
ARBETSRAPPORTER 

Kulturgeografiska institutionen 

Nr. 858 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renoveringar av hyresrätter 
En studie av motiveringen till renoveringar av rekordårens 

lägenheter i Uppsala med gentrifieringstendenser 
 
 

Andree Dage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Uppsala, feb 2013 
ISSN 0283-622X 



2 

 

FÖRORD 

 

Denna uppsats har skrivits under kursen Uppsats (C-nivå) i samhällsgeografi med 

planeringsinriktning, 15 hp, vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Först 

och främst vill jag tacka min handledare Gabriela Barruylle Voglio för många bra synpunkter 

och idéer som varit till stor hjälp vid utformandet av uppsatsen. Vidare vill jag tacka alla som 

ställt upp för intervjuer till denna uppsats. Ett stort tack till Sara Westin, Per Claesson, Krister 

Karlsson, Lars-Gunnar Sjöö, Cecilia Forss och Nils Pers för att ni tog er tid. Sedan vill jag 

även tacka alla som läst igenom uppsatsen och bidragit med synpunkter och kommentarer. 

 

Uppsala, januari 2013 

Andree Dage



3 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. INLEDNING 4 

1.1 Syfte och frågeställningar 5 
1.2 Avgränsning 5 

1.3 Uppsatsens disposition 5 
1.4 Metod 6 
 

2. UPPRUSTNING AV REKORDÅRENS BOSTÄDER, EN BAKGRUND 9 

2.1 Bruksvärdesprincipen 10 
 

3. TIDIGARE FORSKNING 10 
3.1 Forskning om renoveringar av rekordårens hyresrätter 10 

3.2 Gentrifiering som begrepp och olika tolkningar 12 
 

4. EMPIRI 14 

4.1 Standardförbättring som motiv till renovering 14 
4.2 Behovet av renoveringarna 15 
4.3 Lagar som påverkar renoveringarna 17 
4.4 De boendes möjligheter att påverka renoveringarnas utformning och lägre hyra 19 

4.5 Ekonomiska motiv till renoveringarna 21 
4.6 Renoveringarna utifrån ett gentrifieringsperspektiv 23 
 

6. SLUTDISKUSSION 25 
 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 30 
 

 

 



4 

 

1. INLEDNING 
 

Ett stort antal bostäder i Sverige står inför ett omfattande renoveringsbehov. Rekordårens 

bostäder börjar uppnå en ålder på 50 år, vilket innebär att det uppstår ett behov av 

renoveringar, då den tekniska livslängden i bostäderna anses ta slut och det behövs 

genomföras ett stambyte. Bara inom allmännyttans, det vill säga kommunala bostadsbolagens, 

rekordårsbestånd stod år 2009 ungefär 300 000 bostäder inför kommande renoveringar.
1
 I 

samband med renoveringarna genomförs ofta även ytterligare renoveringar utöver ett 

stambyte, vilket kan leda till en högre hyra för bostaden.
2
 Dessa ytterligare renoveringar 

genomförs då bostäderna bland annat ska anpassas till att möta dagens krav och önskemål på 

boendestandard.
3
 Denna hyreshöjning har visat sig vara problematisk för många av de boende 

och många upplever en oro över att de inte ska ha råd att bo kvar efter renoveringarna.
4
 

Uppsala som är denna studies geografiska avgränsning, är en expansiv stad med stark 

efterfrågan på bostäder, vilket underlättar för bostadsbolagen att genomföra renoveringar i 

den grad de anser behövs.
5
 Det stora antalet bostäder som står inför en kommande renovering 

gör det intressant att studera varför renoveringarna egentligen sker. Hur motiverar 

bostadsbolagen själva renoveringarna? Sara Westin har visat på att renoveringarna kan 

innebära att en del personer inte har råd att bo kvar med de hyreshöjningar som uppkommit 

och att det leder till en potentiell gentrifieringsprocess.
6
 Begreppet gentrifiering kan kort 

förklaras som att låginkomsttagare i ett område omflyttas till förmån för 

medelklassmänniskor. Begreppet och dess olika tolkningar redogörs mer ingående under 

avsnittet ”Gentrifiering”. Genom gentrifiering blir området mer attraktivt vilket bland annat 

innebär färre vakanser hos bostadsbolagen.
7
 Detta leder till att det kan vara lönsamt för 

bostadsbolagen med gentrifiering i områden där deras bestånd finns. Om bostadsbolagen 

medvetet eftersträvar ökade intäkter genom att få ta ut högre hyror kan även det leda till en 

gentrifiering. En effekt av gentrifiering är vad som brukar kallas ”displacement”, som i 

uppsatsen har översatts till omflyttning. Högre hyror kan skapa en omflyttning av de som inte 

har råd med den nya hyresnivån till förmån för personer med högre socioekonomisk status. 

Av dessa anledningar är det intressant att undersöka hur bostadsbolagen motiverar 

renoveringarna och om det finns några gentrifieringstendenser. I uppsatsen kommer begreppet 

arbetarklass användas som synonymt med låginkomsttagare. Eftersom begreppen 

låginkomsttagare och arbetarklass inte definieras i texterna där information inhämtats, tolkas 

det och används det i uppsatsen som den samhällsgruppen med lägst inkomst. Det samma 

                                                           
1
 SABO, Hem för miljoner, s 5 

2
 Hyresgästföreningen, ”Höjs hyran automatiskt efter ett stambyte?” 

http://www.hyresgastforeningen.se/Fraga_Oss/Sidor/Hojs-hyran-automatiskt-efter-ett-stambyte.aspx 

[Hämtad den 2012-12-15] 
3
 Krister Karlsson, Rikshem 2012-12-06. Lars-Gunnar Sjöö, Uppsalahem 2012-12-07. Nils Pers, Stena 

Fastigheter 2012-12-14 
4
 Westin, 2011 

5
 Ibid., s 12. Dagens samhälle, ”Omöjliga krav på renovering av miljonprogrammen.” 

http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/omoejliga-krav-pa-renovering-av-miljonprogrammen-3605. 

[Hämtad 2012-12-04]  
6
 Westin, 2011, s 64 

7
 Rowland & Bridge, 2005, s 5 

http://www.hyresgastforeningen.se/Fraga_Oss/Sidor/Hojs-hyran-automatiskt-efter-ett-stambyte.aspx
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/omoejliga-krav-pa-renovering-av-miljonprogrammen-3605
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gäller begreppet medelklass där det tolkas och används i uppsatsen som personer med en 

genomsnittlig inkomst och därmed högre inkomst än låginkomsttagare/arbetarklass. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att analysera en urban utvecklingsprocess i form av renoveringar av 

rekordårens hyresrätter. Uppsatsen syftar till att analysera motiven till renoveringarna samt 

undersöka tendenser till gentrifiering. Frågeställningarna är: 

 

- Hur motiveras renoveringarna av rekordårens hyresbostäder av bostadsbolagen i 

Uppsala stad? 

- Vad talar för/emot att renoveringarna är en gentrifieringsprocess? 

 

1.2 Avgränsning 

Uppsatsen behandlar hur upprustningen av hyresrätter motiveras av bostadsbolagen och en 

analys av dessa motiveringar. Analysen består även i om det finns tendenser till en 

gentrifiering vid renoveringarna. Avgränsningen är till Uppsala stad med ett urval av de 

hyresrättsbolag som verkar i Uppsala. Uppsatsen syftar till att belysa hur argumentationen går 

kring renoveringarna. Med anledning av detta kommer inte uppsatsen behandla detaljer kring 

teknisk bedömning, ekonomiska kostnadsberäkningar eller liknande för att avgöra 

renoveringarnas rimlighet. 

Valet med avgränsning till Uppsala stad beror på att det är en expansiv stad med en stor 

befolkningsökning. I Uppsala råder bostadsbrist och det är en stark efterfrågan på bostäder. 

Eftersom renoveringsmöjligheterna är liknande i andra städer med stor efterfrågan på bostäder 

kan studien därför få en extern validitet. Avgränsning på bolagsnivå syftar till att undersöka 

hur bostadsbolagen motiverar renoveringarna. Uppsatsen behandlar därmed inte specifika 

bostadsområden även om specifika områden kommer att nämnas, men då enbart för att skildra 

hur bostadsbolagen väljer eller valt att utforma en renovering. 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

I nästföljande avsnitt ”Metod” behandlas den metod som använts för besvarande av syfte och 

frågeställningar samt vilken utgångspunkt författaren har i uppsatsens utformande. Efter detta 

avsnitt följer kapitel två, ”Upprustning av rekordårens bostäder, en bakgrund”, där ges en 

bakgrund till omfattningen av renoveringarna. Detta avsnitts följs av ”Bruksvärdesprincipen”, 

där det redogörs för grunden hur hyresnivåer sätts i Sverige och på så sätt möjliggör för 

hyreshöjningar efter renoveringarna. I kapitel tre presenteras tidigare forskning. I avsnittet 

”Forskning om renoveringar av rekordårens hyresrätter” introduceras tidigare studier som 

undersökt upprustningarna utifrån de boendes perspektiv. Vidare följer avsnittet 

”Gentrifiering som begrepp och olika tolkningar”. Här presenteras vad gentrifiering är samt 

en redovisning av olika tolkningar av begreppet. I kapitel fyra undersöks hur bostadsbolagen 

motiverar renoveringarna och en analys av gentrifieringstendenser. I kapitlets första avsnitt 

”Standardförbättring som motiv” behandlas renoveringarnas syfte med att höja standarden till 

en modern standard. Därefter följer ”Behovet av renoveringarna” där det uttryckta behovet av 

renoveringar av rekordårens bostäder skildras. I nästföljande avsnitt ”Lagar som påverkar 
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renoveringarna” redogörs ett antal lagar som bostadsbolagen måste förhålla sig till vid 

renoveringarna. I ”De boendes möjligheter att påverka renoveringarnas utformning och lägre 

hyra” framställs hur de boende kan påverka renoveringarna. I nästföljande avsnitt 

”Ekonomiska motiv till renoveringarna” undersöks om det kan finnas ekonomiska motiv hos 

bostadsbolagen att genomföra renoveringsåtgärder. I avsnittet ”Renoveringarna utifrån ett 

gentrifieringsperspektiv” analyseras tendenser till gentrifiering vid renoveringarna. 

Avslutningsvis följer kapitlet ”Slutdiskussion” där undersökningens resultat analyseras. 

 

1.4 Metod 

För att besvara uppsatsens frågeställning har ett kvalitativt angreppssätt valts. Ett kvalitativt 

angreppssätt har valts för att sträva efter en djupare förståelse för hur bostadsbolagen 

argumenterar för renoveringarna. Intervjuer har valts som kvalitativ metod. Intervjuer 

genomfördes med olika bostadsbolag med hyresbostäder i Uppsala stad vilka presenteras 

nedan. Intervjuerna utfördes med semistrukturerad metod och till viss del utifrån en 

intervjuguide med frågor inom särskilda teman. Vid semistrukturerade intervjuer finns även 

möjligheten att ställa nya frågor vid intervjutillfället. Detta för att få mer fördjupade svar från 

respondenten.
8
 Ämnet som uppsatsen berör kan upplevas som känsligt då det handlar om 

människors hem. Vidare kan det upplevas som känsligt i och med att många människor 

upplever att hyreshöjningarna gör det svårt att bo kvar efter renoveringarna. Ett känsligt ämne 

kan leda till att viss information undanhålls vid till exempel intervjuer. Intervjuerna spelades 

in för att minimera feltolkningar av det som sagts vid intervjuerna samt för att underlätta 

bearbetning av informationen. Eftersom intervjuerna genomfördes på plats och inte genom 

brev eller liknande, fanns möjligheten att förklara en fråga om personen inte uppfattade den 

korrekt. Det går även att enkelt ställa följdfrågor för mer fördjupade svar.
9
 Det finns även en 

möjlighet till observationer vid intervjuerna över till exempel reaktion vid en specifik fråga 

om intervjuerna sker på plats.
10

 

 

1.4.1 Intervjuurval 

Urvalet till intervjuerna baseras på ett målinriktat urval för att besvara frågeställningen. Totalt 

genomfördes sex intervjuer. Tre stycken genomfördes med bostadsbolag, en med en 

representant från Hyresgästföreningen, ett kommunalråd samt en person som forskat inom 

renoveringarna ur hyresgästernas perspektiv. Intervjuer genomfördes med ett urval av 

hyresrättsbolag med ett antal bostäder byggda från tiden kring rekordåren, 1961-1975, 

eftersom dessa bostäder är i dagsläget aktuella för renoveringar. De bostadsbolag som 

intervjuats är Uppsalahem, Rikshem samt Stena Fastigheter. Valet av dessa grundar sig i att 

Uppsalahem verkar som ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag i Uppsala och Rikshem 

och Stena Fastigheter är privatägda bostadsbolag med ett stort antal bostäder i Uppsala stad. 

Dessa tre är bland de största hyresrättsbolagen i Uppsala stad
11

 vilket kan påverka hur 

renoveringarna genomförs. Eftersom stora bostadsbolag har större kapacitet att genomföra 

                                                           
8
 Bryman, 2011, s 206, 427-428 

9
 Ibid., s 229, 427-428 

10
 Ibid., s 230 

11
 Uppsala kommun, ”Hyresvärdar.” http://www.uppsala.se/hyresvardar [Hämtad den 2013-01-03] 

http://www.uppsala.se/hyresvardar
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renoveringarna kan mer omfattande renoveringar genomföras direkt istället för flera mindre 

ingrepp över längre tid.
12

 Det är de mer omfattande renoveringarna som är intressanta för 

denna studie av det skälet att omfattande renoveringar påverkar hyrorna i större grad än 

mindre renoveringsåtgärder. Alla tre bolagen har antingen påbörjat eller ska inom kort påbörja 

renoveringar av bostäder.  Rikshem ska påbörja en renovering i Gränby och Uppsalahem samt 

Stena Fastigheter har påbörjat renoveringarna på Kvarngärdet, båda områdena i östra Uppsala. 

Ett allmännyttigt bostadsbolag, till skillnad från de privata bostadsbolagen, har ett 

bostadsförsörjningsansvar och vidare finns de tänkta skillnaderna i grad av affärsmässighet.
13

 

Detta gör att de kan uppvisa en skillnad i renoveringsprocessen. Valet av ett allmännyttigt 

bostadsbolag och två privatägda bolag syftar till att visa om det finns eventuella skillnader i 

hur de hanterar upprustningarna. De som intervjuades var Krister Karlsson, chef projekt och 

fastighetsutveckling, Rikshem. Därefter intervjuades Lars-Gunnar Sjöö, byggchef, 

Uppsalahem. Vidare intervjuades Nils Pers, vd för Stena Fastigheter Stockholm, i vilket 

Uppsalaområdet inräknas. 

Sara Westin har skrivit en forskningsrapport på uppdrag av Hyresgästföreningen för att 

belysa bostadsbolagens renoveringar av hyresrätter ur de boendes perspektiv. Intervjun med 

henne syftade till att ge en bakgrund till renoveringarna, vilket innebär att det var den första 

intervjun som genomfördes. En intervju med en representant från Hyresgästföreningens 

kontor i Uppsala utfördes för att få ett perspektiv som inte är bostadsbolagens. De 

representerar de boende och blir därmed en mer kritisk motbild av det perspektiv 

bostadsbolagen har på renoveringarna. Personen som intervjuades var Per Claesson och 

arbetar som förhandlare på Hyresgästföreningen. Vidare genomfördes en intervju med Cecilia 

Forss. Forss är moderat kommunalråd i Uppsala och har dessutom utsetts av de styrande 

partierna i Uppsala till att hantera frågor kring boende. Hon har också suttit med i 

Uppsalahems styrelse för ett antal år sedan och kan därför tänkas ha en stor förståelse för 

uppsatsens ämne. Forss har intervjuats för att få in ett perspektiv över hur kommunen 

förhåller sig till renoveringsprocesserna. Hon är en politisk representant för den idag styrande 

koalitionen av partier i Uppsala kommun. Hennes bakgrund som moderatpolitiker är 

någonting att ta hänsyn till eftersom hon svarar som representant för ett politiskt parti. 

Politiker från de övriga partierna intervjuades ej eftersom det inte ligger inom uppsatsens 

syfte med en jämförelse av olika partiers syn på renoveringarna. Inga boende i hyresrätter som 

ska renoveras kommer att intervjuas eftersom det finns tidigare studier som belyser 

renoveringsprocessen ur hyresgästernas perspektiv. Frågorna som ställdes under intervjuerna 

berörde i stort samma teman för att få en jämförelse intervjuerna emellan. Dock lades fokus 

på frågor som berörde respondenten i högre grad. Detta gjordes för att ta del av information 

kring det som respondenten berörs mest av. Teman som i stort sett behandlades var frågor 

kring affärsmässiga principer, varför renoveringarna genomförs och vad bostadsbolagen vill 

uppnå med renoveringarna, de boendes möjligheter att påverka renoveringarna, varför 

bostadsbolagen valt den grad av standard som de valt, hur många som kommer att bo kvar 

efter renoveringarna samt kostnader vid renoveringarna. Jag är medveten om att personliga 

åsikter kan ha uppkommit under intervjuerna och därmed ge begränsad information om vad 

                                                           
12

 Per Claesson, Hyresgästföreningen 2012-11-30 
13

 Ibid. 
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den organisation de representerar anser i frågan. Samtidigt kan detta i vissa fall ge en bild av 

hur det går till rent praktiskt. 

 

1.4.2 Maktperspektiv i intervjuer 

Linda McDowell hävdar att vid en intervju ställs intervjuaren inför maktrelationer där 

intervjuare och respondent besitter olika makt. McDowell menar att intervjuaren blir en 

”supplikant”, som hamnar i en beroendeställning till respondenten, att personen ställer upp på 

en intervju och delar med sig av information som är nödvändig för den text som ska 

produceras. Ofta vid intervjuer med personer med makt, till exempel politiker eller en högt 

uppsatt tjänsteman i ett bostadsbolag, har den som intervjuar mindre makt. Det kan bland 

annat innebära skillnader i ålder, utbildningsnivå och social kompetens.
14

 I detta fall är 

beroendeställningen att respondenten delar med sig av information vid intervjutillfällena. Det 

kan innebära intervjuer där respondenten visar sin makt genom svar med begränsad 

information. Även Gill Valentine resonerar kring makt i och med att hon påstår att vid 

intervjuer av elit- och affärsmänniskor kan det uppstå maktrelationer. Dessa maktrelationer 

kan uppstå genom att de som intervjuas till undersökningen kan vilja påverka undersökningen 

genom att inte tillåta inspelande av intervju och kontrollera det som ska vara med i uppsatsen. 

De kan även påverka genom att välja ut informanter till intervjuerna och som McDowell 

påpekar kontrollera tillgång till kunskap och information.
15

 I samband med intervjuerna var 

det svårt att få tag på vissa personer för att boka ett möte. Ett av bostadsbolagen behövde 

kontaktas flera gånger för en intervju, vilket till slut ledde till att en annan person hos 

bostadsbolaget kontaktades. Detta kan visa på att de visar sin ”makt” genom att undvika eller 

hänvisa till någon annan för intervjuer. Vid genomförandet av intervjuerna till uppsatsen 

upplevdes det som att respondenterna svarade på olika sätt. En del upplevdes ge uttömmande 

svar på frågorna och andra gav svar som behövde mer uppföljningsfrågor för tydligare svar. 

Graden av uttömmande svar under intervjuerna skulle kunna peka på maktrelationen under 

intervjuerna. Maktrelationen skiftar även under intervjun och kan skifta beroende på vilka 

frågor som ställs. Dessutom upplevs det i samband med uppsatsen som att det finns en 

maktrelation i att en student genomför intervjuer med chefer och andra högt uppsatta 

personer. 

 

1.4.3 Positionering 

Valentine påpekar att vid intervjuer är det viktigt att reflektera över vem personen som gör 

undersökningen är och hur identiteten formar den interaktion som sker med andra. Detta 

förklaras som positionering.
16

 Därmed följer en redogörelse av författarens positionering. Det 

var genom den mediarapportering om den problematik det medförde för många av de boende 

med renoveringarna som gjorde att jag uppmärksammades på ämnet. Genom den rådande 

bostadsbristen på många håll i Sverige öppnar det för möjligheten att genomföra omfattande 

renoveringar vilket höjer hyran. Det stora antalet rekordårsbostäder som ska renoveras gjorde 

att jag föreställde mig en problematik på många håll i Sverige med en segregation, 

                                                           
14

 McDowell, 2010, s 10-11 
15

 Valentine, 2005, s 114-115 
16

 Ibid., s 113 
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bostadsbrist och gentrifiering som följd. Samtidigt som jag föreställde mig en problematik 

insåg jag behovet av renoveringar. På grund av de eventuella risker som kan uppstå i och med 

dessa renoveringar är det intressant att se hur argumentationen kring renoveringarna är hos 

bostadsbolagen. 

Synen på gentrifiering kan delas in i två synsätt. Dessa är ”revanchist city-diskursen” och 

”emancipatory city-diskursen”. “Revanschist city-diskursen” innebär en negativ kritisk syn på 

gentrifieringens effekter medan ”emancipatory city-diskursen” har en mer positiv inställning 

till dess effekter.
17

 Utgångspunkten för denna uppsats har jag inom resonemanget 

”revanschist city-diskursen”. Detta i sin tur innebär att i uppsatsen har jag valt att belysa 

renoveringarna utifrån denna. 

 

 

2. UPPRUSTNING AV REKORDÅRENS BOSTÄDER, EN BAKGRUND 
 

Under rekordåren, som varade mellan 1961 och 1975, byggdes uppemot 1,4 miljoner bostäder 

i Sverige.
18

 Många av dessa bostäder står i nuläget inför ett renoveringsbehov. Bara inom 

allmännyttans rekordårsbestånd stod år 2009 ungefär 300 000 hyresrätter inför kommande 

renoveringar. Årligen renoveras ungefär 11 000 bostäder, vilket innebär att det tar uppemot 30 

år innan alla bostäderna är renoverade.
19

 Detta illustrerar den stora omfattning renoveringarna 

av bostäderna från denna tidsperiod har. Vid stambyte i bostäder genomförs samtidigt ofta 

ytterligare renoveringar, eftersom byte av stammar i sig är en stor åtgärd.
20

 Det kan innebära 

att till exempel nytt kakel och ny toalett sätts in badrummet, vilket kan i sin tur påverka hyran 

eftersom det förändrar bruksvärdet för bostaden.
21

 Enligt organisationen Sveriges 

Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, uppskattas kostnaderna för renoveringarna bli mellan 

50-275 miljarder kronor, beroende på hur omfattande renoveringarna som genomförs blir.
22

 

Cecilia Forss förklarar att kommunen kan, som ägare av Uppsalahem, besluta genom 

kommunfullmäktige om direktiv som ska följas, vilka dock är generella. Detta innebär att 

kommunen i sig inte direkt kan påverka renoveringarna. Dock påpekar Westin att kommunens 

politiker kan vara mer eller mindre proaktiv inför det som sker vid renoveringar, trots 

kommunens brist på inflytande. Dessa politiker kan trots allt påverka genom att använda sitt 

ord menar Westin.
23

 Cecilia Forss förklarar att de försöker samtala med bostadsbolagen som 

ska renovera och försöker få fram fler synsätt och diskutera de möjligheter som finns kring till 

exempel renoveringstakten. Dock påpekar hon att ”det kanske ger någonting men allvarligt 

talat inte så hemskt mycket”.
24

 Detta visar ändå på att kommunen försöker, i den mån de kan, 

påverka renoveringarna. 

                                                           
17

 Hedin, 2010, s 12 
18

 SABO, Hem för miljoner, s 6 
19

 Ibid. s 5 
20

 Hyresgästföreningen. ”Höjs hyran automatiskt efter ett stambyte?” 

http://www.hyresgastforeningen.se/Fraga_Oss/Sidor/Hojs-hyran-automatiskt-efter-ett-stambyte.aspx 
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Renoveringarna innebär ofta en högre hyra vilket på flera håll upplevts som problematiskt för 

de boende.
25

 Hyresnivån har stigit som en effekt av renoveringarna med uppemot 60 % på 

vissa håll.
26

 Vid renoveringar genomförs generellt sett ”vanligt underhåll” eller 

”standardhöjande åtgärder”. Det ”vanliga underhållet” finansieras genom den hyra som 

hyresgästen betalar. I denna typ av renovering ingår stambytesrenoveringar. Den typ av 

renovering som innebär ”standardhöjande åtgärder” kan leda till en högre hyresnivå för 

bostaden genom bruksvärdesprincipen.
27

 Nedan följer en redogörelse av bruksvärdesprincipen 

eftersom den är grundläggande och öppnar för möjligheten med den hyreshöjning som kan 

uppstå efter en renovering med standardhöjning som följd. 

 

2.1 Bruksvärdesprincipen 

Bruksvärdesprincipen är det som reglerar hyresnivån i Sverige och fastställer den hyra 

bostadsbolagen får ta ut i hyra för sina hyresrätter. Bruksvärdesprincipen innebär att en 

bostadshyra ska vara skälig. För att avgöra detta, sätts hyran till den hyresnivå som liknande 

bostäder har vad avser boyta, standard, bostadens lokalisering med mera. Bostadens 

lokalisering har inte haft en lika stor påverkan på hyresnivån som de andra faktorerna, detta 

eftersom man har velat skapa en likartad hyresnivå inom ett område.
28

  Bruksvärdesprincipen 

bestäms i jordabalken där den formuleras med följande stycke, ”Om hyresvärden och 

hyresgästen tvistar om hyrans storlek, ska hyran fastställas till skäligt belopp. Hyran är 

härvid inte att anse som skälig, om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med 

hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga.”
29

 För att bedöma om hyran anses som skälig beaktas 

kollektivt framförhandlade hyror i likvärdiga bostäder ur både allmännyttan och ur det privata 

bostadsbeståndet.
30

 

 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 
 

I denna del behandlas den tidigare forskning som gjorts som berör uppsatsens ämne. Först 

presenteras Sara Westins och Sara Söderqvists studier om renovering av rekordårens 

hyresrätter. Därefter kommer ett stycke om forskning inom ämnet gentrifiering att behandlas. 

 

3.1 Forskning om renoveringar av rekordårens hyresrätter 

Inom ämnet renoveringar av rekordårens hyresrätter finns det relativt få studier genomförda. 

Dock finns det två studier om hur dessa renoveringar påverkar de boende vilka presenteras 

                                                           
25
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 Westin, 2011, s 16 
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nedan. Sara Westin har skrivit en forskningsrapport åt Hyresgästföreningen, ”...men vart ska 

ni då ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv”. Hon har undersökt fyra fall av 

renoveringar, två på Kvarngärdet i östra Uppsala, ett i Husby i nordvästra Stockholm samt ett 

i Stockholms innerstad.
31

 Den andra studien är en masteruppsats genomförd av Sara 

Söderqvist, ”Bostadsförnyelse – för vem? En fallstudie av bostadsförnyelsen i två 

bostadsområden i Uppsala”. I Söderqvist uppsats behandlas även aspekten gentrifiering då 

det innebär en omflyttning av de boende. Hon har undersökt områdena Södra Kvarngärdet 

och Gränby i östra Uppsala.
32

 

Sara Westin konstaterar att de boende har möjlighet till inflytande vid renoveringar, men 

att detta kräver insatser, både tidsmässigt och energimässigt, av de boende. Dock visar 

resultatet av hennes undersökning att hyresrättsbolagen i de flesta fallen kan genomföra de 

åtgärder de önskar, genom att inte tillräckligt informera de boende om åtgärder eller att 

försöka övertala de boende till att acceptera renoveringarna. Om de boende är emot 

renoveringarna kan ärendet tas upp i hyresnämnden. Dock har det i de allra flesta fallen dömts 

till nackdel för hyresgästerna.
33

 Westins slutsatser är att de boendes inflytande vid 

renoveringarna är lågt, vilket på så sätt påverkar deras möjlighet till att fortsätta kunna hyra 

bostaden efter renoveringarna.
34

 

Westin gör en indelning av ”orsaker” och ”motiv” till varför renoveringarna genomförs. 

En orsak är en objektiv anledning, så som det fysiska renoveringsbehovet. Ett motiv menar 

hon är en anledning som bostadsbolaget själva ser vid renoveringarna, så som höja 

hyresrättsbolagets intäkter. Westin påstår att det är ofta dessa motiv som i första hand styr 

renoveringarna.
35

 

Sara Westin för även en diskussion kring begreppet affärsmässiga principer i sin studie. 

Hon hävdar att genom införandet av affärsmässiga principer, som allmännyttan ska bedrivas 

utifrån, leder det till en attityd som är mer positiv till marknadsstyrning och kritisk mot statligt 

ingripande. Detta fastän att det inte ska tolkas som att eftersträva maximala vinster och att 

affärsmässiga principer inte innebär någon större praktisk skillnad för allmännyttan. Westin 

menar att begreppet affärsmässiga principer ändå kan få en omvänd innebörd genom att 

begreppet tolkas olika hos personer. Vidare citerar hon SABO angående deras tolkning av 

tillägget i lagen om affärsmässiga principer där de menar att ”Affärsmässighet handlar 

framför allt om ett förhållningssätt. Bolaget ska alltid utgå från vad som är bäst för bolaget”. 

Hon menar att det finns en sannolikhet med denna tolkning att affärsmässiga principer kan 

leda till marknadshyror, vilket hon menar innebär att ”fastighetsägaren är fri att ta ut vilken 

hyra hon/han vill”.
36

 

Westins slutsats att de boende har begränsade möjligheter att påverka renoveringarna 

bekräftas även av Sara Söderqvist i hennes masteruppsats.
37

 Söderqvists slutsats är även att 

det inte är möjligt att avgöra om det i hennes fallstudie rör sig om en gentrifieringsprocess 
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som är medveten från bostadsbolagens sida. Dock är gentrifiering en konsekvens av den 

hyreshöjning som renoveringarna ger skriver hon.
38

 

 

3.2 Gentrifiering som begrepp och olika tolkningar 

Definitionen av gentrifiering som Ruth Glass myntade i verket London aspects of change, 

innebär en förändring av den sociala karaktären i ett område. Glass såg att i flera 

arbetarstadsdelar i London hade det flyttat in personer med medelklassbakgrund och att 

mindre välbärgade ur arbetarklassen flyttade ut. Hon förklarar begreppet gentrifiering med att 

arbetarklassområden får en ökad inflyttning av medelklasspersoner som i sin tur renoverar 

bostäder. Effekterna av renoveringarna är att bostäderna blir mer attraktiva med ett högre pris 

som följd. När gentrifieringsprocessen påbörjats i ett område sprider det sig och det tar inte 

lång tid innan alla eller de flesta ur den ordinarie arbetarklassen har byts ut mot en medelklass 

och i och med det har hela områdets karaktär förändrats framhäver Glass.
39

 Begreppet 

gentrifiering har sedan dess uppkomst, breddats till att innebära att gentrifiering kan ske i 

olika miljöer. Det behöver till exempel inte innefatta en upprustning, utan kan även röra sig 

om ledig mark, så som tidigare industrimark, samt nybyggda hus. Därutöver kan det 

innefattas av att gentrifiering inte begränsas till innerstadsdelar, som Glass definition om det 

som skedde i London, utan även kan ske utanför innerstadsdelar.
40

 Tillgänglighet av bland 

annat fritids- och kulturella anläggningar samt öppna utrymmen, så som parker, har visat sig 

vara betydande faktorer till att attrahera den grupp av människor som bidrar till gentrifiering. 

Gentrifiering har för beslutsfattare i städer kommit att bli en väg till ekonomisk framgång för 

staden. Bland de positiva effekterna av gentrifiering för staden i sig finns ökade lokala 

skatteintäkter.
41

 Genom att personer med högre socioekonomisk status kan köpkraften i 

området bli starkare då de har tillgång till ett större kapital och på så sätt bidrar positivt till 

staden. Det finns även de uppenbara positiva effekterna där gentrifiering bidrar till upprustade 

bostäder. Bostäderna som tidigare kan ha varit nedgångna kan få en attraktivare framtoning 

vilket kan bidra till en attraktivare stad. För bostadsbolagen är de positiva effekterna i och 

med att bostäderna blir attraktivare, och därmed mer efterfrågade, färre vakanser i deras 

bostadsutbud.
42

  

I tidiga tolkningar av orsakerna till gentrifiering ansågs skeendet som en återurbanisering 

av vita medelklasspersoner från förorten till innerstaden. Neil Smith hävdar att processen av 

gentrifiering innebär en omflyttning av kapital och inte av människor.
43

 Han förklarar 

uppkomsten av gentrifiering genom teorin om ”The Rent Gap”. Han påstår att gentrifiering 

kan ske när det uppstår en ekonomisk skillnad i vad den faktiska avkastningen med dess 

aktuella användning är och den potentiella avkastningen området kan ha.
44

 Detta innebär att 

om det finns ett högre potentiellt värde i fastigheten som kan uppnås med annan användning, 

så som renovering, kan gentrifiering uppstå. Dock påpekar Smith att gentrifiering inte 

                                                           
38
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automatiskt sker först där skillnaden i potentiell och aktuell avkastning är som störst, utan att 

det istället är mest troligt att det sker i ett område med en stor skillnad. Detta eftersom det kan 

finnas en blandning av rädsla och rasism mot vissa områden som hämmar processen med 

gentrifiering. Det är även en skillnad som skapats genom mönster av investeringar eller 

uteblivande av investeringar i den byggda miljön och kan reduceras genom bland annat 

gentrifiering.
45

 Det är endast när det uppstår en skillnad i potentiell och aktuell avkastning 

som ombyggnad kan ske eftersom utan en skillnad skulle det inte innebära ekonomisk 

lönsamhet genom ombyggnad menar Smith. Gentrifiering uppstår då skillnaden är tillräckligt 

stor för att täcka utgifterna för restaureringen och försäljningspriset för fastigheten är 

tillräckligt högt.
46

  

Adam Millard-Ball förklarar i sin studie att gentrifiering i Stockholm främst verkar vara 

en social snarare än en fysisk process. Det beror enligt honom på att husstandarden är nästan 

enhetligt hög och att hyresgäster har laglig rätt att kräva förbättringar till en föreskriven 

minimumstandard. Vidare menar han då att det inte finns några bevis för att det måste ske en 

standardförbättring för att generera en gentrifieringsprocess i Stockholm. Med beaktande av 

”the rent-gap” teorin menar han att det inte är troligt att uteblivna investeringar är en barriär 

för personer med högre socioekonomisk status att flytta in i ett område, om den potentiella 

hyran är högre än den aktuella. Detta eftersom Millard-Ball hävdar att det är en nästan 

enhetligt hög standard samt den lagliga rätten till en minimumstandard. Han påpekar att 

renoveringarna verkar mer vara ett verktyg att omflytta låginkomsttagare och att höja hyran 

till marknadsnivån än en nödvändighet att attrahera personer med högre socioekonomisk 

status.
47

  

Eric Clark förklarar att trots att begreppet gentrifiering kom till för över 40 år sedan är 

några av de mest grundläggande frågorna om själva processen omtvistat. Så som vad 

gentrifiering är och vad det är som skapar gentrifiering då det finns många olika svar på det 

enligt olika forskare. Clark förklarar att han vill argumentera för en bredare definition av 

gentrifiering än den som vanligen används generellt med kriterier för vad gentrifiering är och 

inte är.
48

 Han hävdar att gentrifiering är en process som innebär en förändring av områdets 

markanvändare till att de nya användarna tillhör en högre socioekonomisk status än de 

tidigare användarna. Alla typer av förändringsprocesser som innebär en förändring av 

användare tillsammans med förändringar i den byggda miljön är som han ser det, en process 

av gentrifiering.
49

 Clark lägger därmed fokus på en socioekonomisk förändring hos de som 

använder området samt att det sker en fysisk förändring i den fysiska miljön. Vidare påpekar 

han att gentrifiering inte heller behöver ske i en innerstadsmiljö, eftersom det som han menar 

sker i en gentrifieringsprocess även kan ske utanför innerstaden.  Det behöver inte heller vara 

en bostadsmiljö, då han anser det vara lika relevant att se till dags- och 

arbetsplatspopulationen som de som använder området som natt- och boendebefolkning. 

Vidare anser han att det inte heller bör avgränsas till att innebära upprustande av äldre 
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byggnader, utan att tillförandet av nybyggda hus även kan generera en process av 

gentrifiering i ett område.
50

  

Tom Slater framför i sin artikel ”The eviction of critical perspective from gentrification 

research” kritik till att forskare i dagsläget i allt för liten grad undersöker de negativa 

effekterna av gentrifiering. Han menar att det finns tre anledningar till varför forskare inte 

belyser de negativa effekterna. Den första är att det pågår diskussioner med motsättningar 

över orsakerna till gentrifiering, vilket sker på bekostnad av undersökningar av dess effekter. 

Den andra är att forskare inte skriver om de omflyttningar som blir en konsekvens av 

gentrifiering. Den tredje är influenser av nyliberalism i den politik som bedrivs i staden samt 

ambitionerna av en social blandning av människor i centrala stadsdelar. Vid en eftersträvan av 

social blandning i stadsdelarna sker det på bekostnad av att låginkomsttagare ska kunna bo 

kvar. Slater menar att vid förändringar som ska generera en social blandning av invånare har 

det inneburit att medelklasspersoner ska flytta in i arbetarklassområden och inte det omvända. 

Denna omflyttning av människor ur arbetarklassen blir då gentrifiering.
51

 Vidare menar Slater 

att omflyttningen av arbetarklasspersoner och det färre antal bostäder med överkomliga 

kostnader som gentrifiering leder till genom en högre konkurrens om dessa, inte ses som ett 

problem av ett ökande antal forskare.
52

 

 

 

4. EMPIRI  
 

I denna del behandlas hur bostadsbolagen motiverar renoveringarna och hur 

intervjupersonerna i uppsatsen förhåller sig till renoveringarna. Utifrån detta avslutas delen 

med ett avsnitt som behandlar en gentrifieringsaspekt på renoveringarna. 

 

4.1 Standardförbättring som motiv till renovering 

Det finns mycket kritik riktat mot de renoveringar av hyresrätter som genomförs eller ska 

genomföras, i synnerhet från medias håll. Det har flera gånger rapporterats om problemen 

som uppstår i och med renoveringarna att många upplever att de måste flytta på grund av för 

höga hyror.
53

 Kritik har framförts över renoveringarna och har runt om i Sverige kallats för 

lyxrenoveringar
54

 och även ordet renovräkning
55

 har använts. Bostadsbolagen anser dock att 

bostäderna ska renoveras till en normal modern standard för att det finns ett behov av det samt 
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att deras kunder efterfrågar det.
56

 Frågan blir då vad som menas med modern standard 

eftersom det inte finns en enhetlig definition av vad det innebär. Det kan sättas in i flera 

aspekter. Det finns modern standard inom elsystem, värmesystem, isolering och så vidare. 

Föråldrade produkter och system gör att den tekniska livslängden är över i bostäderna, vilket 

är en del till behovet av renoveringarna.
57

 Det finns även en standard som måste uppnås enligt 

lag. Regler som berör lägsta godtagbara standard återfinns i jordabalken vilket innebär 

bestämmelser över exempelvis kontinuerlig tillgång till varm- och kallvatten samt 

uppvärmning, kylskåp, dusch, avlopp och liknande som måste finnas i en bostad.
58

 Det finns 

också andra lagar som påverkar graden av renoveringar i bostäderna. Enligt plan- och 

bygglagen finns det restriktioner som måste tas i åtanke vid renoveringar, detta är bland annat 

tillgänglighetsaspekten i bostaden.
59

 Alltså är en del av renoveringarna bundna till 

förändringar som regleras enligt lag och därför mer eller mindre oundvikliga vilket påverkar 

vilken standard renoveringarna leder till. 

Måns Wikstrand, reporter på Dagens Samhälle, påstår att alla bostäder som är byggda 

under rekordåren inte kan renoveras till en modern standard. I en del områden där det finns en 

stor efterfrågan på bostäder är renoveringarna möjliga, då det finns de som kan betala den nya 

högre hyran. I en del andra områden är möjligheten inte lika stor med nya hyresgäster som är 

villiga att betala den nya hyran. Om det inte finns hyresgäster som är villiga att bo i de 

nyrenoverade bostäderna leder det till en segregation i bostadskvalité mellan områden påstår 

Wikstrand. I hans text citeras Kicki Björklund, vd för Sigtunahem, ”Det är klart att vi inte vill 

bygga bort våra hyresgäster”.
60

 Det leder till att bostäderna renoveras till den standard det 

finns betalningsvillighet för. Det innebär även att de boende på orter med lägre 

betalningsvillighet då får mer makt över hur renoveringarna utformas. Kicki Björklund citeras 

”I den här branschen till skillnad från alla andra branscher kan vi tvinga på kunderna sådant 

de inte vill ha, det är ganska unikt. Men vi måste se till vad hyresgästen önskar och kan 

betala. Många är ganska nöjda som det är”.
61

 Enligt Björklund hamnar hyresgästen alltså i ett 

underläge gentemot hyresrättsbolagen där bostadsbolagen kan ”tvinga på” hyresgästerna 

förbättringar. Hyresgästen är då den som i större utsträckning behöver rätta sig efter vad 

bostadsbolagen vill förändra. Detta bekräftas av slutsatserna i Sara Westins forskningsrapport 

samt i Sara Söderqvists uppsats vilka tidigare presenterats, att de boende ofta i stor 

utsträckning måste acceptera en renovering trots att de kan ha invändningar. 

 

4.2 Behovet av renoveringarna 

De bostadsbolag som intervjuas, Uppsalahem, Rikshem och Stena Fastigheter, påpekar som 

tidigare nämnts att syftet med renoveringarna är att det finns ett behov av det. De talar om att 
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bostäderna är nedslitna och att de tekniska systemen hos bostäderna behöver bytas ut på grund 

av att dess livslängd börjar ta slut.
62

 Vidare förklaras att bostäderna är otidsenliga och i behov 

av förändring på grund av annorlunda levnadsvanor idag gentemot då bostäderna byggdes, 

med exempelvis dagens duschvanor vilket bostädernas badrum inte byggdes för.
63

 Det är 

ingen av de andra som intervjuats som bestrider behovet av renoveringarna, utan det finns en 

utbredd enighet över bostädernas renoveringsbehov. Enligt Nils Pers på Stena Fastigheter 

byggdes deras bostäder på Kvarngärdet med en livslängd på 20 år men har nu stått i 50 år.
64

 

Detta illustrerar dessa bostäders renoveringsbehov. Enligt lag måste en byggnad hållas i 

vårdat skick.
65

 Det innebär att om det finns ett renoveringsbehov, måste renovering ske för att 

byggnaden ska hållas i vårdat skick för att inte förfalla. Som tidigare nämnts hävdar SABO att 

renoveringstakten för bostäder byggda under rekordåren, mellan 1961-1975, är för låg och att 

det kommer ta 30 år att renovera dem. Detta visar på omfattningen av renoveringarna samt att 

om bostäderna i dagsläget har ett renoveringsbehov kommer behovet att bli betydligt mycket 

större i framtiden. Det finns även ett starkt argument för renoveringarna ur ett 

energieffektiviseringsperspektiv hos alla tre bostadsbolag. De vill energieffektivisera 

bostäderna betydligt eftersom de förbrukar mycket energi i dagsläget och av den anledningen 

uppstår ett renoveringsbehov.
66

 

Vidare hävdar bostadsbolagen att renoveringarna syftar till att möta dagens krav och 

förväntningar hos deras kunder. Dagens hyresgäster förutsätter att en renoverad bostad ska ha 

den standard bostäderna är avsedda att få.
67

 De förklarar även att det finns en efterfrågan på 

bostäder med modern standard då hyresgästerna hellre väljer en nyrenoverad lägenhet före en 

icke renoverad. Nils Pers, vd för Stena Fastigheter Stockholm, påstår att i de flesta fall väljer 

hyresgästen den lägenhet som har ett kaklat och nytt kök och betalar mer för det.
68

 Liknande 

argumentation kring den valda standarden förs hos de andra bostadsbolagen, där det kan 

tolkas som att det är kundernas efterfrågan på moderna bostäder som styr utformandet av 

renoveringar. Nils Pers förklarar att nya hyresgäster förväntar sig att det ska finnas kakel 

insatt i en nyrenoverad lägenhet när de flyttar in och menar att det tillhör en normal 

standard.
69

 Detta kan innebära att bostadsbolagen ser ett renoveringsbehov i att tillgodose 

deras kunder bättre boenden. 

Enligt SABO är anledningen till renoveringarna framförallt baserat på fyra aspekter. 

Först är det ”tekniska brister”, att de fysiskt sett är i behov av renoveringar av stambyte och 

förändringar för att uppfylla dagens standard. Den andra aspekten är ”skärpta samhällskrav”. 

Dessa krav innebär förändringar i bostäderna för att möta de krav som finns kring hälsoskydd 

samt att hållbarhet bör beaktas i högre utsträckning. Den tredje aspekten är ”sociala faktorer”. 

Med detta menas att vissa områden med hög andel bostäder byggda under rekordåren har 
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många sociala problem med bland annat lägre sysselsättningsgrad än vad andra områden har. 

Miljön i områdena upplevs även som otrygg av många invånare. Den fjärde aspekten är vad 

SABO kallar ”marknadsanpassning, nya kundgrupper”. Detta innebär att många 

miljonprogramsområden har ansetts av många som oattraktiva och det finns en vilja hos flera 

kommuner och bostadsbolag att skapa en mer attraktiv boendemiljö. Ytterligare en anledning 

till renoveringarna är en tillgänglighetsanpassning av bostäderna för en äldre generation.
70

 

Detta visar på att det finns behov av renoveringar ur flera aspekter. 

Forss, som tidigare satt i Uppsalahems styrelse, berättar att de på Uppsalahem var 

medvetna om att dessa renoveringar av miljonprogrammet skulle komma att behövas. Trots 

denna vetskap från Uppsalahem avfärdades det och menade att de skulle hanteras då behovet 

uppstår, istället för att avsätta kapital inför det. En anledning till att de inte avsatte kapital 

redan då berodde på hanteringen av hyresförhandlingarna förklarar Forss. 

Hyresgästföreningen ville inte acceptera en hyreshöjning i syfte att avsätta kapital till framtida 

behov.
71

 SABO bekräftar i sin rapport ”Hem för miljoner” att det inte finns resurser avsatta 

till miljonprogrammets renoveringsbehov.
72

 

 

4.3 Lagar som påverkar renoveringarna 

Till att börja med måste en byggnad enligt lag ”hållas i vårdat skick”.
73

 Det innebär att 

bostadsbolagen är bundna till renoveringar om ett behov uppstår. Vid en renoveringsåtgärd 

måste bostadsbolagen enligt plan- och bygglagen renovera för ”tillgänglighet och 

användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga”.
74

 Vidare säger 

samma lag att det ska vid en renovering genomföras åtgärder för bland annat 

”energihushållning och värmeisolering”, ”skydd mot buller”, ”säkerhet i händelse av brand”, 

”hushållning med vatten och avfall”.
75

 Vid renoveringar genomförs det därmed åtgärder för 

att uppfylla denna lag, vilket samtidigt då höjer bostadens standard. Därmed kan en högre 

hyresnivå sättas i enlighet med bruksvärdesprincipen. Dessutom finns det föreskrivna regler 

kring lägsta godtagbara standard i jordabalken som måste uppfyllas av en fastighetsägare. Det 

krävs ”att huset inte har sådana brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet eller sanitära 

förhållanden som inte skäligen kan godtas”.
76

 Även detta innebär att om det finns ett behov är 

bostadsbolagen skyldiga att vidta åtgärder. 

Den 1 januari 2011 infördes en ny lag om allmännyttiga bostadsbolag. Den nya lagen 

innebar en förändring av hur allmännyttan är tänkt att verka på hyresrättsmarknaden. Fram till 

årsskiftet 2010/2011 innebar ett allmännyttigt bostadsbolag att det bedrevs utan vinstsyfte.
77

 I 

den nya lagen förändrades innebörden av allmännyttan till att drivas enligt affärsmässiga 

principer.
78

 Detta uppkom som en effekt av att Sverige riskerade att fällas av EU-
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kommissionen på grund av en anmälning om att det ansågs missgynna konkurrensen mellan 

de privata och kommunala bostadsbolagen. De privatägda bolagen skulle reglera hyran efter 

allmännyttans nivå. Eftersom denna nivå sattes utan ett vinstintresse ansågs detta missgynna 

konkurrensen.
79

 Om allmännyttan hade valt att verka som ”social housing”, det vill säga med 

bostäder avsatta specifikt till personer som annars har svårt att få ett boende, hade tilläget om 

affärsmässiga principer inte behövts. Detta beror på att bostäder som är ämnade att fungera 

som ”social housing” kan anses som ett undantag till EU:s konkurrensregler.
80

 Istället vill 

regeringen att allmännyttan och hyresrätten som bostadsform ska vara till för alla, oberoende 

av inkomst.
81

 Affärsmässiga principer innebär att ”bolagen agerar för att främja en väl 

fungerande bostadsmarknad utan att snedvrida konkurrensen”.
82

 I propositionen för lagen 

står det att ”En viss vinstmarginal ska inräknas i priset, om inte annat undantagsvis är särskilt 

motiverat. Verksamheten får inte bli beroende av stöd eller korssubventioner”.
83

 Innebörden 

av begreppet har dock blivit omdiskuterat. I Hans Lind & Stellan Lundströms rapport ”Hur ett 

affärsmässigt bostadsföretag agerar” skriver de ”att agera affärsmässigt är att agera som ett 

långsiktigt privat företag skulle agera i motsvarande situation. Denna strävan efter så hög 

långsiktig vinst som möjligt genomsyrar företagets alla beslut[…]”.
84

 Rapporten är skriven på 

initiativ av Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige, som även finansierat den.
85

 

Eftersom rapporten är skriven åt dem vinklas även rapportens resultat till fördel för dem. 

Fastighetsägarna Sverige är en organisation med syfte att sträva efter vad de menar ”en väl 

fungerande fastighetsmarknad” där övervägande andel medlemmar är ägare av 

hyresrättsfastigheter.
86

 Lars-Gunnar Sjöö på Uppsalahem anser att affärsmässiga principer 

innebär att allmännyttan ska drivas som privata bostadsbolag, men mer långsiktigt. Varje 

projekt har ett avkastningskrav vilket innebär att de inte ska gå in i förlustaffärer.
87

 Per 

Claesson på Hyresgästföreningen påpekar att det ska vara en åtskillnad mot affärsmässiga 

grunder. Han menar även att det allmännyttiga syftet allmännyttiga bolag har står över de 

affärsmässiga principerna. De kommunala bostadsbolagen har till skillnad från det privata en 

annan roll. Allmännyttiga bostadsbolag har bland annat ett bostadsförsörjningsansvar och 

därför innebär affärsmässiga principer inte att de ska fungera som andra privata bostadsbolag. 

Detta tillägg om affärsmässiga principer menar Claesson på Hyresgästföreningen att det inte 

har någon praktisk konsekvens, då det i de större kommunernas allmännyttiga bostadsbolag, 

som Uppsalahem, har bedrivits efter affärsmässiga principer redan innan det skrevs in i lagen. 
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Däremot kan det påverka hur många mindre kommuners verksamhet ska bedrivas påpekar 

han.
88

 

Som tidigare nämnts påstår Westin att begreppet affärsmässiga principer kan få en 

omvänd innebörd än vad som är tänkt genom att begreppet tolkas olika hos olika personer. 

Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige, tolkar affärsmässiga principer som att 

allmännyttan ska ha vinstkrav som andra sorters bostadsbolag.
89

 Barbro Engman, ordförande 

för Hyresgästföreningen, menar att Fastighetsägarna misstolkar lagen till att få höja 

hyresnivån utan att bidra till de boende för det. Hon påpekar, precis som Per Claesson, att 

allmännyttan inte ska bedrivas som de privata bolagen som Lennebo hävdar, då hon hänvisar 

till syftet med att ha en specifik lagstiftning kring allmännyttan är att dessa inte är eller ska 

fungera så som övriga bostadsbolag. Vidare menar hon att idén med affärsmässiga principer 

”i stor utsträckning är en anpassning till faktiska förhållanden.”
90

 I och med att allmännyttan 

ska genomföra ekonomiskt lönsamma projekt, innebär det att den nya lagen påverkar hur 

renoveringarna utformas. Beroende på hur begreppet affärsmässighet tolkas påverkar även det 

genomförandet av renoveringarna i olika grad. 

I samband med tillägget om affärsmässiga principer avskaffades även principen att 

allmännyttan ska vara hyresnormerande. Istället beaktas kollektivt framförhandlade hyror i 

likvärdiga bostäder ur både allmännyttan och ur det privata hyresrättsbeståndet.
91

 

Förändringarna i den nya lagen om allmännyttiga bostäder där även likvärdiga 

framförhandlade hyror ska beaktas vid en ny hyressättning kan innebära en förändring av 

hyran påstår Per Claesson. Bruksvärdesprincipen fastställer att hyran inte får vara påtagligt 

avvikande från liknande bostäder. Ordet påtagligt innebär ändå att finns en marginal av högre 

hyra som de får ta ut och fortfarande inte anses som påtagligt avvikande. Denna marginal kan 

dock göra att hyrorna kan ”saxas” upp menar han.
92

 Med nya hyressättingar som kommer av 

ombyggnadsåtgärder påverkar avskaffandet av allmännyttans hyresnormerande roll då till viss 

grad den nya hyresnivån och därmed vilka som i framtiden kommer att ha råd att bo kvar. 

 

4.4 De boendes möjligheter att påverka renoveringarnas utformning och 

lägre hyra 

Inom de bostadsbolag som intervjuats för denna studie, Rikshem, Stena Fastigheter och 

Uppsalahem, har hyresgästerna olika möjligheter vad gäller utformandet av renoveringarna. I 

Rikshems bostäder i Gränby kunde de boende välja mellan två olika nivåer. En nivå som de 

kallar för normal nivå och en lägre nivå. Däremot fanns det en begränsning som Rikshem satt 

till 70 stycken lägenheter med lägre standard. Valet av olika nivåer uppkom enligt Krister 

Karlsson genom renoveringsförhandlingarna och syftar till att få fler att kunna bo kvar genom 
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en lägre hyra än den normala nivån. Generellt sett leder den normala nivån till en 

hyreshöjning på 34 % medan den lägre nivån ger en höjning på 18 % med instegsrabatter i 

båda fallen. Samtidigt som hyresgästerna kan välja mellan två nivåer har de valmöjligheter i 

bostadens utseende så som kakel, golv, köksluckor med mera. Samtidigt påpekas att 

renoveringarna inte genomförs enligt en modell som är applicerbar över alla områden, utan att 

en modell väljs ut för respektive område.
93

 Inom Uppsalahem kan hyresgästerna välja mellan 

3-4 standardpaket. Detta innebär att hyresgästen till viss del kan påverka bostadens ytskikt 

och utseende. Däremot går det inte att välja bort en del renoveringsåtgärder, som insättande 

av kakel, ljudisolering och tilläggsisolering. De olika standardpaketen har ingen skillnad i hur 

hyresnivån blir. Vill de boende göra ytterligare renoveringar får de göra det efter 

renoveringarna. Kunden kan inte välja fritt på grund av det avtal Uppsalahem har med 

entreprenörer. Det är även fråga om kostnader. Renoveringskostnaderna blir betydligt mer 

kostsamt om kunden får välja mer fritt.
94

 Detta bekräftas av Sven-Göran Svensson, chef för 

samhällsfastigheter på Rikshem, som påpekar att individuella önskemål på hur bostaden ska 

renoveras skulle bli avsevärt mer kostsamt än en mer standardiserad renovering.
95

 Om 

bostäderna skulle renoveras med kortsiktiga lösningar och så billigt som möjligt skulle det 

innebära för en normaltvåa en månadshyra på ungefär 100 kr lägre i månaden än efter den 

grad av renovering de gör idag enligt Sjöö på Uppsalahem.
96

 I Stena Fastigheters bostäder på 

Kvarngärdet har de boende kunnat påverka bostadens utseende och om de vill ha öppen 

planlösning mellan kök och vardagsrum. Dessa olika val kan påverka hyran där till exempel 

olika köksluckor kostar olika mycket.
97

 

Det som kostar vid renoveringarna är energisparåtgärderna förklarar Sjöö på 

Uppsalahem. Energisparåtgärderna grundar sig enligt Karlsson på Rikshem, och Pers på Stena 

Fastigheter dels i en nationell målsättning som innebär att de ska minska energiförbrukningen 

med 20 %. Utöver det finns dessutom egna miljörelaterade mål.
98

 Utifrån Uppsalahems 

årsredovisning från 2011 kan man utläsa att de eftersträvar en lägre energiförbrukning vid 

renoveringar än de bestämmelser Boverket har för nyproducerade bostäder.
99

 Detta tyder på 

att även de genomför energisparande åtgärder baserat på delvis krav men även av eget val. I 

samband med renoveringarna i Rikshems bostäder i Gränby och Stena Fastigheters bostäder 

på Kvarngärdet läggs vattenförbrukningskostnaderna över på hyresgästen genom individuella 

mätningar eftersom det påstås sänka förbrukningen.
100

 Detta innebär att hyresgästen kan 

påverka i viss mån dess utgifter genom begränsningar i vattenförbrukningen.  
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Lars-Gunnar Sjöö hävdar att de valt materialen efter att de ska vara hållbara i ytterligare 50 år. 

Han förklarar att den största delen av hyreshöjningarna kommer av det som är ”bakom” 

väggarna, så som energisparåtgärderna och inte i materialval. Han ger ett exempel över 

skillnaden i kostnad för att lägga en plastmatta eller parkettgolv och påstår att det är ungefär 

fem kronor i månaden mer i hyra för ett parkettgolv. Detta beror på att kostnaden för att lägga 

parkettgolv har gått ner på grund av effektivare teknik. De strävar hela tiden med att få ner 

renoveringskostnaderna hävdar han.
101

 Alltså är det svårt att i stort begränsa 

renoveringskostnaderna, eftersom det ofta sker som en effekt av vad som anses som 

nödvändiga åtgärder.  

Cecilia Forss, kommunalråd i Uppsala, anser att bostadsbolagen ska ta hänsyn till de 

boende. Om renoveringarna sker till en sådan grad att de boende inte har råd att bo kvar, bör 

de få ha inflytande om de bott länge i bostaden eller avser bo kvar länge menar hon. 

Bostadsbolaget har ett ansvar gentemot sina hyresgäster anser hon. Enstaka hyresgäster som 

motsätter sig renoveringarna ska dock inte få sätta stopp för renoveringarna och på så sätt 

bidra till kapitalförstöring. Forss skulle vilja att det finns en valfrihet vad gäller standard, men 

förstår att det blir lägre kostnader för bostadsbolagen att renovera efter liknande standard i 

flera bostäder.
102

 

 

4.5 Ekonomiska motiv till renoveringarna 

Sara Westin skriver i sin studie om en renovering i Stockholm där det stod i ”Förslag till 

underhållsplan för Svenska Bostäder med tillhörande finansstrategi” om ekonomiska motiv i 

form av ökade intäkter genom renoveringarna. (Westins citering) 

 

Viktigt att åtgärderna sätts samman ur ett helhetsperspektiv för att på så sätt 

öka möjligheten till ökade intäkter i form av hyreshöjningar. Utgångspunkten 

ska vara affärsmässighet i alla åtgärder som vidtas […] Åtgärderna ska 

prioriteras och där lönsamhet är ett exempel på hög prioritet men där även 

andra åtgärder som t.ex. miljö, trygghet och säkerhet är viktiga områden.
103

 

 

Som framgår i citatet ovan var motiveringen till renoveringarna hos detta bostadsbolag 

ekonomiska motiv i form av ökade möjligheter till ökade intäkter. Liknande resonemang med 

ekonomiska motiv skulle kunna tydas i en nyhetsartikel om Rikshems renoveringar i Gränby: 

 

Hur stora de faktiska kostnaderna för renoveringsprojektet i Gränby som 

Rikshem beräknas få, vägrade Tony Bjuhr, förvaltare för Rikshems 

bostadsområden i Uppsala, svara på. Han och Kenneth Toreberg hänvisade i 

stället båda två till bruksvärdesprincipen när det gäller de hyror bolaget vill ta 

ut i området efter renoveringen.
104
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Genom deras hänvisning till bruksvärdesprincipen som lagmässigt rättfärdigar den nya 

hyresnivån ger det en misstanke om att inte vilja ge ut information för en granskning av 

hyreshöjningarnas rimlighet. 

Vidare visar valmöjligheterna för hyresgästerna vid renoveringarna på ett ekonomiskt 

motiv hos bostadsbolagen. De begränsade valmöjligheterna innebär mer standardiserade 

renoveringar, vilket i sin tur skapar mer kostnadseffektiva renoveringar. De så kallade 

helhetsingreppen kan innebära lägre kostnader för renoveringarna. Helhetsingrepp innebär 

effektiva renoveringar med flera ingrepp som görs samtidigt. Det är utifrån detta som många 

renoveringar genomförs. Nils Pers på Stena Fastigheter förklarar att om det finns ett behov till 

ytterligare renoveringar är det mer kostnadseffektivt att genomföra allt på en gång. Han 

förklarar även att det är mer kostnadseffektivt att renovera mer standardiserat där hela 

området renoveras under samma period istället för en lägenhet i taget.
105

 Fastighetsägaren vill 

ha en täckning för sina utgifter och givetvis en vinst förklarar Claesson på 

Hyresgästföreningen. Kostnaden för bostadsbolagen att renovera exempelvis befintliga 

köksskåp i jämförelse med att byta ut dessa till nya är inte så stor och därför sätter 

bostadsbolagen in nya istället berättar Claesson. Det blir även mer lönsamt att sätta in nytt 

eftersom högre hyra får tas ut baserat på ett högre bruksvärde.
106

 På så sätt kan valen av 

material göras enligt Claesson med ett vinstgivande intresse. Claesson påpekar även att det 

har funnits fall där bostadsbolagen vid vanligt underhåll efter 20 år även genomfört 

standardförhöjande åtgärder för att på så sätt medvetet ta ut en högre hyra.
107

 

Vid renoveringar i Stena Fastigheters bestånd på Kvarngärdet i Uppsala är målsättningen 

att minska energiåtgången från 160 kilowatt per kvadratmeter till under 100 kilowatt per 

kvadratmeter. Genom energieffektivisering minskar de utgifter som Stena Fastigheter har och 

leder på så sätt till en avkastning för bostadsbolaget. Eftersom 20 graders uppvärmning ingår i 

bostadshyran är det en avgift som Stena Fastigheter står för.
108

 Genom att bland annat isolera 

och på så sätt energieffektivisera kan de dra ner på de uppvärmningsutgifter som Stena 

Fastigheter har. Energieffektivisering är ett mål som även de andra bostadsbolagen, 

Uppsalahem och Rikshem, strävar efter vid renoveringarna.
109

 Rikshem och Stena Fastigheter 

överlåter även de vattenförbrukningskostnaderna bolaget har till hyresgästerna vid 

renoveringarna.
110

 I Josefin Thoresson & Wiktoria Glads undersökning om 

energieffektivisering hos olika typer av fastighetsbolag, påvisade de att samtliga bolag i deras 

fallstudie hade ekonomiska incitament för att spara energi. Lägre energiförbrukning sänker 

utgifterna bostadsbolagen har och på så sätt sparades pengar.
111

 Genom att bedriva miljö- och 

energiarbete hos de undersökta allmännyttiga bostadsbolagen anses det kunna bidra till att 

skapa en attraktivitet hos lägre ansedda bostadsområden skriver de. Miljö- och energiarbetet 
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anses kunna leda till att dessa bostadsområden ska kunna konkurrera med övriga stadens 

områden om boenden.
112

 

Genom affärsmässiga principer som allmännyttan bedrivs efter, ska Uppsalahem ha 

avkastning på det som genomförs, vilket innebär att de inte ska gå med förlust. Dock vill Sjöö 

framhäva att det är en långsiktig vinst det handlar om.
113

 Även Karlsson på Rikshem och Pers 

på Stena Fastigheter talade om att det måste finnas en lönsamhet vid renoveringarna.
114

 

Däremot påpekade Karlsson att det inte innebär några större vinster.
115

 Om det vid 

renoveringarna finns en omfattande strävan efter ekonomiska motiv med ökade intäkter 

genom höjda hyrorna, kan de höjda hyrorna generera en gentrifieringsprocess. Om 

låginkomsttagare flyttar till följd av att de inte har råd med den nya högre hyran och mer 

kapitalstarka hyresgäster flyttar in är det en gentrifiering. 

 

4.6 Renoveringarna utifrån ett gentrifieringsperspektiv 

Eftersom renoveringarna av rekordårens bostäder är ett pågående projekt är det inte möjligt att 

fastställa om det är en gentrifieringsprocess eller inte. Tom Slater poängterar att omflyttning 

är avgörande för en förståelse av gentrifiering.
116

 Det krävs då statistiska beräkningar över 

personers inkomster och boende för att på så sätt se om det skett omflyttningar av 

låginkomsttagare i ett område till förmån för medelklasspersoner. Det krävs även att sådana 

beräkningar genomförs över längre tid, vilket inte är möjligt då de flesta renoveringar 

antingen är nyligen genomförda, pågår eller ska genomföras. Även se på det under en längre 

tid kan vara svårt. Atkinson menar att det är svårt att mäta omflyttningar och ”ersättare” för 

de som omflyttats och har kallat det för att mäta det osynliga.
117

 I och med att det på vissa håll 

även erbjuds stegvisa hyreshöjningar kan det på så sätt dröja en längre tid efter 

renoveringarna innan hyresgäster flyttar till följd av att de inte möjlighet att betala hyran. Av 

den orsaken att renoveringarna av rekordårsbostäderna inte utförts i så stor omfattning är det 

lämpligare att undersöka tendenser till gentrifiering. 

För att avgöra om det finns gentrifieringstendenser vid renoveringarna beror det på vilket 

perspektiv på gentrifiering som används. Eftersom dessa renoveringar sker av bostadsbolagen 

kan det inte innebära en gentrifieringsprocess enligt den klassiska definitionen som Ruth 

Glass myntade. Den innebär att det är medelklasspersoner som flyttar in i 

arbetarklassbostäderna och renoverar. Används istället den bredare definitionen som Eric 

Clark använder på gentrifiering kan hyresrättsrenoveringarna ändå studeras utifrån ett 

gentrifieringsperspektiv. Clark hävdar som sagt att det är oviktigt hur eller var processen sker. 

Så länge det sker en förändring av användare till högre socioekonomisk status och en 

förändring i den fysiska miljön, alltså renoveringar, anser han det vara gentrifiering. 

Om de hyreshöjningar som renoveringarna ger, leder till att flera av de boende inte har 

råd att bo kvar, innebär det att kapitalstarkare hyresgäster kan flytta in. Skapas denna 
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omflyttning innebär det en förändring av områdets användare, till att få högre socioekonomisk 

status.  

Renoveringarna av rekordårens hyresrätter i Uppsala skulle kunna betraktas utifrån Neil 

Smiths teori om ”the rent-gap”. Den bostadsbrist som råder i Uppsala leder till att 

renoveringarna blir möjliga eftersom det finns en betalningsvillighet till det renoveringarna 

leder till. Eftersom det finns en betalningsvillighet till det och bruksvärdesprincipen tillåter 

högre hyror vid högre standard, finns det en potentiell högre hyra än den aktuella hyresnivån. 

Som sagt är det denna skillnad som är essentiell för att gentrifiering ska uppstå menar Smith.  

Som tidigare nämnts så hävdar Adam Millard-Ball att standard inte är en orsak till 

gentrifiering i Stockholm. Detta beror på att det finns en nästan enhetlig hög standard samt 

hyresgästens lagliga rätt att kräva en minimumstandard. Därmed finns inga bevis för att 

standardförbättring måste ske för att generera en gentrifieringsprocess menar han. Vidare 

anser han att med beaktande av ”the rent-gap” teorin att det inte är troligt att uteblivna 

investeringar är en barriär för personer med högre socioekonomisk status att flytta in i 

området. Däremot kan renoveringarna fungera som en förstärkande gentrifieringsfaktor 

genom att de som inte har råd med den nya hyresnivån flyttar och de med högre inkomster 

som har råd flyttar in. Som tidigare nämnts så menar Neil Smith även att gentrifiering inte 

sker automatiskt i det området med störst gap eftersom det kan finnas rädsla och rasism inför 

området som hämmar processen. Om det är som Millard-Ball hävdar att gentrifiering uppstår 

genom sociala processer snarare än fysiska processer, kan det som Neil Smith påpekar, finnas 

områden vars potentiella nivå är högre än det aktuella, som inte gentrifieras på grund av 

områdets anseende. Den lagliga rätten till en minimum standard som Millard-Ball påpekar 

skiljer sig ändå från den standard som renoveringarna ger. Den standard som räknas som 

minimun gäller som belystes tidigare i uppsatsen att det är en tillgång till varm och kallvatten, 

kyl, dusch och liknande. Som bostadsbolagen hävdar är den standard som renoveringarna 

syftar till, den standard som efterfrågas av kunderna. Nils Pers påstår som sagt att de flesta 

hyresgästerna väljer en lägenhet med kakel och nytt kök än en utan och betalar mer för det. 

Om det är kunderna som efterfrågar standarden och det finns en betalningsvillighet för det, 

kan det ändå vara en barriär med lägre standard för personer med socioekonomisk högre 

status att flytta in i vissa områden. 

Lars-Gunnar Sjöö på Uppsalahem och Nils Pers på Stena Fastigheter berättade att de inte 

direkt renoverar för de nuvarande hyresgästerna utan även för kommande hyresgäster.
118

  

Att renoveringarna genomförs för kommande hyresgäster kan tolkas som att de önskar 

nya hyresgäster, som kan betala för sig, vilket blir en gentrifiering. Det går då emot Stena 

koncernens, i vilken Stena Fastigheter går under, värderingar där de skriver som första punkt, 

”Behålla kunderna”. De skriver att ”värderingarna utgör byggstenarna som ligger till grund 

för all verksamhet inom Stena”.
119

 Istället för de att renovera för kommande hyresgäster borde 

de då alltså renovera för den nuvarande hyresgästen. 

Som tidigare nämnts så anser Slater att omflyttning av boende är avgörande för en 

förståelse av gentrifiering. Av den orsaken ställdes frågan hur många som beräknas bo kvar 
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efter renoveringarna till bostadsbolagen. Nils Pers, Stena Fastigheter, uppskattar att i den sista 

etappen av Kvarngärdets renoveringar är det ungefär 35 % som flyttar tillbaka till samma 

lägenhet. Därutöver uppskattas att 40 % flyttar till en annan renoverad lägenhet, 10 % flyttar 

från Stena Fastigheters bestånd och resterande flyttar till andra lägenheter i deras bestånd.
120

 

Lars-Gunnar Sjöö förklarar att det är 80 % återflytt vid renoveringarna.
121

 Krister Karlsson 

förklarar att de inte gör beräkningar på hur många som kommer att bo kvar efter 

renoveringarna, utan hoppas att alla kommer kunna bo kvar.
122

 Baserat på dessa uppgifter 

visar det att det finns en tendens till gentrifiering. Däremot finns det ingen information i dessa 

uppskattningar vilken socioekonomisk status personerna tillhör, inte heller av vilken 

anledning de flyttar. 

Inom valmöjligheterna för de boende vid renoveringarna finns även där vissa tendenser 

till gentrifiering. Som Westin konstaterar påverkar de begränsade valmöjligheterna att 

påverka graden åtgärder som berör hyran även möjligheterna för hyresgästen att bo kvar. Det 

kan också vara så att de begränsade valen som syftar till lägre renoveringskostnader 

motverkar en gentrifiering om bostadsbolagen väljer att sätta en lägre hyra till följd av lägre 

kostnader för dem. 

Per Claesson på Hyresgästföreningen anser att renoveringarna innebär en 

gentrifieringsprocess. Han förklarar att genom utförsäljning av många hyresrätter bidrog det 

till att många var tvungna att flytta ifrån sin bostad eftersom de inte hade råd att köpa den. 

Renoveringarna påverkar på samma sätt, att de som inte har råd med hyreshöjningar måste 

flytta till andra områden med lägre hyror. Vidare påstår han att processen är medveten 

eftersom de renoverade bostäderna tidigare är byggda inom allmännyttan. Dessa bostäder har 

sedan sålts till andra bolag för att bland annat finansiera byggandet av nya allmännyttiga 

bostäder. Allmännyttan har heller inte haft råd att renovera alla dessa bostäder och då valt att 

lägga över ansvaret för renovering hos andra. Detta bidrar även till att renoveringarna har 

dröjt och därmed blir renoveringarna mer omfattande. Hyresrättsbolagen säger inte direkt för 

vem de bygger för men eftersom många inte kommer att ha råd att bo kvar så innebär det att 

det inte är för nuvarande hyresgäster som de bygger påpekar Claesson. Ett problem med att all 

renovering i bostäderna sker på en gång är att hyreshöjningen kommer på en gång förklarar 

han.
123

 Om hyreshöjningen kommer på en gång kan det leda till en större direkt omflyttning 

än om det sker en trappvisa hyreshöjningar. 

 

 

6. SLUTDISKUSSION 
 

Enligt SABO är anledningen till renoveringarna baserad på fyra aspekter. Dessa är ”tekniska 

brister”, ”skärpta samhällskrav”, ”sociala faktorer”, samt ”marknadsanpassning, nya 

kundgrupper”.
 124

 Renoveringarna som sker i de bostadsbolag som studien undersökt kan 

sättas in i tre av dessa aspekter. Dessa är ”tekniska brister”, ”skärpta samhällskrav” samt 
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”marknadsanpassning, nya kundgrupper”. Bostäderna är i fysiskt behov av att renoveras 

vilket innebär att ”tekniska brister” är en anledning till renoveringar. Vidare gör 

bostadsbolagens strävan efter att uppfylla de krav som ställs vad gäller bland annat 

energieffektivisering att renoveringarna går under aspekten ”skärpta samhällskrav”. Den 

tredje aspekten ”marknadsanpassning, nya kundgrupper” är även det en del av 

renoveringarna hos studiens bostadsbolag. Det sker en tillgänglighetsanpassning i bostäderna 

vilket gör att de blir mer lämpade för bland annat en äldre generation och därmed nya 

kundgrupper. Den fjärde aspekten ”sociala faktorer” går inte att utläsa som en anledning hos 

bostadsbolagen i sig. Detta skulle då innebära att renoveringarna syftar till exempelvis 

minskad segregation. Detta har inte varit en uttalad anledning till renoveringarna hos de 

bostadsbolag jag intervjuat. Dessutom om det sker en gentrifiering i de renoverade områdena 

skulle detta sannolikt istället förstärka en ekonomisk segregation. 

Enligt bostadsbolagen sker ombyggnad främst för att den tekniska livslängden börjar ta 

slut.
125

 Vidare finns det lagar som påverkar utförandet av renoveringarna. Det främsta 

exemplet är energieffektiviserande åtgärder. Sjöö hävdar att det är åtgärder som dessa som 

främst driver upp renoveringskostnaderna.
126

 När det gäller energieffektiviseringen genomförs 

det både baserat på krav men även egna åtaganden från bostadsbolagens sida.
127

 Uppsalahem 

gick till exempel ytterligare vidare i energieffektiviseringar än de bestämmelser Boverket 

har.
128

 I samband med att de åtar sig ytterligare energieffektiviseringar än vad kraven säger, 

tillkommer det även ytterligare högre renoveringskostnader. Samtidigt som det är svårt att 

säga emot energieffektiviseringar så ger det även högre renoveringskostnader. Dock kan egna 

åtaganden även vara i förebyggande syfte mot sannolika framtida strängare krav på 

energieffektiviseringar. Samtidigt kan det vara lätt att genom energieffektiviseringar dölja ett 

sätt för bostadsbolagen att öka dess vinster. På så sätt kan det vara ett ekonomiskt motiv till 

renoveringarna vilket Thoresson & Glad påvisade i deras studie att miljö- och energiarbete 

var.
129

 I samband med energieffektiviseringar minskas bolagets utgifter, samtidigt som det blir 

en allmänt accepterad åtgärd eftersom det även genomförs med miljömässig hållbarhet i 

åtanke. Samma effekt ger bostadsbolagens överförande av vattenförbrukningskostnaderna på 

hyresgästen i samband med renoveringarna, eftersom det påstås sänka förbrukningen. 

Dessutom kan mer miljömässigt hållbara bostäder som Thoresson & Glad påpekar skapa 

attraktivitet i områden, vilket även ger ytterligare fördelar för bostadsbolagen.
130

 Även andra 

lagar som till exempel tillgänglighetsanpassning påverkar renoveringarnas utformning. Det är 

många lagar som dessa som kommit till i gott syfte men som dock skapar kostnader vid 

renoveringarna. 
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Vidare hävdar bostadsbolagen att det är hyresgästerna som efterfrågar standarden och därför 

renoveras bostäderna till den efterfrågade standarden.
131

 Dock tror jag att det finns en risk att 

bostadsbolagen väljer att se på vad de kapitalstarka hyresgästerna vill ha. Det finns alltid 

hyresgäster som inte efterfrågar högre standard, eftersom det leder till högre hyra. Dessa tas 

inte alltid i åtanke vid renoveringarna vilket hyresgästernas valmöjligheter vid renoveringar 

kan peka på. Om många kunder som bostadsbolagen säger efterfrågar standarden och att det i 

sin tur leder till högre hyresintäkter är det inte så svårt att förstå varför dessa renoveringar 

genomförs. Valmöjligheterna för hyresgästen ser olika ut hos de olika bostadsbolagen. Hos 

Stena Fastigheter och Rikshem kan de i viss mån påverka utformning och hyresnivån. 

Uppsalahem däremot kan hyresgästen inte påverka hyresnivån men i viss mån utformningen. 

Rikshems två nivåer av renoveringar med olika hyreshöjningar på ungefär 18 % och 34 % ger 

hyresgästen möjlighet att påverka hyresnivån i relativt stor utsträckning.
132

 Begränsningen de 

har på 70 stycken lägenheter med den lägre nivån ger dock en misstanke om att de inte vill att 

hyresgästen ska välja den lägre nivån. Man kan då fråga sig för vem är renoveringarna? Det 

kan även kopplas till det jag sa tidigare att jag tror att de väljer att se på vad kapitalstarka 

hyresgäster önskar. 

I samband med bostadsbrist och på så sätt en hög efterfrågan finns det en risk att 

bostäderna renoveras endast efter de som kan och vill betala för det. Till slut blir det 

renoverade hyresrätter endast tillgängliga till personer med högre socioekonomisk status. Det 

är av den anledningen viktigt att det renoveras både med hög standard och lägre standard för 

att på så sätt ge olika hyresnivåer. Olika hyresnivåer ger en större möjlighet för hyresgäster att 

ha råd med hyreshöjningarna. Samtidigt som de mer standardiserade renoveringarna minskar 

de boendes möjligheter till att påverka hyreshöjningarna skulle det även kunna hjälpa 

hyresgästerna. Detta på grund av att de standardiserade åtgärderna är tänkt att få ner 

renoveringskostnaderna. Frågan är då om det har någon effekt på en hyra om 

renoveringskostnaderna begränsades? Bruksvärdesprincipen tar hänsyn till vad som anses 

som skälig hyra i en likvärdig bostad
133

, inte om hyreshöjningen mot renoveringskostnaderna 

är rimlig. Dock kan bostadsbolagen välja att sätta en lägre hyresnivå som till exempel 

upptrappning av hyran. Därmed ger de lägre kostnaderna i första hand ekonomiska fördelar 

för bostadsbolaget.  

Bostadsbolagen hävdar att de försöker hålla renoveringskostnaderna nere. Sjöö menar att 

kostnaderna vid renoveringarna är det som genomförs ”bakom” väggarna, som 

energieffektivisering som de mer eller mindre är tvingade att åtgärda. Förändringar i det yttre 

i en bostad ger inte så stora skillnader i hyra. Som Sjöö påstod ger en minimal renovering med 

kortsiktighet 100 kronor lägre i hyra.
134

 Det är 1.200 kronor på ett år vilket kan vara ett 

betydande belopp för vissa hyresgäster. Dock har jag en förståelse för att det väljs bättre 
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material som parkettgolv istället för plastmatta om skillnaden är fem kronor i månaden. 

Eftersom det bidrar till att fler anser boendet attraktivt för en låg summa har jag en förståelse 

för att sådana aspekter väger över. Dock kan det bli många småkostnader och det kan vara 

svårt att dra gränsen för vad som är nödvändigt och inte. 

Det tycks också finnas ekonomiska motiv i form av besparingar hos bostadsbolagen vid 

renoveringarna. Dels det som tidigare nämnts med energieffektiviseringsåtgärderna. Detta 

sänker de kostnader bostadsbolagen har i form av uppvärmning av bostäderna. Eftersom det 

till exempel ingår 20 graders värme i hyran hos Stena Fastigheter så är det en kostnad som de 

står för och kan göra besparingar av.
135

 Ekonomiska motiv i renoveringarna finns även i och 

med att alla bostadsbolag har avkastningskrav i de projekt de går in i. Krister Karlsson på 

Rikshem påpekade dock att avkastningskravet inte innebär några större vinster.
136

 Även om 

en renovering av en bostad ger en liten avkastning kan det ändå bli betydande vinster vid 

renoveringar av ett så stort antal bostäder som rekordårsbostäderna innebär. 

Det som skiljer allmännyttiga bostadsbolag mot privata bostadsbolag är 

avkastningskravet de har. Allmännyttan är tänkt genom tillägget om affärsmässiga principer 

ha en mer långsiktig vinst än de privata. Dock beror även skillnaden i hur de allmännyttiga 

bostadsbolagen väljer att tolka lagen i hur stor vinst de ska få göra. En annan skillnad är att 

Uppsalahem är det enda av de bostadsbolag som undersöktes där hyresgästen inte kan påverka 

hyran, varken högre eller lägre. 

Nils Pers och Lars-Gunnar Sjöös uttalande om att de även renoverar för framtida 

hyresgäster
137

 leder till frågan för vem är renoveringarna för? Det kan tolkas som att de vill ha 

nya hyresgäster eftersom de renoverar för någon annan än den nuvarande hyresgästen. Per 

Claesson påpekar att eftersom många inte har råd att bo kvar är det inte för de nuvarande 

hyresgästerna de renoverar. Krister Karlssons uttalande sig om att de inte beräknar hur många 

som uppskattas bo kvar eftersom de hoppas att alla ska bo kvar.
138

 Utifrån uttalandet 

tillsammans med de olika valmöjligheterna hyresgästerna har vid renoveringarna, även med 

begränsat antal, kan visa på att Rikshem renoverar utifrån de nuvarande hyresgästerna. Om 

det sker renoveringar utifrån målet att de nuvarande hyresgästerna ska kunna bo kvar blir 

gentrifieringstendenserna färre. 

Efter renoveringarna sätts hyresnivån efter bruksvärdesprincipen. Därmed anses de nya 

hyresnivåerna som ”skäliga” och på så sätt lagmässigt satta. Problemet är den kraftiga 

ökningen av hyran som dessa renoveringar ger. Eftersom bruksvärdet ser till skälig hyra för 

likvärdig bostad och inte tar hänsyn till renoveringskostnaderna kan hyreshöjningen mer 

påtaglig för hyresgästerna om standardförbättringen blir markant. Det är dessa kraftiga 

hyreshöjningar som kan skapa en omflyttning av låginkomsttagare och därmed gentrifiering. 

Först och främst går det inte att säga att det är en gentrifiering enligt Ruth Glass 

definition
139

 eftersom det inte är privat personer som utför renoveringarna utan bostadsbolag. 
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Om man istället använder Eric Clarks definition blir gentrifiering möjlig då han anser en 

förändring av områdets användare till högre socioekonomisk status och en förändring av den 

fysiska miljön som gentrifiering.
140

 

Neil Smiths teori om vad som ger upphov till gentrifiering, ”the rent gap”-teorin
141

, kan 

appliceras på dessa bostadsbolags renoveringar. Efterfrågan på bostäder samt efterfrågan på 

den standard renoveringarna ger innebär att det finns en potentiell högre avkastning. Den 

potentiella avkastningen blir den hyra efter renoveringarna som bruksvärdesprincipen anser 

som ”skälig” samt det hyresgäster är villiga att betala för. I och med denna skillnad menar 

Smith att det kan ge upphov till gentrifiering. Det blir då lönsamt för bostadsbolagen med 

renoveringarna och de högre hyrorna kan samtidigt leda till omflyttning av tidigare 

hyresgäster. 

Det är svårt att säga om renoveringarna innebär en gentrifieringsprocess. Som Tom Slater 

påstår är omflyttning avgörande för en förståelse av gentrifiering.
142

 Det är därför svårt att 

undersöka eftersom en renoveringsprocess då måste ses över tid och renoveringarna har ännu 

inte genomförts i en större omfattning. Dock finns det tendenser som tyder på att det är en 

gentrifieringsprocess. Uppsalahem förklarar att de har 80 % återflytt av de renoverade 

bostäderna. Stena Fastigheter uppskattar att det är 35 % som flyttar tillbaka till samma 

lägenhet och 40 % till en annan renoverad lägenhet, 10 % flyttar från Stena Fastigheters 

bestånd och resterande till andra Stena Fastigheters bostäder. Detta innebär att 65 % inte 

flyttar till samma bostad som innan renoveringarna hos Stena Fastigheter samt 20 % som inte 

flyttar tillbaka hos Uppsalahem.
143

 Denna omflyttning kan antyda på en gentrifiering. Dock 

säger statistiken ingenting om vilka som flyttar, vad som är anledningen till flytt, vart de 

flyttar samt vilka som flyttar in istället. Om de flyttar inom samma bostadsområde så är det 

inte en gentrifieringsprocess. För att det ska innebära en gentrifiering är det ett områdes 

arbetarklass som måste ”bytas ut” mot personer med högre socioekonomisk bakgrund. Med 

stor sannolikhet är dock de flesta personerna som flyttar ur arbetarklassen för att de inte har 

råd med den nya högre hyran. 

För vidare studier vore det intressant med en kvantitativ studie över om det sker en 

omflyttning efter dessa renoveringar. Att utifrån statistiska beräkningar se om det skett en 

förändring och om så är fallet, undersöka frågorna hur förändringarna sett ut, vilka som har 

flyttat och vilka som flyttat in istället. Detta skulle kunna följas upp med en kvalitativ studie 

där intervjuer genomförs med de som bor kvar och de som flyttat för att undersöka 

anledningen till att de bor kvar eller varför de flyttat. 
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