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Förord 
 
 
Denna kandidatuppsats inom företagsekonomi författades under våren 2016 på 
Akademin för Ekonomi, Teknik och Naturvetenskap vid Högskolan i Halmstad. 
 
Studiens inriktning är hyressättningsprocessen vid omfattande renoveringar av 
miljonprogrammets flerbostadshus och dess inverkan på de berörda hyresgästerna. Vi 
vill, innan ni läser denna uppsats, passa på att tacka ett flertal betydelsefulla personer 
som gjort denna uppsats möjlig. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter; Mattias Axelsson, Daniel Carlenfors, 
Peter Olsén och Emil Pull som tagit sig tid, visat stort intresse för ämnet och som med 
sina erfarenheter hjälpt oss lägga grunden till vår empiriska undersökning. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Kent Sahlgren och vår examinator Jonas 
Gabrielsson för de värdefulla synpunkter de haft och för den vägledning vi fått under 
uppsatsens gång. 
 
Till sist vill vi också tacka våra opponentgrupper, övriga klasskamrater och lärare som 
bidragit med konstruktiv kritik, idéer och förbättringsförslag samt i övrigt hjälpt oss 
framåt i uppsatsprocessen.  
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Abstract 
 

In recent years, the number of renovations of apartment buildings from the Swedish 
million homes programme has increased significantly. The renovations have resulted 
in major increases in standard of the apartments built half a century ago, and has thus 
resulted in substantial rent increases. In the past, the so called “Allbolag” prevented 
private property owners from charging rents above market rents, since the public 
property sector was rent normative. Since this law was amended in 2011, a greater 
interest was shown in the renovation of million programme apartment buildings since 
extensive renovations got more profitable than ever before. With a major rent increase 
as a result of the renovations it is a hot topic in the Swedish housing policy debate. 
Opinions differ in the debate where property owners see opportunities for increased 
value and profit in the properties, while the individual tenant has to deal with major 
rent increases, which in some cases rises up towards 80 percent. 
 
The tenants affected by the extensive renovations, and thus also the significant rent 
increases that follow, are affected not only economically but also on a personal and 
social level. People living in million programme apartments are fully aware of the 
consequences of a major refurbishment, and they also know that they have no power 
to influence the outcome or extent of the actions. This causes mental and, in some 
cases, physical stress on the individuals who have to live with the knowledge of that 
they eventually might be forced to move from their homes because of their inability to 
pay the rent. Your home is a hub for everything that is essential in life and it is where 
social networks of family, relatives and friends, work, school, health care and more 
are maintained, but when your home ceases to be a place where you can feel safe and 
secure it affects every factor in these networks. 
 
The purpose of this paper is to describe and explain how a rent-setting process after 
an extensive renovation of Swedish million programme homes is conducted, and to 
describe how the affected tenants' well-being, in terms of anxiety and insecurity, are 
affected by this process. To achieve the purpose, we have conducted a qualitative 
survey through personal interviews which covers two tenants both of whom are 
affected by the problem, and two individuals who, on a daily basis, work with this 
problem and are well versed in the subject. 
 
Results that emerged from the study is that the rent setting system in the case of 
extensive renovations are not adapted for today's housing market, and that it therefore 
poses a problem. Tenants are virtually powerless when it comes to renovations of 
their apartments and their choices are to either keep their home and try to cope with 
the new rent, or move to a cheaper area which has not yet been renovated. The entire 
process, starting when the tenant learns about the planned renovation, until the project 
is completed has been shown to cause psychological problems for the individual, no 
matter if he chooses to stay put or move away. The study also shows that tenants 
undergoing a renovation process feel insecure in their home and that they also feel 
anxious and worried about the future of their living situation. 
 
Keywords: Renoviction, Swedish million homes programme, tenants well-being, 
gentrification, displacement, rent-setting process, anxiety. 
 
 



	

Sammanfattning 
 

På senare år har antalet renoveringar av flerbostadshus från miljonprogrammet ökat 
markant. Renoveringarna har medfört stora standardhöjningar i de över 50 år gamla 
lägenheterna, och har därmed resulterat i kraftiga hyreshöjningar. Tidigare hindrade 
Allbolagen privata fastighetsägare från att ta ut oskäligt stora hyresbelopp eftersom de 
allmännyttiga fastighetsbolagen då var hyresnormerande, men sedan denna lag 
ändrades år 2011 har ett större intresse för renoveringar av miljonprogrammets 
flerbostadshus väckts. Omfattande renoveringar är i dagsläget än mer lönsamma än 
tidigare, och med kraftiga hyreshöjningar som följd är det ett hett debatterat ämne i 
media. Åsikterna går isär i debatten där fastighetsägare ser möjligheter till ökat värde 
och vinst i fastigheterna, medan den enskilde individen tvingas på hyreshöjningar som 
i vissa fall blir så kraftiga som upp emot 80 procent.  
 
De hyresgäster som berörs av omfattande renoveringar, och därmed också de 
markanta hyreshöjningar som följer av dem, påverkas inte bara ekonomiskt utan även 
på ett personligt och socialt plan. Boende i miljonprogramslägenheter vet vad 
konsekvenserna av en omfattande renovering blir, och de vet också att de själva inte 
har någon chans att påverka resultatet eller omfattningen av den. Detta innebär en 
psykisk och, i vissa fall, fysisk påfrestning på individerna som tvingas leva med 
vetskapen om att de så småningom kan tvingas flytta ifrån sina hem på grund av 
oförmåga att betala hyran. Hemmet är en knytpunkt för allt som är centralt i livet och 
det är därifrån kontaktnätet till familj, släkt och vänner, arbete, skola, sjukvård med 
mera utgår, och när hemmet upphör att vara en plats där man kan känna sig trygg och 
säker i sin tillvaro påverkar det samtliga faktorer i detta kontaktnät. 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara hur en hyressättningsprocess 
efter en omfattande renovering gällande flerbostadshus från miljonprogrammet går 
till, samt redogöra för hur de berörda hyresgästernas välmående, sett till oro och 
otrygghet, påverkas av denna process. För att uppnå syftet har vi genomfört en 
kvalitativ undersökning vilken genomfördes med hjälp av personliga intervjuer. 
Undersökningen omfattar två hyresrättsinnehavare som själva är drabbade av 
problemet samt två personer som dagligen arbetar med detta problem och är väl 
insatta i ämnet.  
 
Resultat som framkommit är att hyressättningssystemet vid omfattande renoveringar 
inte är anpassat för dagens bostadsmarknad och att det därmed medför problem. 
Hyresgäster är i stort sett maktlösa när det kommer till renoveringar av deras 
lägenheter och deras val står mellan att bo kvar och försöka klara av den nya hyran, 
eller flytta till ett billigare område som ännu inte renoverats. Hela processen från det 
att hyresgästen får reda på renoveringen tills projektet är genomfört har visat sig 
medföra psykiska problem för individen oavsett vad denne väljer att göra. Studien 
visar på att hyresgäster som genomgår en renoveringsprocess känner sig otrygga i sin 
hemvist och upplever en oro över hur deras framtid kommer att se ut. 
 
Nyckelord: Renovräkning, miljonprogrammet, hyresgästers välmående, gentrifiering, 
bortträngning, hyressättningsprocessen  
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1. Inledning 
 

I detta inledande kapitel presenterar vi bakgrunden till det problem vi valt att fördjupa oss i, 
samtidigt som vi också diskuterar och presenterar själva problemet i sig. Vi förklarar kort 
vad miljonprogrammet innebär och varför det existerar. Vidare belyser vi bristerna med 
dessa fastigheter och vi belyser även renoveringsbehovet. I den avslutande delen av 
problembakgrunden samt i problemdiskussionen fokuserar vi på den problematik som uppstår 
för hyresgästerna efter omfattande renoveringar. Vi förklarar också hur svensk lagstiftning 
samt det svenska hyressättningssystemet är utformat och hur dessa har en påverkan på 
hyresgästernas välmående. Vidare redogör vi för syftet vilket uppsatsen avses tjäna, och 
slutligen också för den disposition enligt vilken uppsatsen är författad. 

 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Att bostadsområdet skall utvecklas och förskönas, rustas upp och underhållas borde 
utan tvekan vara något som alla hyresgäster i ett område ser som positivt. Men vad 
händer när området rustas upp så till den grad att man inte har råd att bo kvar? 
Hyresgäster i miljonprogrammets bostäder, och i det här fallet främst 
låginkomsttagare, befinner sig idag i ett moment 22. Detta eftersom de i grund och 
botten vill se sitt bostadsområde växa, förbättras och förskönas, men i själva verket 
kommer tvingas flytta när dessa åtgärder väl vidtagits. Ordet renovering kan i dagens 
Sverige anses ha två sidor, där den ena tolkningen av ordet knyter an till positiva 
känslor och attityder - och den andra till oro, otrygghet och ovisshet. 
 
Enligt en undersökning som SCB med hjälp av det nationella lägenhetsregistret gjorde 
årsskiftet 2013/2014 så fanns det vid den tiden totalt 2 332 253 lägenheter i 
flerbostadshus i Sverige, varav 60 procent av lägenheterna i flerbostadshusen bestod 
av hyresrätter (SCB, 2015; Westin, 2011). En stor del av dessa flerbostadshus är 
byggda mellan åren 1965 och 1974 och de ingår i det så kallade miljonprogrammet 
(Hall & Vidén, 2005; SABO, 2009). Miljonprogrammet bottnar i den akuta 
bostadsbrist som rådde under efterkrigstiden (Svensson, 1998). Under perioden 
uppfördes totalt 1 005 578 bostäder, och majoriteten av bostäderna bestod av 
lägenheter i flerbostadshus eftersom efterfrågan på sådana var hög (Boverket, 2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1. Antal lägenheter 
byggda i Sverige under 
respektive år 
Källa: Industrifakta  
Illustration: Anna 
Andersson/Boverket 
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Miljonprogrammet innebar att byggnaderna uppfördes under stram budget och under 
hård tidspress vilket medförde att materialval och byggnadsmetoder kom i andra 
hand, då tid och pengar hamnade i första rummet. Lägenheterna var välplanerade, 
men i många hänseenden resulterade omständigheterna kring uppförandet i en 
bristande kvalitet (Hall & Vidén, 2005). På grund av budgetens och tidsramens 
utseende användes material, däribland asbest, som idag anses mindre lämpade med 
tanke på̊ den ökade miljömedvetenheten och moderna standarden (SABO, 2009). Till 
följd av materialvalen är skador så som radon och mögel allt för vanligt 
förekommande i miljonprogramshus (Sandin, 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 2. Principskiss 
- Fördelning 
byggkostnad på olika 
komponenter och 
utbyten i tiden.  
Källa: Nordlund, 
2004b/Balans, 2004 
 

Som synes i bilden ovan och som även nämns av SABO (2009) samt Nordlund (2010) 
så visar många underhållsplaner på att de flesta komponenterna i ett flerbostadshus, 
förutom stommen, bör bytas ut inom 40 till 50 år, oavsett vilka material som använts 
vid byggnationen. De första bostäderna i miljonprogrammet uppfördes för drygt 50 år 
sedan, vilket gör att dessa bostäder idag ligger i tiden för upprustning (Särnbratt, 
2006), och för att byggnaderna inte skall nå slutet på sin tekniska livslängd måste 
åtgärder vidtas (Roxvall, 2010). Dessa nödvändiga ingrepp är bland annat stambyten, 
byten av elinstallationer, ventilationssystem, fönster, balkonger och fasader 
(Boverket, 2014; SABO, 2009) och är enligt svensk lagstiftning att anse som vanligt 
underhåll (JB 12:15). 
 
Prognoscentret genomförde 2013 en undersökning för att slå fast renoveringsbehovet 
av de svenska flerbostadshusen och kom då fram till att 342 000 av cirka 1 000 000 
lägenheter byggda mellan åren 1965 och 1974 hade genomgått någon form av 
upprustning eller renovering (Ekvall, Jönsson & Lindqvist, 2013). SABO slog några 
år tidigare fast att det för finansiering av upprustningen skulle komma att röra sig om 
en snittkostnad på cirka 5 000 kronor per kvadratmeter, det vill säga drygt 275 
miljarder kronor för de resterande 658 000 lägenheterna (BKN, 2008). 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Att rusta upp miljonprogramsbostäderna för med sig en viss problematik. Underhåll 
såsom stambyten, byte av fönster och isolering är stora projekt för fastighetsägaren 
men är inte att anse som standardhöjande åtgärder, och är då ingen orsak för 
fastighetsägaren att begära hyreshöjning. Däremot så passar fastighetsägaren i många 
fall på att upprusta exempelvis badrum och kök till en högre standard i samband med 
de underhåll som genomförs, och det är dessa åtgärder som är att anse som 
standardhöjande (Westin, 2011). Som en direkt följd av de omfattande 
renoveringsåtgärderna och de samtidiga standardhöjande åtgärderna, höjs också 
hyrorna i fastigheterna (Lind, 2015). Med omfattande renovering syftar vi hädanefter 
i denna uppsats, om inget annat nämns, till en renoveringsprocess som medför en 
ökad boendestandard. Upprinnelsen till att fastighetsägarna passar på att genomföra 
standardhöjande upprustningar i samband med mindre underhållsåtgärder är att de 
ofta, trots att stambyten och liknande underhåll ingår i hyran, inte har avsatt kapital 
för långsiktigt underhållsbehov. Tack vare de standardhöjande åtgärderna kommer 
fastighetsägarna nu ha incitament till att ta ut en högre hyra, och på så sätt kunna 
finansiera både underhåll och upprustning (Bjermert, 2007). 
 
När en fastighetsägare genomfört en omfattande renovering är de två mest 
framstående faktorerna som beaktas vid bestämmelse av nya hyror vart i landet 
lägenheten ligger och vilken standard lägenheten har. Det är en betydande skillnad i 
hyreskostnad beroende på om det är ett nybyggt flerbostadshus eller om det är ett 
orört flerbostadshus från miljonprogramstiden (SCB, 2015). SVT Plus (2016) 
uppmärksammar dock ett av flera fall där lägenhetsstandarden efter renoveringen 
faktiskt visat sig vara lägre än innan renoveringen. Mycket av lägenheternas interiör 
byttes ut och ersattes med nyare material, men materialen var för den sakens skull inte 
av högre kvalitet än de föregående. Trots att den nya utrustningen installerades 
undermåligt, och materialen i sig var av sämre kvalitet fick fastighetsägaren rätt till en 
hyreshöjning. Detta visar på att hyran i vissa fall inte bestäms utefter vad hyresgästen 
själv anser vara värdeskapande i lägenheten, utan istället utifrån vilka ingrepp som är 
gjorda (ibid.). Enligt svensk lagstiftning skall bruksvärdessystemet anammas vid 
hyressättning, och detta gäller inte bara vid nybyggnation utan även efter omfattande 
renoveringar. Bruksvärdessystemet, eller bruksvärdesprincipen som den också kallas, 
innebär kortfattat att hyran skall bestämmas utifrån bruksvärdet, det vill säga värdet 
för hyresgästen (JB 12:55).  
 
Om hyresgästerna skulle motsätta sig en ombyggnation/renovering som medför 
kraftiga hyreshöjningar uppstår ytterligare svårigheter. Som svensk lagstiftning ser ut 
idag så har fastighetsägaren rätt att genomföra upprustningsåtgärder förutsatt att 
upprustningen är att anse som större ombyggnad samt att hyresavtalets upphörande 
inte är oskäligt gentemot hyresgästen (JB 12:46). Vid upprustning av orenoverade 
miljonprogramsbostäder anser Hyresnämnden ytterst sällan att sådan renovering är 
oskälig och dömer i 95 % av fallen till fastighetsägarens fördel (Westin, 2012). Ett 
uppmärksammat fall som berör denna problematik är tvisten som mellan åren 2012 
och 2014 pågick i bostadsområdet Pennygången i Göteborg. Totalt 700 lägenheter i 
området påverkades av den omfattande renovering som skulle genomföras på de över 
50 år gamla lägenheterna. Hyran, vars förändring godkändes av både Hyresnämnden 
och hovrätten, hotade chockhöjas med över 60 procent på grund av de omfattande 
renoveringarna som fastighetsägaren planerade. Detta skulle komma att påverka de 



	 4	

befintliga hyresgästerna starkt då hela 80 procent uppgav att de inte skulle ha råd att 
bo kvar om renoveringen skulle bli av (Björk, 2014). Lind (2015) skriver att en 
förklaring till varför lagstiftningen är såpass orättvis som den är gentemot hyresgästen 
är för att lagen upprättades under efterkrigstiden. Under denna tid var man rädd att 
hyresgäster, och då främst låginkomsttagare, skulle bromsa renoveringar och 
moderniseringar av det svenska bostadsbeståndet.  
 
En omfattande renovering som medför avsevärda höjningar på kvalitet och 
boendestandard resulterar i markanta hyreshöjningar, och när så händer uppstår också 
problem för hyresgästerna. Familjer tvingas mer eller mindre välja mellan att behålla 
sin bostad under förutsättningen att de har betalningsförmåga nog att mäkta med den 
höjda hyran, eller flytta till ett billigare område (Westin, 2011). Denna typ av 
bortträngning går att likställa vid den gentrifieringsprocess som Holgersson & Thörn 
(2014) beskriver, vilken innebär att ett områdes socioekonomiska status höjs. På 
senare tid har uttrycket renovräkning myntats och i allt större utsträckning börjat 
användas när man talar om gentrifiering och bortträngning som en följd av 
omfattande renoveringar. Uttrycket, som yttrades för första gången år 2008 av 
aktivisten Heather Pawsey då renoveringar och hyreshöjningar var aktuellt i den 
kanadensiska staden Vancouver, används för att beskriva bortträngnings- och 
gentrifieringsprocessen som åtgärderna innebär (Westin, 2012). Tidigare forskning 
har visat på att en ombyggnadsprocess kan ha negativa konsekvenser på hyresgästens 
psykiska hälsa och detta på grund av att personens hem slutar att fungera som plats 
för vila, skydd och trygghet. Individen kan uppleva en känsla av förlorad kontroll, 
vilket i sin tur kan leda till en försvagad självkänsla (Hurtig, 1995). Även Jensfelt 
(1991) menar på att om det tidigare fanns en otrygghet gällande inbrott och 
störningar, så tycks det efter upprustningen istället finnas en otrygghet gällande 
möjligheterna att behålla sitt hem.  
 
Det finns sedan tidigare forskning på hur upprustning av flerbostadshus påverkar 
samhället i stort (Baeten & Listerborn, 2015; Lind, 2015; Slater, 2006; Smith, 1996; 
Westin 2012; Ärlemalm, 2014), men vad som råder brist på i den befintliga 
litteraturen är diskussioner kring de drabbade hyresgästernas situation och hur de 
påverkas av omfattande renoveringar. Diskussioner om detta saknas inte minst här i 
Sverige där vi har ett betydligt mer utsatt läge jämfört med många andra länder med 
tanke på rekordåren och miljonprogramshusen som dessa år resulterade i. Westin 
(2011) tar ehuru upp problemet och resonerar kring fastighetsbolagens olika 
incitament till att renovera, och tar även upp det faktum att renoveringar påverkar 
hyresgäster. Hon behandlar bland annat vad som händer med hyrorna, med 
hyresgästerna och vart de tar vägen efter renoveringen, något som även Atkinson 
(2002), Baeten & Listerborn (2015) samt Lind (2015) beskriver. Westin (2011) 
kommer fram till att hyresgästen har tre alternativ om den inte klarar av den nya 
hyresnivån; söka bostads- eller socialbidrag, flytta till en mindre lägenhet i samma 
område eller flytta till ett mindre attraktivt område som ännu inte renoverats. I värsta 
fall kan hyresgästen också riskera att bli hemlös. Vi skall i vårt arbete undersöka hur 
hyressättningsprocessen går till efter en omfattande renovering av flerbostadshus från 
miljonprogramstiden och även undersöka hur hyresgästens välmående påverkas av 
processen. 
 
Nyborg (2008) beskriver hur boende i ett område som genomgår en 
gentrifieringsprocess upplever processen samt hur gentrifieringen påverkar deras 
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vardag. Nyborg (2008) genomförde fältforskning mellan år 2007 och 2008 för att 
sammanställa hur de drabbade människorna har berörts av denna 
renovräkningsprocess såväl negativt som positivt. Flera forskare understryker varför 
gentrifiering uppstår, vad gentrifiering är och hur fenomenet påverkar samhälle och 
individer både i Sverige och internationellt (Atkinson, 2002; Lind & Hellström, 2003; 
Nyborg, 2008; Profant, 2006; Redfern, 2003). Detta hjälper oss att identifiera varifrån 
renovräkning som fenomen härstammar. Till skillnad från dessa artiklar beskriver vårt 
arbete en särskild typ av gentrifieringsprocess, nämligen renovräkningsprocessen och 
hur den påverkar individernas välmående. 
 
Tidigare forskning har beskrivit att en ombyggnad kan ha negativa konsekvenser på 
hyresgästens hälsa på grund av att personens hem slutar fungera som en plats för vila, 
skydd och trygghet. Tidigare forskning visar även på en ökande otrygghet gällande att 
bo kvar efter en ombyggnad (Hurtig, 1995; Jensfelt, 1991; Bauman 2002; Lind, 
2000). Det som dessa studier inte tar upp är hur hyresgästens hälsa påverkas av 
renovräkningsprocessen i Sverige. Att hyresgäster påverkas kan vi med tidigare 
studier konstatera, men hur hyresgästernas välmående påverkas av 
renovräkningsprocessen finns det inga tidigare studier om. 
 
Frågan är; hur påverkas hyresgästernas välmående, sett till oro och otrygghet, innan, 
under och efter hyressättningsprocessen som i vissa fall gör att de inte klarar av att bo 
kvar i sina hem efter att hyrorna höjs? 
Problemet som belyses i denna uppsats ligger alltså i att vi å ena sidan har 
hyresgästerna som anpassat sitt val av boende efter sin ekonomiska situation och 
betalningsförmåga (Eriksson & Lind, 2005; Svensson, 1998) och som i vissa fall 
tvingas lämna sina bostäder till följd av hyreshöjningar (SVT Plus, 2016; Westin, 
2011). Å andra sidan har vi fastighetsägare, hyressättningssystemet och den svenska 
lagstiftningen som onekligen förbiser hyresgästernas vilja och behov av att behålla 
sina hem. Problematiken som föreligger kommer att lyftas i denna uppsats för att 
skänka förståelse och kunskap om hur hyressättningsprocessen går till, samt hur 
hyresgästens psykiska välstånd påverkas i samband med hyressättningen efter 
omfattande renoveringar. 
 

1.3 Problemformulering 
 
Hur påverkar en hyressättningsprocess efter en omfattande renovering av 
miljonprogrammets flerbostadshus de berörda hyresgästernas välmående? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur en hyressättningsprocess efter 
en omfattande renovering gällande flerbostadshus från miljonprogrammet går till, 
samt redogöra för hur de berörda hyresgästernas välmående, sett till oron och 
otryggheten över att inte veta hur framtiden kommer se ut, påverkas av denna process. 
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1.5 Definitioner 
 
Allbolagen = Den lagändring som trädde i kraft 2011, som bland annat bestämde att 
allmännyttan ej längre skulle vara hyresnormerande. 
 
Allmännyttiga bostadsföretag/bostadsbolag = Kommunalt ägda bostadsbolag. 
 
Fastighetsägare = Hyresvärd. I kapitel 2.1 har vi valt att benämna fastighetsägare 
som hyresvärd eftersom denna term används i svensk lagstiftning, vilken vi utgått 
ifrån i detta avsnitt. I övrigt används termen fastighetsägare. 
 
Flerbostadshus = Ett flerbostadshus avser ett hus som till minst hälften innehåller 
utrymmen för bostadsändamål och som inrymmer tre eller flera bostadslägenheter. 
 
HFL = Hyresförhandlingslagen. 
 
Hyresrättsinnehavare = Hyresgäst. I stora delar av uppsatsen använder vi termen 
hyresgäst, men i analys och en av bilagorna används termen hyresrättsinnehavare. 
 
Hyrestak = Den maximala hyra en fastighetsägare får ta ut. Utgör grunden för 
besittningsskyddets existens. 
 
JB = Jordabalken. 
 
Miljonprogramsbostäder = I uppsatsen menar vi med miljonprogramsbostäder 
flerbostadshus byggda mellan åren 1965 och 1974. 
 
Rekordåren = Åren mellan 1961 och 1975. 
	

1.6 Disposition 
 
Denna uppsats är strukturerad i sju kapitel. I nästa kapitel presenteras vår teoretiska 
referensram där vi presenterar vår teoretiska diskussion samt de svenska lagar som 
berör ämnet. I kapitel tre presenteras metoden som vi valt att arbeta efter, varför vi 
valde den och hur den är relaterad till vårt syfte och vår problemformulering. Kapitel 
fyra utgör empirisk metod där vi presenterar intervjuer från personer och företag som 
är verksamma inom ämnet. I kapitel fem presenteras vår analys och vi diskuterar våra 
resultat. Kapitel sex redovisar våra resultat och vi går igenom de slutsatser vi kommit 
fram till. I detta kapitel presenteras även förslag till framtida forskning. Det sjunde 
och sista kapitlet består av en källförteckning. 
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2. Teoretisk referensram 

 
I detta andra kapitel presenteras den teoretiska referensram vi utgått ifrån vid författandet av 
denna uppsats. Kapitlet består av tre subkapitel som behandlar de tre huvudaspekter vi valt 
att titta på i denna studie: hyressättningsprocessen, renovräkning samt dess inverkan på 
hyresgästers välmående. 

 
 

2.1 Hyressättningsprocessen 
 
En lämplig hyra speglar värderingarna som hyresgästerna har angående god kvalitet i 
bostaden och området i vilket bostaden är belägen. En passande hyra är viktig främst 
för att skapa rättvisa mellan hyresgästerna i fastigheten och området i övrigt, men den 
ger också korrekta förutsättningar för fastighetsföretagens intäkter. Hyror i 
bostadslägenheter med samma bostadsvärde eller bruksvärde skall vara likvärdiga och 
skillnader i hyror bör rättfärdigas av skillnader i just bruksvärdet. Detta är tyvärr inte 
alltid fallet. Eftersom hyror i olika bostäder sätts vid olika tidpunkter så sker också 
förhandlingarna under olika förutsättningar. Detta har medfört att det finns olika 
nivåer på hyror i bostäder med jämbördigt bruksvärde, och det är mer kostsamt att bo 
i nybyggda och ombyggda fastigheter än det är att bo i orenoverade fastigheter, även 
om de har likvärdig standard. Frågan om varför vissa bostäder behäftats med högre 
hyra än andra bostäder med liknande standard är väldigt svår, om ens möjlig, att 
försöka förklara (Bergenstråhle & Sernlind, 2010).  
 
Även om det finns en standard att gå efter, och som också följs av alla parter, när 
hyror beräknas enligt bruksvärdessystemet så förekommer det likväl konflikter om 
den slutliga hyran. Det kan exempelvis handla om en hyresgäst som känner att 
beloppet som han eller hon månatligt betalar är för högt i relation till det belopp 
grannen betalar för en lägenhet av samma storlek. Det kan också handla om att 
fastighetsägaren anser att den efter allt arbete som är nedlagt på lägenheten skulle 
kunna ta ut ett högre hyresbelopp. Vare sig det rör sig om fastighetsägarens eller 
hyresgästens synpunkter och klagomål så finns det reglerat i svensk lag hur hög en 
hyra får vara samt vilka rättigheter och skyldigheter de olika parterna har gentemot 
varandra när det kommer till hyressättning.  
 

2.1.1 Bruksvärdessystemet 
 
Enligt Sveriges rikes lag (2016) innebär bruksvärdessystemet hyran skall bestämmas 
till ett skäligt belopp och att bruksvärdet, det vill säga värdet för hyresgästen, skall 
styra hyrans storlek (JB 12:55). Värdepåverkande faktorer för hyresgästen är bland 
annat lägenhetens storlek, modernitet, planlösning, ljudisolering och läge. Med läge 
menas då närhet till stad/städer, vilken våning lägenheten är belägen på, avstånd till 
service och sjukhus samt allmänna kommunikationer. Förutom dessa faktorer så har 
även förmåner såsom hiss, tvättstuga, fastighetsservice och garage påverkan på 
bruksvärdet (Hyresnämnden, 2015). 
 
Fram till början på 1980-talet baserades hyreskostnaden också delvis på fastighetens 
byggnadsår men idag har detta ingen påverkan på hyran utan det är till största delen 
bruksvärdet för hyresgästen som skall bestämma hyran. Hyresgäster som bor i en 
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äldre fastighet skall idag betala en likvärdig hyra som hyresgäster i nybyggda 
bostäder, förutsatt att standard och skick är likvärdiga (Lind, 1996).  
 
En av anledningarna till bruksvärdessystemets uppkomst år 1968 var att få bukt på 
den motsägelsefulla stridighet som fanns mellan avtalsfriheten och det så kallade 
besittningsskyddet (förklaras djupare i avsnitt 2.1.4). Systemet medförde att 
hyresvärden hindrades från att kringgå besittningsskyddet genom hyreshöjningar vid 
exempelvis bostadsbrist och liknande (Bengtsson, 2002). Bruksvärdessystemets 
huvudsakliga syfte är emellertid att säkerställa att jämförbara bostäder skall ha 
likvärdig hyra (Svensson, 1998). Skillnader i hyresnivåer skall, om sådana finns, 
motiveras av skillnader i exempelvis standard, läge och storlek. Alltså är 
bruksvärdessystemet till för att samtliga jämförbara bostäder, oavsett ägare, 
byggnadsår eller liknande omständigheter skall ha likvärdig hyra (Bengtsson, 2002). 
Fram till år 2011 fungerade systemet även som en länk mellan hyressättningen i 
privatägda respektive allmännyttiga fastighetsbolag, och såg till så att hyrorna, så väl 
allmännyttiga som privata, höll sig inom rimliga nivåer och på så sätt var att anse som 
skäliga. Enligt hyreslagen var de allmännyttiga fastighetsbolagen alltså normerande 
vid tillämpning av bruksvärdessystemet. År 2011 gjordes emellertid en ändring av 
hyreslagen (SFS 2010:810 och SFS 2010:811, också kallad Allbolagen), som 
resulterade i att hyran numera fastställs via kollektiva förhandlingar mellan å ena 
sidan fastighetsägaren och å andra sidan hyresgästen eller Hyresgästföreningen (JB 
12:55). Vid tvistemål om hyran är det emellertid Hyresnämndens uppgift att avgöra 
om hyran i fråga är skälig med avseende på parternas respektive intressen och behov 
av hyreshöjningen. 
 

2.1.2 Hyresförhandlingen mellan hyresgästen och hyresvärden 
	
Hyresregleringar försäkrar att hyran inte stiger enbart för att ett bostadsområde blir 
mer populärt. Något som utmärker det svenska systemet för hyresreglering är att 
förhandlingarna idag allt som oftast sker mellan fastighetsägaren och den lokala 
hyresgästföreningen, till skillnad från många andra länders ansats där det ofta finns 
regler som knyter hyrorna i allmännyttiga företag till driftkostnaderna. För ett tiotal år 
sedan gick förhandlingarna till som så att fastighetsägaren gjorde en bedömning av 
sina framtida kostnader och därmed också av det totala hyresbehovet som krävdes för 
att täcka dessa. Själva diskussionen med Hyresgästföreningen kretsade mest kring 
bedömningens rimlighet och hur hyresbehovet skulle fördelas mellan de olika 
lägenheterna. På senare år har det dock blivit allt vanligare att Hyresgästföreningen 
initialt bedömer hur mycket hyresgästerna klarar av att betala utifrån den rådande 
ekonomiska utvecklingen i landet samt kostnadsutvecklingen i andra boendeformer. 
Utifrån denna bedömning är det sedan upp till fastighetsägaren att justera sina 
kostnader för att möta den acceptabla hyresnivå som tagits fram av 
Hyresgästföreningen (Lind, 2000).  
 
Förhandlingen mellan hyresgästen och hyresvärden kan ske på två olika sätt, antingen 
via individuella förhandlingar mellan hyresvärd och hyresgäst eller kollektivt med 
stöd av Hyresförhandlingslagen (Lind & Hellström, 2003). Vi kommer 
fortsättningsvis i denna uppsats fokusera på den kollektiva förhandlingen. HFL gäller 
när det finns en förhandlingsordning, och med förhandlingsordning menas ett ramverk 
som säger att två parter är skyldiga att förhandla med varandra. Parterna kan då å ena 
sidan bestå av en enskild hyresvärd, eller hyresvärd och organisation av 
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fastighetsägare, och å andra sidan en organisation av hyresgäster (1 §, HFL). 
Organisationen av hyresgäster kan vara Hyresgästföreningen eller annan ideell 
förening. Förhandlingsordningen omfattar samtliga bostadslägenheter i ett eller flera 
befintliga hus (3 §, HFL). Med stöd från förhandlingsordningen träffar parterna ett 
avtal som reglerar hyran eller andra hyresvillkor, en så kallad 
förhandlingsöverenskommelse. För att en hyresgäst skall bli bindande av en 
förhandlingsöverenskommelse så måste den enskilde hyresgästen ha en 
förhandlingsklausul i hyresavtalet, annars gäller individuella förhandlingar och då 
tillämpas JB 12:54 (2 §, HFL).  
 
Förhandlingarna sker i 90 procent av fallen kollektivt med hjälp av 
Hyresgästföreningen som förhandlar om hyran å hyresgästens vägnar 
(Hyresgästföreningen, 2016). Förhandlingens huvudmål är att hyresgästen skall få en 
så rimlig hyreskostnad för sitt boende som möjligt. Den enskilde hyresgästen har inte 
så mycket att säga till om vid förhandling med en hyresvärd och därför går 
hyresgäster ihop och förhandlar tillsammans, med hjälp av Hyresgästföreningen, för 
att lättare nå ett önskvärt resultat. De som representerar hyresgästerna är 
förtroendevalda personer runt om i landets lokala hyresgästföreningar som 
tillsammans med den kommunala eller privata hyresvärden kommer fram till ett 
beslut (Hyresgästföreningen, 2016). Som nämnt ovan skall hyrorna bestämmas av 
bruksvärdet; likvärdiga lägenheter skall ha likvärdiga hyror. Hyresgästföreningen 
hjälper främst till med att överse så att hyrorna inte blir högre än för likvärdiga 
lägenheter (21 §, HFL), och då gäller det att Hyresgästföreningens representanter har 
goda kunskaper om bostadsfrågor samt vad som faktiskt som avses med bruksvärde 
för hyresgästen. Hyresförhandlingar sker varje år och påbörjas under hösten för att 
kunna vara klara till årsskiftet. Hyresvärden skickar in en ansökan om hyreshöjning 
och Hyresgästföreningen svarar sedan med ett motbud varefter det sker förhandlingar 
för att slutligen komma fram till ett resultat som samtliga parter är nöjda med (15; 16 
§, HFL). I vissa fall kan det vara omöjligt att komma fram till ett beslut som gör båda 
parterna nöjda, då måste förhandlingen tas vidare till Hyresnämnden (24 §, HFL). 
Ibland händer det att parterna kommer överens, men att den enskilde hyresgästen inte 
är nöjd med beslutet. I dessa fall kan hyresgästen själva ta ärendet vidare till 
Hyresnämnden (22 §, HFL). När det handlar om omfattande renovering av 
flerbostadshus från miljonprogramstiden går fallet allt som oftast över till 
Hyresnämnden då parterna sällan kommer överens. 
	

2.1.3 Målet i Hyresnämnden 
 
Om förhandlingarna inte har lett till ett beslut så får, som nämnts ovan, hyresvärden 
eller den enskilde hyresgästen ta målet vidare till Hyresnämnden. I de fall där 
hyresvärden har för avsikt att höja hyran markant genom bruksvärdeshöjande 
renoveringar är det sällan som hyresgästen går med på de villkor hyresvärden begär, 
och målet hamnar näsan alltid hos Hyresnämnden. 

 
“Har förhandling enligt förhandlingsordning avslutats utan att överenskommelse träffats, har 
hyresvärden och hyresgäst rätt att hos Hyresnämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren i 

den del som förhandlingen har avsett” - 24 §, HFL 
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Om hyresgästorganisation och hyresvärd är överens men den enskilde hyresgästen 
inte är nöjd med förhandlingsöverenskommelserna som har beslutats har hyresgästen 
rätten att ensam ta ärendet vidare till Hyresnämnden.  

 
Har förhandlingsöverenskommelse träffats om hyran eller annat hyresvillkor för hyresgäst, 
har hyresgästen rätt att hos Hyresnämnden ansöka om ändring av överenskommelsen i den 

del det avser honom” - 22 §, HFL 
 
I fallet där parterna inte är överens går förhandlingen vidare till Hyresnämnden för en 
prövning av hyran och då tillämpas bruksvärdessystemet och JB 12:55. Samma 
tillämpning gäller om parterna är överens men inte den enskilde hyresgästen:  

 
“Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek, skall 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” – 25 §, HFL 

  
Lag JB 12:55 gäller även för hyressättning efter en omfattande renovering av en 
fastighet. Även om bruksvärdessystemet appliceras när hyran beräknas efter en 
upprustning så kan ibland en högre hyra tas ut än vad som är överenskommet, 
eftersom det anses skäligt med hänsyn till bruksvärdet/standarden på lägenheten. Det 
Hyresnämnden gör när ärendet går vidare till prövning av Hyresnämnden är att de 
kontrollerar om lägenheten i fråga har en skälig hyra i förhållande till andra likvärdiga 
lägenheter. Skälighetsbedömningen görs genom att Hyresnämnden tittar på 
hyresnivåer som bestämts genom förhandlingsöverenskommelser enligt HFL. Finns 
det ingen förhandlingsöverenskommelse som går att tillämpa görs en jämförelse 
mellan lägenheten som skall hyressättas och en annan jämförbar lägenhet, och om det 
inte finns någon jämförbar lägenhet på orten tittar Hyresnämnden på en jämförbar 
lägenhet på annan ort (JB 12:55 2st). Vid en jämförelse av hyran så är hyran 
fortfarande skälig om den inte påtagligt överstiger hyran för likvärdiga lägenheter, 
och med påtagligt menas 4-5 procent. Är den bestämda hyran inte skälig så har 
hyresgästen rätt till hyressänkning (Hyresnämnden, 2016). 
 

2.1.4 Besittningsskydd 
	
Alla hyresgäster har ett så kallat besittningsskydd vid hyrande av en bostadslägenhet 
(JB 12:46). Besittningsskyddet innebär att hyresgästen har rätt till förlängning av 
avtalet vid avtalets slut, oavsett hyresvärdens vilja (Flodin, 2008). Dock finns det 
vissa situationer där hyresvärden kan kringgå hyresgästens besittningsskydd, och en 
av dessa situationer tas upp i avsnitt 2.1.5. 
 
Besittningsskyddet för hyresgästen gäller från första dagen som avtalet börjar gälla 
och löper i princip så länge som hyresgästen vill bo kvar. Detta förutsatt att 
hyresgästen inte missköter sig grovt och bryter mot någon av punkterna i JB 12:42 
som medför att hyresrätten är förverkad och besittningsskyddet upphör att gälla (JB 
12:42).  
 
I praktiken är det hyrestaket som försäkrar att besittningsskyddet finns för hyresgästen 
och det bruksvärdessystemet medförde när det infördes var att hyresvärden hindrades 
från att kringgå besittningsskyddet genom hyreshöjningar. Skulle hyrestaket tas bort 
kan hyresvärden höja hyran efter egna önskemål för att vid exempelvis bostadsbrist 
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och liknande kunna ta ut ett så stort belopp som möjligt. Då kan hyresgäster tvingas 
flytta på grund av för höga hyreshöjningar (Bengtsson, 2002). 
 

2.1.5 Omfattande renovering 
 
I frågan om hyresvärden får renovera när som helst och hur mycket som helst finns 
det reglerat i den svenska lagen vad som gäller och dessa bestämmelser återfinns i 
Jordabalken.  
 

“En fastighetsägare får endast under de förutsättningar som anges i andra stycket  
1. utföra sådana standardhöjande åtgärder på fastigheten som har en inte obetydlig inverkan på en 

bostadslägenhets bruksvärde eller, 
2. utföra åtgärder som medför en inte oväsentlig ändring av en bostadslägenhet eller av de 

gemensamma delarna av fastigheten. 
För att sådana åtgärder skall få vidtas krävs det att de har godkänts av de berörda 
bostadshyresgästerna eller att Hyresnämnden har lämnat tillstånd åt åtgärderna”. 

Vidare skrivs även att “Godkännande eller tillstånd behövs inte, om åtgärderna vidtas för att en 
bostadslägenhet skall uppnå lägsta godtagbara standard” - 18d §, JB. 

 
Ovan förklaras alltså att en hyresvärd, utan tillstånd eller godkännande från hyresgäst, 
får upprusta en bostadslägenhet. Kravet är att åtgärderna inte har en betydlig inverkan 
på bruksvärdet samt att upprustningen inte medför en väsentlig ändring av 
bostadslägenhetens utformning och funktion, det skall således handla om en mindre 
upprustning. Utdraget ur svenska lagen ovan säger också att om hyresvärden vill göra 
större ingrepp i lägenheten krävs godkännande från hyresgäst eller tillstånd från 
hyresnämnd. Vad som omfattas av en mindre upprustning, vilken inte har betydlig 
inverkan på bruksvärdet, står angivet i den svenska lagstiftningen. 

 
“Om lägenheten helt eller delvis är uthyrd till bostad, skall hyresvärden i bostadsdelen med skäliga 
tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av 

lägenhetens försämring genom ålder och bruk” - 15 §, JB 
 
En mindre upprustning omfattas förutom tapetsering och målning även av 
reparationer så som stambyten, upprustning av balkonger, byten av elinstallationer, 
ventilationssystem, fönster, och fasader. Dessa åtgärder är omfattande projekt för 
hyresvärden men de har ingen betydelse på bruksvärdet och därför är de heller ingen 
orsak till hyreshöjningar. Däremot så passar hyresvärden i de flesta fall på att 
genomföra en omfattande upprustning så att lägenheten får en modernare standard i 
samband med en såpass stor åtgärd som exempelvis stambyte, och då är det de 
standardhöjande åtgärderna som ger incitament till hyreshöjning (Westin, 2011). 

 
“Om hyresvärden vill utföra sådana åtgärder som avses i 18d §, skall han skriftligen meddela de 

berörda bostadshyresgästerna detta. 
Om en berörd bostadshyresgäst inte godkänner åtgärden, får hyresvärden ansöka hos Hyresnämnden 

om tillstånd att utföra åtgärden” - 18e §, JB. 
 
Ovan förklaras att om den berörde hyresgästen inte godkänner en omfattande 
renovering så tas ärendet vidare till Hyresnämnden för prövning. Då är det tre rekvisit 
som skall vara uppfyllda för att Hyresnämnden skall ge hyresvärden godkännande att 
genomföra en omfattande renovering (JB 12:46). Nedanstående utdrag förklarar de tre 
rekvisit som måste vara uppfyllda, och är dessa rekvisit uppfyllda så leder det till ett 
tillfälligt brytande av besittningsskyddet. Förutsättningarna är att ombyggnaden skall 
vara av typen större ombyggnad, att hyresgästen inte skall kunna bo kvar i lägenheten 
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på grund av ombyggnaden i fråga samt att hyresavtalets upphörande ej skall vara 
oskäligt för hyresgästen. Det finns ingenting i svensk lag som säger att hyresvärden 
måste erbjuda hyresgästen en ersättningslägenhet under tiden som upprustningen äger 
rum. Det finns inte heller något stöd i lagen som säger att hyresvärden måste göra 
plats för att hyresgästen skall kunna flytta in efter upprustningen, utan endast att om 
möjligheten finns så skall hyresgästen efter upprustningen erbjudas en likvärdig 
lägenhet i det renoverade huset (JB 12:46). 
 
“Om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet eller anmodat hyresgästen att flytta, har hyresgästen rätt 

till förlängning av avtalet, utom när 
4. huset skall undergå större ombyggnad och det inte är uppenbart att hyresgästen kan sitta kvar i 

lägenheten utan nämnvärd olägenhet för genomförandet av ombyggnaden samt att det inte är oskäligt 
mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör, 

10. det i annat fall inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller av någon annan anledning är 
oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör. 

Lämnar en bostadshyresgäst sin lägenhet eller en del av den med anledning av att huset skall undergå 
en större ombyggnad, skall hyresgästen om möjligt beredas tillfälle att efter ombyggnaden hyra en 

likvärdig lägenhet i huset” - 46 §, JB. 
 

2.2 Renovräkning  
 
Baeten & Listerborn (2015) beskriver försöken till att vräka personer genom 
omfattande renoveringar som en brutal gentrifieringsmekanism. När ett 
bostadsområde genomgår en social statushöjning, det vill säga att populationen i 
området byts ut mot en mer attraktiv sådan, brukar det kallas för gentrifiering 
(Holgersson & Thörn, 2014). Begreppet gentrifiering, som myntades av den brittiska 
sociologen Ruth Glass på 1960-talet (Badcock, 2001), innebär att bostäderna 
renoveras och rustas upp vilket resulterar i högre boendekostnader. Som en direkt 
följd av detta tvingas de ursprungliga hyresgästerna att flytta eftersom deras 
betalningsförmåga inte är tillräckligt stark (Söderqvist, 2012). Dessa hyresgäster 
ersätts då med andra hyresgäster med högre inkomst som tillhör medelklassen och 
som lyfter bostadsområdet till en högre socioekonomisk klass, vilket Lyons (1996) 
definierar termen gentrifiering som. Strategic Economics (1999) definierar 
gentrifiering som den process där fattiga, arbetarklassmänniskor och företag trängs 
bort från områden genom stigande kostnader och andra krafter direkt relaterade till 
det ökade inflödet av nya och rikare invånare. Westin (2012) förklarar att stadsdelen 
Kvarngärdet i Uppsala upplever en sådan gentrifieringsprocess - låginkomsttagare 
flyttar ut och medelklassfamiljer flyttar in. Atkinson (2002) beskriver omedvetet vad 
en renovräkningsprocess innebär när han förklarar att indirekt bortträngning tvingar 
den gamla populationen att flytta. Detta tack vare ökade hyror eller höjda skatter. 
Atkinson (2002) beskriver vidare att indirekt bortträngning kan uppstå om de gamla 
hyresgästerna i ett gentrifierat område inte längre känner sig hemma då omgivningen 
förändrats. Hyresgästerna väljer då att flytta för att inte riskera bli isolerade från sin 
bekantskapskrets.  
 
Gentrifiering som sådant är idag ett utbrett fenomen som upplevs över hela världen. 
Smith (1996) beskriver problemet som en klassmässig omstrukturering av den 
centrala stadsbilden, och menar att låginkomsttagare i områden som är på väg att 
gentrifieras befinner sig i ett slags moment 22. Detta eftersom de i grund och botten 
vill se sitt bostadsområde växa, rustas upp och förskönas - men i själva verket 
kommer tvingas flytta när dessa åtgärder väl vidtagits.  
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De typer av bortträngningar/gentrifieringsprocesser som härstammar från 
renoveringsarbeten har på senare tid börjat gå under samlingsnamnet renovräkning. 
Termen är en blandning av orden renovering och vräkning (Westin, 2012) och 
myntades första gången år 2008 av den kanadensiska aktivisten Heather Pawsey. 
Hyresgäster får efter en renovering flytta tillbaka till lägenheterna om de har råd att 
betala den nya hyran som ibland kan vara dubbelt så hög som innan renoveringen, för 
inte sällan vill värden göra stora ingrepp såsom kakla badrum, byta ut köket och lägga 
om golvet i samband med stambyte (Ärlemalm, 2014). I praktiken handlar det inte om 
ett val utan processen kan ses som en indirekt vräkning (Westin, 2012). Det är just 
detta som kännetecknar renovräkning - en tvingad bortträngning av hyresgäster som 
ett resultat av omfattande, värdehöjande renoveringar (Ärlemalm, 2014). 
 
Renovräkning handlar i grund och botten om att kommuner vill öka sin status. 
Miljonprogramstidens mål var jämställdhet och ett boende för alla men idag tänker 
kommuner i motsatta banor, de vill uppdatera sin befolkning ur ett socioekonomiskt 
perspektiv och på så sätt få en bättre skattebas och ett bättre rykte. För att kommuner 
skall få det rykte de önskar så omkoloniserar de sin befolkning i vissa områden 
genom att byta ut låginkomsttagare mot arbetande människor som betalar skatt 
(Baeten & Listerborn, 2015). 
 
Ett incitament som fastighetsägare har för att genomföra en renovräkningsprocess är 
den rådande bostadsbristen i Sverige där fastighetsägare utnyttjar bostadsbristen för 
att tjäna så mycket pengar som möjligt (Westin, 2012). Eftersom det svenska 
regelverket ser ut som det gör skapar det en drivkraft och stor frihet för 
fastighetsägare att genomföra upprustningar även om de inte är samhällsekonomiskt 
lönsamma. Fastighetsägare får enligt lag rätt att verkställa en hyreshöjning efter en 
omfattande upprustning och eftersom denne är företagsman gör han vad som krävs för 
att generera kassaflöde (Lind, 2015). Många av de hyresgäster som bott i lägenheterna 
innan upprustningen kommer inte kunna bo kvar, men det finns många andra personer 
med god betalningsförmåga som är villiga att betala den nya hyran för att bo i 
lägenheterna och då byts dessa hyresgäster enkelt ut. Renovräkning har börjat och 
kommer i allt mer utsträckning påverka samhället, inte minst har det förstärkt den 
geografiska polariseringen mellan socioekonomiska grupper i samhället (Lind, 2015; 
Westin, 2012).  
 
Renovräkningsprocesser är inte svårt för fastighetsägare att genomföra. Eftersom 
Hyresgästföreningen, efter det att Allbolagen trädde i kraft år 2011, inte längre på 
samma sätt kan påverka hyrorna för ett helt område och med tanke på att 
fastighetsägare enligt lag skall agera affärsmässigt leder det till konsekvenser för 
hyresgäster. Sverige har redan ställts inför ett antal renovräkningsprocesser men 
kommer inom de närmsta åren ställas inför massiva renoveringar av 
miljonprogramshusen och signifikanta nivåer av vräkningar för de hyresgäster som 
inte har råd att bo kvar efter den höjda hyran. Hyresgäster har lite makt att påverka 
renoveringar och hyreshöjningen som följer och de som drabbas är, som nämnts 
tidigare, låginkomsttagare. Eftersom Hyresnämnden i majoriteten av fallen dömer till 
fastighetsägarnas intresse att renovera finns bara en utväg kvar för hyresgäster och det 
är att flytta (Baeten & Listerborn, 2015). Att hyresgästerna vet om att de har lite makt 
när det kommer på tal om en renovering gör inte saken bättre. Det påverkar 
hyresgästernas hälsa då de går runt med tanken i huvudet att de inte kan påverka 
utgången och sina möjligheter att bo kvar (Westin, 2012). 
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2.3 Välmående 
 
Trygghet i allmänhet är ett brett begrepp men presenteras oftast som att en individ är 
fri från oroande och hotande inslag i omgivningen (Walker & Hiller, 2007). Att 
uppleva trygghet är en mänsklig rättighet och är enligt Abraham Maslows 
behovstrappa ett av de två mest centrala behoven för en individ. Trygghet är det 
främsta behovet direkt efter de grundläggande behoven såsom mat, kläder och tak 
över huvudet (Harriman, 1946).  
 
Upplevelsen av trygghet respektive otrygghet kan påverkas av många faktorer och en 
av faktorerna för upplevd otrygghet kan bero på bristande information och kunskap 
kring ämnet i fråga. En betydande faktor för att en individ skall känna trygghet är, 
enligt Walker & Hiller (2007), ett brett socialt umgänge. Människor som har en 
omfattande umgängeskrets förlitar sig på och känner tilltro till fler personer och 
känner på så sätt högre trygghet. Walker & Hiller (2007) menar på att det främst är i 
bostadsområdet där individen bor som en omfattande bekantskapskrets är till fördel 
för ökad trygghet. Detta eftersom både gemenskap och goda kontakter påverkar 
hälsan och tryggheten till det bättre hos människor (Ziersch, Baum, MacDougall & 
Putland, 2005).  
 
Också Boverket (2004) menar att bostaden och området en individ lever i utgör en 
ytterst central del i personens välbefinnande, och att känna ro och trygghet i 
boendesituationen påverkar individens psykiska hälsa på ett positivt sätt. O’Campo, 
Salmon & Burke (2009) menar även på att den psykiska hälsan också till stor del 
förbättras av närhet till olika typer av service som butiker, lokaltrafik, skolor etcetera. 
Detta konstateras också av Ziersch et al. (2005) som även hävdar att goda relationer 
till grannar och närboende stärker både tryggheten och hälsan för individerna. För 
familjer som inte har en säker hemvist är det svårt att känna psykologisk stabilitet. 
Psykologisk stabilitet är en förutsättning som gör det möjligt för människor att göra 
känslomässiga investeringar i sina hem, sociala relationer och gemenskaper 
(Desmond & Tolbert Kimbro, 2015).  
 
Low (2004) beskriver att människor som säger att de känner sig trygga menar att de 
känner sig skyddade och att någon bryr sig om dem. Trygghet grundar sig också, 
förutom i skydd och omtanke, i att en individ känner att den har bra sociala relationer. 
Precis som Walker & Hiller (2007) och Ziersch et al. (2005) skriver, så menar Low 
(2004) på att goda sociala relationer till familj, vänner och grannar innebär att 
personen känner sig trygg och bekväm i sin tillvaro. Att en individ känner sig säker i 
sitt hem medför också en känsla av fysisk trygghet och bidrar även till känslan av att 
de grundläggande behoven i livet är uppfyllda. 
 

2.3.1 Hyresgästers välmående 
 
Att flytta är kostsamt och inte bara ur pengasynpunkt. Den sociala kostnaden när en 
individ flyttar till ett nytt område ligger i det förlorade kontaktnätet i den omgivning 
personen tidigare befunnit sig i, och den vetskap och vana personen haft om och i sin 
tidigare hemvist. Ekonomiskt sett uppkommer utlägg för flyttransport, adressändring, 
eventuella inköp av ny inredning och så vidare. Med detta menar Lind (2000) att det 
för många är viktigt att känna en säkerhet i sin bostadssituation och att inte känna oro 
över vad som skulle ske om boendekostnaden skulle stiga så till den grad att 
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hyresgästen inte längre har råd att bo kvar. Tidigare forskning har visat på att en 
ombyggnadsprocess kan ha negativa konsekvenser på hyresgästens psykiska hälsa 
och detta på grund av att personens hem slutar att fungera som plats för vila, skydd 
och trygghet. Individen kan uppleva en känsla av förlorad kontroll, vilket i sin tur kan 
leda till en försvagad självkänsla (Hurtig, 1995).  
 
Otryggheten som de boende i området upplever när man pratar om gentrifiering av 
deras område går att likställa med vad Bauman (2002) menar karaktäriserar det 
individuella samhället. Bauman (2002) skriver att denna typ av samhälle genererar en 
känsla av otrygghet hos individen, och då främst på det individuella planet. Individen 
känner att hela dess hem känns hotat och oron över frågor som vad som kommer 
hända med hemmet, hur den höjda hyran skall klaras av att betalas, hur en ny bostad 
skall hittas eller om individen kommer att hamna på gatan är stor (Bauman, 2002; 
Hurtig, 1995, Söderqvist, 2012). 
 
Bauman (2002) menar att de rådande förhållandena kring behandlingen av 
hyresgästerna inför en omfattande renovering genererar en känsla av otrygghet hos 
individen. Otryggheten har att göra med att individens hem anses hotat av den direkta 
bortträngningen. Allen (2000) instämmer och menar även han på att stress och oro är 
vanligt förekommande känslor hos hyresgäster som märker av att området de bor i 
håller på att gentrifieras. Känslorna uppkommer eftersom hyresgästen inte känner 
någon kontroll över situationen och alla de frågetecken hyresgästen har, och att inte 
kunna påverka situationen bidrar till ökad oro. En människas hem är en trygg plats, 
där man skyddas från oönskat intrång. När en person skall genomgå en stor process 
och inte känner full kontroll på situationen leder det till stress, oro, ångest och 
otrygghet. När en person blir bortträngd från sitt hem innebär det främst att individen 
känner otrygghet och osäkerhet (ibid.). 
 
Allen (2000) genomförde en studie avseende brittiska hyresgäster vars bostäder var på 
väg att genomgå en större upprustning. Personernas upplevelser av renoveringen 
varierade, men de vanligaste känslorna som Allen (2000) märkte av hos hyresgästerna 
var uppgivenhet, oro och stress. Studien visade på att flera individer uppgav stress och 
oro som den huvudsakliga orsaken till att de drabbats av fysiska sjukdomar och 
smärtor som en direkt följd av stress och oro. Att inte kunna vara med och påverka 
resultatet av upprustningen gav också hyresgästerna en känsla av uppgivenhet, och 
vissa kände sig deprimerade utan att kunna svara på exakt vad som orsakade det. 
 
Oron och otryggheten som hyresgästerna känner inför och under en 
gentrifieringsprocess grundar sig i att hyresgästerna redan vet hur slutresultatet 
kommer bli när förslaget kommer på tal. Westin (2011) påpekar att hyresgäster som 
står inför en process av detta slag idag har relativt lite makt att påverka utgången och 
därmed sina möjligheter att bo kvar. Tvångsflyttningar, som är en vanlig följd av 
omfattande renoveringar, drabbar de fattigaste. Det spelar ingen roll om hyresgästerna 
säger att de inte har råd att bo kvar efter en omfattande renovering, fastighetsägaren 
genomför processen ändå eftersom huset är i behov av upprustning samtidigt som det 
finns pengar att tjäna. Hyresnämnden har en tendens till att döma till förmån för 
fastighetsägaren när hyresgästen väl motsätter sig en omfattande renovering och det är 
väl känt hos hyresgästerna vid det här laget (Westin, 2011). 
 
Jensfelt (1991) skriver att hyresgäster inte har något inflytande när det kommer till 
upprustning. Möten som fastighetsägaren anordnar i renoveringens inledningsskede 
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ger inte hyresgästen någon möjlighet att påverka eftersom allt redan är bestämt, utan 
de får bara acceptera vad fastighetsägaren beslutat. Vad som skall hända efter 
renoveringen, vart hyresgästen skall bo under ombyggnadstiden eller hur mycket 
hyran kommer höjas är vanligt förekommande frågor, vilka alla skapar otrygghet. 
Istället för att öka tryggheten och livskvaliteten resulterar renoveringen istället i ilska, 
nervositet och oro för vad som kommer hända i framtiden (ibid.). 
 
Jensfelt (1991) menar på att om det tidigare fanns en otrygghet gällande inbrott och 
störningar så tycks det efter upprustningen istället finnas en otrygghet gällande 
möjligheterna att behålla sitt hem. Björk (2012) beskriver att de hyresgäster som blir 
bortträngda från sina hem förlorar inte bara sin bostad utan de förlorar också sociala, 
ekonomiska och trygghetsmässiga grundpelare i sina liv. Tidigare forskning beskriver 
att personer som tvingas från sina hem visar på försämrad hushållsekonomi, förlorade 
kontakter och ett mer ensamt vardagsliv. Utsatta människor får en förlorad hemkänsla 
och de känner kränkthet av att bli evakuerade mot sin vilja och att tillhöra en lägre 
samhällsgrupp (Salonen, 1997). I praktiken handlar trygghet om fysiska förändringar 
för att hyresgästen skall känna sig tryggare i sitt hem men i realiteten så handlar 
trygghet om en icke fysiskt påtaglig känsla.  
 
Studier pekar på att individer som tvingas genomlida tvångsflyttningar eller på 
liknande sätt nödgas lämna sina bostäder löper större risk att drabbas av 
ångestattacker och depression. Detta eftersom processen ger individen en försvagad 
känsla av kontroll, och dessutom leder till ökad stress (Nettleton & Burrows, 1998; 
Ross & Squires, 2011). Också Desmond & Tolbert Kimbro (2015) menar på att 
människor som på ett eller annat sätt blir bortträngda från sina hem upplever 
materiella svårigheter, har större benägenhet att drabbas av depression och får sämre 
hälsa. Även Allen (2000) poängterar detta och beskriver att personer som trängts bort 
från sina hem även långt efter processen fortfarande känner oro och depression. 
Utöver detta rubbas också de sociala nätverk individen byggt upp i sin omgivning, 
dels med vänner, familj och andra närstående, men även med institutioner så som 
vårdcentraler, träningsanläggningar och liknande. Studier visar även på att människor 
i situationer där psykiska påfrestningar är stora också kan förpassas till att tillhöra 
sämre socioekonomisk status och tvingas till relationsupplösning (Desmond & 
Tolbert Kimbro, 2015; Lind, 2000).  
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3. Metod 
 

För att skänka förståelse kring hur denna kandidatuppsats författats presenterar vi i 
metodkapitlet det arbetssätt och den strategi vi anammat för att genomföra 
uppsatsarbetet. Vi redogör för den primära datainsamlingsmetod som använts samt 
för hur denna data har bearbetats och applicerats. 

 
 

3.1 Litteraturgenomgång 
 
För att skaffa oss en helhetsbild av ämnet valde vi att först studera existerande teorier 
om hur en hyressättningsprocess går till, vad lagen säger om hyressättning, vad 
gentrifiering och renovräkning innebär samt hur människor påverkas av att tvingas 
flytta bort från sina hem. Förutom artiklar har vi tagit hjälp av internetsidor vid 
uppstarten av vår uppsats. Statistik över Sveriges bostadsbestånd, antalet 
flerbostadshus i Sverige och hur många bostäder som byggdes under 
miljonprogramstiden har hämtats från Boverkets respektive Statistiska Centralbyråns 
hemsidor. För att skaffa oss en vidare kunskap inom området och försöka förstå 
kostnaderna som upprustningen av bostäderna kommer uppgå till har vi tagit hjälp av 
SABO och Statens Bostadskreditnämnd. Viss information kommer även från 
Hyresgästföreningens och Hyresnämndens rapporter. Efter att vi fått en överblick 
över problemområdet började vi söka vetenskapliga artiklar och böcker för att kunna 
fördjupa oss inom ämnet. Vi har lyckats hitta både svenska och engelska 
vetenskapliga artiklar samt svenska böcker inom ämnet. Vi har främst hämtat böcker 
på högskolebiblioteket i Halmstad och bibliotekssystemet LIBRIS. Vetenskapliga 
artiklar har vi hämtat i databaserna Web of Science och Scopus samt högskolan i 
Halmstads databaser Summon och Emerald, då vi anser dessa databaser som mest 
trovärdiga. När det kommer till avsnittet i teorin som handlar om 
hyressättningsprocessen och bruksvärdessystemet har vi endast använt oss av svenska 
artiklar och svensk lagtext. Anledningen till vårt val att endast basera dessa avsnitt på 
svensk litteratur är att bruksvärdessystemet och den svenska hyressättningsprocessen 
är anpassad för Sverige och ser annorlunda ut i andra länder. Litteraturinsamlingen 
har skett kontinuerligt under hela uppsatsskrivandet eftersom vi emellanåt känt att det 
behövts kompletterande fakta för att skänka klarhet i fenomen och begrepp som tagits 
upp i av respondenterna i våra intervjuer. Vi har under processens gång också 
granskat uppsatsens innehåll kritiskt och gjort oss av med delar som vi tyckt saknat 
relevans för andemeningen i arbetet. 
 

3.2 Vetenskaplig utgångspunkt 
 
Målet med vår kandidatuppsats är att utifrån litteraturstudier och besöksintervjuer 
analysera och belysa hyressättningsprocessen i Sverige efter en omfattande 
renovering av flerbostadshus från miljonprogrammet, samt analysera och belysa hur 
hyresgästernas välmående påverkas av denna process. Vi vill undersöka om en 
hyressättningsprocess går till på samma sätt som den förklaras i teorin och försöka 
belysa vilka brister processen har. Vi vill även förklara hur de berörda hyresgästernas 
välmående, sett till oro och otrygghet, påverkas av hela processen som de tvingas gå 
igenom.  
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Vid val av metod finns det två olika inriktningar, kvalitativ eller kvantitativ metod 
(Bryman, 2011). Vi valde att använda oss och arbeta utifrån den kvalitativa metoden 
eftersom det inte finns någon tidigare forskning i Sverige kring renovräkning och dess 
konsekvenser på de berörda hyresgästerna, sett till oro och otrygghet. Den kvalitativa 
metoden innebär att vi analyserar på djupet, försöker förstå fenomenet och bidrar till 
forskningen inom området, eller som Jacobsen (2002) skriver; forskaren vill skapa 
klarhet i ett fenomen. Vi ville med den kvalitativa metoden använda oss av ord istället 
för att uttrycka oss i kvantitet för att skapa en förståelse för varför det är som det är 
och vad den bakomliggande orsaken till problemet är (Bryman, 2011). Fördelen med 
den kvalitativa metoden i vårt fall är att den är öppen, flexibel och giltigheten är hög 
(Jacobsen, 2002). Med den kvalitativa metoden kunde på ett djupgående sätt förstå 
hur en hyressättningsprocess går till i praktiken och hur berörda hyresgäster påverkas 
av hela processen med allt vad den innebär.  
 
Det finns tre olika sätt att införskaffa material från verkligheten på och det är på ett 
induktivt, deduktivt eller abduktivt tillvägagångssätt (Jacobsen, 2002). Den abduktiva 
ansatsen är en blandning mellan den teoritestande deduktiva och den teoribyggande 
induktiva ansatsen. Teoretiskt och empiriskt material tas successivt fram för att 
gemensamt kunna skapa en uppfattning och ett svar på hur verkligheten ser ut. Vi har 
i vår uppsats använt oss av den abduktiva ansatsen där vi genom personliga 
besöksintervjuer samlat in vårt empiriska material och genom befintlig teori försökt 
bygga en förståelse. Denna ansats gjorde att vi hade en möjlighet att komplettera med 
ny information och nya infallsvinklar under hela studieprocessen (Jacobsen, 2002). Vi 
har under arbetets gång hållt kontakten med respondenterna för att kunna komplettera 
med information i de fall det funnits behov. Eftersom det sedan tidigare finns material 
kring både hyressättning och hur människor kan påverkas av att tvingas från sina hem 
har vi med hjälp av befintlig information och genom nytt empiriskt material 
tillsammans applicerat detta på renovräkningsprocessen för att se hur själva 
hyressättningsprocessen fungerar i denna situation, samt hur berörda individer 
påverkas.  
 

3.3 Undersökningsmetod  
 
Insamling av primärdata, som enligt Jacobsen (2002) innebär att forskaren samlar in 
sina upplysningar för första gången, genomfördes av oss via besöksintervjuer. 
Eftersom vi syftade till att genomföra en kvalitativ undersökning valde vi de facto att 
ha kvalitativa personliga intervjuer istället för observationer, telefonintervjuer eller 
postenkäter. Vi anser att en kvalitativ intervju ger en bättre förståelse för processen än 
vad de andra typerna av intervjuer gör. Vi anser även att det med en kvalitativ intervju 
är lättare för oss att ta del av åsikter och känslor som de berörda personerna upplever, 
vilket är en betydande del i vår uppsats (Alvehus, 2013). Kvalitativa intervjuer 
passade vår undersökning eftersom våra frågor är öppna och vi helst ville att 
respondenten skulle få chansen att prata fritt kring frågan. Vi ville med ett personligt 
möte skapa en bekväm situation för både oss själva men främst för respondenten och 
på så sätt få så uttömmande information som möjligt. En personlig intervju gjorde 
också att vi kunde läsa av om respondenten kände sig illa berörd av frågan, och vi 
kunde då styra intervjun så att liknande frågor fortsättningsvis undveks (Jacobsen, 
2002). En kvalitativ personlig intervju gjorde att vi mer utförligt genom en dialog 
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med respondenten kunde ställa frågor kring känslor och upplevelser och på så sätt få 
en bättre uppfattning om hur människor berörs av renovräkningsprocessen.  
 
Strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer är de tre olika typerna 
av kvalitativa intervjuer som går att genomföra (Bryman, 2011). Semistrukturerad 
intervju passade vår undersökning då vi gärna såg att följdfrågor skulle kunna ställas 
för att få en djupare och bättre förståelse inom ämnet. En semistrukturerad intervju 
var också läglig för oss då vi ville ha svar på några sedan tidigare bestämda, och 
enligt oss viktiga frågor. Intervjustrukturen uppmuntrade även respondenten till att 
prata fritt kring frågan och gav oss frihet att, efter en för oss viktig fråga, ställa 
följdfrågor till respondenten beroende på vad denne svarade (Alvehus, 2013). Vår 
tanke med en semistrukturerad intervju var att vi ville ha större förståelse för 
respondentens tankar och åsikter kring problemen som finns med renovräkning 
samtidigt som vi ville att respondenten skulle ha möjlighet att svara på frågor som 
denne ansåg vara viktiga, men som vi riskerat missa ta med från början.  
 
Vi spelade in våra intervjuer med en diktafon för att på så sätt kunna fånga upp så 
mycket som möjligt av det respondenten sagt. Att vi spelade in våra intervjuer gjorde 
det samtidigt lättare att få ett jämnt tempo genom hela intervjun eftersom vi inte 
behövde anteckna. Genom att spela in kunde vi under hela intervjun ha ögonkontakt 
med respondenten och kunde dessutom i efterhand återge korrekta citat som annars 
kunde varit svåra att komma ihåg (Jacobsen, 2002). Att intervjuerna spelades in 
gjorde också att vi kunde lägga större fokus på respondentens svar och enklare följa 
med i samtalet och ställa följdfrågor.  
 

3.4 Urval 
 
Vår intervjuundersökning riktade sig till fyra personer som har en bred kunskapsbas 
kring ämnet. De personer vi intervjuat har någon gång under de senaste åren 
genomgått eller varit inblandad i en renovräkningsprocess på ett eller annat sätt. 
Hyressättningsprocessen vid nybyggnation eller ombyggnation av flerbostadshus 
skiljer sig inte åt, men det finns enskilda faktorer som kan spela in i de olika fallen. 
Detta gjorde att vi ansåg det viktigt att hitta en person som är kunnig inom båda 
delarna för att kunna få ett så tillförlitligt svar som möjligt. Eftersom vår respondent 
på Hyresgästföreningen är en av få i Halland som dagligen förhandlar om hyror, och 
dessutom är samordnare av hyresförhandlingar i Region Norra Skåne, valde vi honom 
eftersom han var mest lämpad. Utöver detta hade också längre resor inneburit alltför 
stora kostnader och varit för tidskrävande för oss. Att intervjua hyresgäster som själva 
varit med om en liknande process ansåg vi var det lämpligaste alternativet för att få 
reda hur berörda hyresgäster påverkas eller har påverkats av processen. Anledningen 
till att vi valde de hyresgäster vi gjorde var att de själva genomgår en 
renovräkningsprocess, och även är ideellt aktiva och driver en diskussion mot sin 
fastighetsägare rörande just de omfattande renoveringarna i bostadsområdet. Slutligen 
valde vi att intervjua en forskare på Malmö Universitet och Roskilde Universitet. 
Anledningen till att vi valde honom är för att han är en av få forskare i landet som 
studerar detta ämne. Även här hade tidsåtgång och omkostnader en betydelse för valet 
av intervjuperson. Urvalskriterierna vi utgick ifrån var att få respondenter med olika 
synvinklar för att komma åt bredden i vår insamlade primärdata. Vi anser att våra fyra 
respondenter och deras medverkan varit tillräckligt för att kunna få djup i det material 
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vi samlade in samtidigt som vi anser att antalet respondenter var tillräckligt många för 
att kunna dra pålitliga slutsatser av den insamlade informationen.  
 

3.5 Intervjuguide  
 
Enligt Kvale (1997) skall den insamlade empiriska datan på ett adekvat sätt koppla till 
teorin som tagits fram i det tidigare skedet. Vi har använt oss av en intervjuguide för 
att på ett enklare sätt kunna basera frågor utifrån vår teori. Intervjufrågorna har 
varierat beroende på respondent eftersom de har olika bakgrund och är verksamma 
inom olika områden. Efter varje intervju har vi läst in oss på och lagt till teoretiskt 
material baserat på svaren vi fått, detta eftersom samtliga respondenter bidragit med 
svar som till viss del innehållit tidigare, för oss, okänd fakta. Vi har efter intervjuerna 
också arbetat fram och ställt nya, kompletterande frågor som på ett tydligt sätt kopplar 
till teorin och som gett oss ett mer djupgående svar inom delar i den teoretiska 
referensramen som vi tidigare inte tänkt på. 
 
Intervjuguiden har utgått ifrån de tre grundpelarna vi baserat vår teori på och vi har 
sedan formulerat och utvecklat frågor runt dessa ämnesområden. Beroende på vilken 
respondent vi intervjuat så har mer tyngd lagts på vissa grundpelare i den teoretiska 
referensramen då respondenterna haft olika bakgrunder inom olika kunskapsområden. 
Frågorna i intervjuguiden är ställda så att respondenten är bunden till att ge ett 
utförligt svar men även en frihet att kunna svara på sitt eget sätt. Vi har även utformat 
intervjuguiden på ett sådant sätt att vi efterhand kunnat ställa följdfrågor beroende på 
vad och hur respondenten svarar på varje fråga. Respondenten har i god tid innan 
intervjun ägt rum fått den utformade intervjuguiden för att på bästa sätt kunna 
förbereda sig och eventuellt tagit fram material i de tillfällen det varit nödvändigt. 
Detta har varit till fördel för oss då det har givit oss ett mer uttömmande svar från 
respondenten på varje fråga och vi har fått en djupare förståelse, vilket också varit vår 
avsikt. 
 
Teorin som tagits fram är, som nämnts tidigare, uppdelad i tre grundpelare. Det var 
viktigt för oss att få en helhetssyn på hur varje del ser ut och hur respondenterna 
uppfattade respektive del. Hyressättningsprocessens utformning och dess brister, sett 
till hyresgästerna, är en stor bakomliggande faktor till begreppet renovräkning. Det 
var därför betydelsefullt för oss att få en uppfattning från de olika respondenterna hur 
de uppfattar processen men samtidigt få reda på hur den fungerar i verkligheten. 
Respondenternas tankar kring renovräkning, hur det uppkommit, hur det påverkar 
individer och hur de själva ser på fenomenet var också viktigt för oss att få 
information om. Den sista, och kanske mest väsentliga delen i teorin, är hur berörda 
hyresgäster kan tänkas må och vilka konsekvenser som hyressättningsprocessen och 
renovräkning givit. Det var av betydande intresse att få respondenternas åsikt i denna 
del av teoriavsnittet. Åsikterna var viktiga då vi ville se om, och i så fall hur, de 
skiljer sig mellan respondenterna samt hur åsikterna skiljer sig från den sedan tidigare 
framtagna teorin. 
 

3.6 Validitet och reliabilitet 
 
Studier och undersökningar som en forskare gör bör alltid sträva efter att vara 
tillförlitliga och giltiga (Jacobsen, 2002). Validitet innebär att studien är relevant och 
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verkligen mäter det som forskaren säger att den mäter. För att öka validiteten har vi 
utgått från aktuella artiklar om renovräkning, bortträngning, gentrifiering och 
hyressättningsprocessen, samt kompletterat dessa med äldre, vedertaget material som 
fortfarande speglar dagens situation.  
 
Kvalitativa studier tenderar ha en hög intern giltighet, vilket innebär att det som skall 
undersökas verkligen undersöks. Den interna giltigheten i en kvalitativ studie ökar om 
intervjuerna genomförs med av varandra oberoende respondenter under naturliga 
förhållanden (Jacobsen, 2002). Vi valde därför att låta våra intervjupersoner 
bestämma tid och plats för mötet eftersom vi ansåg att det ger respondenterna 
möjlighet att välja en miljö där de känner sig bekväma och trygga. 
 
Reliabilitet handlar om huruvida en undersökning är tillförlitlig (Jacobsen, 2002). 
Generellt har en kvalitativ studie låg reliabilitet. Vi har tagit detta i beaktning och för 
att försöka höja reliabiliteten har vi dokumenterat vårt tillvägagångssätt vid 
intervjuförfarandena i form av intervjuguider så att studien skall gå att replikera. Vi 
valde att genomföra besöksintervjuer eftersom de tenderar ha en högre tillförlitlighet 
än andra typer av intervjuer (Jacobsen, 2002).  
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4. Empiri 

 
I detta kapitel presenteras det empiriska data som tagits fram genom 
besöksintervjuer. Kapitlet består av de fyra intervjuer som genomförts mellan 
februari och april. Respondenterna består av Peter Olsén, samordnare och 
hyresförhandlare på Hyresgästföreningen, Emil Pull som är doktorand i urbana 
studier vid Malmö Högskola och Roskilde Universitet, samt Mattias Axelsson och 
Daniel Carlenfors som båda är hyresgäster i ett bostadsområde som genomgår en 
omfattande renoveringsprocess. 

 

4.1 Intervju: Mattias Axelsson, Göteborg 2016-04-15 
 
Mattias Axelsson, 38, boende i ett bostadsområde i Göteborg som för närvarande 
genomgår en renoveringsprocess. Mattias har sedan processen tog vid 2011-2012 
börjat engagera sig i frågor som rör bostadspolitik och hyresgästinflytande. Mattias 
bor i en av lägenheterna i området som ännu inte blivit renoverad, och är en av dem 
som bestridit fastighetsägarens hyresförslag. 

 
 
Axelsson förklarar att det är Hyresgästföreningen som förhandlar om hyrorna, generellt 
sett, i och med att vi har ett bruksvärdessystem i Sverige. Han anser dock att de, inte 
minst när det gäller omfattande renoveringar, i praktiken inte har en särskilt stark 
ställning i förhandlingarna eftersom förhandlingarna sker efter det att 
renoveringsåtgärderna genomförts. I och med att Hyresnämnden i sin bedömning endast 
ser till de åtgärder som vidtagits blir utfallet uteslutande att standarden bedöms som höjd, 
varför också en hyreshöjning anses skälig - även om den hamnar på uppåt 50-60 procent. 
Axelsson ser hyressättningsprocessen som problematisk i dessa fall eftersom begreppet 
standard enligt praxis mer eller mindre definierats som att nyare är det samma som 
bättre. Det innebär i realiteten att man som hyresgäst inte behöver uppleva någon 
nämnvärd skillnad i hemmet avseende kvalitet och bruksvärde, men att hyresvärden ändå 
har rätt till att ta ut en högre hyra. Axelsson menar på att hyresgäster i vissa fall förses 
med inredning och installationer som i själva verket upplevs ha en lägre standard än 
innan renoveringen, men att hyresvärden utnyttjar bruksvärdessystemet och använder det 
på ett sätt som det egentligen inte är tänkt och ändå får rätt till en hyreshöjning. Det finns 
enligt Axelsson också exempel på hur fastighetsvärdar genomfört renoveringsåtgärder 
för att åtgärda självklara brister i lägenheterna, så som badrumsgolv med fel lutning, 
igentäppta avloppsledningar och elinstallationer som inte fungerar som de skall, och tagit 
ut ett högre hyresbelopp som följd. Sådana åtgärder anser Axelsson att hyresvärden bör 
göra som en del av underhållet, och att de bör ingå i hyran. 
 
Eftersom det inte finns någon koppling mellan renoveringens kostnader och den 
motsvarande hyreshöjningen menar Axelsson på att det kan finnas incitament för 
fastighetsägare att renovera så kostnadseffektivt som möjligt. Detta resulterar i ett 
bristfälligt utförande, sämre materialval och allmänt lägre standard, men eftersom 
hyreshöjningen i princip blir densamma oavsett så finns ingen anledning för 
fastighetsägaren att lägga ned mer pengar än de behöver på åtgärderna. 
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Utvecklingen på bostadsmarknaden idag bådar för att Sverige om några år kommer lida 
stor brist på billiga hyresrätter eftersom hyrorna höjs allt eftersom bostadsbeståndet 
renoveras och rustas upp, och inför detta är Axelsson starkt kritisk. I hans bostadsområde 
visar siffror att utflyttningen efter att hyran höjdes ökade med så mycket som 417 
procent. Exakt vart dessa hyresgäster tog vägen är svårt att sia om, men Axelsson 
spekulerar i att de förmodligen tvingats flytta än längre ut ifrån de centrala delarna av 
staden. Han berättar vidare hur personerna i området kände sig under de första veckorna 
efter att beskedet om renoveringarna kom. Axelsson förklarar hur hyresgästerna fann sig 
själva i ett moment 22 då de initiala reaktionerna var positiva, eftersom de flesta 
individer förknippar renoveringar i sig med något bra, men att beskedet om de markanta 
hyreshöjningarna gjorde att klimatet snabbt skiftade till att bli mer oroligt och panikartat. 
Detta eftersom många insåg att de inte skulle ha råd att bo kvar efter renoveringarnas 
färdigställande. Han förklarar att det tydligt märktes av att folk var skärrade och 
förtvivlade över att mötas av ett beslut som praktiskt taget sade att “du måste flytta 
härifrån”. Detta var inte vad fastighetsägaren förmedlade rent konkret, men för en 
flerbarnsfamilj med en genomsnittligt lägre inkomst än övriga delar av befolkningen är 
det precis vad en hyreshöjning på uppåt 60 procent innebär. Axelsson menar också att 
detta är något som hyresgäster i allmänhet vet med sig; att de inte har någon som helst 
chans att påverka de markanta hyreshöjningar som renoveringarna innebär, och att detta 
bidrar till en ökad hopplöshet och frustration för hyresgästerna. Axelsson förklarar att 
paniken över var och hur personer skulle hitta nya bostäder var påtaglig. Många frågor 
låg i luften och folk i området oroade sig även över ökade pendelavstånd till jobb, att 
barnen skulle tvingas byta skolor och förskolor, klippa banden med dagis- och 
skolkamrater med mera. Besittningsskyddet sätts enligt Axelsson ur spel när 
fastighetsägare tillåts gå runt det genom att höja hyrorna såpass kraftigt att hyresgästerna 
inte har råd att bo kvar. 
 
Som begrepp menar Axelsson att renovräkning är ett bra ord för att beskriva fenomenet 
eftersom det tydliggör att det i dessa fall inte bara handlar om renoveringar, utan också 
om indirekta vräkningar. Ordet renovräkning beskriver ett skeende som på många sätt 
liknar gentrifierings- och bortträngningsprocesser, men poängterar tydligare att det 
handlar om tvångsmässiga förflyttningar av människor till följd av omfattande 
renoveringar. Något Axelsson anser är viktigt för att få fler personer att förstå de 
svårhanterliga och allvarliga konsekvenser som de omfattande renoveringsåtgärderna 
medför. När ett helt bostadsområde skall rustas upp sker det inte över en natt utan 
processen kan bli längre och mer utdragen än vad som från början avsetts, vilket också 
blev fallet för Axelsson och hans grannskap. De boende i området har gått runt med en 
otrygghet och en oro över sin och områdets framtid i över tre års tid, vilket enligt 
Axelsson bidrar till ökad ångest och i allmänhet är en oerhörd påfrestning på psyket. 
Axelsson själv beskriver att processen för honom och hans familj kändes som en attack 
mot deras hem och han jämför känslan med att förlora en nära anhörig. De negativa 
aspekterna av renoveringsprocesserna “sipprar” ned även till barn och unga, individer 
som enligt Axelsson ofta glöms bort i sådana här situationer, men också till nära och kära 
som inte direkt påverkas av åtgärderna. Egentligen påverkas alla i ens närhet på ett eller 
annat sätt av renovräkningsprocesser, givetvis de som tvingas flytta, men även de som 
blir kvar i området och personer runt omkring de drabbade menar Axelsson. Han avslutar 
med att förklara hur den underliggande oron, ilskan och frustrationen i deras område fått 
de boende att tillsammans försöka bestrida den renovräkningsprocess som 
fastighetsägaren driver på. 
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4.2 Intervju: Daniel Carlenfors, Göteborg 2016-04-15 
 
Daniel Carlenfors, 37, boende i ett bostadsområde i Göteborg som för närvarande 
genomgår en renoveringsprocess. Carlenfors har sedan innan processen tog vid 2011-
2012 engagerat sig i frågor som rör bostadspolitik och hyresgästinflytande och är 
aktiv inom den lokala hyresgästföreningen. Carlenfors bor i en av lägenheterna i 
området som ännu inte blivit renoverad, och är en av dem som bestridit 
fastighetsägarens hyresförslag. 

 
 
Carlenfors förklarar att förhandlingsförfarandet vid omfattande renoveringar inte 
skiljer sig från andra hyresförhandlingar. Förhandlingsprocessen är exakt likadan i 
förhandling av ny hyra efter renovering som i förhandling av årlig hyra. Rent tekniskt 
ser det likadant ut men det finns andra omständigheter runtomkring som påverkar och 
som gör att hyresgästen inte har någon som helst chans att påverka. Carlenfors 
förklarar att ett av problemen är att det i processen innan en omfattande renovering 
skall äga rum inte går att argumentera om vad den nya hyran kommer bli. 
Hyresgästföreningen kan inte i Hyresnämnden använda argumentet att “hyran 
kommer bli för hög” eftersom Hyresnämnden inte beslutar om hyran, utan bara om 
åtgärderna som fastighetsägaren vill genomföra. Carlenfors förklarar vidare att det 
inte finns något vettigt kvalitetsbegrepp inblandat i renovering vilket skapar stora 
problem. Han menar att fastighetsägaren håller nere kostnaderna så mycket som 
möjligt vid renoveringar, men kan ändå ta ut en lika hög hyra, detta eftersom 
åtgärderna anses standardhöjande oavsett. Att fastighetsägaren håller nere 
kostnaderna på detta sätt leder till att kvaliteten blir lidande vilket är problematiskt, 
menar Carlenfors. Han förklarar att standardbegreppet måste reformeras kraftigt och 
att kvalitet, istället för att kolla på när föremålen är insatta, borde vara en central del 
när Hyresnämnden bedömer standarden och bruksvärdet. Carlenfors förklarar att han 
har grannar som varit med om en första renovering i området. Fastighetsägaren tar ut 
badkar, handfat, toalett och kakel och sätter sedan in liknande föremål igen, fast 
nyare. Fastighetsägaren argumenterar för att det är standardhöjande och för detta vill 
fastighetsägaren ha 1 000 kronor extra i månaden, vilket är helt orimligt enligt 
Carlenfors.  
 
Carlenfors förklarar att det är lätt att tänka sig att om fastighetsägaren höjer hyran så 
mycket som planerat så trycks de boende undan. Fortsätter fastighetsägare renovera 
lägenheter kommer prisvärda hyreslägenheter försvinna från staden och det kommer 
inte finnas några billigare alternativ att välja på. Detta kommer leda till att staden får 
en grupp människor som trängs bort, och en gentrifieringsprocess tar vid eftersom 
hyreshöjningarna har blivit så kraftiga över tid. Carlenfors menar att eftersom 
besittningsskyddet är satt ur spel så blir hyresgästens val när denne står inför en 
renovräkningsprocess är att antingen bo kvar och då inte ha råd att betala den nya 
hyran, varpå hyresgästen blir vräkt av kronofogden av den anledningen, eller så flyttar 
hyresgästen innan det sker. Det är valet som finns och det kan ganska lätt 
argumenteras för att det inte är något val, utan därmed kan likställas med en 
tvångsförflyttning - en indirekt vräkning. 
 
Carlenfors beskriver att det infann sig en panikkänsla hos människor i området när de 
fick reda på renoveringen och den nya hyran som skulle följa. Carlenfors menar att 
fenomenet renovräkning är fruktansvärt och att det inte finns någonting positivt att 
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säga om det. För egen del räknade han med en hyreshöjning på mellan 500 och 1 000 
kronor i månaden för åtgärderna som planerades genomföras i bostaden. När beskedet 
sedan kom om fastighetsägarens önskade hyreshöjning på uppåt 5 000 kronor, fick 
Carlenfors en rejäl chock. Meddelandet om renoveringen gjorde att vissa 
hyresrättsinnehavare flyttade till andra områden inom fastighetsägarens bestånd. De 
grannar Carlenfors pratat med som hade lyckats få tag i boende någon annanstans 
med en acceptabel hyra var väldigt lättade. Den otroliga stress, panik, oro och 
hopplöshet som de hade tidigare hade avtagit. Här menar Carlenfors att det ligger ett 
problem i att även de områden dit folk nu flyttat förr eller senare också kommer att 
renoveras. Detta gör att hyresrättsinnehavarna på sätt och vis skjuter upp det 
oundvikliga, men att de ändå kommer drabbas av renoverings- och kanske till och 
med renovräkningsprocesser tids nog. 
  
Carlenfors berättar hur det i hans bostadsområde var en slags panikstämning efter 
beskedet, och att han pratat med människor som fallit i gråt när de fick reda på vad 
hyreshöjningen skulle komma att bli. Situationen blev en attack på allt som var 
centralt och viktigt i personernas liv, och faktumet att tvingas flytta gjorde att folk 
mådde oerhört dåligt, menar Carlenfors, som också tror att stressen och oroligheten är 
något som de hårdast drabbade kommer få dras med en lång tid framöver. Carlenfors 
menar att det är en stor skillnad på att aktivt välja att flytta från ett område, och att 
faktiskt tvingas flytta. Han förklarar att man som hyresrättsinnehavare både blir rädd, 
arg och ledsen när man får beskedet och att man tvingas rationalisera det för att kunna 
gå vidare. Processen i sig menar han vidare är väldigt jobbig för de boende, och för de 
som tvingas flytta sätter det definitivt sina spår.  
 

4.3 Intervju: Peter Olsén, Helsingborg 2016-04-12 
 
Peter Olsén, 58, arbetar som förhandlare och samordnare på Hyresgästföreningen 
region norra Skåne. Olsén förhandlar dagligen om årliga hyreshöjningar samt om 
hyreshöjningar vid renoveringsarbeten. Han arbetar även med att samordna 
hyresförhandlingar i region norra Skåne. 

 
 
Olsén förklarar att grunden till de flesta underhållsprojekt som fastighetsägaren 
genomför är behovet av att byta stammar, vatten och avloppsledningar. De har en 
livslängd på ungefär 50 år och många fastighetsägare upplever att vattenskadorna 
ökar med åren och att det blir ett lappande och lagande som i sig är dyrt, och då är det 
bättre att byta stammarna. Sedan växer projektet när fastighetsägaren ändå har fått 
kontakt med en entreprenör och etablerat en byggfirma. Då passar nämligen 
fastighetsägaren på att göra sådant som ändå skulle göras inom de närmsta åren. 
Fastighetsägaren passar även på att göra andra åtgärder, utöver underhållsarbeten, för 
att lyfta fastigheten. Sådana åtgärder kan exempelvis innefatta inglasning av 
balkonger, sätta in säkerhetsdörrar och byta elsystem med mera, vilket inte har 
någonting direkt med stambyten och liknande att göra. Det kan lätt byggas på och bli 
ganska stora projekt, menar Olsén som även förklarar att det som blir 
kostnadsdrivande för den enskilde hyresgästen är att fastighetsägaren lyfter 
standarden i lägenheten när de bygger om exempelvis kök och badrum. 
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Bostadsbolagen har en intäktskälla och det är hyror, och stiger omkostnaderna för 
underhållet så måste det finansieras via hyresintäkter, menar Olsén. I 
ombyggnadsförhandlingen tittar Hyresgästföreningen på i vilken mån standarden har 
höjts. Hyresgästföreningen tittar då på standarden i badrummen innan och efter 
renovering, och så sätter de ett pris på standardhöjningen. Hyresgästföreningen tittar 
också på övriga standardkomponenter som har tillkommit, som exempelvis 
diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare.  
 
Att fastighetsägaren alltid får rätt att genomföra renoveringar är ett dilemma, menar 
Olsén. Den svenska lagen föreskriver att det krävs godkännande från hyresgästerna 
när en fastighetsägare vill genomföra en standardförbättring vilket i sin tur leder till 
en hyreshöjning, men vi vet av praxis att Hyresnämnden i 99 fall av 100 godkänner 
fastighetsägarens förslag på ombyggnad om hyresgästerna motsätter sig renoveringen. 
Olsén förklarar att han jobbat på Hyresgästföreningen i 25 år och att han aldrig varit 
med om ett ärende där Hyresnämnden gått på hyresgästernas linje. Olsén konstaterar 
att hyresgästernas inflytande vad gäller renoveringar är väldigt begränsat, om inte 
obefintligt. 
 
Olsén beskriver ett fall där de sittande hyresgästerna mot sin egen vilja blev 
påtvingade en inglasad balkong, vilken hyresgästerna dessutom skulle betala för. Han 
tycker detta är väldigt underligt och ställer sig frågande till om det finns något annat 
område i konsumentsverige där en företagare kan agera på det viset, och jämförde 
situationen med bilindustrin. Volvo kan inte ringa upp en person och tvinga den att 
köpa en Volvo, som personen i fråga dessutom skall betala fullpris för, menar Olsén. 
Han förklarar vidare att situationen som uppstår är problematisk att hantera och att det 
är otänkbart att den skulle förekomma på någon annan marknad. Hyresgästföreningen 
värnar om hyresgästens intressen, men för att nyansera det hela finns det även ett 
ägarintresse, fortsätter Olsén. Som fastighetsägare vill du vårda och värna om din 
investering. Det här är en balansgång mellan äganderätt och konsumenträtt, och just 
nu är den balansen extremt ojämn, menar Olsén. 
  
Olsén anser att besittningsskyddet är urholkat och att det är ett stort problem. 
Lägenheten må vara dubbelt så dyr att bo i efter renoveringen, men hyresgästen 
bibehåller sin rätt att bo kvar i lägenheten tack vare skyddet. I många fall är det en 
klen tröst att ha rätt att bo kvar när man inte kan. När en utomstående part går in i 
hyresgästens hem och säger att “det här skall göras” och “det här skall du som 
hyresgäst betala”, är det en urholkning av besittningsskyddet och det är ett dilemma 
som måste lindras genom att låta hyresgästernas åsikter väga tyngre, menar Olsén. 
 
Det finns komponenter som anses som standardhöjande, till exempel byte av ytskikt i 
badrum från plastmatta till kakel och klinker. Standarden höjs också om det tillförs 
nya kvalitéer som inte funnits innan, exempelvis tvättmaskin och torktumlare. I 
förhandlingen försöker Hyresgästföreningen i största möjliga mån fastställa vilken 
kvalitet exempelvis ett ombyggt kök har. Tyvärr är lagstiftningen och praxis lite 
trubbiga då ett nytt kök nästan alltid anses ha ett högre värde än ett äldre kök, vilket 
för Olsén är otillfredsställande eftersom ett äldre kök inte behöver vara av sämre 
kvalitet än ett nyare. Han menar vidare att Hyresnämnden idag inte tittar speciellt 
mycket på kvaliteten i sig utan mer på när köket är insatt. Olsén förklarar att det måste 
ske en förändring här eftersom Hyresnämnden i regel tittar på kökets ålder, och inte 
tar någon hänsyn till märke, material och utförande. Fastighetsägaren kan välja att 
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sätta in billiga vitvaror istället för märkesprodukter, eftersom bruksvärdet ändå 
bedöms vara detsamma. Fastighetsägaren får alltså inte ut några extra pengar på att 
installera vitvaror av högre kvalitet, vilket resulterar i att lägenheterna förses med 
utrustning av lägre kvalitet, samtidigt som hyresgästen påtvingas en lika stor 
hyreshöjning som om utrustningen skulle hållit en högre klass.  
 
Olsén påpekar att det finns ett led i processen som är svårt att komma åt, nämligen att 
vissa fastighetsägare strävar efter att byta ut sina hyresgäster genom renovräkning. 
Empiriskt eftersträvas detta av fastighetsägare med bostadsbestånd som har en hög 
andel invandrare, hög andel socialt belastade hushåll, hög arbetslöshet, hög 
kriminalitet och mycket vandalisering. Att byta hyresgästerna är då ett sätt att rensa 
och gentrifiera området vilket är ett oroväckande fenomen. 
 
Sverige upplever idag en stor bostadsbrist, och det är många som söker lägenhet men 
inte lyckas komma in på bostadsmarknaden. Det som blir ett dilemma med att 
miljonprogrammet successivt byggs om är att det fram tills nu alltid har funnits 
billigare områden att flytta till för de som inte haft råd att betala sin hyra. Denna 
sektor krymper dock allt eftersom miljonprogrammet rustas upp och med dagens 
förutsättningar kommer allt bli dyrt till slut, och det kommer inte finnas några 
“budgetalternativ” att tillgå.  
 
Olsén menar på att renoveringsprocessen för hyresgästerna sätter igång redan den 
dagen då de får reda på att renoveringarna skall genomföras. Det beskedet ger 
hyresgästerna massor med frågor och så gott som alltid skapar beskedet en orolighet, 
menar Olsén, som också anser det självklart att känna frustration och oro när man som 
hyresgäst lever i ovisshet om sin egen framtid. Vad som kommer hända med området, 
om de kommer kunna bo kvar i sina hem, vad hyran kommer bli efteråt och om det 
kommer bli bullrigt eller stökigt under själva renoveringen är vanliga frågor hos 
hyresgästerna. Det är heller inte konstigt att frågorna är många eftersom boendet är en 
såpass stor del av livet. En person kan vara utan sin bil, men när man riskerar lämna 
sitt hem är det en helt annan sak. Det är dels en av de största utgifterna för en familj, 
men det är också där mest tid tillbringas tillsammans med familj, släkt och vänner. 
Hemmet är en knytpunkt för det sociala livet, för resor, för barnens skolor och 
förskolor, för pendlingen till jobbet och så vidare. Ett ingrepp i boendet är ett ingrepp 
i livet, avslutar Olsén. 
 

4.4 Intervju: Emil Pull, Malmö 2016-02-26 
 
Emil Pull, 31, ingår vid Malmö Högskola i forskningsområdet MUSA (Migration, 
Urbanisation and Societal Change), samt i den nationella forskningsplattformen 
CRUSH (Critical Urban Sustainability Hub). Delar av Pulls doktorandtjänst är även 
förlagd på Roskilde Universitet där han ingår i forskningsenheten MOSPUS (Space, 
Place, Mobility and Urban Studies). Pulls forskning grundar sig i kritisk analys kring 
bortträngning på den svenska bostadsmarknaden samt hur olika planeringsideal och 
en skiftande kunskapsproduktion format och formar de materiella och sociala 
effekterna för såväl individ och samhälle vid olika bostadssociala processer. 

 
 
Pull tycker det är bra att miljonprogramshusen har börjat renoveras, men det stora 
problemet ligger enligt honom i att fastighetsägaren inte lagt undan något kapital till 
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renoveringar. Detta gör att fastighetsägare passar på att vidta standardhöjande 
åtgärder för att på så sätt kunna ta ut en högre hyra och täcka de kostnader som 
stambyten, tilläggsisolering, fönsterbyten etcetera innebär. Pull förklarar att 
omfattande renoveringar leder till individuellt lidande för hyresgäster som får kämpa 
med kraftigt höjda hyror. Han förklarar vidare att Hyresgästföreningen räknar med att 
medelhöjningen av hyran efter en omfattande renoveringsprocess ligger på omkring 
40 procent, vilket är väldigt kraftigt för en grupp människor som redan använder en 
stor del av sin disponibla inkomst för att täcka boendekostnader. Pull berättar att 
följderna av detta blir att hyresgästerna får flytta och trängs bort till andra områden 
som ännu inte har renoverats. Han menar vidare på att tvingas bort från sitt hem är 
väldigt traumatiskt och orsakar väldigt mycket stress och psykisk påfrestning. 
 
Hyressättningssystemet är en del av en lång tradition som är anpassad för en tid och 
när vi börjar rucka på vissa system och avreglera vissa delar så hänger inte 
hyresförhandlingssystemet med riktigt - bruksvärdessystemet i fallen med omfattande 
renovering verkar vara helt satt ur spel. Pull förklarar att hyresgäster idag kan få 
renoveringar av en ganska enkel kvalitet med potentiellt sämre kök och sämre 
badrum än innan, men som ändå resulterar i en hyreshöjning. Hyresnämnden går på 
fastighetsägarnas linje i 99 procent av fallen och hyreshöjningarna kan i vissa fall 
hamna uppåt 80 procent för ganska undermåliga regleringar. Här menar Pull att har vi 
ett stort problem i och med att vi har ett bruksvärdessystem i Sverige som inte riktigt 
fungerar. 
 
Hyresgäster har ett besittningsskydd i Sverige som säger att en hyresgäst har rätt att 
bo kvar även om fastighetsägaren vill renovera. Men har hyresgästen inte råd - vad är 
det då för besittningsskydd vi pratar om, undrar Pull. Fastighetsägare argumenterar 
ofta för att fastigheterna måste renoveras eftersom de är i behov av en upprustning, 
men Pull har inte stött på någon hyresgäst som inte vill ha en renovering. Det är inte 
själva renoveringen hyresgäster är emot, utan det är hyreshöjningen som är problemet. 
 
Hyresgäster är fullständigt maktlösa inför en hyreshöjning efter omfattande 
renoveringar. De är medvetna om problemet med de enorma hyreshöjningarna men 
kan inte göra någonting för att förhindra, eller åtminstone minska dem. När de inte 
kommer överens strandar hyresgästföreningen och fastighetsägaren förhandlingarna 
som då hamnar i Hyresnämnden, och Hyresnämnden dömer som sagt alltid till 
fastighetsägarens fördel. Pull förklarar att hyresgäster vid exempelvis renoveringar 
nära nog aldrig vinner hyrestvister i Hyresnämnden, och att det många år finns noll 
redovisade vinster för hyresgäster i denna typ av tvister.  
 
Pull förklarar att ett annat stort problem som föreligger är att kommuner ofta är 
positivt inställda till förändringarna som upprustning och statushöjning av områden 
innebär. Han förklarar att det handlar om stadsbyggnads- och stadsplaneringsideal 
som säger att städer måste konkurrera med varandra. Städer konkurrerar idag om 
invånare så att de får en bättre skattebas i kommunen, och de flesta städer anser sig 
behöva nytänkande, driftiga medborgare och duktiga entreprenörer som kan starta 
företag. Stadsplaneringen går i dagsläget inte ut på att ta hand om de svaga grupperna 
i samhället utan den går snarare ut på att attrahera starka grupper från andra städer. 
Den är alltså i första hand inte centrerad till att förbättra för de boende i kommunen, 
utan för att attrahera andra kommuners attraktiva medborgare, och det är ett stort 
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problem. Ett ideal som går ut på att byta ut befolkningen istället för att stärka 
befolkningen, är farligt menar Pull. 
Pull menar vidare på att man måste utgå ifrån att alla skall kunna bo kvar efter en 
renovering för att hyresgästerna skall undvika att fara illa. Om det målet sätts högst så 
behöver vi inte vara speciellt oroliga för att det skall gå dåligt för bostadsbolagen eller 
för att marknaden inte skall klara av det. Ser man bara till att sätta ett krav som säger 
att hyresgästen måste få stanna kvar i sin bostad så kommer marknaden att hitta andra 
lösningar för att upprätthålla sina vinstnivåer så att företagen kan fortsätta bygga, 
menar Pull. Han tror att det utrymmet finns eftersom det är såpass lönsamt att förvalta 
fastigheter i Sverige. 
 
Pull förklarar att boende som överklagat till Hyresnämnden och förlorat, har visats 
lida av olika symptom såsom ökad stress, krämpor, psykisk ohälsa, depression och 
arbetsoförmåga. Det är inte själva förlusten i Hyresnämnden som har störst effekt, 
utan oron över vart hyresgästen skall ta vägen, förlusten av bostad/område och de 
sociala band som bryts är de saker som påverkar hyresgästen mest. Renovräkning 
hotar bli ett stort problem både för individ och samhälle, förklarar Pull. För individen 
hotas det bli ett problem på grund av de effekter som orsakas av att hemmet går 
förlorat, och för samhället hotas det bli ett stort problem på grund av den ökade 
segregation och polarisering som fenomenet hotar att driva på. Detta eftersom 
resursfattiga individer får flytta längre och längre bort, och i vissa fall till och med 
tvingas flytta från sina städer helt och hållet. Pull tror även att även att renovräkning 
kan få allvarliga samhällsekonomiska konsekvenser. Dels skapar segregation och 
polarisering i sig socioekonomiska kostnader. Sedan skapar saker som ökad 
utslagning, ökade bostadsbidrag och ökade kostnader för sjukförsäkringar också 
kostnader. I fall där människor inte kan arbeta på grund av det trauma de upplever 
skapas också stora kostnader. 
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5. Analys och resultat
 

I detta kapitel jämför vi den teoretiska referensramen med den empiriska data vi 
samlat in i våra intervjuer. Därefter analyserar och diskuterar vi likheter och 
skillnader resultaten sinsemellan för att tydliggöra samband och avvikelser mellan de 
två delarna. Analysen inleds med hyressättningsprocessen för att sedan gå över till 
renovräkning. Kapitlet avslutas med en analys av hyresgästers välmående där vi 
redogör för hur hyresgäster som berörs av omfattande renoveringar påverkas, sett till 
oro och otrygghet. 

 
 
Denna analysmodell av respondenternas syn på de viktigaste begreppen inom 
uppsatsområdet har skapats för att strukturera och förtydliga analysen på bästa sätt.  
 

 
Figur 1. Analysmodell som sammanfattar respondenternas syn på de viktigaste begreppen inom 
uppsatsområdet. Källa: Halvorsen (1992). 
 

5.1 Hyressättningsprocessen 
 
Det råder delade meningar kring huruvida den svenska bostadsmarknaden påverkas 
positivt eller negativt av det hyressättningssystem Sverige har idag. Det råder dock 
inga tvivel om att det i dagsläget är mer fördelaktigt att förvalta fastigheter än att 
bygga dem, vilket delvis skulle kunna förklaras av hur vårt hyressättningssystem är 
utformat. Både Westin (2011) och Baeten & Listerborn (2015) tillsammans med 
samtliga respondenter visar på att besittningsskyddet, som i övrigt är ett oerhört starkt 
skydd, i de fall det rör sig om en omfattande renovering kan sättas ur spel. Detta gör 
att fastighetsägare kan låta genomföra stora åtgärder som höjer lägenheternas 
standard, och därmed också hyran, utan att behöva oroa sig för juridiska påföljder. 
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Baeten & Listerborn (2015), Westin (2011) och samtliga respondenter menar att 
hyresrättsinnehavaren i dessa fall har minimal, om ens någon, kraft att påverka 
fastighetsägarens beslut. Detta gör att hyresrättsinnehavaren i praktiken blir 
behandlad helt utan empati, och i många fall tvingas flytta från sin hemvist efter att 
åtgärderna vidtagits och hyran höjts.  
 
En stor brist i det svenska hyressättningssystemet som samtliga respondenter noterat 
är hur begreppet ‘standard’ används. Att standarden höjs innebär enligt Olsén att 
fastighetsägaren tillför nya kvaliteter som inte funnits tidigare, och exempel på sådana 
som Hyresnämnden (2015) nämner är bland annat hiss och tvättstuga. Problemet med 
detta blir, som Carlenfors förklarar, att Hyresnämnden anser standarden höjd lika 
mycket oavsett vilket material eller märke som installeras och detta resulterar i 
undermåliga renoveringar. Precis som Pull säger och som även påvisades av SVT 
Plus (2016) kan renoveringar, trots bristfälligt utförande och resultat, innebära en 
standardökning. Det kan argumenteras att nyare är lika med bättre, men i de fall då 
exempelvis ett platsbyggt 50-talskök renoveras är det oftast inga bräckliga saker som 
kastas ut. Äldre kök är ofta, enligt samtliga respondenter, byggda på ett rejält och 
bastant sätt och hade i dagens mått varit att anse som betydligt robustare än de 
billigare varianterna som i många fall ersätter dem idag. Trots detta så anses 
lägenhetens standard höjd om det befintliga köket ersätts med ett nyare, och därmed 
uppkommer incitament för fastighetsägaren att höja hyran. Axelsson, Carlenfors och 
Olsén hävdar, som synes i analysmodellen, att standardbegreppet måste reformeras 
kraftigt. Byter fastighetsägaren ut någonting i en orenoverad lägenhet från 
miljonprogramstiden så höjer det automatiskt standarden eftersom den idag är såpass 
låg, och en högre hyra kan därmed tas ut. Det paradoxala blir då att 
hyresrättsinnehavaren inte nödvändigtvis upplever att lägenhetens bruksvärde och 
standard ökat, men ändå tvingas betala en högre hyra. 
  
Enligt bruksvärdessystemet skall hyran bestämmas till ett skäligt belopp och 
bruksvärdet, det vill säga värdet för hyresgästen, skall styra hyrans storlek (JB 12:55). 
Axelsson menar på att hela processen är problematisk då fastighetsägaren kidnappar 
bruksvärdessystemet och använder det på ett sätt som det egentligen inte är tänkt för. 
Fastighetsägaren lyckas gå runt bruksvärdessystemet och höjer hyran på ett sätt som 
inte är skäligt för de boende och deras syn på bruksvärdet. Allbolagens ändring år 
2011 har en stor betydelse till att fastighetsägaren lyckas med dessa hyreshöjningar. 
Eftersom en av anledningarna till bruksvärdessystemets uppkomst år 1968 var för att 
få bukt på stridigheten mellan avtalsfriheten och besittningsskyddet så är det utformat 
på ett sätt som passar dåtiden (Bengtsson, 2002). Pull menar på att eftersom 
hyressättningssystemet är anpassat för en tid så hänger inte systemet med när vi börjar 
modifiera eller avreglera vissa delar vilket gör att bruksvärdessystemet vid 
omfattande renoveringar är helt satt ur spel.  
 

5.1.1 Hyresförhandlingen 
 
Lind & Hellström (2003) skriver att hyresförhandlingarna allt som oftast sker 
kollektivt, vilket också bekräftas av alla våra respondenter. Anledningen till att 
förhandlingarna oftast sker kollektivt är att hyresrättsinnehavarna har lättare att uppnå 
ett önskat resultat om de går ihop och tar hjälp av Hyresgästföreningen 
(Hyresgästföreningen, 2016). Samtliga respondenter är dock eniga om att detta sällan 
hjälper vid tvistemål efter omfattande renoveringar ägt rum, eftersom fastighetsägaren 
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har ett såpass stort övertag redan från start. Vidare är samtliga respondenter också 
eniga om att det i praktiken inte finns någon möjlighet för hyresrättsinnehavare att 
påverka de beslut som tas vilket skapar frustration. Axelsson förklarar att när 
hyresförhandlingarna väl drar igång har renoveringen redan färdigställts, vilket gör att 
fastighetsägaren faktiskt redan då har belägg för att ta ut en högre hyra. Det föreligger 
ett tämligen svåröverkomligt problem här, eftersom hyresrättsinnehavare lämnas så 
gott som maktlösa inför besluten som tas, medan fastighetsägare i 99 fall av 100 får 
godkännande att genomföra såväl renoveringarna som att höja hyrorna (Baeten & 
Listerborn, 2015). Detta styrks av Pull som säger att det under flertalet år finns noll 
redovisade vinster för hyresrättsinnehavare i Hyresnämnden. Olsén styrker också 
detta då han under sina 25 år inom branschen aldrig varit med om ett ärende där 
Hyresnämnden tagit hyresrättsinnehavarens parti. Varken Axelsson eller Carlenfors 
nämner hur det brukar sluta för hyresgäster i dessa ärenden, däremot har båda två 
samt alla hyresgäster i deras område förlorat sina ärenden hos Hyresnämnden. 
 
Som står skrivet i den svenska lagstiftningen har Hyresgästföreningen, den enskilde 
hyresgästen eller fastighetsägaren rätt att ta målen vidare till Hyresnämnden vid tvist 
(22 §, 24 §, HFL). Även om hyresgästen kommer så långt som till Hyresnämnden 
med ärendet så är det väldigt svårt att få rätt till lägre hyra menar samtliga 
respondenter. Detta eftersom behovet av att renovera miljonprogrammets fastigheter 
alltid väger tyngre än att inte vidta några åtgärder samt att fastighetsägaren redan 
genomfört åtgärder som lyft standarden och bruksvärdet, vilket ger dem rätt att ta ut 
en högre hyra. Enligt JB 12:18d§ skall hyresgästen lämna godkännande till 
fastighetsägaren för att åtgärder som höjer standarden skall få vidtas, men eftersom 
fastighetsägaren, även om inte hyresrättsinnehavaren godkänner, alltid får rätt av 
Hyresnämnden att vidta de begärda åtgärderna så verkar inte det godkännande som 
lagen kräver ha någon som helst betydelse. Detta är något som samtliga respondenter 
är frustrerade över. 
 

5.1.2 Besittningsskydd 
 
Alla hyresgäster har ett så kallat besittningsskydd vid hyrande av en bostadslägenhet 
(JB, 12:46). Besittningsskyddet innebär att hyresgästen har rätt till förlängning av 
hyresavtalet vid dess slut, oavsett hyresvärdens vilja (Flodin, 2008), förutsatt att 
hyresgästen betalar hyran i tid och inte missköter sig grovt (JB, 12:42). Det som 
händer när fastighetsägare genomför omfattande renoveringar är dock att 
besittningsskyddet sätts ur spel, något som samtliga respondenter håller med om. Pull 
ställde frågan om vad det är för besittningsskydd om hyresgästen inte har råd att bo 
kvar och han menar på att det måste prioriteras att alla hyresgäster skall kunna bo 
kvar efter en renovering. Olsén menar att besittningsskyddet urholkas eftersom 
hyresgästen har full rätt att bo kvar, men då hyran höjts såpass mycket att hyresgästen 
inte har råd att bo kvar så förlorar skyddet sin verkan vilket skapar problematik. 
Bengtsson (2002) förklarar dilemmat på ett annat sätt då han beskriver hur 
hyresvärden, om det inte skulle finnas något hyrestak, kan höja hyran efter egna 
önskemål så till den grad att hyresgäster tvingas flytta. Axelsson stämmer in och 
menar vidare att fastighetsägaren har hittat ett sätt att gå runt besittningsskyddet 
genom att kraftigt höja hyran och därmed höja hyrestaket. Carlenfors menar att valet 
hyresgästen ställs inför är att bo kvar och inte ha råd med hyran och bli utslängd av 
den anledningen, eller att flytta ifrån området. Han anser att detta val egentligen inte 
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är ett val överhuvudtaget, och därför kan likställas med en tvångsförflyttning - en 
indirekt vräkning.  
 

5.1.3 Omfattande renovering 
 
Olsén förklarar att grunden till de underhållsprojekt som fastighetsägarna genomför är 
behovet av stambyte i de 50 år gamla fastigheterna. Underhållsprojekten är 
kostsamma för fastighetsägaren och eftersom de inte lagt undan pengar till stora 
underhåll passar de på att vidta standardhöjande åtgärder för att kunna täcka alla 
kostnader, menar Pull. Westin (2011) skriver detsamma, men menar också på att det 
även finns pengar att tjäna för fastighetsägaren, utöver kostnaderna som skall täckas. 
De tre rekvisit som enligt svensk lag skall vara uppfyllda för att få rätten att 
genomföra en omfattande renovering är att ombyggnationen skall vara av typen större 
ombyggnad, att hyresgästen inte skall kunna bo kvar under ombyggnationen samt att 
hyresavtalets upphörande inte skall vara oskäligt gentemot hyresgästen (JB, 12:46). I 
och med att fastighetsägaren genomför åtgärder som anses omfattande i samband med 
stambyte så är det ofta tal om större ombyggnad menar samtliga respondenter. Precis 
som Olsén säger så kan det anses vara logiskt ur ett rent företagsekonomiskt 
perspektiv att göra en bygginsats istället för att sprida ut renoveringsåtgärderna över 
en längre tidsperiod. Problemet här är bara att hyresgästerna blir lidande eftersom de 
ställs inför en kraftig hyreshöjning, som i många fall innebär att de inte kan bo kvar i 
sina hem, vilket återigen kopplar an till det besittningsskydd som här sätts ur spel.  
 

5.2 Renovräkning 
 
Gentrifiering är ett vedertaget uttryck sedan lång tid tillbaka (Badcock, 2001), och 
beskriver hur områden statushöjs för att bättre gynna fastighetsägare såväl som 
kommuner. Bakslaget drabbar de individer som blir bortträngda från sina hem och 
tvingas söka sig till andra bostadsområden som bättre passar deras ekonomiska 
situation (Atkinson, 2002; Lyons, 1996; Söderqvist, 2012). Den bortträngning som 
sker till följd av omfattande renoveringar, och som också har mycket gemensamt med 
gentrifieringsprocessen (Holgersson & Thörn, 2014; Strategic Economics, 1999), har 
som tidigare nämnts på senare tid passande nog börjat kallas för renovräkning 
(Westin, 2011; Ärlemalm, 2014). Axelsson, Carlenfors och Pull menar på att 
renovräkning möjliggörs eftersom fastighetsägarna så gott som alltid får lägenheterna 
uthyrda, oavsett om de höjer standarden och hyran eller inte. Olsén fyller i och menar, 
precis som Westin (2012), att bostadsbristen som råder i landet idag gör att det alltid 
finns en kö för att fylla de luckor som öppnas i bostadsmarknaden.  
 
Westin (2011) samt Baeten & Listerborn (2015) argumenterar för att 
grundvärderingarna vad gäller miljonprogrammet skiftat från att miljonprogrammet 
skulle vara ett boende för alla till en strävan efter att uppnå maximal avkastning på 
fastigheterna. Detta är en farlig situation enligt Carlenfors som menar att man skulle 
kunna ponera att det inom en snar framtid kommer råda än mer brist på prisvärda 
hyresrätter på marknaden än det redan gör i dagsläget. Och visst känns den tanken 
inte speciellt avlägsen när man tänker efter. Samtliga respondenter är eniga om att om 
alla fastighetsägare rustar upp sina fastigheter på ett sådant sätt att hyrorna höjs såpass 
kraftigt att de boende inte har råd att bo kvar, känns chansen överhängande att dessa 
individer tids nog kommer stå utan bostad i kommunen de bor i. För många 
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hyresgäster verkar renovräkningsprocessen vara en ständig kamp mot klockan där 
renoveringsprocessen, även efter flytt, är dem hack i häl. Utvecklingen beträffande 
omfattande renoveringar, och inte minst de hyreshöjningar som följer därav, är 
ohållbar. Realiteten visar att det, precis som Baeten & Listerborn (2015) skriver, 
faktiskt rör sig om en brutal gentrifieringsmekanism där individer trängs bort från sina 
hem och ut ifrån stadskärnan.  
 
Renovräkningsprocesser sätter dock inte bara sina spår på individnivå. Pull förklarar 
att det i Stockholm finns stadsdelar där lågavlönade yrkesgrupper underbemannas på 
grund av att området, för de arbetande, är alldeles för dyrt att bo i. Brevbärare, 
förskolepersonal och sophämtare är bara några exempel på yrkesgrupper där de 
arbetande tvingats ut ur stadskärnan och som enligt Pull tvingas pendla flera timmar 
till och från arbetet tack vare att deras betalningsförmåga inte är tillräckligt stark för 
att bo nära arbetsplatsen. Även Carlenfors och Olsén förklarar att om renovräkning 
fortsätter är det precis detta som kommer att inträffa. Med det sagt är det inte bara 
individer som påverkas av renovräkningsprocesser, utan även samhället i stort 
drabbas negativt. Westin (2012) skriver att det svenska regelverket tillåter en stor 
frihet för fastighetsägare att genomföra upprustningar och liknande åtgärder som är 
lönsamma ur ett företagsekonomiskt perspektiv - men inte ur ett samhällsekonomiskt.  
 
Enligt både Axelsson och Pull vill de flesta hyresgäster som bor i ett orenoverat 
miljonprogramshus genomgå en renovering, men det som är problemet med en 
renovering och det som hyresgästerna inte vill ha är den medföljande hyreshöjningen. 
Axelsson menar på att renovräkning är ett bra begrepp då det tydligt förklarar vad 
dessa renoveringar handlar om. Han säger precis som Pull att renovering skall vara 
något positivt, det finns ingen hyresgäst som är emot renovering utan alla vill ha 
finare lägenhet och högre standard. Smith (1996) beskriver gentrifiering och de 
berörda hyresgästerna på samma sätt som Axelsson och Pull då han menar på att 
dessa hyresgäster befinner sig i ett moment 22. Detta eftersom de i grund och botten 
vill se sitt hem rustas upp och förskönas - men i själva verket kommer tvingas flytta 
när åtgärder väl vidtagits.  
 
Pull menar på att både de hyresgäster som har råd att betala en högre hyra men även 
fastighetsägaren som genomför renoveringen och får högre hyresintäkter vinner på att 
renovera. De som blir de stora förlorarna och som får ta hela smällen vid en 
renoveringsprocess är de hyresgäster som inte har råd och som tvingas flytta. Både 
Pull och Carlenfors menar på att de kommer behöva flytta till ett annat område som 
ännu inte är renoverat och inom några år kommer de tvingas flytta igen då nästa hus 
skall genomgå en renovering. Renovräkning kommer således, precis som Westin 
(2012) och Lind (2015) skriver, leda till att polariseringen mellan socioekonomiska 
grupper i samhället stärks ännu mer. Detta stöds även av Axelsson och Olsén som 
tycker att fenomenet är oroväckande eftersom det kan komma att bli svårhanterligt. 
De drabbade hyresgästerna tvingas inte bara flytta när deras hem sätts under attack 
utan det river också, enligt Axelsson och Carlenfors, upp deras sociala nätverk och 
påverkar nära och kära minst lika mycket som de bortträngda hyresgästerna.  
 

5.3 Hyresgästernas välmående 
 
Olsén förklarar att renoveringsprocessen sätter igång redan den dagen då hyresgästen 
får redan på den kommande renoveringen och i det ögonblicket har hyresgästen 
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massor av frågor. Detta ögonblick kan enligt Carlenfors skapa en chock och 
panikkänsla hos hyresgäster om fastighetsägaren åsidosätter att delge informationen 
till sina hyresgäster. Pull beskriver, precis som Allen (2000), att stress och liknande 
psykiska påfrestningar är vanligt förekommande reaktioner från hyresgäster som 
känner av att de förlorar kontrollen över sin levnadssituation. Även Axelsson 
bekräftar detta och förklarar hur han upplevde att folk i hans grannskap var skärrade 
efter beskedet om renoveringsföreläggandet. Axelsson pratar om en förtvivlan och 
Carlenfors om den rädsla som kändes över att få beskedet som sade att man i princip 
kommer tvingas flytta, och hur det till en början skapade panik. Denna panik och 
förtvivlan skriver också Harriman (1946) och Hurtig (1995) om, som menar på att när 
individen känner att hemmet inte längre är en säker plats så leder det till försvagad 
självkänsla, och hyresgästens psykiska hälsa påverkas. Bauman (2002) förklarar att 
när hyresgästens hem känns hotat så genererar det en känsla av otrygghet och stor oro 
över vad som kommer hända. Oron som Bauman (2002) skriver om menar Olsén 
kommer från att hyresgästen känner en ovisshet om sin egen framtid. Olsén förklarar 
att boendet för en människa är en såpass stor del av livet. Dels är det den största 
kostnaden en individ har, men det är även den plats där personen tillbringar fritid, där 
familjen är samlad och där man träffar nära och kära. Ett ingrepp i boendet är ett stort 
ingrepp i livet varför det, som Lind (2000) säger, är viktigt att känna en säkerhet i 
hemmet och att hemmet inte känns hotat då det kan komma att påverka den psykiska 
hälsan.  
 
Att hyresgästerna redan innan renoveringen dragit igång vet vilka påföljder som 
väntar är ingenting som minskar oron och otryggheten hyresgästerna känner (Westin, 
2011). Alla respondenter är överens om att, precis som Jensfelt (1991) och Westin 
(2011) skriver, hyresgäster som står inför en renoveringsprocess inte har någon som 
helst makt att påverka utgången. Detta skapar enligt Olsén en ovisshet och en 
frustration hos hyresgästen över vad som kommer hända och enligt både Axelsson 
och Carlenfors leder det till ångest och en känsla av hopplöshet. Samtliga 
respondenter är även överens om att det skapar en oro, inte bara hos den drabbade 
hyresgästen utan hos alla som på något sätt påverkas av processen. 
  
Axelsson förklarar att det i både hans eget och sina grannars fall handlar om en 
väldigt lång och utdragen process med nästan tre år av otrygghet och oro över 
framtiden för området och familjen, en otrygghet som även Carlenfors kände. Både 
Carlenfors och Axelsson förklarar att det som är värst är att de som blir bortträngda 
från sina hem inte bara mister sitt hem utan också riskerar mista hela sin sociala 
umgängeskrets. Björk (2012), Desmond & Tolbert Kimbro (2015) samt Lind (2000) 
skriver att de sociala nätverken rubbas när en person tvingas flytta. Axelsson förklarar 
i princip samma sak då han menar att en tvångsförflyttning medför att de mest 
centrala delarna i livet kan gå förlorade. Jobb, skola och vardagskontaktnät till såväl 
grannar som affärer och lokala smultronställen tvingas enligt Axelsson bytas ut, vilket 
Nettleton & Burrows (1998), O´Campo, Salmon & Burke (2009), Ross & Squires 
(2011), Walker & Hiller (2007) samt Ziersch et. al (2005) menar leder till ökad stress 
och ökad otrygghet. Även Pull menar på att det för hyresgäster som trängs bort till 
andra områden är väldigt traumatiskt, och de utsätts för stress och psykisk påfrestning 
när de sociala banden klipps eller tvingas bytas ut. Allen (2000) och Desmond & 
Tolbert Kimbro (2015) menar på att dessa faktorer har störst påverkan på hälsan, och 
bidrar mer till oro och depression än något annat i gentrifieringsprocessen.  
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6. Slutsatser 
 

I detta kapitel redovisar vi vad undersökningen kommit fram till och kopplar samman 
våra resultat med problemformuleringen och syftet. Vi drar egna slutsatser från vår 
studie avseende hyressättningsprocessen och hur de berörda hyresgästernas 
välmående påverkas av denna process. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt 
forskning som berör de tankar och idéer som dykt upp under uppsatsens gång. 

 
 

6.1 Slutsatser 
 
Det är ganska uppenbart att Sverige har en problematisk bostadssituation att handskas 
med i dagsläget. Miljonprogrammets bostäder kommer en efter en behöva renoveras 
och rustas upp, och som situationen ser ut idag kommer också familj efter familj 
tvingas lämna sina hem tack vare att hyressättningssystemet inte verkar fungera som 
det skall. En av de, enligt oss, största bristerna med hyressättningssystemet är hur 
begreppen kvalitet och standard tolkas och används. I exemplet med nyrenoverade 
kök finns klara bevis som pekar på att kvalitet och boendestandard i vissa fall varken 
ökat eller ens bibehållits, men att hyresgäster fått en högre hyra eftersom nyare alltid 
bedöms vara detsamma som bättre. Som fastighetsägare kan man alltså sätta in 
lågprisprodukter men ändå få ut en hyra som om man satt in top-of-the-lineprodukter. 
Vi anser att kvalitet (i ordets sanna bemärkelse) borde väga tyngre än ålder när 
standard definieras, eftersom resultatet annars blir att hyresgäster påtvingas en 
hyreshöjning utan att varken kvaliteten eller standarden i hemmet ökat. 
Standardbegreppet borde reformeras, och mer hänsyn bör tas till kvalitet, för att bättre 
återspegla värdet för brukaren. Vi har märkt att hyresrättsinnehavare får stora problem 
när bruksvärdessystemet satts ur spel eftersom omfattande renoveringar alltid 
resulterar i massiva hyreshöjningar som godkänns av Hyresnämnden.  
 
För att få bukt på problemet med det trasiga hyressättningssystemet var en initial 
tanke från vår sida att man skulle kunna ha ett system där hyresförhandlingar sker 
redan innan renoveringsåtgärderna vidtagits för att på så sätt ge hyresrättsinnehavarna 
en något större chans att påverka den slutliga hyran. Vi tror att det hade varit ett bra 
tillvägagångssätt, men att problemet med den tanken är att fastighetsägare då hade 
haft större incitament att renovera så kostnadseffektivt som möjligt, vilket skulle 
kunna resultera i att renoveringarnas kvalitet påverkas negativt. Oavsett står det klart 
att det finns en oerhörd skevhet i maktförhållandet vid hyresförhandlingar efter 
omfattande renoveringar, och att den bör jämnas ut.  
 
Hyresvärden behöver enligt lag godkännande från samtliga hyresgäster för att få 
genomföra en omfattande renovering, men det är underligt att detta godkännande i 
praktiken inte verkar behövas. Lagstiftarna tyckte bevisligen en gång i tiden, när 
lagen togs fram, att hyresgästen skall lämna godkännande, och det fanns säkert en 
tanke bakom varför. Vi tror att denna tanke var att det skulle värnas om 
hyresrättsinnehavarens intressen, men det fungerar bevisligen inte likadant i praktiken 
som det från början var tänkt och hyresgästens åsikter verkar inte ha någon som helst 
betydelse. 
 
Vi finner det också underligt att den svenska staten på 1960- och 70-talet uppförde en 
miljon bostäder, för att sedan överge så gott som allt ansvar för dessas underhåll och 
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upprustning. Följderna av detta har blivit att det idag är hyresgästerna som får 
finansiera underhållet av dessa fastigheter för vilka åtskilliga hyresgäster under årens 
lopp betalat i form av hyror. Det vi vill ha sagt är att det, om man tänker efter, borde 
finnas kapital som kan finansiera den upprustning som fastigheterna står inför, men 
det gör det inte och det får hyresrättsinnehavarna lida för.  
 
Något vi anser särskiljer bostadsmarknaden från övriga marknader, och som också 
ställer till problem, är att hyresrättsinnehavarna inte har någon talan vad gäller 
åtgärderna som vidtas. Man skulle kunna säga att de blir påtvingade att ändra sina 
hem, och dessutom betala för åtgärderna - trots att de egentligen inte vill. Olsén 
gjorde en liknelse som vi anser beskriver situationen utmärkt: “Det är helt otänkbart 
att Volvo ringer upp mig och säger att ‘nu skall du ha en Volvo’, varpå jag svarar att 
jag inte vill ha någon. ‘Nej men vi har bestämt att du skall ha en Volvo, den kostar 
400 000 kronor och det skall du betala!’”. I dessa situationer anser vi att 
besittningsskyddet helt sätts ur spel, och att någonting måste göras åt de kryphål som 
finns för att värna om hyresgästens trygghet. Att hyresgästen har rätt att bo kvar är en 
klen tröst när hyresgästen inte har råd att bo kvar. Svensk lagstiftning får 
besittningsskyddet att låta som ett starkt skydd för hyresgästen, vilket det i många fall 
är. Men när hyran höjs såpass kraftigt som vid en omfattande renovering har inte 
besittningsskyddet alls samma effekt vilket gör att fenomen som renovräkning 
möjliggörs.  
 
Vi vill poängtera vikten av att samtliga individers välmående tas i beaktning när en 
omfattande renoveringsprocess stundar. Vidare anser vi att systemen borde utformas 
på ett sätt så att alla kan bo kvar i sina hem efter omfattande renoveringsarbeten 
genomförts. Vi ställer oss lite frågande till hur upprustningsförfaranden som är 
företagsekonomiskt lönsamma, men inte samhällsekonomiskt, inte kan ha större gehör 
på politisk nivå. Vi anser det nödvändigt att ta upp renovräkningsprocesser för 
diskussion för att belysa de negativa effekter de har på samhället, där ökad 
segregation, polarisering och gentrifiering bara är några exempel. Men framför allt 
anser vi att det är viktigt att diskussionen lyfts med tanke på de drabbade 
hyresgästerna som tvingas längre och längre ut från stadskärnan, tvingas klippa 
sociala och vardagsstrukturella band och kort sagt lämna sina hem bakom sig.  
 
Att förlora kontrollen över sin levnadssituation och inse att man kan gå miste om sitt 
hem, som är den mest betydande platsen för familjen och dessutom är en trygghetszon 
där man kan känna sig säker, skapar en stor otrygghet. Det är inte bara vetskapen om 
att hyresgästen tvingas på en högre hyra eller tvingas flytta som ligger bakom 
välmåendet utan alla processens olika delar som hyresgästen tvingas gå igenom 
påverkar hur individen mår. Hyresgästen får under processens gång nya otäcka 
besked som lägger sig på hög och trycker personen längre och längre ner och 
hyresgästen mår sämre och sämre. Hyresgästen tvingas, även efter alla hemska 
besked, ändå försöka hålla en god min mot alla i sin närhet men de märker tillslut av 
hur personen mår och smittas även de av processen. Det skapas en stor oro över 
framtiden och en känsla av hopplöshet växer fram när det regelbundet kommer 
besked om saker som inte alls är positiva för hyresgästen. De mest centrala delarna i 
livet riskerar att gå förlorade och familjen som hyresgästen en gång byggde upp under 
trygghet och med en positiv framtidstro riskerar nu att hamna i obalans. 
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Att renovräkning möjliggörs beror på ett bristande hyressättningssystem som gör att 
fastighetsägare kan utnyttja bruksvärdessystemet och gå runt hyresgästernas annars så 
starka besittningsskydd. Alla hyresgäster reagerar givetvis olika i situationer som en 
renovräkningsprocess, men vårt kunskapsbidrag är att en gemensam nämnare för de 
hyresgäster som drabbas, ändå kan hittas i oro, ovisshet och otrygghet.  
 
Vi anser att den svenska fastighetsmarknaden kan dra nytta av vårt bidrag genom att 
det kan få fastighetsägare att få upp ögonen för problemet och ta mer hänsyn till 
hyresgästerna, deras synpunkter och intressen när en omfattande renoveringsprocess 
stundar.  
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
I vår studie har vi fokuserat på hur hyresgäster i Sverige påverkas ur ett psykologiskt 
perspektiv. Det hade varit intressant att se en studie likt vår, men som appliceras på ett 
större geografiskt område, exempelvis på ett europeiskt perspektiv. Det hade även 
varit intressant att se studier på vad som händer med hyresgäster i andra hänseenden. 
Studier som kan beskriva och förklara vad som händer med hyresgästerna ekonomiskt 
sett, vad som händer med hyresgästerna på det sociala planet eller om barn och unga 
påverkas i större eller mindre utsträckning än vuxna efter en renovräkningsprocess. 
Något ytterligare man skulle kunna studera är Hyresgästföreningens knappa 
inflytande vid hyressättningsprocesser och vad det egentligen är som gör dem så 
underlägsna fastighetsägaren.  
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1. Intervjuguider 
 
Intervjuguide Mattias Axelsson & Daniel Carlenfors, hyresgäster  

 
 
o Hur går hyresförhandlingen till efter omfattande renoveringar?  

 
o Vilken är den största bristen i dagens hyressättningssystem i samband med 

omfattande upprustning/renovering? 
 

o Vad anser du krävs av fastighetsägaren för att omfattande renoveringar skall bli så 
rättvisa som möjligt för alla parter? 
 

o I hur stor utsträckning kunde du påverka resultatet vid ett upprustningsföreläggande?  
 

o Följdfråga 
Hur känner man som hyresgäst i dessa lägen? Hur mår man? 
 

o Följdfråga 
Utflyttningen ökade väldigt mycket säger du, märkte du hur folk mådde innan och 
efter beskedet kom? 
 

o Anser ni att det finns kryphål i det svenska hyressättningssystemet när det kommer 
till omfattande renoveringar? 
 

o Vad hände med dig och vad händer med andra hyresgäster som förlorar tvistemål i 
hyresnämnden avseende hyra? 
 

o Har du hört talas om renovräkning, och i så fall vad är dina synpunkter på fenomenet? 
 

o Har besittningsskyddet egentligen någon effekt i situationer där hyran höjs kraftigt? 
 

o Hur kändes det den dagen när du fick reda på renoveringen och den medförda 
hyreshöjningen? 
 

o Hur var din känsla tiden innan renoveringen?  
 

o Du har klarat dig förhållandevis bra, men vet du hur de som påverkats värst mådde 
innan, under och nu efter renoveringen? 
 

o Vad har konsekvenserna blivit av renoveringen? Hur mår du och hur mår andra 
hyresgäster i området idag? 
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Intervjuguide Peter Olsén, Hyresgästföreningen 
 

o Vilka typer av bostäder förhandlar ni oftast om i dagsläget vad gäller renoverings- 
och upprustningsarbeten? 
 

o Hur går en hyresförhandling till mellan fastighetsägare och hyresgästorganisation 
efter omfattande renoveringar? 
 

o Följdfråga 
Era höjningar som ni kommer fram till, accepterar fastighetsägaren det beslutet? 
Eller vill de ha ännu mer? 
 

o Följdfråga 
Vet du varför de fick rätt?  
 

o Följdfråga 
Det gäller alltså även vid åtgärder som till exempel inglasad balkong som ju 
egentligen inte är någon nödvändighet jämfört med ett nytt kök i vissa fall?  
 

o Hur kommer det sig att fastighetsägaren nästan alltid får rätten av Hyresnämnden 
att genomföra en omfattande renovering?  
 

o Vad är avgörande för om en åtgärd är standardhöjande eller inte? 
 

o Kan en upprustning som inte höjer bruksvärdet för hyresgästen ändå höja hyran? 
Fungerar bruksvärdessystemet som det skall? 
 

o I hur stor utsträckning kan hyresgästerna påverka resultatet vid ett 
upprustningsföreläggande?  
 

o Vad händer med de hyresgäster som förlorar tvistemål i Hyresnämnden avseende 
hyra? 
 

o Hur upplever du att hyresförhandlingarna har förändrats sedan allbolagen 
ändrades år 2011? 
 

o Har du hört talas om renovräkning, och i så fall vad är dina synpunkter på 
fenomenet?  
 

o Följdfråga 
Om vi tar ett vanligt exempel: en trebarnsfamilj, låginkomsttagare med 
invandrarbakgrund får bo kvar efter renoveringen, men fastighetsägaren vet att de 
inte kommer kunna bo kvar efter hyreshöjningen som renoveringen medför, vad 
tycker du om detta?  
 

o Har besittningsskyddet någon effekt när hyran höjs? 
 
 



	 46	

o Anser du att det finns kryphål i det svenska hyressättningssystemet när det 
kommer till omfattande renoveringar?  
 

o Anser du att det svenska hyressättningssystemet behöver reformeras för att i större 
utsträckning gagna hyresgästerna och deras intressen? På vilket sätt? 
 

o Hur mycket har ni på Hyresgästföreningen att säga till om i hyresförhandlingarna? 
 

o Hur tror du att de berörda hyresgästerna mår när de genomgår en omfattande 
renovering? 

 
 
Intervjuguide Emil Pull, forskare vid Malmö Högskola & Roskilde 
Universitet 

 
 
Intervju 1 
 

o Vilket anser du är det största problemet vi idag står inför beträffande 
miljonprogramshusen? (Sett till hyresgästernas perspektiv) 
 

o Vilken är den största bristen i dagens hyressättningssystem i samband med 
omfattande upprustning/renovering? 
 

o Vilken är den största bristen i svensk lagstiftning beträffande hyresgästers 
problematik i samband med omfattande renoveringar? 
 

o Finns det andra faktorer än hyressättningssystemet och svensk lagstiftning 
som motarbetar hyresgästernas välfärd i dessa situationer? 
 

o Hur undviker man, om möjligt (med dagens förutsättningar), att hyresgästerna 
far illa och/eller tvingas flytta i samband med omfattande renoveringar? 
 

o Vad anser du krävs av fastighetsägaren för att omfattande renoveringar skall 
bli så rättvisa som möjligt för alla parter? 
 

o Anser du att svensk lagstiftning beträffande hyressättning efter omfattande 
renoveringar behöver skrivas om? I så fall, hur? 
 

o Anser du att det svenska hyressättningssystemet behöver reformeras för att i 
större utsträckning gagna hyresgästerna? På vilket sätt? 
 

o Finns det någonting som hyresgästerna, med dagens förutsättningar, själva kan 
göra för att jämna ut orättvisorna? 
 

o Hur skulle samhället i stort påverkas om orättvisorna kring hyressättning 
byggdes bort? 
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Intervju 2 
 
 
o Vad händer med hyresgäster som förlorar tvistemål i Hyresnämnden avseende 

hyra? 
 

o Vad är din synpunkt på fenomenet renovräkning? 
 

o Hur mår hyresgäster den dagen de får beskedet, tiden innan renoveringen startar 
och under renoveringen? 
 

o Vad har konsekvenserna blivit av renoveringen? Hur mår hyresgäster som har 
genomgått en omfattande renovering? 
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