustningarna (SABO 2009).  

För att få lån av kreditgivare för att finansiera upprustningen, krävs en 

säkerhet. Det vanligaste för kommunala bostadsbolag är pantbrev eller 

kommunal borgen. Med pantbrev avses handling som bevisar att banken har 

en säkerhet hos fastighetsägaren. Kommunal borgen innebär att kommunen 

antar ett betalningsansvar för lån hos de kommunala bostadsföretaget. En 

fördel med kommunal borgen är att bankerna kan låna ut till lägre räntenivå, 

vilket kan anses vara fel (SABO 2009) eftersom de kommunala 

                                                 
3 Vakans är en outhyrd lokal eller bostad (Nationalencyklopedin 2012). 
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bostadsbolagen skall konkurrera med lika villkor mot andra privata 

bostadsföretag (SKL 2011). Problemet kan lösas genom att kommunen i sin 

tur tar ut en borgensavgift, som gör att bolaget inte kan få billigare kapital än 

ett privat bostadsföretag (Lind & Lundström 2011). Det lån ett bostadsföretag 

kan få bedöms utifrån marknadsvärdet på fastigheterna. Bankerna är villiga att 

låna ut mellan 60 % till 80 % av marknadsvärdet. Resterande del får 

bostadsbolaget själva stå för, med eget kapital. På marknader med en sämre 

efterfrågan kan det vara svårt att få lån till upprustningar av miljonprogram, 

om kommunerna inte tar på sig betalningsansvaret själva (SABO 2009).  

2.5.2. Effekter av upprustningen för bostadsföretagens ekonomi 

Upprustningarna av miljonprogrammet påverkar bostadsföretagens ekonomi 

på kort och lång sikt. Det ekonomiska resultatet påverkas det år bolaget gör 

upprustningarna. En del av utgifterna kommer att vara engångskostnader men 

även bolagets framtida avskrivningar kommer att öka som en följd av att 

fastigheternas bokförda värde ökar. Upprustningsmöjligheter påverkas således 

av företagets egna kapital. I framtiden leder upprustningen till ökade 

räntekostnader på grund av nya lån men minskade driftskostnader och ökade 

hyresintäkter. År 2008 var de genomsnittliga förvaltningsintäkterna för 

allmännyttan 846 kronor per kvadratmeter och varierade mellan 541 och 1 108 

kronor per kvadratmeter. Förvaltningsintäkterna omfattar här hyror samt 

andra ersättningar från bostäder och lokaler. För att klara av kostnaderna vid 

upprustningsbehoven behöver hyreshöjningarna i vissa fall hamna i en nivå 

med hyror i nyproduktion, som är betydligt högre än genomsnittet på grund 

av att standarden är bättre (SABO 2009). 

Sveriges bostadsbestånds genomsnittliga ålder ökar och till stor del handlar det 

om miljonprogrammens byggnader. Under den här tiden uppfördes en stor del 

av bostäderna med relativt oprövad teknik. Bostäderna från 1960- talet är i en 

ålder där omfattande åtgärder och underhåll krävs för att bevara bostädernas 

skick (Boverket 2003). Vid underhåll av byggnaderna har material och 

konstruktion en stor betydelse för att det i framtiden inte skall leda till för 

höga underhålls- och saneringskostnader. Detta på grund av att byggnaderna 

från miljonprogrammet orsakar höga underhållskostnader idag till följd av 

sämre materialval under byggnadsåren. Det handlar exempelvis om rör, fogar 

och även eternit4 (Grange et al. 2009).  

                                                 
4 Eternit, eller asbestcement är ett byggmaterial. På grund av hälsoriskerna med asbest råder numera 
nästan totalförbud mot användning (Nationalencyklopedin 2012). 
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Orsaken till varför fastighetsägare brister i sitt underhåll, kan bero på alltför 

lite hyresintäkter eller att det är svårt att täcka kostnaderna för underhåll på 

grund av vakanta bostäder. Där hyresintäkterna täcker underhållskostnaderna 

är bostadsefterfrågan större och hyresgästerna har inte lika höga krav på 

standarden för bostäderna. I dessa områden har fastighetsägaren inga problem 

att hyra ut sina fastigheter. Där det istället råder ett överskott på bostäder är 

det svårare ur ekonomiska perspektiv att underhålla, på grund av att 

bostäderna i vissa fall kan vara eller bli vakanta i större utsträckning (Boverket 

2003).  

Segregation är också av betydelse för underhållssituationen vid bostäder. Där 

hyresgästerna saknar betalningsförmåga blir underhållet drabbat (SABO 2009). 

En social segregation kan göra att vissa delar av bostäderna blir mindre 

attraktivare än andra och bostäderna svårare att hyra ut. En annan faktor till att 

underhållsåtgärder inte stimuleras kan vara minskade subventioner. Från slutet 

av 1990-talet har byte av stammar varit berättigat till räntebidrag. 

Taxeringsvärdena i storstadsområdena är dock så höga att från 2000-talet är 

ombyggnadsåtgärderna här inte längre berättigade till räntebidrag (Boverket 

2003). 

2.6. Hyresnivåer 

Enligt Andersson et al. (2011) kommer underhållsåtgärderna i bostadsbolagen 

bli drabbade om inte hyresintäkterna täcker kostnaderna. Tidigare 

undersökningar har visat att det eftersatta underhållet ligger efter på grund av 

de låga hyreshöjningar som har förekommit under de senaste åren. Bolagen 

klarar av sina utgifter, men pengar till underhåll saknas. Både löpande och 

långsiktigt underhåll är viktigt för bostadsbolagen, för att lyckas hyra ut sina 

lägenheter i bestånden. Det ligger till grund för att lägenheter som ser ut att 

vara i ett fint skick till det yttre, har en större efterfrågan bland hyresgästerna i 

jämförelse med en situation som hade varit det omvända (Jansson 2003). 

Enligt Sandberg (2004) har hyresgäströrelsen, i flera årtionden försökt pressa 

ned de tänkta hyreshöjningarna. Fenomenet har resulterat i att de kommunala 

bostadsbolagen tvingats dra ned på underhållskostnaderna för att klara av att 

betala de löpande kostnaderna. Givetvis varierar underhållsbehovet och 

förslitningar avsevärt beroende på fastighet. Det som anses nödvändigt är att 

försöka beakta och beräkna framtidens nödvändiga underhåll för att undvika 

förfallna hus och lägenheter som i sin tur kan leda till att fastigheten måste 

rivas. Förfallna hus och rivningar kan förekomma då fastighetsägare prioriterar 

annat än underhåll (Sandberg 2004). 
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Hyrorna för bostäder sätts efter bruksvärdeprincipen som finns i 12 kap. 55 § 

Jordabalken. Här står att hyran skall fastställas till ett skäligt belopp. Därmed får 

hyran för en bostad inte vara högre än andra likvärdiga lägenheter (Flodin 

2008). Hyrorna i de allmännyttiga bostadsföretagen bestäms kollektivt dvs. 

hyra sätts efter förhandlingar mellan hyresgästerna, hyresgästföreningen och 

kommunala bostadsföretag (Grange et al. 2009). Däremot sätts hyrorna i en 

fastighet utan att ta hänsyn till fastighetens underhållskostnader. 

Fastighetsägarens kostnader är dock med i beräkningen och är en del av 

förhandlingens underlag, som räknas med när hyran sätts. Tidigare hade 

lagstiftaren ett krav att företagens självkostnader skulle täckas av hyran 

(Boverket 2003). Numera har förändringar skett, vilket gör att 

självkostnadsprincipen inte längre är självklar. De kommunala bostadsbolagen 

skall agera mer affärsmässigt och redovisa en rimlig avkastning. Det innebär att 

de kommunala bostadsbolagen agerar under lika villkor med de privata 

aktörerna och skall således försöka maximera sin vinst (Lind & Lundström 

2011). Hyran är satt på samma nivå i privata bostadsbolag som förvaltar 

bostäder i samma område (Grange et al. 2009). Syftet med 

bruksvärdesprincipen är att fastighetsägare inte skall ta ut oskäliga hyror och 

säkerställa besittningsskyddet för hyresgästen. Bruksvärdet speglar alltså värdet 

för bostaden (Flodin 2008). En viktig faktor som borde påverka bruksvärdet i 

det här fallet är underhållet. Om bostaden är eftersatt borde det leda till ett 

lägre bruksvärde till skillnad om bostaden är i bättre skick (Boverket 2003). 

För hyresgästerna finns besittningsskyddet, som gör att en hyresgäst inte skall 

behöva överge sin bostad om hyresvärden till exempel vill ta ut en 

marknadshyra. Om den allmänna hyresnivån pressas upp vid bostadsbrist i en 

ort, skall inte heller detta få en hyresgäst till avflyttning. Hyrorna skall istället 

återspegla bostadsmarknaden på orten. Även hyrespolitiken5 skall bidra med 

tillräckligt fastighetsunderhåll samt statligt bostadsstöd till hyresgästen 

(Boverket 2003). Hyreshöjningar, förutom de som speglar allmänna 

prisutvecklingen, kan bara ske om en renovering ökar standarden på 

lägenheten. Energieffektiviseringsåtgärden som tilläggsisolering och byte av 

stammar, får normalt inte resultera i hyreshöjningar (Grange et al. 2009). 

Däremot blir hyreshöjningen aktuell om stambytet genomförs i samband med 

en badrumsrenovering (Boverket 2003).  

 

Hyresvärden har en underhållsskyldighet gentemot hyresgästen, enligt 12 kap. 

15 § Jordabalken. Lägenheten skall enligt paragrafen ha en brukbar nivå för det 

avsedda ändamålet eller vara i bättre skick. Hyresvärdens underhållsskyldighet 

                                                 
5
 Hyrespolitiken är offentliga åtgärder avsedda att påverka förhållandena på hyresmarknaden 

(Nationalencyklopedin 2012).  
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gäller målning och tapetsering samt löpande underhåll. Hyresgästen står inte 

för den normala förslitningen som sker under hyrestiden och inte heller för 

skador vid olyckshändelse. Underhållsåtgärder skall slutligen inte påverka 

hyresnivån utan skötas från den ekonomi som bolaget har (Boverket 2003). 

2.6.1. Hyresreglering 

Den svenska hyresregleringen infördes under andra världskriget, år 1942. 

Hyresregleringen är till för att förhindra kortsiktiga hyreshöjningar, som skulle 

kunna resultera att hyresgästerna tvingas att lämna sina bostäder på grund av 

förändrade månadshyror. Idag förhandlas hyran fram via tre system: 

bruksvärdesprincipen, förhandling mellan hyresgästförening och kommunala 

bostadsbolag samt en jämförelse av hyresnivån i kommunala bostadsbolag. 

Eventuella underskott som ett bostadsföretag har i budgeten kommer spegla 

den begärda hyreshöjningen nästkommande år (Andersson et al. 2011). 

2.6.2. Hyresregleringens effekter  

Hyresnivån för bostäder är viktiga i förhållande till vakansgraden. Faktorer 

som påverkar vakanserna är tillväxt, inkomst, hyresnivåer, bostadsbyggande 

och rivning. En genomsnittlig vakansgrad för kommunerna är drygt 6 %. I 

kommuner med minskad befolkning är vakansgraden närmare 8 %. 

Rivningsgenomsnitt ligger på 2 % men varierar beroende på kommun 

(Andersson et al. 2011). Vakanta lägenheter är inte ett lika stort problem för de 

kommunala bostadsbolagen när det råder bostadsbrist i Sverige. I större 

attraktivare städer finns en stor efterfrågan på bostäder med långa köer för att 

få en bostad. I mindre städer finns en vakansgrad, som ofta är hög. Den 

svenska hyresregleringen kan härmed leda till välfärdsförluster genom 

bostadsbristen som orsakas av både hög efterfrågan och den låga hyresnivån i 

samband med det låga bostadsbyggandet (Andersson et al. 2011). 

 

De regionala skillnaderna och segregationens negativa effekter riskerar att öka 

men samtidigt anser Eriksson & Lind (2011) att effekterna är överdrivna. 

Områden som tidigare varit mindre attraktiva riskerar att bli ännu mindre 

attraktiva. Balansen på bostadsmarknaden varierar i landet och i många 

kommuner minskar befolkningen, vilket resulterar till vakanta lägenheter för 

bostadsföretagen. De ekonomiska förutsättningarna förändras också i och 

med detta. Kommuner med befolkningsminskning tenderar även få ett 

överskott av den äldre generationen, vilket kommer att påverka 

arbetsmarknaden (Boverket 2003). På grund av ökad segregation på 

bostadsmarknaden skapar det nya problem för bostadsbolagen att hantera. 
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Även ökad arbetslöshet leder till ökad socioekonomisk segregation, speciellt i 

större bostadsområden (Blomé 2010). Ett antal bostadsområden från 

miljonprogrammets tid har en social faktor och visar upp en högre 

arbetslöshet. En stor del av de boende är socialbidragstagare samt har en lägre 

inkomst i jämförelse med andra områden. Boende i denna typ av område kan 

känna sig otrygga. Förslitningen av lägenheterna är också högre och 

förvaltningen av byggnaderna har större krav. Om upprustningen sker i 

drabbade områden med sociala faktorer, det vill säga där det oftast råder hög 

arbetslöshet, lägre inkomster och där en större andel får hjälp genom bidrag, 

kommer segregationen minska och tryggheten för de boende öka (SABO 

2009). 

 

Enligt Eriksson & Lind (2005) är de negativa och positiva effekterna till följd 

av hyresreglering överdrivna. Bostadsbyggandet och segregationen påverkas 

inte i så stor grad som problemen påstås vara. Eftersom det i Sverige inte finns 

några lagar som talar om hur hyrorna skall sättas utan det i grunden bara sker 

en förhandling mellan kommunala bostadsbolaget och hyresgästföreningen på 

orten (Grange et al. 2009). Hyresregleringen i sin tur bygger på segregationen. 

Främst den inkomstmässiga och etniska segregationen men hyresregleringar 

har hittills inte kunnat hejda den etniska segregationen och därmed är den 

inkomstmässiga segregationen ett större problem. Hyresregleringen medför att 

vissa hushåll med låga inkomster blir drabbade och inte kan bo kvar i en 

lägenhet som får en högre hyra än tidigare. Men marknaden och inte minst 

politiken hittar ofta vägar förbi de negativa konsekvenserna som 

hyresregleringen medför. Det genom att bostäder hela tiden byggs och 

underhåll görs. Finns det ett överskott av bostäder så finns det alltid någon 

som är villig att ta över dem. Utifrån hyresregleringens påstådda effekter skulle 

en fastighetsägare kunna låta sina lägenheter förfalla då det går att hyra ut 

lägenheterna till en låg hyra ändå. Underhållsnivån sjunker i detta fall till den 

nivån en hyresgäst är villig att betala för men det finns dock begränsningar för 

hur mycket standarden får sjunka och enligt den svenska lagen finns 

underhållsskyldigheten som ovan nämnts. Om fastighetsägaren inte sköter sina 

fastigheter kan fastigheten i sin tur sättas under tvångsförvaltning. Underhållet 

kan även överföras till hyresgästen om det uppstår problem med en vårdslös 

fastighetsägare (Eriksson & Lind 2005). 
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3. Metod 

Inledningsvis beskrivs tillvägagångssättet därefter presenteras metodvalet samt upplägget för 

enkäten. Avslutningsvis behandlas källkritiken.  

3.1. Tillvägagångssätt 

Efter en sammanställning av all teori till uppsatsen, föll valet på den 

kvantitativa metoden, en enkätundersökning, för att inhämta information till 

undersökningen. Syftet med uppsatsen var att få fram en omfattande 

undersökning med fler respondenter än vid intervjuer (Halvorson 1992). Med 

hjälp av en sammanställd lista av alla miljonprogram i Sverige från Miklo 

(www.miklo.se), samt via SABO:s hemsida (www.SABO.se) med de allra flesta 

kommunala bostadsbolag, utlästes fastighetsägarna för bostäderna. Urvalet föll 

på de kommunala bostadsbolagen med flest miljonprogram enligt Miklo. 

Genom SABO kunde hemsidorna till respektive bostadsbolag hittas och via 

respondenternas hemsida hittades e-postadresserna. I de allra flesta fall 

användes VD:s e-postadress. Saknades VD:s e-postadress blev 

fastighetsförvaltarens adress aktuell och i de fall då de kommunala 

bostadsbolagens hemsida endast hade info e-postadresser blev den det slutliga 

alternativet. Fördelningen av e-postadresser blev i slutändan 49 stycken VD, 1 

fastighetsförvaltare och 12 stycken info e-postadresser. Info e-postadresserna 

blir osäkrare på grund av att enkätundersökningen som skickas ut tas emot av 

en ”okänd” anställd inom det kommunala bostadsbolaget men på grund av 

bristande e-postadresser på respondenternas hemsidor blev det vår slutliga 

utväg. Sammanlagt uppgick antal bostadsbolag till 62 stycken och de 

kopplades sedan samman med enkäten, som skapades 

i Survey&Report. Webbenkäten skickades sedan ut till samtliga respondenter. 

3.1.1. Kvalitativ eller kvantitativ metod? 

Vid valet av undersökning för att inhämta information kan författare välja att 

intervjua sina respondenter eller använda sig av enkäter. De olika metoderna 

har två olika namn. Den kvalitativa metoden består intervjuer och den 

kvantitativa metoden består av enkäter (Bryman 2009). Det går även att 

använda sig av båda metoderna i sin uppsats och göra en kombination av de 

olika ansatserna (Jacobsen 2002).  

http://www.miklo.se/
http://www.sabo.se/
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3.2.  Enkätundersökning 

Frågorna i enkätundersökningen formulerades för att kunna styrka eller 

dementera teoriavsnittet. Utifrån teorin gick resultatet av enkätundersökningen 

i grova drag att utläsa innan undersökningen skickades ut för att få en 

uppfattning om rätt frågeställningar användes (Bryman 2009). För att få svar 

på relevansen av frågorna stämdes de av med handledaren. Därefter gick 

enkätundersökningen ut till 62 kommunala bostadsbolag runt om i Sverige 

utan någon geografisk ordning. Enkäten skickades ut via Survey&Report till 

samtliga respondenter den 24 april. Sista svarsdag bestämdes till den 4 maj och 

under den tidsperioden skickades två påminnelser ut på grund av att det var 

valborg under tiden samt för att ge de kommunala bostadsbolagen sin chans 

till tyckande. Den första påminnelsen skickades ut den 27 april och den andra 

den 3 maj. 22 av 62 respondenterna besvarade undersökningen, vilket innebar 

att svarsfrekvensen uppgick till 36 %. Bortfallet av respondenter kan bero på 

att bostadsbolagen inte kontaktades innan undersökningen skickades ut. En 

annan orsak kan bero på helgdagar, samt endast en svarstid om två veckor. 

Enkätundersökningen var anonym och bestod av 20 frågor. Dessa behandlade 

underhållsåtgärder som har utförts i de kommunala bostadsbolagen. Stor vikt 

av undersökningen hamnade vid förändringar av hyresnivåerna, 

driftkostnaderna, rivning och hur de kommunala bostadsbolagen ser på 

segregationen i sitt bestånd. Den 4 maj stängdes enkäten och Survey&Report 

sammanställde resultaten i diagram och siffror. I uppsatsen användes samtliga 

diagram och även många av de kommentarer som respondenterna fick chans 

att uttrycka i ett kommentarfält i anslutning till varje fråga. När enkäten 

stängdes gick en bra spridning att konstatera geografiskt, med bostadsbolag 

från norr till söder. Den 9 maj skickades ett Tack-meddelande ut till 

respondenterna som besvarat enkätundersökningen. 

3.2.1.  Kvantitativ metod 

Metoden i den här uppsatsen bygger på den kvantitativa metoden, som 

innebär undersökning via enkäter (Bryman 2009). Till skillnad från den 

kvalitativa metoden med intervjuer är frågorna förutbestämda och samtliga 

respondenterna svarar således på samma frågor. Enkäterna är på så sätt 

självadministrerade och respondenterna tar själva sitt ansvar att läsa igenom 

frågorna samt besvarar dessa (Halvorsen 1992). Informationsmängden, antalet 

respondenter, kan på det här sättet justeras utefter vilka som är intressanta. 

Samma frågor kan genom enkätundersökningar ställas till fler respondenter 

och leda till en mer omfattande undersökning (Eriksson & Wiedersheim-paul 

2006). Eftersom det i Sverige finns cirka 300 kommunala bostadsbolag och 
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miljonprogramsområden ligger runt om i hela Sverige behövdes en omfattande 

undersökning, som kunde täcka olika delar av miljonprogramsområden. En 

jämförelse med den kvalitativa metoden, alltså intervjuer, baseras 

undersökningen på några få bostadsbolag. Resultat av en sådan undersökning 

blir mer begränsad än vid enkätundersökningar med flera respondenter från 

hela Sverige (Halvorsen 1992). Enkäten var en blandning av slutna och öppna 

frågor, det vill säga att svarsalternativen var förutbestämda men även öppna så 

att respondenten kunde svara med egna ord. En blandning av slutna och 

öppna frågor är att föredra eftersom det kan tänkas uppkomma missförstånd 

vid en del frågeformuleringar om enkäten endast består av slutna frågor 

(Halvorsen 1992).  

Kostnadsmässigt är det även en fördel med internetbaserade webbenkäter och 

likaså tidsmässigt för att få samman en rapport under tidspress (Halvorsen 

1992). Resultaten redovisas sedan i diagram och tabeller och ger läsaren en 

bättre överblick för att kunna sätta sig in i undersökningen och själva utforma 

något liknande i framtiden (Melin et al. 2007). All undersökning via den 

kvantitativa metoden blir mätbar och går att utläsa i diagram och siffror, vilket 

förbättrar undersökningen och syftet (Halvorsen 1992). Fördelen blir således 

en klar och tydlig start- och slutpunkt för både läsaren och författaren. Vidare 

blir det även lättare att strukturera informationen och utläsa det typiska och 

det vanliga för bostadsbolagen och även om någon avviker från det normala 

(Jacobsen 2002). Via den kvantitativa metoden är kontakten med 

respondenterna obefintlig och ytlig till skillnad från den kvalitativa metoden. 

Detta är en nackdel eftersom anonymiteten gör att ingen kan veta vem som 

har besvarat enkäten (Bryman 2009). För bostadsföretagen blir det samtidigt 

en fördel då det finns en distans mellan författare och varje enskilt bolag. 

Andra nackdelar med kvantitativa metoden är den ytliga prägeln som 

undersökningen kan få. Det är svårt att gå in på djupet, vilket resulterar till att 

undersökningen mäter relativt enkla förhållanden. Författarna har även innan, i 

förväg, definierat vad som är relevant att besvara och det som besvaras är 

sådant, som undersöks i enkäterna (Jacobsen 2002). I efterhand skulle en 

blandning av den kvantitativa och kvalitativa metoden vara att föredra för att 

få en bättre undersökning. Genom att intervjua några få bostadsbolag skulle 

dessa kunna förklara en del av resultaten av enkätundersökningen (Halvorsen 

1992). 
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3.3.  Källkritiken 

Vid granskning av källorna i uppsatsen har användningen av vetenskapliga 

artiklar och böcker varit god. För att få en bild av hur nuläget ser ut i medier, 

har även källor från dagstidningar använts. Det är viktigt med ett kritiskt 

tänkande och ifrågasättande av användningen av källorna. Ur en källkritisk 

synvinkel är det således inte optimalt att använda sig av dagstidningar eftersom 

texten aldrig blivit granskad på samma sätt som en vetenskaplig artikel. Både 

vetenskapliga artiklar och böcker går före artiklar publicerade i olika 

tidningar. I en uppsats vill författaren skapa förtroende och ge sin läsare en 

förtroendefylld analys. Med felaktiga källor riskerar analysen att bli missvisande 

och förtroendelös (Eriksson & Wiedersheim-paul 2006). En annan svaghet 

med uppsatsen har varit de källor som används, som är äldre än fem år. 

Marknaden har förändrats och de kommunala bostadsbolagen agerar på ett 

annorlunda sätt idag, i jämförelse med ett par år tillbaka i tiden. På så sätt har 

det varit viktigt att komplettera med andra källor som publicerats vid ett senare 

tillfälle, detta för att referenserna ska hålla en hög standard. Det viktigaste är 

att uppsatsen levererar sådant som är intressant för ämnet, trovärdigt och 

begripligt (Eriksson & Wiedersheim-paul 2006). 

Få respondenter har gjort att undersökningen inte kan anses vara lika trovärdig 

som den kunde ha varit ifall svarsfrekvens uppgick till ett par procentenheter 

högre. Endast 22 bostadsbolag av 62 har deltagit i undersökningen, vilket 

motsvarar 36 %. Dock kändes det positivt eftersom respondenterna finns i 

hela Sverige från norr till söder med två gemensamma nämnare: 

miljonprogram och kommunala bostadsbolag.. Tidigare undersökningar har 

utförts genom kvalitativa metoder som innebär intervjuer. Sådana 

metodundersökningar fokuserar oftast på ett område och med få 

respondenter, vilket således inte ger samma översiktliga bild. Ett fåtal 

bostadsbolag har genomgått upprustningar. Trots att många av 

bostadsbolagen är på gång med planeringar av olika framtida projekt, så är det 

ändå att anses som en svaghet för vår uppsats. Syftet var att undersöka 

konsekvenserna efter upprustning av miljonprogrammen avseende 

driftkostnader, hyreshöjningar och avflyttningar, vilket har blivit svårt då få 

respondenter har utfört fullständiga upprustningar av sina bestånd. Starka 

sidor med den här uppsatsen har varit att undersökningen omfattar 

kommunala bostadsbolag över hela Sverige, från norr till söder. Anonymiteten 

i enkätundersökningen begränsade dock analysen, på grund av att 

bostadsföretagen inte gick att koppla samman med olika frågor i 

undersökningen. 
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4. Empiri 

Det här kapitlet är en sammanställning av resultatet från enkätundersökningen om de 

kommunala bostadsbolagen. Undersökningen presenteras i diagram och siffror. 

4.1. Enkätundersökning 

Här nedan presenteras enkätundersökningen med hjälp av sammanställande 

diagram, som visar hur de tillfrågade kommunala bostadsföretagen ser på sina 

miljonprogram. Respondenterna från undersökningen var AB Bostaden i 

Umeå, AB bostäder i Borås, Eskilstuna Kommunfastigheter AB (KFAST), 

Falkenbergs Bostads AB (FABO), Gävlegårdarna, Helsingborgshem, 

Huddiksvallsbostäder, Hyresbostäder Växjö AB, Katrineholms Fastighets AB 

(KFAB), Mitthem, Nykvarnsbostäder, Nynäshamnsbostäder, Nyköpingshem, 

Signalisten, Simrishamsbostäder, Trelleborgshem, Uddevallahem, Uppsalahem, 

Vingåkershem, Vätterhem, Östersundshem och Övikshem.  

 

1. Vilken strategi har ni när det gäller underhåll av ert bestånd i 

miljonprogram? 

 
14 respondenter av 22 stycken har delvis rustat upp sina fastigheter. 

Fullständiga upprustningen och åtgärder för att upprätthålla vital funktion av 

fastigheterna har samma svarsfrekvens.  

 

Vad gäller strategin som de kommunala bostadsbolagen har använt sig av 

gällande underhåll av miljonprogram, har 63 % delvis upprustat bestånden. 

Det visade sig även att försörjningssystemen vatten, avlopp, el samt 

energieffektiviseringar och åtgärder av den yttre miljön är viktigt. Ett av 

bostadsbolagen nämner att de satsar mycket på energieffektivisering och 
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stambyten. Kosmetiska åtgärder prioriteras inte och dessa hamnar således i 

andra hand.  

 

2. Ungefär hur många procent av era bostäder har ni rustat upp, 

fullständig upprustning? 

 
Här svarar 13 respondenter av de 22 tillfrågade att den fullständiga 

upprustningen ligger kring 0 till 20 %. Ett av de tillfrågade kommunala 

bostadsföretaget har uppåt 80 % av sitt miljonprogram fullständigt upprustat. 

 

3. Välj utifrån alternativen vilka underhållsåtgärder ni har gjort?  

 
19 bostadsbolag av de 22 tillfrågade har genomfört stambyte i fastigheterna. 18 

bostadsbolag har genomfört underhållsåtgärder av gemensamhetsutrymmen 

som exempelvis tvättstugor. Samma antal har även utfört energibesparingar på 

sina fastigheter. Tilläggsisolering har utförts av nio respondenter vilket 

motsvarar 40 %. Hissåtgärder har utförts av åtta bostadsbolag vilket motsvarar 
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36 %. Två respondenter uppger att underhållsåtgärderna varierar från fastighet 

till fastighet och från fall till fall.  

 

4. Upplever ni att ni har eftersatt underhåll i ert bestånd? 

 
12 bostadsbolag av 22 upplevde eftersatt underhåll i sitt bestånd gällande 

miljonprogram. Bostadsbolagen som ansåg att de förekommer eftersatt 

underhåll tillfrågades även en följdfråga: 

 

5. Om JA, när har ni tänkt påbörja dessa? 

Här blev svaren blandade. Några av de tillfrågade bostadsbolagen har redan 

påbörjat underhållsarbetet. En av dessa nämner att det kommer ta tid att 

komma ikapp det som ligger efter. Något bolag befann sig under planering. 

Ett annat bostadsbolag skriver att det skall ske framöver, minst i den takt de 

utför arbetet idag. Någon nämner att underhållet skall ske inom en 5-

årsperiod. Ett bolag har stora åtgärdsprogram på gång. Ett bolag använder sig 

av ett program för att byta stammar och energieffektivisera samtliga 

bostadsområde och ett liknade program används av ett annat bolag, där de 

planerar underhåll efter deras strategiska byggplan som kontinuerligt 

uppdateras årligen. Ett bolag bygger på en långsiktig underhållsplanering. 

 

6. Vilka problem ser ni som gör att ni inte har utfört 

underhållsåtgärder? 

Det som har begränsat takten på underhållsåtgärder varierar mellan bolagen. 

Två respondenter ansåg att det inte fanns några problem. Resterande ansåg 

motsatsen. Flera av de kommunala bostadsbolagen svarade bara ekonomin 

som ett problem. Andra problem som våra respondenter ansåg sig ha var: för 

lågt hyresuttag, finansieringen av upprustningarna har begränsat åtgärdstakten, 
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ork, tidigare års synder om jämnt underhåll, begränsat utrymme ekonomiskt 

som gör att underhållsprojekten läggs ut i tiden, dålig pay-off och svårt med 

hyreshöjningar och andra prioriteringar, storleken av behovet kontra 

ekonomin, stora åtgärder med höga kostnader, finansiering och lönsamhet, 

svårighet att ta ut hyreshöjningar för åtgärderna, hyresnivån efter renovering, 

långa handläggningstider vad gäller godkännande i hyresnämnden och resurser.  

 

7. Vilka underhållsåtgärder anser ni är viktigast för era bostäder från 

miljonprogrammet? 

 
15 av 22 respondenter ansåg att byte av stammar var viktigt för bostäderna 

från miljonprogrammet. Även energibesparingar prioriterades bland de 

tillfrågade kommunala bostadsbolagen.  
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8. Har driftskostnaderna förändrats (vatten, värme, fastighetsel, 

sopor, skötsel): 

 

8.1 Har kostnaderna för vatten efter underhållsåtgärderna av bostäderna 

förändrats? 

 
Kostnaderna för vatten har minskat för samtliga bostadsföretag. Minskningen 

ligger i snitt mellan 0 % till 20 %. 

 

8.2 Har kostnaderna för värme efter underhållsåtgärderna av bostäderna 

förändrats? 

 
Kostnaderna för värme har minskat för samtliga bostadsföretag. För en av 

respondenterna har värmekostnaderna minskat med mer än 40 %. 
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8.3 Har kostnaderna för fastighetsel efter underhållsåtgärderna av 

bostäderna förändrats? 

 
Kostnaderna för fastighetselen har minskat för 20 av 22 bostadsbolag vilket 

motsvarar 90,9 %. För två av de tillfrågade respondenterna har fastighetselen 

ökat. För ett av de tillfrågade bostadsföretagen har fastighetselen reducerat 

med mer än 40 %. 

 

8.4 Har kostnaderna för sopor efter underhållsåtgärderna av bostäderna 

förändrats? 

 
Kostnaderna för sopor har minskat för 21 av de 22 bostadsbolagen. Endast en 

respondent har fått ökade kostnader för sopor. 
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8.5 Har kostnader för skötsel efter underhållsåtgärderna av bostäderna 

förändrats? 

 
Kostnaderna för skötsel har minskat men ett bostadsföretag anser att 

kostnaderna har ökat. Sammanfattningsvis har de flesta av bostadsbolagen 

uppvisat reducerade driftkostnaderna efter utförda underhållsåtgärder. 

 

9. Hur stor är efterfrågan på bostäder generellt i er ort? 

 
Efterfrågan på bostäder är hög hos de tillfrågade bostadsbolagen. Ingen av 

respondenterna har problem med vakans. Endast ett bolag befinner sig i 

balans med viss vakans och resterande upplever en balans med mycket låg 

vakans alternativ lång bostadskö. Ett av de tillfrågade bostadsbolagen nämnde 

att centralt belägna fastigheter har längre bostadsköer. 
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10. Hur mycket uppgår den genomsnittliga hyran (kallhyra) till för 

era bostäder inom miljonprogrammet (innan upprustning)? Ange 

i kronor/kvm/år. 

Den genomsnittliga kallhyran för de tillfrågade bostadsbolagens bostäder från 

miljonprogrammet uppgår till 833 kr/kvm och år. 

 

11. Hur stor andel av era hyresgäster tillhör socioekonomiskt svaga 

grupper som bor i bostäder från miljonprogrammet? 

 
Respondenterna har konstaterat att det finns socioekonomiskt svaga grupper 

inom deras miljonprogram. Andelen är dock ganska spridd och varierar från 

10 % till 70 % av hyresgästerna.  

 

12. Har ni någon vakans i ert miljonprogram? Ange i %. 

Vakansen varierade mellan samtliga bostadsbolag, men generellt låg 

bostadsbolag på en väldigt låg vakansgrad. Genomsnittet uppgick till 0,37 %. 
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13. Har ni rivit miljonprogram? 

 
16 bostadsbolag av de 22 tillfrågade har inte utfört några rivningar av 

miljonprogrammens bestånd. Resterande bostadsbolag (27,2 %) har utfört 

rivning eller delvis rivning.  

 

De respondenter som rivit eller delvis rivit bestånd från miljonprogrammen 

fick svara på en följdfråga. Ange andel av beståndet: 

Utförda rivningar varierade mellan 1 % till 25 %. Under 1990-talet revs en del 

av beståndet för två av de tillfrågade respondenterna. För det ena 

bostadsbolaget uppgick vakansgraden då till 20 % och det var således 

anledningen till rivning. 
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14. Har ni diskuterat rivning av fastigheter från miljonprogrammet? 

 
Rivning har generellt sett inte diskuterats av fastighetsägarna. Där svarade 17 

respondenter nej och endast fyra respondenter uppgav att det fanns sådana 

diskussioner. Ett bolag kände att det inte var aktuellt just idag och ett annat 

bostadsbolag har rivit på grund av blåbetong och radonproblematiken. De 

som svarade ja har endast diskuterat kring att riva enstaka fastigheter. Av de 

fyra som har haft tankar kring rivning kände tre av bostadsbolag att det var på 

grund av det finansiella medan ett annat bostadsbolag hade en annan okänd 

anledning. Två kommentarer slutna till denna fråga var att de haft funderingar 

på att riva äldre bestånd med sämre kvalitéer än de miljonprogram som finns i 

beståndet. Renoveringsåtgärder i äldre hus tenderar att bli lika dyra som 

nyproduktion och med sämre slutresultat om man satsar på tillgängligheten 

och mer genomgripande renoveringar. Den andra kommentaren är rivning 

kopplat till nyproduktion. 
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15. Har era hyresgäster fått vara med och haft synpunkter på 

underhållsåtgärderna? 

 
Hyresgästerna har i de flesta fall fått vara med och haft synpunkter, något som 

dock varierar från bolag till bolag. 68,2 % av hyresgästerna har varit delaktiga 

genom att godkänna av vissa åtgärder, möten med hyresgästföreningen där 

förvaltare har deltagit, planlösningar och utemiljöer samt stormöten och lokala 

hyresgästföreningen.  
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16. Hur pass mycket bättre har standarden i bostäderna blivit efter 

underhållsåtgärder? Ange i skala 1 (minimalt för att upprätthålla 

funktion) – 5 (nyproduktionsstandard). 

 
Här har endast ett av de kommunala bostadsföretagen konstaterat att 

standarden i bostäderna har blivit som vid nyproduktion efter utförda 

underhållsåtgärder. Dessa bostäder har genomgått en väsentlig förändring. I de 

flesta fall har standarden blivit normal eller något högre än normal standard.  

 

17. Har hyrorna ökat i de renoverade fastigheterna för att finansiera 

underhållskostnaderna? 

 
14 respondenter ansåg att hyrorna ökat efter underhållsåtgärderna i 

fastigheterna, vilket motsvarar 63,6 %. 
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18. Hur stor är förändringen i procent för hyreshöjningarna? 

 
Tre av respondenterna konstaterar att inga hyreshöjningar har skett, vilket kan 

kopplas samman med resultatet ovan. Utöver det ligger hyreshöjningarna 

mellan 1 och 50 % för de kommunala bostadsbolagen. Ett bostadsbolag 

uppger att hyreshöjningarna varierar mellan 5 % och 35 % beroende på åtgärd.  

 

19. Har det blivit avflyttning på grund av hyreshöjningarna? 

 
Ett av bostadsbolagen uppger at vissa hyresgäster flyttade i samband med 

ombyggnaden men om de berodde på renoveringen eller trivsel i det nya 

boendet var oklart. Ett annat bostadsföretag konstaterar att avflyttningen blev 

20 %. Utöver det anser övervägande del att avflyttning från beståndet inte 

skett. I jämförelse med resultatet ovan angående hyreshöjningar har tillfrågade 

respondenter i genomsnitt inte höjt hyran med mer än 10 %. För en hyra om 

3000 kronor blir det endast 300 kronor ytterligare. 
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20. Övriga synpunkter som de kommunala bostadsbolagen har delat 

med dig av. 

En av våra respondenter delade med sig av en tillbyggnad på ett 

trevåningshus. De byggde på två våningar med ett gott resultat, både 

utförandemässigt och ekonomiskt. Det blev en bra tillgänglighet på grund 

av hiss samt nya lägenheter som efterfrågas. Ett av de kommunala 

bostadsbolagen tyckte att renoveringar alltid bör genomföras med 

inflytande och delaktighet från de boende. Detta hänger ihop med 

resonemang från ett bostadsbolag, som anser att det är viktigt att vid sidan 

av tekniska synpunkter genomföra sådana åtgärder som höjer värdet för 

hyresgästen. Det bör även ske en tidig planering då mycket information 

skall genomgås. Underhållsarbetet bör även anpassas efter olika 

förutsättningar, beroende på fastighetens område, behov med mera. 
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5. Analys 

I detta kapitel skall undersökningen i empirin kopplas samman med teorin och analyseras.  

5.1. Upprustning av miljonprogram för de kommunala 
bostadsföretagen 

Inledningsvis skall konstateras att de kommunala bostadsbolagen äger och 

förvaltar 46 % av bostäderna i miljonprogram (Grange et al. 2009). Det 

innebär att stora åtagande från de kommunala bostadsbolagens sida krävs för 

att rusta upp miljonprogrammens bostäder, eftersom de äger nära hälften av 

dessa. Strategin som de kommunala bostadsföretagen utgår ifrån när det gäller 

underhåll för bestånd inom miljonprogram, är att delvis rusta upp sina 

bostäder. Det går att utläsa från vår undersökning. Endast fyra bostadsbolag 

har strategin att utföra fullständig upprustning. Enligt SABO:s undersökning 

(2009) har 20 % av de kommunala bostadsbolagen genomfört fullständig 

upprustning av sitt bestånd vilket överensstämmer med vår undersökning. 

Tretton av de tillfrågade respondenter låg inom ett intervall om 0 till 20 %, där 

fullständig upprustning har genomförts. Sex respondenter har rustat upp mer 

än 20 % av beståndet och därmed har dessa bolag rustat upp mer än det 

genomsnittliga för kommunala bostadsbolag. Utöver detta befinner sig fyra 

respondenter från undersökningen i stadiet att underhållsåtgärder är under 

planering och att de skall genomföra upprustningar inom en snar framtid. God 

planering ger ett bättre resultat. Larshammar (2012) har konstaterat att det 

finns miljonprogramsområden som har rustats upp fullständigt och fått bättre 

standard samt attraktivare miljö. 75 % av våra respondenter har angett att 

standarden i bostäderna har blivit normal eller något högre än normal efter 

utförda underhållsåtgärden. 

5.2. Valet av underhållsåtgärder 

När en fastighet har varit i bruk i mer än 40 år, är byte av stammar en viktig 

åtgärd, något som både Sandberg (2004) och vår enkätundersökning har 

bevisat. Av 22 bostadsbolagen ansåg 15 stycken att stambyte var en av de 

åtgärder som bör beaktas i första hand. Vidare har 19 av de 22 kommunala 

bostadsbolagen genomfört en sådan underhållsåtgärd.  

 

Tak och fasader har visat sig vara återkommande problem för bostäder från 

miljonprogrammen (Boverket 2003). I vår enkätundersökning visade det sig att 

14 bostadsbolag har genomfört takåtgärder och 13 bostadsbolag har 

genomfört fasadåtgärder vilket motsvarar 64 % respektive 59 %. Ett utav 

bostadsbolagen konstaterade att underhållsåtgärder varierar från fastighet till 
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fastighet. Det beror på att nedbrytningsprocessen av en byggnad och dess 

förslitning beror på okända egenskaper i kombination med samspelet av 

omgivning enligt Lind & Muyingo (2012). 82 % av de kommunala 

bostadsbolagen som har deltagit i vår undersökning har även genomfört 

energibesparingsåtgärder, vilket är viktigt då materialvalen och kraven för 

isolering samt täthet inte var densamma under år 1960 och 1970, som de är 

idag (Grange et al. 2009). De sämre materialvalen leder till ökade 

underhållskostnader. Det bidrar även till högre driftkostnader i jämförelse med 

andra byggnader som är byggda under tidigare år och de är även sämre vid 

energiförbrukning. De kommunala bostadsbolagen ansåg vidare att 

energibesparingar och energieffektiviseringar är viktiga för deras bestånd. 

Energiförbrukningen för fastigheter från miljonprogrammet kan till skillnad 

från andra byggnader ligga 90 % högre (Grange et al. 2009), vilket bidrar till att 

de kommunala bostadsbolagen i undersökningen ansåg att energibesparingarna 

för deras bostäder var viktiga åtgärder för att minska sina kostnader. Vid 

energibesparingsåtgärder behöver inte standarden av bostäderna öka, vilket 

innebär att hyreshöjningar inte blir aktuellt i de fallen, däremot tenderar 

driftkostnaderna att minska.  

5.2.1. Eftersatt underhåll  

Lind & Muyingo (2012) menar att de kommunala bostadsbolagen underhåller 

”för tidigt” i jämförelse med privata bostadsbolag. Utifrån vår undersökning 

anser mer än hälften av de kommunala bostadsbolagen att det finns ett 

eftersatt underhåll i deras bestånd, vilket borde innebära att undersökningens 

respondenter inte har utfört underhållsåtgärder ”för tidigt”. Dock konstaterar 

Muyingo (2009) att nivån på underhållsåtgärder ligger på en lägre nivå än vad 

den borde göra, vilket stämmer överens med vår enkätundersökning. Varför 

det är såhär kan bero på vinstkraven som har förändrats för de kommunala 

bostadsbolagen i och med att de ska agera mer affärsmässigt och på så vis 

konkurrera med lika villkor mot de privata bostadsbolagen som eftersträvar 

den maximala vinsten (Lind & Lundström 2011). Undersökningen har vidare 

visat att flera kommunala bostadsbolag har svårigheter att utföra några 

åtgärder på grund av en begränsad ekonomi. 

 

Under flera årtionden har hyresgäströrelsen försökt pressa ned de tänkta 

hyreshöjningar, vilket gör att underhållssituationen försvåras ytterligare 

(Boverket 2003). Det eftersatta underhållet grundar sig alltså på de låga 

hyreshöjningarna, som i sin tur inte har resulterar i några större hyresintäkter 

för bostadsföretagen. Sandberg (2004) menar vidare att det inte kommer ske 

någon förbättring, eftersom tänkta hyreshöjningar fortsätter att pressas ned. 
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Underhållsplaneringen hör alltså ihop med företagens budget och hur de väljer 

att styra sitt bostadsbolag (Hellström 2006). De minskade kostnaderna för 

driften (värme, vatten, fastighetsel, skötsel och sopor) är svåra att bedöma i 

förväg (SABO 2009). Några respondenter har uppskattat siffrorna, som 

överlag tyder på en minskning. Sop-, fastighetsels- och skötselkostnader ökar 

dock för ett till två bostadsbolag efter att underhållsåtgärder är gjorda, vilket 

kan beror på mer avancerade sopstationer med fler sorteringsmöjligheter.   

5.3. Efterfrågan och Finansiering 

Respondenterna i undersökningen anser att bostadsmarknaden är stabil, utan 

någon större vakans. Trots detta har sex respondenter rivit delar av sitt 

bestånd vilket motsvarar 27 %. Grange et al. (2009) konstaterade att få 

bostadsbolag har rivit sina byggnader och dessa rivningar har då skett på 

mindre orter med en sämre efterfrågan. Enligt Andersson et al. (2011) ligger 

rivningsgenomsnittet på 2 % i kommunerna i Sverige. Sex respondenter i vår 

undersökning har alltså rivit miljonprogram och andelen varierar mellan 1 % 

till 25 % av bestånden. Orsaken var hög vakans och dessa bostäder revs under 

1990-talet. Vi undersökte även om de kommunala bostadsbolagen har 

diskuterat rivningar och där svarade fyra respondenter att det förekommit 

sådana diskussioner. Det var dock inte aktuellt idag vilket betyder att det kan 

bli aktuellt i framtiden. Många fastigheter är byggda med blåbetong vilket har 

försvårat det för en av våra respondenter. De kommunala bostadsföretagen 

menar överlag att det är den finansiella frågan, som gör att det inte är lönsamt 

att ha kvar delar av miljonprogrammen. Viss diskussion om rivning finns på 

enstaka fastigheter och ett av bostadsbolagen nämner att de vill utföra delvis 

rivning kopplat till nyproduktion. Underhållsåtgärderna på äldre bestånd kan 

även bli lika dyra som nyproduktion. Enligt Lind & Lundström (2011) behöver 

det inte vara lönsamt att vare sig riva eller rusta upp sina miljonprogram men 

respondenterna i undersökningen är alla eniga om att det är upprustningar av 

miljonprogrammen som är aktuellt. Efterfrågan på orten är en utav de 

viktigaste förutsättningarna vid underhåll. De andra förutsättningarna är hur 

stor andel bostäder de har, vilka åtgärder som skall utföras samt hur ekonomin 

för företaget ser ut (SABO 2009). I och med standardhöjningarna av 

bostäderna får bostadsföretagen öka hyrorna för att få in mer intäkter och 

kunna finansiera kostnader för underhållsåtgärderna. Mellan 7 000 och 11 000 

kronor per kvadratmeter kommer upprustningarna att uppgå till (Sandberg 

2004). Sammanlagt kommer kostnaderna för de kommunala bostadsbolagen 

uppgå till 50 miljarder kronor, beroende på vilket skick bostäderna är i samt 

hur fullständiga upprustningar bostadsföretagen väljer att göra (SABO 2009). 

Enligt Jansson (2003) klarar bostadsföretagen av sina utgifter men det är 
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finansiering av underhållskostnaderna som saknas. För vissa respondenter 

uppstår en viss förvirring på grund av formuleringen ”underhållskostnader” 

som skall finansieras i vår enkät. De menar att hyreshöjningarna sker vid 

”renoveringar” utifrån deras regler och riktlinjer. Enligt Muyingo (2009) är det 

viktigaste att varje organisation, kommunalt bostadsbolag, själva har tydliga 

gränsdragningar för hur definitionerna dras. Men det är vid standardhöjning av 

bostäderna, som hyran ökar (Grange et al. 2009). 

5.4. Hyreshöjningar 

Utifrån de hyreshöjningarna som de kommunala bostadsbolagen har angett i 

undersökningen kan hyresgästerna få upp till 50 % i hyreshöjning. Om en hyra 

ligger på 3000 kronor och bostadsföretaget skall göra en hyreshöjning med 50 

% till följd av att standarden för bostaden ökar, kommer hyran att öka till 4500 

kronor. Blomé (2010) menar att det leder till större problem för 

bostadsföretagen och om det blir svårt att hyra ut de upprustade lägenheterna 

leder det till vakans. De kommunala bostadsbolagen i vår undersökning hade 

en vakansgrad på 0,37 %, medan det i snitt enligt teorin finns en vakansgrad i 

kommuner med stabil bostadsmarknad om 6 % (Andersson et al. 2011). Den 

genomsnittliga hyran för de undersökta bostadsföretagen ligger på 833 kronor 

per kvadratmeter innan upprustning, vilket överensstämmer bra med SABO 

(2009) som menade att den genomsnittliga hyran för år 2008 låg på 846 kronor 

per kvadratmeter. Hyreshöjningarna från respondenterna resulterade i en 

blandning mellan 0 % till 50 %. De tillfrågade respondenter har eller kommer i 

genomsnitt inte höja hyran med mer än 10 %. En av våra respondenter i 

undersökningen har exempelvis förhandlat med hyresgästföreningen om ett 

påslag på 330 kr i samband med deras kommande projekt. För hyresgästerna 

finns även besittningsskyddet, som gör att hyresgästen inte skall behöva 

överge sin bostad vid hyreshöjningar (Boverket 2003). Viktigt är att hyrorna 

skall återspegla bostadsmarknaden på orten (Flodin 2008). Om hyresintäkterna 

inte täcker bostadsföretagens kostnader kommer drift- och 

underhållskostnaderna att bli drabbade. Detta leder till att 

miljonprogramsområdena kan få ett eftersatt underhåll (Andersson et al. 

2011), något som de kommunala bostadsbolagen i vår undersökning redan har 

konstaterat att de har. De kan även få värre effekter och klassas som 

slumområden. Ett exempel är miljonprogrammet beläget i Rosengård, som 

klassas som ett slumområde med sitt eftersatta underhåll (Blomé & Lind 

2011). Men politikerna och det mediala trycket från allmänheten har visat sig 

vara viktiga faktorer när kommunala bostadsbolag skall sköta sitt underhåll 

(Muyingo 2009). 
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5.5. Boendesegregation 

Ett allmännyttigt syfte för bostadsföretagen kan till exempel vara att bidra till 

bostadsförsörjningen eller till andra viktiga mål, som att minska 

boendesegregationen (Lind & Lundström 2011). Socioekonomiskt svagare 

grupper är av betydelse för underhållsåtgärder. Där betalningsförmågan inte 

finns enligt SABO (2009) blir underhållet drabbat. De tillfrågade kommunala 

bostadsbolagen har uppskattat att alla har hyresgäster som befinner sig i en 

socioekonomiskt svag grupp, vilket kan vara både studenter samt hyresgäster 

med en högre arbetslöshet eller låginkomsttagare. Om upprustningen sker i 

drabbade områden med sociala faktorer, det vill säga där det oftast råder hög 

arbetslöshet, lägre inkomster och där en större andel av hyresgästerna får hjälp 

via bidrag, kan segregationen minska och tryggheten för de boende öka 

(SABO 2009). Hyreshöjningar i dessa områden kan dock leda till problem men 

enligt Eriksson & Lind (2005) är effekterna överdrivna. I vår undersökning 

kan 57 % av de kommunala bostadsbolagen konstatera att några avflyttningar 

inte har skett på grund av hyreshöjningar. 14 % kunde garanterat konstatera 

att avflyttningar skett och 29 % visst inte. Vad avflyttningarna kan beror på är 

för oss oklara och för bostadsbolagen är det heller inte självklart, att 

avflyttningarna endast har berott på den ökade hyran. Andra orsaker kan 

exempelvis vara renoveringsprocessen eller trivseln. Politiken och 

bostadsmarknaden hittar alltid vägar förbi de negativa effekterna genom att 

bostäder hela tiden byggs och underhåll utförs (Eriksson & Lind 2005), även 

om det i Sverige är ett lågt bostadsbyggande (Boverket 2003). Få bostadsbolag 

låter bestånden förfalla. Detta på grund av att den svenska lagen har fastställt 

en underhållsskyldighet (Eriksson & Lind 2005).  

5.6. Hyresgästinflytande 

Enligt Alakoski (2012) vill hyresgästerna att boendemiljöerna skall bli bättre 

och tryggare. Undersökningen visar att majoriteten av bostadsföretagen tar del 

av hyresgästerna synpunkter. Det kan exempelvis ske via boendeinflytande och 

hyresgästföreningar. Undersökningen visar att 68,2 % av bostadsföretagen har 

låtit hyresgästerna vara med vid beslut av underhållsåtgärder. Mestadels har 

hyresgästerna fått påverka utemiljöerna, vilket resulterat i att områdena blir 

tryggare för de boende. Miljöerna i många av miljonprogramsområden anses 

vara både oattraktiva och bristfälliga (Söderqvist 1999) vilket gör att 

hyresgästens inflytande kan förändra situationen. Det är svårare att ha 

inflytande på hyreshöjningarna eftersom standardhöjningar av bostäder 

resulterar till att bostadsföretagen har rätt till högre hyresintäkter (Grange et al. 

2009) men med hjälp av de bostadspolitiska målen skall alla ges förutsättningar 
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till en bostad för rimliga kostnader med stimulerande och trygga miljöer (Lag 

om allmännyttiga bostadsföretag). 
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6. Slutsats 

Här sammanfattas uppsatsen. Inledningsvis en reflektion över empirin med målet att 

besvara syfte samt frågeställningarna. Avslutningsvis behandlas vidare forskning.  

6.1. Hur långt har kommunala bostadsbolag kommit med 
upprustningen? 

63 % av respondenterna har en strategi att delvis rusta upp sina bestånd. De 

allra flesta kommunala bostadsbolag har alltså en lång väg kvar att gå för att 

rusta upp miljonprogrammen fullständigt. Med en bra inställning och god 

planering från bostadsbolagens sida kommer det inom några år att se 

annorlunda ut. Vidare visade undersökningen att de kommunala 

bostadsbolagen låg mellan ett 0 till 20 % intervall vad gäller genomförandet av 

den fullständiga upprustningen. Det betyder att bostadsföretagen har kvar 

drygt 80 % av bestånden att rusta upp. Om det är lönsamt att varken rusta upp 

eller riva bostäder från miljonprogram är frågan. Endast fyra av 

respondenterna hade tankar på att riva miljonprogram, vilket påvisar att 

upprustningar prioriteras. Respondenterna menade att de hade en bra 

bostadsefterfrågan på sin ort, vilket gör att upprustningarna kan vara 

ekonomiskt lönsamma framför rivning. Samtliga respondenter var överens om 

att engagera sig i sina miljonprogramsområden. Att bostasbolagen skulle låta 

bostäderna förfalla, kan i princip uteslutas. 

Många av respondenterna menade dock att en begränsad ekonomi var en 

orsak till att de inte utfört mer underhåll. Vidare hänger detta samman med 

eftersatt underhåll som råder i deras bestånd. Med ett bättre stöd från den 

offentliga sektorn med statliga bidrag och andra subventioner, kunde 

situationen ha sett annorlunda ut. De kommunala bostadsbolagen kunde på så 

vis ha varit en längre bit på vägen vad gäller upprustningarna. 

6.2. Hur har hyresgästen påverkats efter underhållsåtgärderna? 

I de fall då underhållsåtgärder leder till standardhöjningar på bostäderna blir 

följden oftast att hyresgästerna måste betala en högre hyra. När hyreshöjningar 

sker med 50 % kan bostadssegregationen öka. Detta till följd av att de 

socioekonomiskt svagare grupperna får en väsentligt högre hyra. Men enligt 

respondenterna uppgick den genomsnittliga hyresökningen endast till 10 %, 

vilket anses som en rimlig höjning för hyresgästerna. Utifrån undersökningen 

bör då inte bostadssegregationen öka och de negativa följderna blir inte 

aktuella. Avflyttningar på grund av hyreshöjningar kan då uteslutas.  
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Ett tydligt exempel där hyresgästen har påverkats av olika typer av 

underhållsåtgärder, är Gårdsten i Göteborg. Tidigare var området ett av 

Sveriges mest problemfyllda. Trivsel och trygghet förekom inte men idag är 

det ett attraktivt område där hyresgästen står i fokus. Undersökningen visade 

även att hyresgästerna har ett större inflytande på bostadsföretagen med hjälp 

av hyresgästföreningen, främst på utemiljöerna. Det är en viktig del eftersom 

flera miljonprogramsområden upplevs som otrygga. Efter upprustningarna kan 

hyresgästerna få en ökad trivsel samt känna att miljön blir attraktivare vilket 

leder till ökad trygghet. 

6.3. Vad blir effekterna och konsekvenserna efter upprustningen? 

Undersökningen visade att det fanns ett eftersatt underhåll i 

miljonprogrammen, som måste finansieras. En annan följd av 

underhållsåtgärderna är att driftkostnaderna (värme, vatten, skötsel, sopor, 

fastighetsel) för bostadsföretagen minskade efter olika underhållsåtgärder. 

Enligt undersökningen ökade sop- fastighetsel- och skötselkostnader för några 

bostadsföretag efter underhållsåtgärder. Miljonprogrammen byggdes under en 

tidspress och i stor skala med färre regler för isolering och täthet. Följden av 

detta har bidragit till att energiförbrukning kan ligga uppåt 90 % högre än vad 

den skall göra enligt Boverkets riktlinjer idag. Det gör att bostadsföretagen 

kämpar med energieffektiviseringsåtgärder för att förminska 

energiförbrukningen samt att kunna förvalta fastigheterna utifrån vad som är 

ekonomiskt lönsamt. De kommunala bostadsbolagen har under senaste åren 

blivit mer affärsmässiga. De skall således under lika villkor konkurrera med de 

privata bostadsbolagen. Det innebär att även de kommunala bostadsbolagen 

eftersträvar en maximal vinst fast med allmännyttiga syften som kan innebära 

att målen i företagen fortfarande är att eftersträva bostäder till rimliga 

kostnader för sina hyresgäster.  

 

Bostädernas standard efter upprustningen har i genomsnitt blivit normal. 

Bostadsbolagens uppgift är att återskapa miljonprogrammens standard. Endast 

ett bostadsbolag konstaterade att standarden har blivit som vid nyproduktion. 

Det kunde ha sett annorlunda ut om de kommunala bostadsbolagen hade haft 

en bättre ekonomi. Beroende på om bostadsbolagen väljer att endast 

upprätthålla funktionen eller utföra fullständiga upprustningar, kan det skilja 

mellan 50 och 275 miljarder kronor. Det är stora skillnader men mönstret som 

undersökningen visade, är att de kommunala bostadsbolagen utför upprusning 

med normal standard. Detta kommer troligtvis följa de flesta bostadsbolag när 

upprustningen av miljonprogrammen sker under de kommande åren. 
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6.4. Vidare forskning  

Undersökning fokuserar endast på de kommunala bostadsbolagen, vilket 

skulle kunna undersökas på ett liknande sätt men från hyresgästens perspektiv. 

Det skulle kunna vara av intresse för bostadsbolagen, att få en bild av hur 

hyresgästen ser på konsekvenserna av upprustningar i fastigheten. I slutändan 

är det trots allt hyresgästen som påverkas med bland annat hyreshöjningar som 

bostadsföretagen tvingas göra för att kunna finansiera upprustningarna. 

Undersökningen skulle även kunna genomföras utifrån de privata 

bostadsbolagens sida istället för de kommunala.  

Att försöka gå in djupare på den finansiella biten och de statliga 

subventionerna skulle kunna vara ytterligare förslag på fortsatt forskning.  
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Bilaga 1 

Vilken strategi har ni när det gäller underhåll av ert bestånd inom 
miljonprogram? 

Ingen åtgärd 

Åtgärder för att upprätthålla vital funktion 
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Ungefär hur många procent av era bostäder har ni rustat upp, fullständig 
upprustning?  
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Välj utifrån alternativen vilka underhållsåtgärder ni har gjort? (Flera 
alternativ är möjliga) 
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Upplever ni att ni har eftersatt underhåll i ert bestånd? 
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Nej 
Om JA, när har ni tänkt påbörja dessa underhållsarbeten? 

 
Vilka problem ser ni som gör att ni inte har utfört underhållsåtgärder? 

 
Vilka underhållsåtgärder anser ni är viktigast för era bostäder från 
miljonprogrammet? 

Byte av stammar 

Hissar 

Fasad 

Tak 

Energibesparingar 

Tilläggsisolering 

Installationer 

Gemensamma utrymmen (t.ex. tvättstuga) 

Inre lägenhetsunderhåll 
Har driftkostnaderna efter underhållsåtgärder av bostäderna förändrats? 

 
minskning 
med mer 
än 40 % 

30-40 % 
minskning 

20-30 % 
minskning 

10-20 % 
minskning 

10-0 % 
minskning 

en 
ökning 

Kostnader 
för vatten       

Kostnader 
för värme       

Kostnader 
för 
fastighetsel 

      

Kostnader 
för sopor       

Kostnader 
för skötsel       

 
Kommentar 



 

 
Hur stor är efterfrågan på bostäder generellt i er ort? 
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Hur mycket uppgår den genomsnittliga hyran (kallhyra) till för era 
bostäder inom miljonprogrammet (innan upprustning)? Ange i 
kronor/kvm/år. 
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Om JA, varför har ni haft tankar på att riva? 
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Har era hyresgäster fått vara med och haft synpunkter på 
underhållsåtgärderna? 
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ni vill dela med er av? Övriga tankar och funderingar! 

 





 

 


