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Idag tillämpas den s.k. bruksvärdeshyran som har sin grund i att lägenhetens standard avgör 

hyran. Företagets produktionskostnader ska ej tas i beaktande vid ett bruksvärdessystem. Det 

medför både för- och nackdelar för hyresgästen. Om företagets kostnader överstiger 

värderingen av de standardhöjande åtgärderna kan detta inte åläggas hyresgästerna samtidigt 

som hyresgästerna ej ålägger en hyresrabatt när åtgärderna kan avses avbetalad. De 

standardhöjande åtgärderna i samband med upprustningar av dagens bostadsbestånd är inte 

kopplade till någon kostnad. Den nya hyran framförhandlas av Hyresgästföreningen och 

fastighetsägaren och hyran bedöms utifrån den nya standarden enligt upprustningsperiod och 

läge utifrån normerande medelhyror, enligt studier av Hyresgästföreningens egen rapport 

gällande hyresstrukturen i Stockholm samt enskilda avtal.  

 

Utifrån diskuterade modeller och förslag i rapport och debatt, behandlar författaren tre av 

dessa genom jämförbara exempel. Med utgångspunkt i en grundmodell som förenklat 

förklarar hyressättningen idag vid renovering presenteras tre alternativa modeller; ROT-

avdrag för hyresrätten, successiva extrahöjningar vid ökade byggkostnader samt samrådskrav 

med hyresgästerna inför renoveringen. Två av modellerna beräknas utifrån en mer 

kostnadsbaserad hyressättning för standarduppehållande åtgärder inklusive 

badrumsrenovering, vilken kan implementeras i hyressättningssystemet i kombination med 

den tredje modellen som avser samrådskrav med hyresgästerna inför en upprustning.   

 

Författaren har under rapportens skrivande upptäckt att det hyresskydd som sägs finnas idag 

är starkt begränsat. Författaren anser efter rapportens skrivande att dagens 

hyressättningssystem är inkonsekvent med en återhållsam årlig hyresjustering vilket gör att 

fastighetsägarens enda möjlighet till en ökad omsättning står i proportion till ombyggnad 

(eller försäljning), varvid dessa har möjlighet att utnyttjas.  
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Abstract  
  

Title: Big restorations and their connection to inner renovation 
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Ever since the 1940s Sweden has had rent control for their residential properties. The rent is 

not to be decided by the market but by a so called use value system. This means that rent 

should be determined by the standard and modernity of the apartment. The system comes with 

both benefits as well as disadvantages. A use value system should not take regards to a real 

estate companies funding meaning that if the cost in the end is higher than predicted the 

tenant will not be affected.  On the other hand the tenant cannot claim a lower rent when the 

renovation is repaid. Value-adding renovations are therefore not connected to any cost. The 

rent is instead decided by negotiations between a local union of tenants and the landlord. The 

rent should be decided due to the standard of the apartment and the property, as well as the 

location and communications. 

 

The rent and the rent control, especially in Stockholm are frequently discussed in media and 

politics. This rapport presents three suggestions for a more reliable rent system that have been 

up for discussion; renovation discount for housing properties, periodic rent increase due to 

higher production costs and requirements for consultation with tenants due to inner 

renovations. The first two models can be implemented in today’s system together with the 

third model. 

 

The protection of the tenants’ rights is highly restricted when it comes to big restorations. The 

authors conclusion is that the rent system today is inconsistent with a restrained yearly rent 

adjustment, which makes a big inner restoration the landlords only option to an increased 

profit. Therefore can these renovations be used in purpose to increase rent. 
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1. Inledning 
 
I detta inledande kapitel förklaras kort bakgrunden till rapporten. Här redogörs även för 

rapportens avgränsning och syfte såväl som rapportens metod och disposition. 

1.1. Bakgrund	
 
En majoritet av Sveriges bostandsbestånd är byggt mellan 1940-1970 och det är hög tid för 

dessa att genomgå omfattande renoveringar i form av totalupprustningar och stambyten. De 

flesta bostäder som är byggda under 40- och 50-talet har redan genomgått stambyte eller är 

aktuella för ingreppet idag. Totalupprustningar av miljonprogrammen har precis påbörjats 

eller börjat projekteras.  

 

Samtidigt har såväl hyresmarknaden och byggkostnaderna förändrats markant sedan 1970-

talet. Bostadsmarknaden i Stockholm idag möts av en helt annan efterfrågan, och genom 

hyresregleringen ligger hyresnivåerna för äldre bestånd långt under dagens marknadsnivå. 

Även en förändring avseende underhållsansvar har skett, likväl som en modernisering av 

hyressättningssystemet eller mer exakt bruksvärdeshyran. Det bidrar idag till en komplex 

problematik avseende hyressättning i samband med renoveringar.  

 

Vid stambyten idag sker en bruksvärdesprövning som gör att hyror kan fördubblas eftersom 

fastighetsägare väljer att genomföra totalupprustningar i samband med ett sådant omfattande 

ingrepp som ett stambyte innebär. En fastighetsägare behöver ingen tillåtelse enligt lag för att 

genomföra ett stambyte och de standardhöjande åtgärderna som följer i samband med ett 

sådant ingrepp är idag praxis hos Hyresnämnden att godkänna. I och med det faller hela 

bruksvärdessystemet som skydd för hyresgästen då fastighetsägare upprustar lägenheter i 

syfte att höja hyran till en mer marknadsmässig nivå.  

 

Den tidigare allmänna uppfattningen vid hyresförhandlingar gällande stambyten och stora 

omfattande renoveringar har varit att enbart underhållsåtgärder (ej standardhöjande åtgärder) 

inte utgör underlag för hyreshöjningar. Det har alltså ålagts företagen att räkna in 

underhållsåtgärder som uppehåller aktuell standard i fastigheten i deras kostnadskalkyler och 

som utgör den grundläggande hyran. I övrigt förhandlas hyran årligen fram kollektivt mellan 
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fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. I genomsnitt ligger den årliga hyreshöjningen idag 

i Stockholm mellan 1-3% och är oftast högre i äldre fastigheter i innerstaden och lägre i 

dyrare nyproduktioner1. 

 

Bostadsmarknaden idag ser dock inte likadan ut som för 40 år sedan och detta är extra tydligt 

i Stockholm. Pågrund av hyresregleringen i Stockholm ligger idag många hyror under dagens 

marknadsnivå, främst i innerstaden, och byggkostnaderna har ökat i högre takt än 

konsumentprisindex2. Dessa faktorer har lett till stora skillnader i hyresnivåer mellan 

nyproduktioner och äldre hyresrätter. Nyproduktioner kan även undantas från 

bruksvärdesprincipen som är grunden till hyressättningssystemet i Sverige under ett stort antal 

år. 

1.2. Avgränsning	och	syfte	
 

Rapporten har valt att fokusera på stambyten (standarduppehållande åtgärder) med 

badrumsrenovering i kombination med övrig invändig renovering (standardhöjande åtgärder). 

Detta på grund av att stambyten är en sådan omfattande och dyr åtgärd som med dagens 

förutsättningar är svår att räkna hem utan en hyreshöjning. De standardhöjande åtgärderna har 

därmed blivit en naturlig del i samband med ett stambyte.  

 

Rapporten begränsas till att omfatta hyresbostadsfastigheter i Stockholm. Detta med 

anledning av Stockholms aktuella bostadsmarknad med hög efterfrågan på bostäder, vilket ger 

fastighetsägare större incitament att utföra förbättrande åtgärder i samband med stambyten i 

syfte att höja hyran. 

 

Rapportens främsta syfte är att skapa debatt kring dagens hyressättningssystem och 

lagstiftning. Modellerna i rapporten är inte att ses som en lösning på dagens problem utan som 

diskussionsunderlag för en mer långsiktigt hållbar hyressättning. 

 

1.3. Metod	och	disposition	
 

                                                 
1 Se tabell 1 under 3.2. Årliga förhandlingar. 
2 Se bilaga 1 – KPI och BPI 1968-2011. 
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Rapporten inleds med en redogörelse av hyreslagen (12 kap. Jordabalken) i kapitel 2. Här 

beskrivs de paragrafer som är aktuella för rapportens frågeställning. Genom granskning av 

protokoll hos Hyresnämnden i Stockholm i kombination med samtal med ett hyresråd och en 

hyresförhandlare vid Hyresgästföreningen Region Stockholm tydliggörs lagtolkningen. 

Väsentliga begrepp som standardhöjning och bruksvärdeshyra förklaras närmare.  

 

Rapportens tredje kapitel beskriver gällande hyressättningssystem i form av 

hyresförhandlingar parterna emellan. Årliga förhandlingar behandlas kortfattat. Med 

anledning av Hyresgästföreningens dominanta roll i hyresförhandlingarna i Stockholm ägnas 

kapitel 3.2. åt en kortare beskrivning av organisationen.  

 

I kapitel fyra återfinns en mer omfattande redogörelse och beskrivning av aktuella avtal inför 

inre renoveringar. Den vanligaste formen är de s.k. badrumsavtalen/våtrumsavtalen. Även 

köksavtal och totalrenoveringsavtal för inre underhåll behandlas, dock har tillgången på dessa 

avtal varit begränsad. 

 

I kapitel fem beskrivs bakgrunden till de modeller som presenteras i kapitel sex. 

Kostnadsutvecklingen för byggnadssektorn i jämförelse med utvecklingen av den allmänna 

konsumentprisutvecklingen inleder kapitlet. Därefter beskrivs bostadspolitiken, lagpraxis 

samt marknaden för att i 5.4. kunna sammanfatta och analysera dagens hyressättning vid 

stamrenovering.  

 

I kapitel sex presenteras och diskuteras tre modeller som räknats på i teorin (successiv 

hyreshöjning), testats i praktik (valbara åtgärdspaket) eller diskuterats politiskt (ROT-avdrag 

för hyresrätten). En simulering av två av modellerna visar alternativa tillvägagångssätt till 

finansiering av stambyten med mindre hyrespåslag för hyresgästen. Samrådskravet är en 

modell för att styrka hyresgästinflytandet.  

 

I sjunde kapitlet summeras rapporten och förklarar problematiken att implementera 

modellerna i ett bruksvärdesförankrat hyressättningssystem. 
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2. Hyreslagen 
 
Hyreslagen omfattar Jordabalkens 12:e kapitel i Sveriges Lagbok. ”Detta kapitel avser avtal 

där hus eller delar av hus upplåtits till nyttjande mot ersättning. //… Med bostadslägenhet 

avses lägenhet som upplåtits för att helt eller till en inte oväsentlig del användas som 

bostad”(12:1 JB).  

 

Nedanstående avsnitt behandlar väsentliga lagrum och begrepp för denna rapport. 

 

2.1.				Hyresvärdens	underhållsskyldighet	och	lägsta	godtagbara	
standard	
 
Det är hyresvärdens ansvar att tillhandahålla lägenheten i fullt brukbart skick för avsett 

ändamål enligt ”den allmänna uppfattningen i orten”(12:9 JB) och hålla den i sådant skick 

under hyrestiden (12:15 JB). Både 12:9 och 12:15 JB innehåller dock undantag om avtalet 

innehåller förhandlingsklausul enligt Hyresförhandlingslagen (1978:304) vilket de flesta avtal 

gör idag. 

 

Vad som idag kan anses som lägsta godtagbara standard i en bostadslägenhet listas i 12:18a 

JB. Lägenheten ska vara försedd med anordning för: 

 

- Kontinuerlig uppvärmning 

- Kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien 

- Avlopp för spillvatten 

- Personlig hygien omfattande toalett och tvättställ samt badkar och dusch 

- Försörjning med elektrisk ström för normal hushållsförbrukning 

- Matlagning omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och 

avställningsytor 

 

Utöver vad som listas ovan ska det även finnas tillgång till förrådsutrymmen och anordning 

för hushållstvätt samt att fastigheten uppehåller kraven i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet 

och sanitära förhållanden. 
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2.2.				Hyresgästinflytande	
 
12:18d JB berör hyresgästinflytande vid renoverings- och förbättringsarbeten. Paragrafen säger att 

en fastighetsägare får vidta standardhöjande åtgärder som medför en tillräckligt väsentlig ändring 

av bostadslägenheten (eller de gemensamma utrymmen som tillhandahålls) och samtidigt medför 

en inte obetydlig inverkan på bruksvärdet, och om hyresgästen godkänner det. För åtgärder som är 

hyreshöjningsberättigande krävs alltså hyresgästens godkännande. Något godkännande eller 

tillstånd behövs inte enligt 12:18d för åtgärder som uppehåller lägsta godtagbara standard som 

förklaras i 12:18a JB sjätte och sjunde stycket. Dessa åtgärder ska inte heller utgöra underlag för 

hyreshöjningar. Enligt praxis räknas åtgärder som utbyte av stammar, fuktspärr och vissa 

elinstallationer inte som standardhöjande åtgärder och kräver därmed inte tillstånd enligt 12:18d 

JB. 

 

Hyresvärden ska skriftligen lämna meddelanden till hyresgästerna om föreliggande åtgärder i 

12:18d JB. Om hyresgästerna väljer att inte godkänna åtgärderna kan hyresvärden ansöka om 

tillstånd hos Hyresnämnden (12:18e JB). Tidigare var Hyresnämndens praxis att hyresvärden 

skulle vara återhållsam med standardhöjande åtgärder3. Idag godkänns så gott som alla fall i 

Stockholms Hyresnämnd. Av granskade fall hos Hyresnämnden avskrevs alla ansökningar 

eller vann bifall om godkännande under 2012. Två av besluten överklagades till Svea Hovrätt 

som gick på Hyresnämndens linje och avslog ansökan4. 

 

2.2.1.				Standardhöjning	
 
En standardhöjning innebär att standarden i lägenheten ökas och därmed även bruksvärdet. 

Hyresgästföreningen verkar idag vara relativt generösa med deras bedömning av vad en 

standardhöjning innebär. En av förhandlarna på Hyresgästföreningen Region Stockholm 

förklarar att även om kakel byts ut mot kakel ökar det lägenhetens värde eftersom det är nytt, 

därmed kan även det tolkas som en standardhöjning. För en hyresgäst kan det vara svårare att 

acceptera en hyreshöjning pågrund av en ny toalett eller dusch som räknas som en av de 

anordningar som hyresvärden är skyldig att tillhandahålla enligt 12:18a JB. 

Hyresförhandlaren förklarar att ingen fastighetsägare idag renoverar stammarna utan 

standardhöjande åtgärder i och med badrumsrenoveringen. På frågan om vad bedömningen 

blir om hyresvärden skulle byta ut den gamla inredningen mot en ny exakt likadan svarar 

                                                 
3 Hyresgästföreningen 2013, hyresförhandlare Stockholm. 
4 Ärende 7531-12, 1538 Hyresnämnden, ÖH8940-12, ÖH4389-12 och ÖH4390-12 Svea Hovrätt. 
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hyresförhandlaren att det inte är någon fastighetsägare som agerar på det sättet idag. Enligt lag 

ska standardhöjande åtgärder medföra en inte oväsentlig ändring av bostadslägenheten och ha 

inverkan på bruksvärdet. Att byta ut gammal inredning mot ny identisk är därmed inte 

ekonomiskt motiverat. De vanligaste tillståndspliktiga åtgärderna i badrum enligt granskade 

fall hos Hyresnämnden är 

 

‐ Nya ytskikt 

‐ Nytt porslin (dusch, toalett, tvättställ) 

‐ Ettgreppsblandare 

‐ Nytt badrumsskåp (i många fall inkl. belysning och rakuttag) 

‐ Målning (snickerier, väggar, tak) 

‐ Förberedelse för installation av tvättmaskin 

‐ Handdukstork 

 

vilka då kan tolkas som standardhöjande åtgärder. Det är svårt att få en klar bild av hur 

fastighetsbolagen skiljer på underhåll och investeringar. Hos de tre kommunala 

bostadsbolagen verkar badrumsrenoveringen vara ett undantag från sedvanligt underhåll och 

beskrivs under en den egna rubriken ”Badrumsombyggnad” på hemsidorna.  Det som 

återfinns hos de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm som standardhöjande åtgärder 

kopplade till badrum utan samband med stambyte är handdukstork, jordat eluttag och 

förberedelse för installation av tvättmaskin.   

 

2.3.				Hyresprövning	
 
12:19 JB fastställer att hyran ska vara bestämd i hyresavtalet. Om avtalet innehåller 

förhandlingsklausul enligt Hyresförhandlingslagen (1978:304) ska hyran bestämmas i 

förhandlingsöverenskommelse. Överenskommelserna innefattar även hyresbestämning vid 

renoveringar. Denna förhandling sker oftast genom kollektiva förhandlingar mellan 

Hyresgästföreningen eller annan hyresgästorganisation och fastighetsägarna. 

 

Om det uppstår meningsskiljaktigheter avseende hyrans storlek mellan hyresvärd och 

hyresgäst ska hyran bestämmas till skäligt belopp. Skäligt belopp utgår från bruksvärdet hos 

likartade lägenheter inom samma ort (12:55 JB). Vidare säger paragrafen att om den nya 

hyran anses som skälig men är väsentligt högre än tidigare, kan hyresgästen begära hos 
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Hyresnämnden att hyran ska betalas med ett lägre belopp under viss tid om inte särskilda skäl 

talar emot det. Detta undantag gäller dock inte om hyran bestäms enligt 12:55c JB, d.v.s. om 

hyran bestäms genom förhandlingsöverenskommelse och en Hyresgästförening var etablerad 

på orten vid hyrans bestämmelse. Det gäller även inte om hyran har varit väldigt låg i 

förhållande till bruksvärdet. Att få successivt höjd hyra kräver med andra ord att hyresgästen 

själv ska begära det och att hyran ej ska vara kollektivt förhandlad. Regeln tillämpas således 

ytterst sällan eftersom en övervägande majoritet av hyran är just kollektivt förhandlad. 

  

2.3.1.				Bruksvärdeshyra	
 
Bruksvärdessystemet är som ovan nämnt styrande när det gäller hyressättning i Sverige. Vad 

representerar bruksvärdet och hur bedöms det?  

 

Bruksvärdessystemet har utgångspunkt i hyresgästens egen värdering av boendet. 

Bruksvärdeshyran är tänkt att spegla en marknadshyra där utbud och efterfrågan är i balans. 

Fram till slutet på 90-talet utgick bruksvärdeshyran främst från byggnadsår/ombyggnadsår, 

storlek och antal rum5. I och med renovering/ombyggnad justeras hyran upp till ny 

bruksvärdesnivå. Faktorer som ska tas med i bedömningen av bruksvärdet idag enligt 

Hyresnämnden är lägenhetens: 

 

 Storlek 

 Modernitetsgrad 

 Planlösning 

 Läge inom huset 

 Reparationsstandard 

 Ljudisolering 

 

I kombination med fastighetsanknutna förmåner så som: 

 

 Hiss 

 Tvättstuga 

 Sopnedkast 

                                                 
5 ”Vad är rätt hyra i Stockholm?” Hyresgästföreningen, 2012. 
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 Förvaringsutrymmen 

 God fastighetsservice 

 Garage och biluppställningsplats 

 

Tillsammans med en bedömning av det allmänna läget, boendemiljön samt kommunikationer.  

 

Bruksvärdet ska ej ta hänsyn till fastighetsbolagets produktions- och underhållskostnader. 

Tidigare har lägesfaktorn ej varit en del i bruksvärdesbedömningen men politiska och 

marknadsmässiga påtryckningar har gett lägesfaktorn en viss betydelse i de årliga 

hyresförhandlingarna från och med 20036. 

 

Den s.k. Stockholmsmodellen7, utarbetad av Hyresgästföreningen, de tre allmännyttiga 

bostadsbolagen samt Fastighetsägarna Stockholm, är en utveckling av bruksvärdessystemet. 

Med Stockholmsmodellen vill parterna uppnå en mer långsiktig och konsekvent modell för 

hyresbestämning. Förutom Hyresnämndens parametrar enligt ovan har även lägets betydelse 

utvecklats och modellen omfattar fler områdesindelningar än idag8. Arbetet med 

Stockholmsmodellen står just nu still eftersom Hyresgästföreningen och fastighetsägarna inte 

har kommit överens om villkoren för hyresfördelningen. 

 

Stockholmsmodellen visar på att även Hyresgästföreningen är för en mer lägesbaserad 

hyressättning. I Hyresgästföreningens rapport gällande hyresstrukturen i Stockholm9 från 

2012 hänvisar de till olika medelnormhyror utifrån den nya lägesindelningen. I samband med 

upprustningar medger Hyresgästföreningen att de accepterar en justering med lägesfaktorn10. 

Dock motsätter de sig en hyreshöjning i befintligt bestånd enbart med hänsyn till läget. 

Fastighetsägarna Stockholm tog nyligen upp ett pilotmål i Hyresnämnden gällande 

lägesfaktorns ökade betydelse som prövning av den nya lagstiftningen från 201111 och 

Stockholmsmodellen. De ville höja hyran med 10% i snitt i en fastighet på Kungsholmen med 

en fördelning över tre år. Hyresgästföreningen representerade motparterna, d.v.s. de berörda 

                                                 
6 Se tabell 1 under 3.2. Årliga förhandlingar. 
7 Stockholmsmodellen (2013); www.hyror.se 
8 Dagens indelning utgörs av innerstad, inre ytterstad samt yttre ytterstad enligt bilaga 2. Karta 
Stockholmsmodellen enligt Bilaga 3. 
9 Hyresgästföreningen (2012) - ”Vad är rätt hyra i Stockholm?”  
10 Hyresgästföreningen 2013, hyresförhandlare Stockholm. 
11 Proposition 2009/10:185 gällande affärsmässighet i allmännyttiga bostadsbolag samt att hyran bestäms utifrån 
kollektivt förhandlade hyror. 
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hyresgästerna. Fastighetsägarnas begäran avslogs då Hyresnämnden menade att 

Stockholmsmodellen ej är färdigförhandlad och att det inte finns något lagstöd för att höja 

hyrorna enbart på grund av ett attraktivt läge12. 

 

2.3.2.				Presumtionshyra	
 
Det finns en undantagsregel från bruksvärdeshyran, den s.k. presumtionshyran. Regeln 

innebär att fastighetsägaren och hyresgästorganisationen får avtala om högre hyra än tillåten 

enligt bruksvärdesbestämmelserna vid nyproduktion eller vid omvandling av befintligt hus till 

bostadslägenheter. Regeln infördes för att stimulera byggandet av nya hyresrätter. 

Nyproduktioner får ej användas som jämförelseobjekt vid en bruksvärdesprövning de 15 

första åren och hyresgästerna får ej ta upp hyran till prövning under samma period. Kraven för 

ombyggda hus är att lägenheterna ej får vara uthyrda vid överenskommelsen samt att 

presumtionshyran ska omfatta samtliga bostadslägenheter i den ombyggda delen/huset. 

Samtliga lägenheter ska innefattas av regeln vid nyproduktion. Reglerna om presumtionshyra 

återfinns i 12:55c JB13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Ärende 3565-12 Hyresnämnden, 19 april 2013. 
13 Hyresnämnden 2013. 
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3. Hyresförhandling 
 
I kapitel tre redogörs kortfattat lagstiftningen avseende hyresförhandling samt de årliga 

förhandlingarna och hyresutvecklingen. I detta kapitel presenteras även 

Hyresgästföreningen med anledning av deras dominanta roll vid hyressättning i Sverige idag. 

 

3.1. Lagstiftning	
 
Förhandlingen mellan hyresvärd och hyresgästorganisation sker med en förhandlingsordning 

som kommit till stånd med avtal parterna emellan enligt Hyresförhandlingslagen (1978:304). 

Avtalen berör dels de årliga förhandlingarna men även förhandlingar vid renoveringar. En 

förhandlingsordning berör samtliga lägenheter i ett eller flera av hyresvärdens bostadshus, om 

inget annat är överenskommet enligt 3§ 2 st (1978:304). 

 

Från och med 1 januari 2011 är kollektivt förhandlade hyror normerande vid 

bruksvärdesbestämning, till skillnad från tidigare lagstiftning där de allmännyttiga bolagens 

hyror var styrande. Idag ska även privata hyresbostäder tas med i jämförelsen mellan 

likvärdiga lägenheter. En annan nyhet i lagen är att de kommunala bostadsbolagens ska 

bedrivas efter affärsmässiga principer, dock fortfarande med ett allmännyttigt syfte14.  

 

3.2.				Hyresgästföreningen	
 
Idag är Hyresgästföreningen den största organisationen av hyresgäster i Sverige med över 

500 000 hushåll som medlemmar. Hyresgästföreningen är uppdelad i fyra nivåer; lokal, 

kommunal, regional samt nationell. Det är hyresgästföreningen på kommunnivå som ansvarar 

för förhandlingarna om hyrorna med de allmännyttiga bostadsbolagen och de privata 

hyresvärdarna. Dessa hyresgästföreningar kan ansvara för flera mindre kommuner medan det 

i större orter kan finnas flera hyresgästföreningar. Hyresgästföreningen Riksförbundet verkar 

på nationell nivå och sköter opinionsbildning och utredningar15Hyregästföreningen har en 

förhandlingsordning med 90 procent av Stockholms hyresvärdar16 vilket ger dem ett stort 

ansvar för den historiska såväl som dagens hyresutveckling. 

                                                 
14 Proposition 2009/10:185. 
15 Hyresgästföreningen.se (2013) 
16 ”Vad är rätt hyra i Stockholm?”  Hyresgästföreningen (2012). 
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3.3.				Årliga	förhandlingar	
 
I Stockholms årliga hyresförhandling 2013 utgår hyreshöjningen från tre lägesindelningar: 

innerstad, inre ytterstad och yttre ytterstad17. Dagens indelning, i kombination med aktuell 

hyresnivå, ligger till grund för skillnader i hyreshöjningar i Stockholms kommun, se tabell 

nedan.  

 

 
Tabell 1. Rekommendation för hyreshöjning i Stockholm 201318. Den låga hyresökningen 2013 förklaras av låg 
inflation under 2012. 
 
 

Enligt tabellen ovan är hyreshöjningen som högst i innerstaden hos lägenheter med en hyra på 

1450 kr/kvm och år eller lägre. De lägenheter med högst hyra får lägst hyresökning. 

Hyreshöjningen bestäms av hyresförhandlingarna. Att den låga hyresökningen 2013 jämfört 

med tidigare år motiveras av låg inflation19 visar på att inflationen, eller mer exakt KPI 

(Konsumentprisindex), har en viss betydelse vid de årliga hyresförhandlingarna. 

 
 

	
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Se Bilaga 2 för områdesindelning. 
18 Ramavtal (2013), mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen Region Stockholm. 
19 Hyresgästföreningen 2013, hyresförhandlare Stockholm. 
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4. Avtal vid renovering 
 

För att minska osäkerhet kring större investeringar så som renoveringar och stambyten, är det 

vanligt med i förväg förhandlade standardiserade avtal för vissa områden eller fastigheter. De 

vanligaste avtalen kopplat till stambyten är de s.k. badrumsavtalen eller våtrumsavtalen. I 

samband med stambyten väljer även många hyresvärdar att renovera ytskikt såväl som kök, 

s.k. totalrenoveringar. 

 

Nedan presenteras sex badrumsavtal samt ett köksavtal och ett totalrenoveringsavtal.  

 

4.1. Badrumsavtal	

 
Ovan följer en redogörelse av sex tillgängliga badrumsavtal i Stockholms län20. 

Sammanställningen är generaliserad för att tydligare kunna göra en jämförelse. Avtal 1 utgörs 

egentligen av olika hyreshöjningsnivåer för olika storlekar på lägenheterna. 550 kr/mån är 

höjningen för 3 rum och kök som anses representera standardlägenheten. Ett antagande om att 

                                                 
20 P. Karlsson, (KTH 2013) - ”Lönsamhet och incitament i renoveringen av miljonprogrammet ”. 
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tätskikten byts ut i samtliga lägenheter i enlighet med dagens gällande byggnormer21 i 

samband med stambytet har även gjorts. Vissa avtal är mer detaljerade än andra vilket gör att 

avtal 2 innefattar ett fåtal parametrar. Ett antagande görs att åtgärder som ej specificerats i 

avtalen inte genomförs. 

 
Det mest anmärkningsvärda är att de avtal där byte av stammar genomförs är dyrare än för de 

avtal som endast innefattar en badrumsrenovering. Detta kan indikera att hyresgästen 

finansierar en del av själva stambytet som enligt lag ska åläggas fastighetsägaren. Detta går 

emot Hyresgästföreningens offentliga ställningstagande att standarduppehållande åtgärder ej 

utgör grund för en hyreshöjning. 

 

Vid beräkning av den genomsnittliga hyreshöjningen vid en badrumsrenovering inklusive 

stambyte uppskattas en total avkastning om 7% enligt rapporten vilken avtalen är hämtade 

ifrån. 

4.2.				Köksavtal	
 
Nedan följer ett köksavtal från 2013 som är från samma hyresvärd som badrumsavtal 1 enligt 

tidigare tabell. 

 

                                                 
21 Boverket (2013). 
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Vid en uppskattning av kostnaden vid en köksrenovering om 100 000 kr blir avkastningen vid 

en köksrenovering 20%22. 

4.3.		Totalrenoveringsavtal		
 
Nedan redovisas ett befintligt avtal från 2013 och från samma hyresvärd som badrumsavtal 1 

och köksavtalet enligt ovan. Hyreshöjning inkluderar förutom nedanstående åtgärder även 

stambyte med badrumsrenovering och köksrenovering. 

 

 

 

Vid en uppskattad beräkning av kostnaden för en totalrenovering inklusive åtgärderna ovan 

beräknas avkastningen i detta fall till 29%23. 

 

4.4.				Kommentar	
 
Vid granskning av ovanstående avtal är det tydligt att avkastningen för köksrenovering såväl 

som en totalrenovering är betydligt högre än för endast badrumsrenovering med stambyte. 

Vid granskade fall hos hyresnämnden har bostäder i innerstaden i och med totalrenoveringar i 

flera fall erhållit fördubblad hyra, och även i ett fall en höjning med över 500%. Dock har 

hyran varit extremt låg i jämförelse med dagens bruksvärde varvid dessa ”extremhöjningar” 

kan anses berättigade även enligt lag. 

                                                 
22 P. Karlsson, KTH (2013) - ”Lönsamhet och incitament vid renovering av miljonprogrammet”. 
23 P. Karlsson, KTH (2013) - ”Lönsamhet och incitament vid renovering av miljonprogrammet”. 
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5. Situationen idag 
 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till dagens finansieringsproblem inför renoveringar av 

hyresbostadsfastigheter. Här redogörs för byggkostnadsökningen, bostadspolitiken och dagens 

hyressättningsmodell. 

 

5.1. Byggkostnader	
 

 
 
BPI med avdrag för bidrag jämfört med KPI 1992-2011. Variationerna hos BPI förklaras dels av de kraftiga 
variationerna av bidrag (SCB 2013). 
 
Konsumentprisindex visar den genomsnittliga prisutvecklingen för privat konsumtion. KPI 

används bl.a. som inflationsmått och vid avtalsreglering24. 

 

Byggnadsprisindex mäter prisutvecklingen för nybyggda bostäder25 men får ändå ses som 

godtagbart jämförelsematerial för renovering av befintliga bostäder. Mellan 2006-2011 ökade 

BPI med 22% jämfört med en ökning av KPI på 10%. BPI har i genomsnitt ökat cirka 2% mer 

                                                 
24 SCB (2013). 
25 Byggnadspriset utgörs av kostnader förutom byggherrekostnader (projektering, administration, mervärdesskatt 
och räntekostnader) och byggnadsarbeten även anslutningsavgift för el och värme samt markarbeten (SCB 
2013). 
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än KPI årligen från år 1968 fram tills idag26. Under 40 års tid blir det en fördubbling av BPI 

jämfört med KPI. Med en enkel modell kan dagens finansieringsproblem illustreras. 

 

 I ett scenario27 där vi antar att inflationen är noll, är byggnadskostnaderna för en lägenhet 

20 000 kr/kvm, varav hälften är mark- och stomkostnader och resterande är övriga 

byggkostnader. Kalkyleringsperioden/återbetalningstiden bestäms till 40 år med en realränta 

på 2%. Underhållskostnaderna uppgår till 400 kr/kvm. Räntekostnader för mark och stomme 

antas vara fast och övriga byggkostnader betalas tillbaka med en årlig annuitet fördelad över 

40 år. 

 
Räntekostnader, mark och stomme: 200 kr/kvm 

Underhållskostnader: 400 kr/kvm 

Årlig annuitet övrigt: 365 kr/kvm 

Hyra: 965 kr/kvm 

 

Scenario 1: 

 

I scenario 1 antas byggkostnaderna följa inflationen. Efter återbetalningstidens slut kan 

fastighetsägaren ta upp ett nytt lån om 10 000 kr/kvm för renovering med samma annuitet och 

hyran förblir opåverkad. Resultatet blir en hyra om 965 kr/kvm. 

 

Scenario 2: 

 

I scenario 2 antas byggnadskostnaderna ha fördubblats år 40 jämfört med idag. 

Fastighetsbolaget måste ta upp ett nytt lån om 20 000 kr/kvm och annuiteten ökar från 365 

kr/kvm till 731 kr/kvm. Resultatet blir att hyran måste höjas till 1331 kr/kvm. 

 

Observera att exemplet ovan endast innefattar underhållsåtgärder som enligt 

Hyresgästföreningen ej är hyreshöjningsberättigade. Kostnaden utgörs av rent 

standarduppehållande åtgärder. Med dagens hyressättning som följer inflationen, ger scenario 

2 en tydlig bild av finansieringsproblematiken vid renoveringar av befintligt bestånd. 

                                                 
26 Se Bilaga 1 - BPI och KPI 1968-2011. 
27 Med utgångspunkt från en hyressättningsmodell enligt Hans Lind 2011. 
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5.2. Bostads‐	och	skattepolitik	
 
Finansieringssvårigheterna hos bostadsbolagen beror dels på en byggkostnadsökning som 

varit högre än hyresutvecklingen samt en förändrad bostadspolitik. Bostäder som byggts med 

subventioner och som underhållits med hjälp av skattelättnader ska nu renoveras utan bidrag 

eller skattemedel.  

 

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har tillsammans med SABO presenterat en 

rapport28 i vilken de menar att hyresrätten är orättvist beskattad jämfört med bostadsrätter och 

egna hem. Räntebidragen för hyresbostadshus avvecklades successivt från 2007 och 

subventioner för hyreshus slopades efter 2006. I och med skattereformen under 1990-talet 

försvann möjligheten att sätta undan skattefritt kapital för framtida renoveringar29. Samtidigt 

kopplades privatpersoners avdragsrätt för räntor till kapitalbeskattningen. Idag kan 

bostadsrättsinnehavare och småhusägare nyttja avdraget om 30% till sina bolån30. 2008 

infördes även ett s.k. ROT-avdrag för privatpersoner vilket gör att de har rätt till avdrag om 

50% av renoveringskostnaden, dock max 50 000 kr/år31.  

 

5.3. Hyresmarknaden	i	Stockholm	
 
Idag byggs det för få bostäder och nybyggnationen av hyresrätter är betydligt lägre än för 

bostadsrätter32. Fler hyresrätter ombildas till bostadsrätter i förhållande till nybyggnation av 

hyresrätter. Svenska Bostäders årsredovisningar från 2011 och 201233 visar att antalet 

lägenheter som sålts till bostadsrättsföreningar överstiger antalet färdigställda nya hyresrätter. 

År 2012 färdigställdes 316 nya lägenheter medan 589 ombildades. År 2011 var siffran 127 

nya lägenheter respektive 559 ombildade. Antalet köande i Bostadsförmedlingen i Stockholm 

har ökat drastiskt de senaste åren och idag står över 400 000 personer i Stockholms bostadskö. 

En femtedel av dessa anses som aktivt sökande34. Bostadsbrist och övermättnad ger 

fastighetsägare incitament för att maximera standardhöjande åtgärder snarare än att minimera 

i Stockholms attraktiva lägen. I flera fall har renoveringarna lett till en fördubbling av hyran 

                                                 
28HGF, SABO och Fastighetsägarna (2010) - ”Balanserade ekonomiska villkor”. 
29 Hyresgästföreningen (2013), hyresförhandlare Stockholm. 
30 Ränteavdrag (2013). 
31 Skatteverket (2013). 
32 SvD (2013). 
33 Svenska Bostäder (2011,2012). 
34 Bostadsförmedlingen (2013). 
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eller mer. I mindre attraktiva områden totalrenoveras bostäder för att öka attraktiviteten och 

leder till hyreshöjningar för befintliga hyresgäster. 

 

5.4. Hyressättning	idag	
 
Underhåll av lägenhet ska vara inbakad i gällande hyra, om ej annat är avtalat. Flera 

fastighetsbolag har idag applicerat VLU-modellen, s.k. valfritt lägenhetsunderhåll. Det 

innebär en lägre grundhyra för hyresgästen men underhåll av väggar, tak och snickerier ingår 

inte. Vid exempelvis målning eller tapetsering av väggar läggs en extraavgift på hyran med en 

viss avbetalningstid. Ett av de kommunala bostadsbolagen i Stockholm har en avbetalningstid 

för väggar om 6 år och för golv 9 år. Efter den perioden försvinner hyrestillägget35. 

 

Lind (2011) förklarar två olika prissättningsmodeller avseende bostäder. Vi använder samma 

exempel som i förklaringen av byggkostnadernas inverkan på finansieringsmöjligheter vid 

renovering; totala byggkostnader om 20 000 kr/kvm, där mark- och stomkostnader utgör 

10 000 kr/kvm och övriga byggkostnader resterande. Realräntan är precis som i tidigare 

exempel 2% med en återbetalningstid om 40 år. 

 

Fast prismodellen 

 

Räntekostnader, mark och stomme: 200 kr/kvm 

Underhållskostnader: 400 kr/kvm 

Årlig annuitet: 365 kr/kvm 

Hyra år 1-40: 965 kr/kvm 

 

Villaägarmodellen 

 

Räntekostnader, mark och stomme: 200 kr/kvm 

Underhållskostnader: 400 kr/kvm 

Årlig amortering: 250 kr/kvm 

Ränta år 1: 200 kr/kvm 

Hyra år 1: 1050 kr/kvm 

 
                                                 
35 Stockholmshem (2013). 
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Ränta år 40: 5 kr/kvm 

Hyra år 40: 855 kr/kvm 

 

Fast prismodellen är den modell som mest liknar Hyresgästföreningens hyressättningsmodell 

idag bortsett från den årliga justeringen efter inflationen. I villaägarmodellen är hyran som 

högst efter en renovering men avtar med tiden då företagets räntekostnader sjunker. 

Villaägarmodellen är den modell som kan likställas en fastighetsägares kostnadsutveckling. 

Resultatet när dessa modeller kolliderar i kombination med ökade byggkostnader är att 

företagens underskott av pengar överstiger fast prismodellens hyra vid en renovering. 

Resultatet blir att fastprismodellen på något sätt måste höjas. Om standarden i lägenheten höjs 

öppnar det möjligheter för en hyreshöjning som både går runt lagen och Hyresgästföreningen. 

 

Förr var praxis att renoveringsåtgärder skulle ske återhållsamt med hänsyn till hyresskyddet36. 

Fastighetsägare har heller inte haft ekonomiska incitament till att totalrenovera tidigare då de 

varit ansvariga för det inre underhållet. Idag godkänns i princip alla förbättringsarbeten hos 

Hyresnämnden, många med koppling till stambyten. Idag anses badrums, köks- och invändig 

totalrenovering som standard vid stambyten och det gör att hyresgästerna kan förvänta sig 

hyreshöjningar med allt från 20% - 100% beroende på var och vad fastighetsägaren väljer att 

utföra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Hyresgästföreningen (2013), hyresförhandlare. 
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6. Alternativa Modeller 
 
Att hyresregleringen genom bruksvärdessystemet satt käppar i hjulet för en fungerande 

hyresmarknad är inget nytt debattämne. Att många nu drabbas av ökade hyror i samband med 

stambyten är inte heller något nytt. Hyresgästföreningen vill ha bidrag och fastighetsägarna 

propagerar för marknadshyror. Men är något av dessa alternativ en hållbar lösning inför ett 

framtida långsiktigt hyressättningssystem? 

 

6.1. Grundmodellen	
 
Vi inför ett mycket förenklat exempel som grund för våra modeller och för förenklad 

jämförelse. Vi bortser från inflation och årlig hyresjustering samt beskattning. Vi bortser även 

från ökade underhållskostnader samt minskade underhållskostnader före respektive efter 

renovering. Modellerna har valt att bortse från incitament till standardhöjande åtgärder för 

ytterligare hyrespåslag.  

 

Aktuell hyresnivå sätts för enkelhetens skull till 1000 kr/mån år 1. Den är tänkt att innefatta 

en annuitet för att täcka renoveringskostnaden år 1 om 125 000 kr/lgh och är återbetald år 40. 

Enligt i rapporten fört argument om högre ökade byggkostnader jämfört med 

hyresutvecklingen antar vi att fastighetsägarna endast har betalat av den ursprungliga 

lånesumman om 125 000 kr/lgh år 40. Vi antar vidare att fastighetsägaren ej lagt undan något 

extra eget kapital. En fördubbling av renoveringskostnaden till 250 000 kr/lgh gör att 

fastighetsägaren år 40 måste utöka sitt lånekapital om 125 000 kr extra per lägenhet. 

 

Grundmodellen: 

 

Realränta lån: 5%37 

Återbetalningstid: 40 år38 

 

Renoveringskostnad år 1: 125 000 kr/lgh 

Renoveringskostnad år 40: 250 000 kr/lgh 

Utökat lånekapital år 40: 125 000 kr/lgh 

                                                 
37 Baseras på ett kommunalt bostadsbolags kalkylränta vid studerad investeringskalkyl. 
38 Baseras på stammars minimum livslängd. 
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År Hyra (kr/mån) Hyreshöjning (kr/mån) 
1 1000  - 
10 1000 - 
20 1000 - 
30 1000 - 
41 1607 607 
 
Utifrån ovanstående exempel presenteras vidare två alternativa modeller för finansiering av 

stambyten. Den första modellen utgår från tanken om att dagens ROT-avdrag för 

privatpersoner även skulle kunna appliceras för hyresbostadsfastigheter vid större 

renoveringsprojekt. Bakgrunden till detta är Hyresgästföreningen i samarbete med SABO och 

Fastighetsägarnas rapport gällande orättvisa ekonomiska villkor mellan bostadsrätt/egna hem 

och hyresrätten. Den andra modellen utgår från en mer affärsmässig modell där 

fastighetsägarna ges utrymme att utföra successiva extrahöjningar av hyran när 

byggkostnaderna ökat för framtida finansiering av renoveringen. 

 

6.2.				Modell	1:	ROT‐avdrag	för	hyresrätten	
 
En stor förklaring till problematiken för fastighetsägares ekonomi idag är den stora skillnaden 

mellan bostadsmarknaden förr och nu. Från 1940-talet och framåt har Sveriges hyresmarknad 

varit hårt reglerad men även statligt subventionerad i stor utsträckning. Från 1990-talet och 

framåt har subventionerna och bidragen successivt avskaffats men regleringen kvarstår. 

Hyresgästföreningen har tillsammans med Fastighetsägarna och SABO skrivit en rapport i 

vilken de menar att hyresrätten är starkt orättvist beskattad jämfört med bostadsrätten39 I 

rapporten presenterar parterna alternativ som ROT-avdrag för bostadsbolag samt skattefria 

underhållsfonder för att minska hyresrättens kostnader. Bostadsrättsinnehavare kan idag 

utnyttja ROT-avdrag såväl som ränteavdrag. ROT-avdraget innebär att privatpersoner som 

äger en bostadsrätt eller ett hus kan dra av 50% av renoveringskostnaderna och uppgår till 

max 50 000 kr/år.  

6.2.1. 			Simulering	
 
 

I grundmodellen inför vi ett ROT-avdrag om 50 000 kr/lgh vid stambytet. 

 

                                                 
39 HGF, SABO och Fastighetsägarna (2010) – ”Balanserade ekonomiska villkor” 
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Renoveringskostnad år 1: 125 000 kr/lgh 

Renoveringskostnad år 40: 250 000 kr/lgh 

ROT-avdrag år 40: 50 000 kr/lgh 

Utökat lånekapital: 75 000 kr/lgh 

 
År Hyra (kr/mån) Hyreshöjning (kr/mån) 
1 1000  - 
10 1000 - 
20 1000 - 
30 1000 - 
41 1364  364 
 

6.2.2. 			Resultat	och	analys	
 
Utan ROT-avdraget i ovanstående exempel är hyreshöjningen närmare 67% högre i 

grundmodellen än i fallet med ROT-avdrag. Idag har bostadsrätter flera fördelar gentemot 

tidigare år som bl.a. ROT-avdrag och ränteavdrag vilket gör bostadsrätter till en attraktiv 

investeringsform. ROT-avdraget kan idag tolkas som ett investeringsbidrag för privatpersoner 

eftersom åtgärderna höjer standarden på lägenheten och bidrar till ett mervärde vid eventuell 

försäljning. Ett ROT-avdrag för hyresrätter bör användas i syfte att minska kostnadsdelen för 

fastighetsägaren och därmed incitamenten för att utöka investeringsdelen mer än vad som är 

skäligt och nödvändigt. Å andra sidan är ROT-avdrag för hyresrätter en åtgärd som kräver 

statlig finansiering vilket gör den beroende av politiska svängningar. Modellen kan därmed 

inte anses vara långsiktig med ett möjligt regeringsskifte vart fjärde år. På kort sikt skulle 

dock ROT-avdraget vara ett alternativ för att hjälpa finansieringen av miljonprogrammen som 

inom en snar framtid behöver genomgå totalupprustningar. Men som sagt innebär statlig 

finansiering nedskärningar på någon annan punkt. Vad blir t.ex. konsekvenserna för 

bostadsmarknaden och ekonomin av ett slopat ränteavdrag för privatbostäder? 

 

6.3.				Modell	2:	Successiv	extra	hyreshöjning	vid	observerat	ökade	
byggkostnader	
 
Med bakgrund av de markant högre byggkostnaderna skulle det kunna vara rimligt att tillåta 

successiva hyreshöjningar efter periodvisa utvärderingar av BPI. Denna utvärdering kan ske 

vid valda tidramar 5 eller 10 år exempelvis där hyran höjs något extra vid en observerat högre 

ökning av BPI än KPI. 
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6.3.1.				Simulering	
 

Fall 1.  

 

Vi ökar hyran år 10 med 100 kr/mån. Därefter ytterligare 50 kr/mån år 20 och år 30. Det ger 

oss ett ökat tillskott på 1200 kr/lgh och år från år 10-19, 1800 kr/lgh och år från år 20-29 och 

2400 kr/lgh och år från år 30-39 jämfört med grundmodellen. Resultatet blir ett extra kapital 

år 40 om 54 000 kr/lgh. 

 

Renoveringskostnad år 1: 125 000 kr/lgh 

Renoveringskostnad år 40: 250 000 kr/lgh 

Extra kapital: 54000 kr/lgh 

Utökat lånekapital: 71 000 kr/lgh 

 
År Hyra (kr/mån) Hyreshöjning (kr/mån) 
1 1000  - 
10 1100 100 
20 1150 50 
30 1200 50 
41 1344 144 
 
Fall 2. 
 
Vi ökar hyran år 10 med 100 kr/mån. Därefter ytterligare 50 kr/mån år 20 och år 30 precis 

som i fall 1. Vi fonderar dessa pengar med en årlig avkastning om 2%. 

 

Renoveringskostnad år 1: 125 000 kr/lgh 

Renoveringskostnad år 40: 250 000 kr/lgh 

Extra kapital: 54 000 kr/lgh 

Avkastning på extra kapital: 16000 kr/lgh 

Utökat lånekapital: 55 000 kr/lgh 

 
År Hyra (kr/mån) Hyreshöjning (kr/mån) 
1 1000  - 
10 1100  100 
20 1150  50  
30 1200  50  
41 1267  67  
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6.3.2.				Resultat	och	analys	
 
Exemplet ovan kan utformas på många olika sätt. Den successiva hyreshöjning kan bakas in i 

de årliga hyreshöjningarna vilket genererar en ännu högre avkastning i fall 2, d.v.s. att vi 

fördelar de 100 kr/mån över 10 år. Hyreshöjningen skulle bli mindre märkbar med en höjning 

om 10 kr/mån årligen. Extrahöjningarna kan även bestämmas procentuellt. 

 

En hyressättningsmodell enligt modell 2 för periodiskt underhåll får anses långsiktig. 

Modellen ger en jämnare hyresutveckling vilket motverkar chockhöjningar. Samtidigt är den 

ej politiskt beroende utan ger fastighetsägaren utrymme att agera mer rationellt. Å andra sidan 

kan det diskuteras om det är rätt att nuvarande hyresgäster ska finansiera underhåll som ligger 

30-40 år framåt i tiden. Hyresgästföreningen menar att de inte kan acceptera en sådan modell 

som successiva extrahöjningar. Detta eftersom hyresgästen skulle motsätta sig en i deras ögon 

omotiverad hyreshöjning eftersom de själva inte vinner något på den. Men om vi ser till 

situationen som råder idag går det att vända på frågan. Är det rätt att dagens hyresgäster får 

betala betydligt mer för samma kvalitet än tidigare hyresgäster? Det är konsekvensen av en 

hårt reglerad marknad där det inte funnits ekonomiskt utrymme eller incitament att underhålla 

fastigheterna. 

 

6.4.    Modell 3: Samråd med hyresgäster inför renoveringar – valbara 
åtgärdspaket i olika prisnivåer 

 
 
Praxis hos Hyresnämnden idag är att godkänna i princip alla renoveringsåtgärder i Stockholm 

idag. Granskade fall hos Hyresnämnden från 2012 vann alla gehör eller avskrevs till 

fastighetsbolagens favör. En åtgärd för att stoppa det i media s.k. lyxrenoveringar torde vara 

att införa samrådskrav vid upprustningar. Åtgärdspaket med olika upprustningsnivåer skall 

erbjudas vilket ger hyresgästen en möjlighet att påverka standard och därmed också hyresnivå 

själv . De hyresgäster som vill ha det lite lyxigare och är beredda att betala extra i hyra kan 

välja det dyrare alternativet, medan de hyresgäster som föredrar en lägre hyreshöjning framför 

en högre standard kan välja det billigare alternativet.  
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6.4.1.				Beskrivning	
 

Inför en totalupprustning i ett kommunalt bostadsbolags bestånd i Sigtuna har ett exempel av 

denna modell prövats, den .s.k. Trappstegsmodellen40. Tre åtgärdspaket har tillsammans med 

Hyresgästföreningen förhandlats fram: Mini, Midi- och Maxipaketet. Nedan följer paketens 

innehåll: 

 

Minipaketet: 

 

 Ny installation av rörstammar för vatten och avlopp 

 Ny elinstallation 

 Ny ventilation FTX 

 Förberedelse utrustning för individuell mätning av kall- och varmvatten 

 Nytt modernt badrum 

 Ny blandare kök och badrum 

 

Hyreshöjning: 824 kr/mån 

 

Midipaketet: 

 Minipaketet enligt ovan 

 Köksrenovering 

 

Hyreshöjning: 1795 kr/mån 

 

Maxipaketet: 

 

 Minipaketet enligt ovan 

 Köksrenovering 

 Nya/renoverade ytskikt för golv, väggar och tak 

 

Hyreshöjning: 1941 kr/mån 

 

                                                 
40 Sigtunahem 2013. 
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6.4.2.				Resultat	och	analys	
 
Samrådet i detta försök visar tydligt skillnader i fastighetsägarens och hyresgästernas 

värderingar. I princip alla hyresgäster, 90 procent, valde Mini-alternativet medan 

bostadsbolaget valde Maxi-alternativet i de lägenheter som stod tomma41. Detta påvisar att de 

standardhöjande åtgärderna är lönsammare att utföra i förhållande till hyresökningen jämfört 

med basåtgärderna i Mini-alternativet. Fastighetsägaren värderar de standardhöjande 

åtgärderna högre än vad hyresgästerna gör.  

 

Hyregästföreningen har begärt en lagändring för obligatoriskt samråd med hyresgästerna vid 

renoveringar. ”Ska man bygga om hållbart måste man göra det på hyresgästernas villkor. 

Hyresvärden måste erbjuda hyresgästerna olika upprustningsnivåer i den egna lägenheten, så 

att det går att välja en rimlig hyresnivå” uttalade sig Hyresgästföreningens förhandlingschef 

Pär Svanberg den 10 april42. 

 

Fördelen med samrådskravet är att hyresgästen får inflytande och kan styra standarden i 

lägenheten efter eget tycke och behov, samt hyresökningen efter egen ekonomi inom ramen 

för fastighetsägarnas erbjudanden. Resultatet blir en standardiserad lösning vilken ändå är 

individuellt anpassad. Åtgärden ställer nya krav på förhandlingsparterna och de företag som 

ska renovera såväl som Hyresnämnden och till en början kan det vara svårt att få till 

överenskommelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Lind, Hans (KTH 2013). 
42 Svanberg, Pär (Expressen 2013). 
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7. Summering/slutsats 
 
De två alternativa modellerna i denna rapport avseende successiva extrahöjningar och ROT-

avdrag faller i och med bruksvärdessystemet. Det finns ingen anledning för affärsmässiga 

fastighetsägare att välja att höja hyran mindre än vad som är tillåtet enligt bruksvärdet i 

samband med en renovering, trots finansieringshjälp som successiva extrahöjningar av hyran 

och skattefria underhållsfonder. Därav kräver dessa modeller ett samrådskrav med 

hyresgästerna vid renovering. Genom bättre förhandlingsmöjligheter för fastighetsägarna 

minskar incitamenten för att avvakta med nödvändigt underhåll tills det har nått en kritisk 

punkt, vilket också kommer minska den slutgiltiga notan för upprustningarna som oftast och 

fördelaktigast sker periodvis då lägenhetens utrustning har olika livslängd. Med periodvisa 

underhåll är de successiva hyreshöjningarna även mer motiverade.  

 

Idag ser hyressystemet ut som det gör och en förändring sker inte över en natt. Viktigare är 

det att se framåt och hur en mer långsiktigt konsekvent hyressättning skulle kunna se ut. En 

kombination av successiva extrahöjningar av hyran och samrådskrav med olika 

åtgärdsalternativ är en mer förutsägbar och ekonomiskt trygg modell för hyresgäster och 

fastighetsägare. Att förlita sig till statliga bidrag i form av skattereduktioner och ekonomiskt 

stöd är inte hållbart på en affärsmässig marknad. Ett bostadsföretags finansierings-möjligheter 

inför upprustningar ska inte styras av politik utan av ekonomiskt ansvar.  

 

Samtidigt är boendeupplåtelsen en så pass viktig funktion för människor i samhället att det är 

svårt att släppa hyresmarknaden helt fri i städer med bostadsbrist. Att ett affärsmässigt företag 

vill maximera sin vinst är förståeligt men hos bostadsbolagen måste det även finnas ett ansvar 

gentemot hyresgästerna.  

 

I ett mer rättvist bruksvärdessystem skulle hyressättningen se ut som i villaägarmodellen. Vid 

en upprustning höjs hyran för att sedan avta då fastighetens räntekostnader minskar och 

lägenhetens standard avtar. Idag verkar fastpris-modellen vara den allmänna uppfattningen 

hos bl.a. Hyresgästföreningen, men fastpris-modellen ska avsätta medel för underhåll. Idag 

frångår fastighetsägarna det ansvaret och lägger en del av kostnaden hos hyresgästen. 

Hyresgästen betalar därmed ett fast pris för en avtagande standard som sedan höjs vid ett 

underhåll. 
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