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Sammanfattning 
Sveriges fastighetsbestånd har idag ett stort renoveringsbehov. En stor del av de renoveringar som 
behöver utföras är stambyten. Detta är stora projekt och det är inte alla bostadsrättsföreningar som 
är medvetna om omfattningen och de ekonomiska konsekvenser det medför. Därför är 
projekteringen och ekonomin under hela projektet viktig. Det här examensarbetet syftar till att se 
vad som påverkar en produktionskalkyl att skilja sig från den faktiska slutkostnaden.  
 
På ÅF infrastructure division tyckte de att deras kalkylerade produktionskostnad ofta hamnar alltför 
långt ifrån den faktiska slutsumman. Vid ett första möte med ÅF framgick det att det under en tid har 
pågått diskussion och funderingar för lösningar till problemet. Rapporten har utgått från 3 
frågeställningar som ska ge svar på hur man kan göra en bättre produktionskalkyl. 
 
I syfte att svara på frågeställningarna har projektledare intervjuats och litteratur studerats. De 
tilldelade referensobjekten har undersökts och jämförts i tabell. Examensarbetet har resulterat i 
insikten att projektledarna på ÅF är relativt bra på att uppskatta entreprenadkostnaderna för 
stambyten. Efter analys har rekommendationer tagits fram som kan utvecklas och implementeras i 
ÅF:s tillvägagångssätt vid kalkylering för att bli ännu bättre. Genom att räkna ut kostnader som inte 
ingår i kontraktet på ett mer metodiskt sätt, som baseras på erfarenhet, kan produktionskalkylen 
optimeras.  
 
Arbetet har pågått under en begränsad tid med avgränsningar och ett urval av projekt. De resultat 
som presenteras i rapporten bör tillämpas med försiktighet och medvetenhet om projektens 
skillnader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Kostnadsstyrning, Stambyte, ROT-projekt, Kalkylanalys, Projektledning, Byggekonomi, 
Produktionskostnad, Produktion, Byggherrekostnader 
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Abstract 
Sweden’s real estate portfolio has a major renovation requirement. A large part of the renovations 
that need to be carried out are pipe replacement projects. These are major projects and not all 
housing associations are aware of the extent financial consequences it brings. Therefore, planning in 
the economy throughout the project are important. This thesis aims at seeing what affects a 
production estimate to differ from the actual final cost.  
 
ÅF infrastructure division thought that their calculations of the estimated cost for production too 
often differs to the actual final cost. At a first meeting with ÅF, it appeared that there has been 
discussion and thought for solutions to the problem for some time. The thesis is based on 3 issues 
that will provide answers on how to make a better production estimate. 
 
In order to answer the questions, project managers have been interviewed and literature has been 
studied. The assigned reference objects have been analyzed and compared in tables. This thesis has 
resulted in the insight of that the project managers at ÅF are relatively good at estimating the 
original cost of what the contractor produces for the pipe replacement projects. After the analysis, 
recommendations have been presented that can be developed and implemented in the ÅF approach 
to calculate their estimated cost of production even better. By calculating the costs that are not 
included in the original cost for the contractors in a more methodical manner, based on experience, 
the production cost can be optimized. 
 
The work has been going on for a limited time with delimitations and a selection of projects. The 
results presented in the report should be applied with caution and awareness about the differences 
in the projects. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Cost control, Pipe replacement projects, Renovation about enhancement projects, 
Calculation analysis, Project management, Building economy, Cost of production, Production, 
Developer costs 
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Förord 
Med denna rapport avslutas våra studier på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design 
med inriktning produktion, byggekonomi och organisation vid Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm. Arbetet har gjorts tillsammans med ÅF infrastructure division i Solna och har pågått i 10 
veckor vilket motsvarar 15 högskolepoäng. 
 
Vi vill tacka ÅF för förtroendet att tillsammans försöka hitta en lösning på något de såg som en brist i 
sin verksamhet. Vi vill tacka Christina Hult som var vår officiella näringslivshandledare och som själv 
har färsk erfarenhet från att skriva examensarbete och stöttade oss när det gick trögt. Vi vill också 
tacka Johan Widell som var vår inofficiella handledare och som stöttade oss från start och kom med 
värdefulla tips. Tack sektion Sandberg och de projektledare vi fick intervjua men som vi lovade skulle 
vara anonyma och att vi fick en inblick i hur ni jobbar. Vidare vill vi också tacka Magnus Helgesson 
som har gett oss mycket värdefull återkoppling under de långa och intressanta möten vi har haft.  
 
Vi vill även tacka vår examinator Per Roald för tålamod med tidrapporterna och för bra kritik på 
mittredovisningen. 
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Christian Östanbäck 
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Begreppsdefinition 
ÄTA-arbeten   - Ändrings-, Tillkommande och Avgående arbeten. 
Miljonprogram  - Ett beslut från regeringen att det skulle satsas på att 

bygga en miljon bostäder mellan 1965–1974. 
Beställare    - Person eller företag som beställt byggnation. 
Byggherre - Person eller företag som för egen räkning utför 

eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. 
Beslutsunderlag - Dokumentsamling med redogörelse för byggnadens 

skick, vad som bör göras och en uppskattad 
produktionskostnad. 

Föreningsstämma  - En bostadsrättsförenings högst beslutande organ. 
Stämmobeslut   - Beslut av en föreningsstämma. 
Brf   - Bostadsrättsförening. 
Produktionskalkyl - En uppskattad kalkyl om vad projektet kommer att 

kosta. 
Produktionskostnad  - Den summerade kostnaden för produktion. 
Oförutsedda kostnader  - Kostnader som kommer under projektets gång som inte
   budgeterats från start.  
Entreprenör - En person eller ett företag som utför arbeten på 

entreprenad. 
Entreprenad - Är ett löfte (kontrakt) att, till ett i förväg uppgjort pris 

mellan beställare och entreprenör att utföra ett arbete 
eller leverans inom en viss tid. 

Tätskikt - Skikt i badrum bakom ytskikt som förhindrar vatten att 
nå byggnadens konstruktion, utgörs ofta av någon form 
av plast. 

Ytskikt   - Yttersta ytan av en vägg, golv eller tak. 
Mervärdesskatt (moms)  - Skatt som ska betalas på varor och tjänster (moms 25%) 
Byggherrekostnader - Kostnader som avser moms, besiktning, projektledning, 

myndighetskostnader och indexuppräkning 
Entreprenadsumma - Är slutlig kontraktssumma med justering för ÄTA-

kostnader.  
Kontraktssumma  - Avtalat pris för kontraktsarbetena.  
Direkta kostnader - Kostnader som kan hänföras till produktionen av ett 

byggprojekt.  
Indirekta kostnader  - Kostnader som ej kan hänföras till ett visst objekt. 
Groda   - Horisontellt liggande avloppsrör 
AMA - Allmän material och arbetsbeskrivning, framtagen av AB 

svensk byggtjänst. 
Bilning - Metod för att demontera betong, en sorts borrning som 

krossar betongen. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Byggnader måste tas om hand och renoveras för att inte förfalla. Det gäller inte bara ytskikt och 
synliga delar. Även inbyggda installationer måste renoveras för att bevara sin funktion. Det är lätt att 
tro att installationerna för vatten och avlopp har en oändlig livslängd men faktum är att dessa 
installationer måste bytas ut med ett intervall på ungefär 30–60 år (VVS Företagen, 2009). Om 
renovering av dessa installationer (som i fackterm kallas för stammar) undviks är det lätt att det 
uppstår defekter eller rost i ledningarna. Brott kan uppstå där rost har försvagat ledningar vilket i sin 
tur kan leda till fuktskador i byggnaden. Genom hela 1900-talet har olika material använts i vatten 
och avloppsrör. Att ersätta gamla järn och kopparrör för att få rent och hälsosamt dricksvatten är 
också en anledning att renovera stammarna (Björk, Nordling & Reppen, 2015). 
 
Det är möjligt att underhålla stammarna i en fastighet genom att låta utföra alternativa stambyten 
istället för att göra ett traditionellt stambyte. Det är allmänt känt att stambyte är ett stort och dyrt 
projekt som ibland kanske skjuts upp för att slippa stök från renoveringen. För att driva ett sådant 
projekt krävs det kunskap om renovering, ekonomi och byggprocessen. Ofta är fallet att beställaren 
inte besitter dessa kunskaper, då kan ett företag eller en konsult anlitas för att leda projektet och 
säkerställa att alla parter uppfyller sin del i kontraktet. 

1.2 Målformulering 
Detta examensarbete skrivs i samarbete med ÅF (tidigare Ångpanneföreningen), avdelning bostäder, 
PM Sandberg inom ÅF infrastructure division. ÅF är ett konsultföretag som har funnits sedan 1895 
och har ca 10 000 anställda (ÅF, 2017). De är verksamma i flera områden, (energi, industri och 
infrastruktur) har bred kompetens och jobbar enligt deras slogan som är Making Future. Avdelningen 
är inriktad mot ROT-projekt och däribland stambyten. De jobbar främst som projektledare i ROT-
projekt men har även andra roller på beställarsidan.  
 
När projektledarna på sektion PM Sandberg får ett projekt som innefattar stambyte och 
våtrumsrenovering besöker de fastigheten för en okulär besiktning. I och med den okulära 
besiktningen utförs en förundersökning av fastigheten och dess renoveringsbehov, därefter tas ett 
beslutsunderlag fram. Beslutsunderlaget är till för delägarna av bostadsrättsföreningen. Det är 
föreningen som äger fastigheten och ska rösta om projektet ska genomföras eller ej. I 
beslutsunderlaget informeras ägarna om fastighetens skick, föreslagna åtgärder och en kalkylerad 
produktionskostnad som ÅF:s projektledare tagit fram. Efter att delägarna tagit del av 
beslutsunderlaget har föreningen en föreningsstämma där det beslutas om de föreslagna åtgärderna, 
i rapportens fall stambyte, ska utföras. För att föreningens beslut ska bli ett ja krävs 2/3 av 
föreningsstämmans röster enligt 9 kap. 16 § bostadsrättslagen (SFS 1991:614). 
 
Den kalkylerade produktionskostnaden som hädanefter även kommer att benämnas 
produktionskalkyl är i stora drag uppdelad i följande poster: entreprenadkostnad, byggherrekostnad 
och oförutsedda kostnader. När renoveringarna av stammarna är slutförda och projektens utfall 
redovisats, syns det till vilken grad produktionskalkylen brister i precision. Felmarginalen mellan 
produktionskalkylen och slutkostnad varierar mellan olika projekt och kan uppgå till flera miljoner. 
När en produktionskalkyl skapas ska flera faktorer vägas in och tas hänsyn till. Det är inte säkert att 
alla beslut är tagna och därför krävs en del kvalificerade gissningar. Det är bland annat standarden på 
material och tillbehör i kök och badrum som styr kostnaden för bostadsrättsföreningen. 
Slutkostnaden kan hamna både över och under kalkylerad produktionskostnad. Även om för högt 
budgeterad produktionskostnad är att föredra, vill ÅF att den kalkylerade produktionskostnaden 
hamnar så nära slutkostnaden som möjligt. 
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1.3 Syfte 
Med beslutsunderlaget som grund fattas ett stämmobeslut. Föreningsstämmans beslut grundas på 
ÅF:s produktionskalkyl. Vid föreningsstämman redovisas de ekonomiska konsekvenserna som 
uppstår för föreningen, oftast i form av höjda hyror. När det i slutet av projektet visar sig att ÅF:s 
produktionskalkyl inte stämmer resulterar det i att föreningen måste räkna om projektets 
ekonomiska konsekvenser. Beroende på projektets ekonomiska utfall kan det hända att 
hyreshöjningen blir större än, eller i vissa fall lägre än väntat.  
 
Det ligger i båda parternas intresse att den första kalkylen stämmer väl överens med slutkostnaden. 
Eftersom differensen mellan produktionskalkylen och det ekonomiska utfallet kan variera, utgör det 
en risk för en bostadsrättsförening att ta beslutet att göra stambyten. För att minska 
bostadsrättsföreningars risktagande inför ett stambyte vill ÅF kunna bli mer pålitlig i sin 
produktionskalkyl. Genom att optimera sin produktionskalkyl gör de sig själva mer trovärdiga och 
ökar chanserna för fortsatt god verksamhet.  
 
Syftet med examensarbetet är att ta fram förbättringsområden för ÅF som gör att de kan optimera 
deras kalkylering av produktionskostnader vid stambyten. På så sätt minskas risktagandet för 
beställaren, i rapportens fall, bostadsrättsföreningar.  
 

1.4 Frågeställning 
För att leverera ett resultat delas examensarbetet upp i tre frågeställningar: 

1. Vad är det som påverkar kostnaderna i ett projekt? 
2. Går det att förutse kostnadsrisker? 
3. Hur kan en mer korrekt kalkyl utföras? 

1.5 Avgränsningar 
Den här rapporten behandlar inte ÅF:s projektledningskostnader på djupet. Projekten som jämförs är 
som äldst 10 år och samtliga är bostadsrättsföreningar. 
 
Examensarbetet behandlar inte byggtekniska lösningar eftersom det skrivs tillsammans med ÅF som 
är konsulter och hjälper beställare med upphandling av en entreprenör som sköter alla de 
byggtekniska delarna. Därför rör det här arbetet de ekonomiska aspekterna för ett stambytesprojekt.  
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1.6 Referensobjekt 
Av ÅF tilldelades 19 projekt som utfördes tidigast 2009. Av dessa 19 projekt valdes fem 
väldokumenterade projekt ut för djupare jämförelse. Dessa fem projekt benämns vidare Blå, Grön, 
Gul, Röd och Vit av sekretesskäl. information om projekten visas i tabell 1:1. 
 
Tabell 1:1 Sammanfattning av de analyserade projekten i rapporten. 

 
 
Som framgår i tabell 1:1 är samtliga projekt belägna i Stockholm med omnejd. Fyra av dem har ett 
byggnadsår mellan 1957–1960, det äldsta är från 1931. Antal våningar varierar mellan projekten och 
två av projekten är fastigheter med tre husbyggnader. Alla projekt har någon form av lokaler varav 
det röda projektets lokal är ett skyddsrum i källaren.  
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2. Metod  
2.1 Projektanalys 

De 19 tilldelade projekten analyseras och undersöks grundligt. Därefter plockas de fem mest 
relevanta och jämförbara projekten ut. Projekten läses igenom ännu grundligare och jämförs sedan 
ekonomiskt och redovisas i tabell. Resultatet kan påverkas av att fem projekt plockas ut ur en redan 
begränsad mängd. Resultatet hade även kunnat väntas vara annorlunda om de fem projekten hade 
valts ut med en gemensam parameter som grund, exempelvis antal våningar eller region. Fyra av de 
fem utplockade projekten har byggnadsår mellan 1957–1960. När byggnadsåren är så nära i tid 
minskar variationerna mellan byggnaderna, därmed förväntas eventuella resultat inte kunna 
tillämpas felfritt i stambyten på fastigheter med andra byggnadsår. 

2.2 Intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer utförs med de ansvariga projektledarna. Tre personer intervjuas 
individuellt, dessa tre personer har varit projektledare i minst ett av de fem utvalda projekten. Alla 
tre intervjuobjekt får samma frågeställningar med olika följdfrågor. Att intervjuerna är 
semistrukturerade innebär att intervjufrågorna är fastställda och skickas till intervjuobjektet innan 
intervjun. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att intervjuobjekten får sväva ut i svaren 
inom frågans ramar och följdfrågor lätt kan inflikas (Sallnäs). Nackdelen med semistrukturerade 
intervjuer är att det inte finns något rätt eller fel svar, det är upp till de rapportskrivande att tolka 
svaren vilket kan medföra feltolkningar.  Målet med intervjuerna är att få bättre förståelse för ett 
projekts processer och skillnader i de olika projektledarnas tillvägagångssätt från början till slut.  
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3. Nulägesbeskrivning 

3.1 Behov 
Behovet av stambyte kan uppstå på olika sätt, det mest smärtfria sättet behovet uppstår på är att 
det finns vetskap om att de befintliga stammarna börjar bli gamla. Andra sätt behovet kan upptäckas 
på är genom brott i ledningar som i sin tur kan orsaka olika former av vattenskador. Eftersom ett 
stambyte bör ske med ett intervall på 30–60 år (VVS företagen, 2009) är det nu aktuellt att påbörja 
och fortsätta stambyten i byggnader som uppfördes under miljonprogrammet på 60- och 70-talet. 
 
När behovet av stambyte uppstår för en bostadsrättsförening kan de anlita ÅF för projektledning av 
projektet. I ett första skede träffar projektledare på ÅF en eller flera talesmän från 
bostadsrättsföreningen, därefter genomför ÅF:s projektledare en okulär besiktning av fastigheten. 
Under besiktningen genomförs stickprov på badrum i lägenheterna och allmänna utrymmen, 
installationerna i källare undersöks om så är möjligt. Ibland filmas även insidan av ledningar för att 
uppskatta rörens skick. 

3.2 ÅF:s roll 
När den okulära besiktningen är klar räknar projektledaren ut vad stambytet kommer att kosta. 
produktionskalkylen grundas på tidigare erfarenheter och referensobjekt men också med hjälp av 
kollegor som bidrar med sina erfarenheter och kontrollerar rimligheten. Projektledaren skriver sedan 
ihop ett förundersökningsdokument som i ÅF:s fall även blir ett beslutsunderlag. 
Bostadsrättsföreningen kallar till föreningsstämma där ÅF kan presentera resultatet av förstudien 
och föreningsstämman röstar om de vill att stambytet ska genomföras eller inte. 
 
Om föreningsstämmans beslut har resulterat i att stambytet ska genomföras kan föreningen välja om 
de vill gå vidare med ÅF som projektledare. Väljer föreningen att gå vidare med ÅF börjar 
projektledaren med projekteringen av stambytet. Ett förfrågningsunderlag med tillhörande 
handlingar skrivs ihop. Därefter skickar ÅF ut anbudsinbjudan till olika entreprenörer. Eftersom 
bostadsrättsföreningarna är privata aktörer gäller inte lagen om offentlig upphandling. Därmed kan 
ÅF tillsammans med beställaren själva välja vilka entreprenörer de vill bjuda in till anbudsgivning, det 
innebär att det inte finns något krav på beställaren om vilket anbud de måste anta. Det är beställaren 
som med hjälp av ÅF väljer entreprenör och därmed vilket anbud som ska antas. Kontraktet på 
entreprenaden skrivs mellan beställare och entreprenör.  
 
ÅF och beställare har ett separat kontrakt som innebär att projektledaren tar rollen som ombud för 
beställaren. Under produktionstiden har projektledaren som uppgift att kontrollera byggarbetet och 
att hålla byggmöten med involverade parter. Utöver det har projektledaren i uppgift att följa upp 
projektets ekonomi och underrätta byggherre vid eventuella ändringar. 
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4. Teoretisk referensram 

4.1 Stambyte 
Ett modernt flerbostadshus är planerat så att det finns schakt i anslutning till badrum och kök, i dessa 
schakt befinner sig de så kallade stammarna. Stammarna är rör som distribuerar vatten, avlopp och 
ibland även ventilationskanaler som hör till en bostadsenhet. Eftersom varje bostadsenhet behöver 
anslutas till dessa stammar är det en fördel att samla flera stammar i ett schakt för att enkelt försörja 
så många bostadsenheter som möjligt. Hus som byggdes under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal hade 
inte toalett och badrum som standard. När det senare blev standardiserat installerades dessa 
förnödenheter i efterhand. Det innebär att det ofta inte finns ett så kallat standardbadrum i dessa 
byggnader. Toaletter kunde installeras i exempelvis i små klädkamrar eller liknande (Björk et al. 
2015).  
 
Utvecklingen av bostadsstandarden under första hälften av 1900-talet medförde toaletter och 
badrum som standard i flerbostadshus. Under miljonprogrammet planerades det därför in redan vid 
projekteringen av byggnaden. På så sätt kunde kök och badrum placeras vägg i vägg och därmed 
kunde även schakten och stammarna sammanläggas. Rören i stammarna som distribuerar vatten och 
avlopp till och från bostäder har en livslängd på ca 30–60 år (VVS Företagen, 2009). Efter 40 år är 
risken för brott på ledningar stor och läckage kan lättare uppkomma, det kan leda till kostsamma och 
återkommande reparationer, därför är ett stambyte nödvändigt. 
 
I ett traditionellt stambyte byts samtliga vatten och avloppsledningar i byggnaden. För att komma åt 
alla ledningar som är dolda i konstruktionen behövs ofta badrummens tätskikt brytas. För att 
säkerställa att tätskiktet blir funktionellt igen behövs det göras om på nytt i hela badrummet. 
Eftersom att tätskiktet ligger bakom ytskiktet, behöver ytskiktet rivas. Därför är det lämpligt att göra 
en helrenovering av våtrummen i samband med stambyten. Kök däremot som inte har ett 
heltäckande tätskikt kan demonteras bitvis för att göra schakten åtkomliga. Ibland krävs nytt kakel i 
kök om delar av kaklet rivits för att blotta schakten. 
 
Eftersom det i äldre hus inte alltid var standard med badrum kan dessa hus idag ha varierande 
dokumentation om var och hur badrummen byggdes. I ett utredningsskede kan den varierande 
dokumentationen bidra till ovisshet om ett blivande stambytes omfattning. 
 
Det finns även en problematik med att vissa badrum nyligen är renoverade och ibland även 
stambytta vid ett kommande omfattande stambyte. Det krävs god dokumentation från tidigare 
entreprenör för att veta med all säkerhet att dessa badrum har genomgått kompletta renoveringar 
när det gäller just stammarna. Oftast när en enskild bostadsenhet har genomfört våtrumsrenovering 
har den ansvarige entreprenören inte renoverat grenrören som leder till stammarna (Intervjuobjekt 
1: projektledare, ÅF. 2018. Intervju 23 april). Är detta fallet så måste samtliga ingrepp göras även i 
dessa badrum. 
  



 14 

4.2 Alternativ till stambyten 
Ett traditionellt stambyte är ett stort ingrepp och påverkar i högsta grad de boende och verksamma i 
byggnaden. Ett traditionellt stambyte är svårt att utföra utan vissa ingrepp i byggnaderna. Dock har 
det på senare tid blivit vanligare med alternativa metoder istället för rena stambyten.  
 
Relining har blivit allt vanligare och utförs ofta som mindre delar i ett traditionellt stambyte, till 
exempel där vissa installationer är nyare än andra och därför inte behöver bytas ut helt och hållet. 
Relining är en metod där ett nytt rör gjuts på plats inuti ett befintligt rör och på så vis blir ingreppet i 
konstruktionen minimalt. Numera finns relining reglerat i AMA och är därför lättare att tillämpa med 
de krav som finns ställda på våtrum, dock är det fortfarande svårt att kontrollera att till exempel 
tjockleken på det nya skiktet är konstant i hela röret. Det finns undersökningar som visar att 
metoden håller men experter menar att ytterligare undersökningar krävs och att metoder för 
applicering och kontrollering behöver förbättras (Hörnkvist, 2014). 

4.3 Miljöfarligt avfall - Asbest 
I början av 1900-talet började asbest användas vid husbyggen. Asbest, som är olika silikmaterial 
återfinns i naturen. Materialet ansågs vara ett bra byggmaterial förr i tiden på grund av sin 
hållfasthet (Hebert, 2014). Asbest är tåligt mot kemikalier, tål höga temperaturer och har en god 
hållfasthet mekaniskt. Eftersom Asbest var ett framgångsrikt material användes det i många olika 
byggnadsdelar, bland annat som tillsats i fix och fog till kakel, som värmeisolering till rör och 
värmepannor, underskikt i plastmattor med mera (Arbetsmiljöverket, 2016). 
 
Asbest är miljöfarligt och inandning av asbestfibrer kan på lång sikt ge lungsjukdomar som bland 
annat asbestos och lungcancer. Användningen av asbest förbjöds på 1970 - talet (Hebert, 2014). Vid 
rivning av asbest frigörs asbestfibrer i luften, därför krävs ibland provtagning av misstänkt material 
för att sedan tillämpa skyddsåtgärder vid hantering av materialet. För att få jobba med att ta hand 
om asbest krävs tillstånd från arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket har tagit fram allmänna 
föreskrifter som reglerar det yrkesmässiga omhändertagandet av asbest (Arbetsmiljöverket, 2016) 

4.4 Bostadsrätt 
En missuppfattning av bostadsrätter är att köparen efter anskaffning av en bostadsrätt äger 
lägenheten. Vad som egentligen händer vid förvärv av en bostadsrätt är att köparen blir delägare i en 
ekonomisk förening (bostadsrättsföreningen) som i sin tur upplåter en lägenhet åt den nya 
delägaren. Den nya ägaren har därmed rätt att bruka en, av bostadsrättsföreningen, tilldelad 
lägenhet. Det finns två lagar som omfattar bostadsrätter och bostadsrättsföreningar det är 
bostadsrättslagen (SFS 1991:614) samt lagen om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667). 

4.4.1 Stadgar 

Enligt 1 kap 1 § bostadsrättslagen (SFS 1991:614) är en bostadsrättsförening en ekonomisk förening 
som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. En 
bostadsrättsförening ska vara registrerad. Enligt 1 kap 2 § samma lag, ska en bostadsrättsförening ha 
minst 3 medlemmar för att kunna registrera sig. Dessutom ska föreningen ha antagit stadgar och 
utsett styrelse samt minst en revisor.  
 
I stadgarna ska bland annat föreningens firma, verksamhetsort, verksamhetens ändamål och 
grunderna för beräkning av årsavgift anges. Mer om stadgarnas innehåll framgår i lagen om 
ekonomiska föreningar 2 kap 2 § (SFS 1987:667) och i bostadsrättslagen 9 kap 5 § (SFS 1991:614). I 
stadgarna brukar det även framgå vad som är bostadsrättsinnehavarens ansvar och vad som är 
bostadsrättsföreningens ansvar. Om inte annat anges i stadgarna ansvarar bostadsrättshavaren för 
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att hålla lägenheten i gott skick enligt 7 kap. 12 § bostadsrättslagen (SFS 1991:614). Om föreningen 
har försett en lägenhet med ledningar som tjänar fler än en bostadsenhet ansvarar föreningen för 
renovering av dessa stammar enligt samma paragraf, 7 kap. 12 § 2 st. bostadsrättslagen. 
Bostadsrättslagen anger inte exakt vad som är föreningens eller bostadsrättshavarens ansvar, detta 
bestäms i stadgarna. Gällande badrum är det inte ovanligt att gränsen mellan föreningens och 
bostadsrättshavarens ansvar går vid tätskiktet. Stadgarna kan skilja sig åt mellan olika föreningar 
men till exempel enligt HSB:s normalstadgar är det bostadsrättshavarens ansvar att besörja för 
lägenheten, inredning, ytskikt och tätskikt är exempel på sådant som hör till lägenheten (HSB, 2016). 

4.4.2 Föreningsstämma 

Enligt 7 kap. 1 § i lagen om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667) är föreningsstämman ett tillfälle 
för föreningsmedlemmarna att utöva sin rätt att besluta i föreningens angelägenheter. 
Medlemmarna håller ordinarie föreningsstämma inom sex månader från varje utgången 
räkenskapsår. På den ordinarie föreningsstämman ska styrelsen lägga fram årsredovisningen och 
revisionsberättelsen enligt lagen om ekonomisk förening 7 kap 9 § (SFS 1987:667). Övriga punkter 
som ska behandlas under ordinarie föreningsstämma ska framgå i föreningens stadgar enligt 
bostadsrättslagen 9 kap. 5 § 10 p (SFS 1991:614). I 9 kap. 15, 16 § i bostadsrättslagen (SFS 1991:614) 
framgår vilka frågor som måste tas upp vid en föreningsstämma, bland annat måste en fråga om 
ökning av samtliga insatser beslutas vid en föreningsstämma. Enligt 9 kap. 16 § bostadsrättslagen 
(SFS 1991:614) blir ett beslut giltigt om två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet även 
om total enighet inte uppnåtts, dock måste hyresnämnden godkänna beslutet.   
 
Vid föreningsstämman har varje medlem en röst enligt 7 kap 3 § i lagen om ekonomisk förening (SFS 
1987:667). Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de en röst, om inte annat anges 
i stadgarna enligt bostadsrättslagen 9 kap 14 § 1 p (SFS 1991:614). 

4.5 Hyra av lokal 
I en del av referensobjektens bostadsrättsföreningar finns även lokaler som hyrs ut. Dessa 
hyresrätter omfattas av lagar och avtal som tydliggör rättigheter och skyldigheter hyresgäst och 
hyresvärd besitter. När behovet uppstår har fastighetsägaren rätt att gå in i en lokal för att renovera. 
En lokalinnehavare har rätt till ersättning för inkomstbortfall som är orsakat av störningar från en 
entreprenör (intervjuobjekt 1: projektledare, ÅF. 2018. Intervju 23 april).  Lagen som behandlar 
uthyrningen av dessa lokaler är kapitel 12 i jordabalken (SFS 1970:994). 
 

“Detta kapitel avser avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjanderätt mot 
ersättning” (Jordabalk 12 kap. 1 §, SFS 1970:994). 

 
Om lokalen skadas under hyrestiden och skadan inte beror på hyresgästens förvållande har 
hyresgästen rätt till en skälig nedsättning av hyran för den tid lokalens skick är bristande enligt 12 
kap. 11 § p.3, 16 § p.1 jordabalken (SFS 1970:994). Sedvanligt underhåll av lägenheten/lokalen eller 
arbeten som återställer lägenhetens skick kan innebära men eller hinder i nyttjanderätten för 
hyresgästen. Sker ett sådant arbete kan hyresgästen ha rätt till hyresnedsättning. Dock kan ett avtal 
mellan hyresvärden och hyresgästen träffas som inskränker på den rätten att få hyresnedsättning 
enligt 12 kap. 16 § st. 3 jordabalken (SFS 1970:994). 
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4.6 Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning är en gemensam benämning för olika metoder som går ut på att forma ekonomiska 
utfall för projekt. Vid projektledning och projektering är det viktigt att kostnadsstyrning är ett 
etablerat arbetsmoment. Meningen med kostnadsstyrning är att beställaren ska känna till 
slutkostnad och årskostnad, med tillfredsställande precision, både vid beslutsfattning och under 
projektets gång (Hansson, Olander, Persson, 2008). 

Projektfaser 

Ett ekonomiskt projekt är indelat i fyra olika faser. Dessa faser är Initieringsfasen, planeringsfasen, 
genomförandefasen och avslutningsfasen. (Ax, Kullvén & Johansson, 2009) 

Initieringsfasen 

Initieringsfasen tar vid när en idé eller en förfrågan om ett projekt uppstår. Under denna fas studeras 
förslaget och ett förfrågningsunderlag tas fram. Fasen slutar med att ett beslut om huruvida 
projektet ska genomföras eller inte tas. 

Planeringsfasen 

Planeringsfasen tar vid när beslut om ett projekt har fattats. Här undersöks olika lösningar och 
arbetsmetoder för projektet. Under planeringsfasen bestäms projektorganisationens struktur och 
projektgruppens medlemmar utses. Planer för tids- och resursåtgång upprättas och beslut tas om hur 
uppföljning av projektet ska ske.  

Genomförandefasen 

Genomförandefasen är den tidsmässigt längsta fasen. Under denna fas sker produktionen av det 
blivande resultatet. Under genomförandefasen kan ändringar och tilläggsarbeten uppstå, det gäller 
då att vara beredd för att parera dessa händelser så gott som möjligt för att inte gå omkull 
ekonomiskt. 

Avslutningsfasen 

I avslutningsfasen upplöses projektorganisationen. Här skrivs en slutrapport och insamling av 
synpunkter och erfarenheter sker. Utöver detta ska även genomfört arbete, tids- och resursåtgång 
samt kvalitén av arbetet och resultatet följas upp. 
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4.6.1 Ekonomistyrning av projekt 

Ekonomistyrning bör ske under projektets samtliga faser (Ax, Kullvén & Johansson 2009). Under 
initieringsfasen är ekonomistyrningens uppgift att tillhandahålla tillräckliga uppgifter för att ett 
beslut om projektet ska genomföras ska kunna tas. Dessa uppgifter kan ta form i en 
investeringskalkyl som berättar projektets lönsamhet genom att jämföra projektets vinster med 
projektets uppskattade kostnader. 
 
Under planeringsfasen tas en projektkalkyl fram som baseras på planeringen som utförts. Projektets 
kostnader har under planeringsfasen preciserats, då kan även noggrannare räkning på projektets 
eventuella intäkter utföras.  
 
Under genomförandefasen sker löpande uppföljning och kontroll av projektets ekonomi. Eftersom 
det under genomförandefasen lätt uppstår ändringar och tillägg är det viktigt att det finns möjlighet 
att följa upp de ekonomiska konsekvenserna och kontrollera hur dessa följer projektets ursprungliga 
ekonomi. Även rapportering till beställaren av eventuella konsekvenser ska ske under 
genomförandefasen. 
 
I avslutningsfasen ska både arbetet och produkten uppföljas och utvärderas. Anledningen till varför 
ekonomistyrning sker i avslutningsfasen är för att främja erfarenhetsåterkoppling. På så sätt kan 
avvikelser belysas och framtida ekonomistyrning förbättras. 

4.6.2 Prioritering vid kostnadsstyrning 

Ett projekts mål går att delas upp i tre olika huvudvariabler (Hansson, Olander och Persson, 2017) 
dessa är: 

• Teknisk utformning 
• Kostnad 
• Tid 

 
Alla tre delar går inte att få utan beställaren ska välja ut en eller två variabler beroende på vad som 
väger tyngst i det kommande projektet. Utefter val av variabel går det att veta vart i 
ekonomistyrningen fokus ska ligga (Intervjuobjekt 3: projektledare, ÅF. 2018. Intervju 25 april) 
 
Exempel, om tids-variabeln är den som beställaren väljer ut kan projektledare eller annan ansvarig 
för projektet medvetet pressa projekttiden. Tidspress kan ske i den omfattning att det är på 
bekostnad av den tekniska utformningen eller projektets ekonomi. Det kan resultera i mer personal 
och bortprioriterade speciallösningar. 

4.7 Upphandlingsprocessen 
För att ett byggprojekt ska bli av krävs det att någon, en byggherre, låter utföra en byggnadsåtgärd 
för sin egen räkning. En byggherre kan utföra de delar av projekteringen den önskar. Har inte 
byggherren kompetensen att själv stå för projekteringen får denne stå för kostnaderna att låta en 
konsult eller entreprenör uppföra handlingar för projektet.  
 
Oavsett vad i ett byggprojekt som ska genomföras krävs att byggherren upphandlar en konsult eller 
entreprenör som kan utföra arbetet. Under projekttiden upphandlar byggherren en eller flera 
konsulter och en eller flera entreprenörer. Entreprenörerna upphandlar material och kan även anlita 
underentreprenörer genom en egen upphandling. En upphandlingsprocess slutar i ett avtal mellan 
entreprenör eller konsult och byggherre. 
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För att sluta avtal med en entreprenör behöver byggherren uppföra eller låta uppföra handlingar 
som beskriver projektet och dess slutresultat. Dessa handlingar kallas gemensamt för ett 
förfrågningsunderlag som beställaren skickar ut till entreprenörer tillsammans med en 
anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlaget ska innehålla en teknisk del och en administrativ del som 
även kallas för administrativa föreskrifter (Nordstrand, 2008). Den tekniska delen ska bestå av 
ritningar och beskrivningar om byggnaden, de administrativa föreskrifterna ska innehålla information 
och regler för upphandlingen och den kommande entreprenaden.  
 
Förfrågningsunderlaget ska vara välformulerat så att entreprenörer kan räkna på det blivande 
projektet och utföra en anbudskalkyl. Entreprenören räknar ut med hjälp av handlingarna vad 
projektets direkta och indirekta kostnader kommer att bli. Entreprenören räknar även ut vilken vinst 
de tänkt göra på projektet. De direkta och indirekta kostnaderna tillsammans med vinsten utgör 
anbudspriset. 
 
När beställaren fått in alla anbud genomförs en anbudsgranskning där de likställer anbuden för att de 
ska bli lättare att jämföra. När alla anbud jämförts kan byggherren välja en entreprenör för arbetet. 
Ibland kan förhandlingar ske med en eller flera entreprenörer innan ett anbud antas. Innan kontrakt 
skrivs kan entreprenören behöva komma in med kompletterande handlingar så som tids- och 
betalningsplan. När avtalet är slutet och kontraktet signerat kan arbetena påbörjas. 
 
 Om beställaren är en kommunal eller en statlig myndighet måste upphandlingen ske i enighet med 
lagen om offentlig upphandling (LOU). Det finns ingen liknande lag som omfattar privata aktörer, 
däremot regleras avtalsförhållandet i allmänna bestämmelser som tagits fram av branschens parter 
(Nordstrand, 2008). 
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4.8 Entreprenadform 
Entreprenadform anger hur ett projekt är upphandlat, vilka entreprenörer som står ansvarig för vilka 
delar av projektet och vilken av entreprenörerna som har samordningsansvar för 
underentreprenörer. De vanligast förekommande entreprenadformerna kallas för totalentreprenad 
och generalentreprenad. En äldre modell av entreprenadform är delad entreprenad där beställaren 
har en upphandlingsprocess för varje enskild underentreprenör. Underentreprenörerna har inget 
avtal sinsemellan utan samordningsansvaret ligger på beställaren (Nordstrand, 2008). 
Totalentreprenad och generalentreprenad förklaras vidare i avsnitten 4.8.1 respektive 4.8.2. 

4.8.1 Totalentreprenad 

Vid en totalentreprenad anlitar beställaren en byggentreprenör som skall utföra både projektering 
och byggande. Det är entreprenören som i sin tur anlitar de nödvändiga konsulter och 
underentreprenörer. Totalentreprenören bär ansvaret för både utformningen av byggprojektet 
(projekteringen) och byggandet. Byggherren utövar sitt ansvarar för funktionskrav och standardkrav 
som ställs på byggnadsverket genom att låta uppföra ett byggnadsprogram. Här har entreprenören 
ett funktionsansvar, även om entreprenören gör upphandlingar av underentreprenörer (Nordstrand, 
2008). 
 
Figur 4:1 Projektstruktur vid totalentreprenad 
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4.8.2 Generalentreprenad 

Vid en generalentreprenad har byggherren låtit utföra projektering och tagit fram färdiga 
bygghandlingar, sedan inleds upphandling av entreprenör som får samordningsansvaret. Beställaren 
har enbart ett kontrakt med generalentreprenören och entreprenören sköter upphandling av 
underentreprenörer för samtliga delar. Entreprenören upprättar ett anbud utifrån ett 
förfrågningsunderlag som beskriver hela projektet (Nordstrand, 2008). Detta angreppssätt är utifrån 
entreprenörens perspektiv attraktivt (Hansson et al. 2015). Denna entreprenadform ger mer jobb för 
beställaren med fördelen mot totalentreprenad att beställaren kan styra utformningen. 
 
 
Figur 4:2 projektstruktur vid generalentreprenad 

 
 

4.9 Tekniska Metoder 
Beställaren av ett projekt har vissa krav ställda och förväntningar som måste mötas. För att lyckas 
med detta krävs en grundlig genomgång av projektets förutsättningar. Det är ett stort jobb men 
grunden för lyckad projektering är ett noga utfört utredningsskede. I detta skede bör val av metoder 
och tillvägagångssätt granskas och väljas med omsorg utifrån de huvudvariabler som beställaren 
prioriterar högst. Det som är tydligt i varför metoder och tillvägagångssätt bör granskas är att arbete 
är direkt kopplad till en kostnad. Det som inte är lika uppenbart är att det har stor påverkan på de 
som bor och vistas i och omkring fastigheten. Om då beställaren prioriterar att de boende och 
verksamhetsidkarna i byggnaden skall störas minimalt skulle det vara bäst att välja en arbetsmetod 
som minskar buller och oljud antingen i styrka eller i omfattning, trots att det kanske kostar lite mer. 
 
Vanligt förekommande i stambyten är bilning av betong. Det är en väl beprövad och nästan 
standardiserad metod för att frilägga de rör och installationer som finns i betongbjälklag i bostäder. 
Bilning av betong medför buller som sprider sig i hela byggnaden. Det är oftast detta oljud som de 
boende förknippar med stambyten.  
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Att kunna genomföra samma arbete fast under kortare tid är en attraktiv lösning, speciellt för de 
boende. Ett sätt att göra detta är att med hjälp av flera parallellt monterade diamantklingor, såga 
upp betongen ovanför de ingjutna grodorna och sedan bila bort den resterande betongen. Med 
denna metod behöver inte all betong bilas upp och tidsvinsten är stor. Som positiv följd kommer då 
tiden med störande buller förkortas. Är det en stor yta som ska bilas eller rivas kan en rivningsmaskin 
användas som beräknas göra 4 arbetares jobb på samma tid vilket sparar tid och pengar (Miramix). 
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5. Genomförande 

För att genomföra examensarbetet delas arbetet upp i tre delar.  
 
I den första delen ligger fokus på informationsinsamling, det ligger tyngd på att samla förståelse för 
ÅF:s tillvägagångssätt och de referensobjekt som ska granskas i arbetet.  
 
I den andra delen är största fokus analys av ÅF:s dokumentation och sammanställda data. De 
granskade projekten jämförs, intervjuer av de projektledarna som är ansvariga för referensobjekten 
genomförs. 
 
Den tredje delen handlar om rapportskrivning och inhämtning av referenser för att styrka resultat 
och slutsatser. 

5.1 Informationssamling 
19 tidigare genomförda stambyten med konsulter från ÅF infrastructure AB som projektledare 
tilldelades för examensarbetets syfte. Projektens omfattning, projektår, byggnadsår, antal lokaler, 
projektledare, beslutsunderlag och ekonomisammanställningar studerades i samtliga projekt. En del 
svårigheter uppstod när projekt hade bristande dokumentation och saknade dokument. 
 
Efter informationssamling om de 19 tilldelade projekten diskuterades det med handledare på ÅF hur 
arbetet skulle fortsätta. Rekommendation om intervjuer och litteraturstudier uppkom. Efter möte 
med akademisk handledare rekommenderades att plocka ut ett antal projekt att analysera. 
 
När rekommendation om att plocka ut ett färre antal projekt att analysera, föreslogs fem av de 19 
projekten av examensarbetarna. När projekten skulle plockas ut valdes de med bäst dokumentation 
ut först, därefter valdes de med högst produktionskostnad bort för att få ett bättre och mer 
jämförbart intervall i projekten. Innan de fem projekten skulle analyseras genomfördes mer 
grundläggande informationssamling av de fem projekten. 

5.2 Analys 
För att jämföra de fem utplockade referensobjekten ställdes de upp i en tabell där byggnadsår, 
våningsantal och lägenhetsantal redovisades. Därefter hämtades information om den kalkylerade 
produktionskostnaden i respektive projekt för en ny tabell. När den kalkylerade 
produktionskostnaden funnits togs byggherreandelen och andelen oförutsedda kostnader fram. Efter 
notering om att andelen oförutsedda kostnader ofta låg på 8 % infanns en mailkonversation med en 
av handledarna på ÅF, som bekräftade att andelen oförutsedda kostnader kunde antas till 8 % där 
annat inte fanns dokumenterat. 
 
Med hjälp av den kalkylerade produktionskostnaden, andelen oförutsedda kostnader och andelen 
byggherrekostnader som båda är baserade på en uppskattad produktionskostnad, kan den 
uppskattade produktionskostnaden beräknas.  
 
I beräkningen antogs att den uppskattade entreprenadkostnaden var 100 %, därmed var den 
kalkylerade produktionskostnaden lika med 100 % plus andelen byggherrekostnader plus andelen 
oförutsedda kostnader, se ekvation 5:1. 
 
𝑈𝑈𝑈𝑈 + 𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾.𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝.𝐾𝐾𝑝𝑝𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝐾𝐾𝑝𝑝  [5:1] 
 
Där: 
𝑈𝑈𝑈𝑈 = Uppskattad entreprenadkostnad 
𝐵𝐵𝐵𝐵 = Byggherrekostnader 
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𝑂𝑂𝑂𝑂 = Oförutsedda kostnader 
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾.𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝.𝐾𝐾𝑝𝑝𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝐾𝐾𝑝𝑝 = Kalkylerad produktionskostnad 
 
För att sedan få ut den uppskattade entreprenadkostnaden i kronor divideras den kalkylerade 
produktionskostnaden med summan av andelen byggherrekostnader, oförutsedda kostnader och 
100 % uppskattad entreprenadkostnad. Kvoten multipliceras med andelen uppskattad 
entreprenadkostnad för att få ut den uppskattade entreprenadkostnaden i kronor, se ekvation 5:2. 
 
� 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾.𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝.𝐾𝐾𝑝𝑝𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝐾𝐾𝑝𝑝
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎+𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎+𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

� ∗ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝐾𝐾𝑘𝑘𝑝𝑝𝑎𝑎𝐾𝐾 = 𝑈𝑈𝑈𝑈  [5:2] 

 
Där: 
𝑈𝑈𝑈𝑈𝐾𝐾𝑘𝑘𝑝𝑝𝑎𝑎𝐾𝐾 = Uppskattad andel entreprenadkostnad 
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐾𝐾𝑘𝑘𝑝𝑝𝑎𝑎𝐾𝐾 = Uppskattad andel byggherrekostnad 
𝑂𝑂𝑂𝑂𝐾𝐾𝑘𝑘𝑝𝑝𝑎𝑎𝐾𝐾 = uppskattad andel oförutsedda kostnader 
 
Den resulterade uppskattade entreprenadkostnaden är exklusive moms eftersom den ingår i 
byggherrekostnaderna, därför måste den uppskattade entreprenadkostnaden nu multipliceras med 
1,25 för att få fram den uppskattade entreprenadkostnaden inklusive moms, se ekvation 5:3. 
 
𝑈𝑈𝑈𝑈 ∗ 1,25 = 𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝑘𝑘𝑘𝑘𝐾𝐾𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑘𝑘𝐾𝐾𝑝𝑝𝐾𝐾𝑝𝑝𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝐾𝐾𝑝𝑝 𝑖𝑖𝑘𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾.  𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑘𝑘 [5:3] 
 
Först då kan den uppskattade entreprenadkostnaden jämföras med kontraktssumman. 
 
Efter att den kalkylerade produktionskostnaden räknades om för att jämföra med kontraktssumman, 
togs alla projekts ÄTA-kostnader fram för att jämföras med varandra och med den uppskattade 
andelen oförutsedda kostnader. Därefter skulle projektens byggherrekostnader jämföras. De 
noterade projektledningskostnaderna och besiktningskostnaderna togs fram och skrevs ner i 
tabellen, därefter räknades de procentuella besiktnings- och projektledningskostnaderna ut av 
kontraktssumman. Efter att verkliga utfallet av projektledningskostnaderna och 
besiktningskostnaderna räknats ut kunde de adderas med mervärdesskatten för att få fram det 
dokumenterade utfallet för byggherrekostnaderna.  
 
Det enda projektet som dokumenterat uppdelningen av besiktningskostnaderna var projekt röd. I 
samtycke med handledare på ÅF antogs att majoriteten av projektens byggherrekostnader var 
liknande uppdelade. Efter antagandet kunde de uppskattade byggherrekostnaderna jämföras med 
det verkliga utfallet. 
 
Efter att produktionskostnadernas olika delar jämförts med uppskattade kostnader och verkligt utfall 
kunde den verkliga produktionskostnaden jämföras med den kalkylerade produktionskostnaden. 
Utfallet dokumenterades i tabell som tidigare delar. 
 
Trots att de bäst dokumenterade projekten valts ut, skiljer sig projektens dokumentation åt. Detta 
har gjort det svårt att på ett likvärdigt sätt jämföra produktionskostnaderna per bostadsenhet.  
 
I arbetets gång genomfördes försök till beräkningar för att få en genomsnittlig produktionskostnad 
per lägenhet. För detta krävdes information om vad vissa delar av projekten beräknas kosta, 
exempelvis renovering av fastighetsel, installationer i källare och kostnader för skyddsrum. Det 
konstaterades dock att för dessa beräkningar krävs mer kunskap och information. Att göra dessa 
beräkningar baserade på ÅF:s uppskattade kostnader ansågs inte ge ett pålitligt resultat. För att 
kunna utföra dessa beräkningar krävs mer kunskap av projektens tekniska delar och dess 
kostnadsbild.   
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5.3 Intervjuer 
De ansvariga projektledarna för de fem projekten intervjuades. Intervjuerna genomfördes enskilt 
även om flera projektledare var delaktiga i projekten. Intervjumetoden semistrukturerade intervjuer 
valdes och Intervjuobjekten fick ta del av frågorna innan intervjuerna ägde rum. Detta för att de 
skulle ha möjlighet att förbereda sig då vissa projekt avslutades för snart 10 år sedan. 
Intervjufrågorna var av den karaktär att frågorna kunde diskuteras kring, och beroende på svar från 
intervjuobjekten fanns möjlighet att ställa följdfrågor. Intervjumetoden valdes med vetskapen att 
svaren blir svårare att jämföra än om intervjuerna hade varit strukturerade, men med fördel främjar 
den valda metoden diskussion och oanade svar. För den som har mer tid för vidare studier, 
rekommenderas att genomföra även strukturerade intervjuer. 
  



 26 

  



 27 

6. Resultat 

6.1 Kostnadsanalys 
6.1.1 Produktionskostnader 

Den kalkylerade produktionskostnaden är summan som hela projektet beräknas att kosta. 
Produktionskostnaden delas upp i tre delar, entreprenadkostnad, byggherrekostnad och oförutsedda 
kostnader. Byggherrekostnaderna och de oförutsedda kostnaderna anges i procentsatser baserade 
på den uppskattade entreprenadkostnaden. Som framgår i tabell 6:1 varierar den beräknade 
produktionskostnaden mellan nästan 7 miljoner och 23 miljoner kronor. De uppskattade 
byggherrekostnaderna hade en variation på 35–42 % av entreprenadkostnaderna. De oförutsedda 
kostnaderna är i regel 8 % av den uppskattade entreprenadkostnaden, i projekt vit uppskattades den 
dock till 6 % av den uppskattade entreprenadkostnaden.  
 
Tack vare de uppskattade byggherreandelarna och andel oförutsedda kostnader kan de uppskattade 
entreprenadkostnaderna räknas fram och jämföras med kontraktssumman. 
De uppskattade entreprenadkostnaderna inklusive moms varierar mellan ca 5,7 miljoner kronor till 
20,1 miljoner kronor. Den största skillnaden mellan den uppskattade entreprenadkostnaden 
inklusive moms och kontraktssumman har projekt grön. Projekt grön har en differens mellan den 
uppskattade entreprenadkostnaden och kontraktssumman på ca 4,7 miljoner kronor. Lägst differens 
hade projekt gul på bara 175 000 kronor. 
 
Tabell 6:1 jämförelse av referensobjektens uppskattade entreprenadkostnader och kontraktssummor 

 

6.1.2 Oförutsedda kostnader 

De oförutsedda kostnaderna som räknats med i den första kalkylerade produktionskalkylen jämförs 
med projektens uppkomna ÄTA-kostnader i tabell 6:2. Tabellen visar att de beräknade oförutsedda 
kostnaderna beräknas vara ca 8 % av entreprenadsumman med undantag på det vita projektet. Dock 
är 8 % representativt för de 19 projekten som tilldelades arbetet i början. Projektens ÄTA-kostnader 
skiljer sig åt mellan projekten, tre av de utvalda projekten har en ÄTA-andel på 7 %, projekt blå och 
grön har en större ÄTA-andel.   
 
Tabell 6:2 Jämförelse av referensobjektens uppskattade oförutsedda andel och ÄTA-kostnader 
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Projekt Blå 

Projekt blå har en ÄTA-kostnad som motsvarar 9 % av kontraktssumman. De största ÄTA-
kostnaderna för projekt blå som går att läsa ur bilaga 1 var följande: 

• bullerfönster,  
• större badrum,  
• tandläkare - wc/dusch och  
• dusch lokal.  

Tillsammans utgör de en kostnad på 585 438 kronor, det motsvarar 6,3 % av kontraktssumman. 

Projekt Grön 

Det gröna projektet har en ÄTA-andel på 16 %, de största posterna är dokumenterade i projektets 
ekonomidokument bilaga 2 och benämns: 

• Betonggolv dagis 
• Ombyggnad bjälklag med kringarbeten 
• Merkostnad uppsågning/Rivning av korridorsbjälklag 
• Radonförläggning 
• Våtgrupp gula rummet 

Summan av dessa poster är 1 770 789 kronor vilket motsvarar 11,5 % av kontraktssumman. 

Projekt Gul 

Projekt Gul har en ÄTA-andel på 7 % av kontraktssumman på 8,3 miljoner kronor. Projektets 
dokumenterade ekonomi och ÄTA-kostnader finns att tillgå i bilaga 3. Den enskilt största posten i 
ÄTA-listan benämns som ej byte tappvatten garage som fick ett ekonomiskt utfall på en avgift på 431 
706 kronor inklusive moms. Den enskilda posten motsvarar 5,2 % av kontraktssumman. Andra 
typiska ÄTA-kostnader som uppstod i projekt gul var: 

• asbestsanering, 
• reparation av elmatning och  
• fukt lgh 8 

 vilket framgår i bilaga 3. 

Projekt Röd 

Det röda projektet hade inte samma dokumentation som de andra fem projekten, resultatet fick 
utläsas från projektets slutrapport. 
 
Resultat från det röda projektet utläses lite annorlunda. I bilaga 5 ka de största kostnaderna som 
överskred kontraktssumman utläsas, dessa benämns som: 

• Programförändringar  
• Arbeten skyddsrum 

Programförändringarna var en kostnad på 242 529 kronor och kostnaderna för skyddsrummen 
uppgick till 311 728 kronor. Tillsammans motsvarar det 4,2 % av kontraktssumman. 
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Projekt Vit 

Tillkommande kostnader i projekt vit redovisas under två olika rubriker i ekonomisammanställningen, 
se bilaga 4. De två olika rubrikerna är ÄTA-arbeten och övrigt. samtliga poster under ÄTA-arbeten 
utgör en summa på 727 722 kronor inklusive moms, vilket är 4 % av kontraktssumman. Poster under 
rubriken övrigt är benämnda som bland annat  

• asbestsanering källare och  
• rörisolering källare  

Övriga kostnader uppgår i projekt vit till 162 215 kronor som utgör ca 2,6 % av kontraktssumman. På 
grund av omfattningen av kostnaderna som är listade under övrigt har de räknats med i ÄTA-
kostnader i tabell 6:2. Summan av samtliga tillkommande kostnader (ÄTA-kostnader i tabell 6:2) blev 
434 937 kronor, det är ca 7 % av kontraktssumman. 
 
De största tillkommande kostnaderna i projekt vit är  

• Extra stambyte kök,  
• extra elmatningar utanpåliggande och  
• asbestsanering källare  

det går att utläsa ur bilaga 4. Dessa tillkommande kostnader utgör gemensamt en kostnad på  
240 011 kronor inklusive moms. 

6.1.3 Byggherrekostnader 

Projektens byggherrekostnader delas upp i en rad olika poster: 
• Konsultkostnader/projektledningskostnader 
• Mervärdesskatt 
• Besiktningskostnader 
• Myndighetskostnader 
• Indexuppräkning 

De besiktningskostnader som dokumenterats i projektens ekonomi är besiktningskostnader, 
myndighetskostnader och mervärdesskatten, även kallad moms. Jämförelsen mellan projektens 
byggherrekostnader går att se i tabell 6:3. 
 
Tabell 6:3 Jämförelse av referensobjektens uppskattade byggherreandel och verkligt utfall 

 
 
Projekt röd är det enda projektet som har dokumentation om hur byggherrekostnaderna fördelats.  

• Mervärdesskatten, även känt som moms är 25 % 
• Projektledningskostnader 10 % 
• Besiktningskostnader 5 % 
• Myndighetskostnader, felmarginaler och dylikt 2 % 

Det röda projektets uppskattade totala byggherre-andel är, som visas i tabell 6:3, 42 %. Den 
uppskattade byggherre-andelen varierar mellan 35 och 42 % som tabellen visar. 
 
Efter beräkning visar det sig att besiktningskostnaderna varierar från 0,5 % till 1,77 % av 
kontraktssumman. Det är det blå projektet som har lägst andel besiktningskostnad och projekt vit 
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som har högst andel. Det röda projektet har en besiktningskostnad som motsvarar 1,07 % av 
kontraktssumman, det ger en felberäkning på 3,97 procentenheter. 
 
Projektledningskostnaderna som benämns som konsultkostnader i tabellen har en stor variation. 
kostnaderna varierar mellan ca 300 000 och 1,1 miljon kronor. Projekt grön som har den högsta 
kontraktssumman och har flest antal lägenheter har inte högst besiktningskostnader. Besiktnings-
andelen motsvarar mellan 3,2 % till 11 % av kontraktssumman. Det projekt som har lägst 
besiktningskostnader i förhållande till kontraktssumman är det blå projektet, det gula projektet har 
högst besiktningskostnader i förhållande till kontraktssumman. 
 
Den verkliga (dokumenterade) byggherreandelen är som lägst 28,7 % av kontraktssumman för 
projekt blå. Den verkliga byggherreandelen som är högst motsvarar 36,95 % av kontraktssumman för 
projekt gul. Det blå projektet är det projekt som har störst felberäkning vad gäller 
byggherrekostnader, de är felberäknade med 11,3 procentenheter.  

6.1.4 Total felberäkning 

Den verkliga produktionskostnaden är en summering av kontraktssumman, ÄTA-kostnaderna och 
byggherrekostnaderna. Differensen mellan den verkliga och den kalkylerade produktionskostnaden 
för respektive projekt går att läsa i tabell 6:4. I två av projekten understeg den kalkylerade 
produktionskostnaden den verkliga produktionskostnaden, dessa två projekten var projekt gul och 
vit. I projekt blå, grön och röd översteg den kalkylerade produktionskostnaden den verkliga 
produktionskostnaden.  
 
Tabell 6:4 Jämförelse av referensobjektens uppskattade produktionskostnad och verkliga 
produktionskostnad 

 
 
Den största differensen mellan den verkliga och den kalkylerade produktionskostnaden låg på drygt 
fyra miljoner kronor och återfinns i det gröna projektet. Den lägsta differensen går att hitta i projekt 
gul på ca 132 000 kronor.  
 
Jämförelsen mellan felberäkning av entreprenad och totala felberäkning av produktionskostnaden 
redovisas i tabell 6:5. Där redovisas att den totala felberäkningen översteg felberäkningen av 
entreprenaden i två av de fem projekten.  
 
Tabell 6:5 Jämförelse av referensobjektens felberäkningar 

 
 
Projekt blå som i underrubriken byggherrekostnader i samma kapitel redovisas som de projekt som 
hade störst felberäkning på byggherrekostnaderna har näst störst differens mellan den totala 
felberäkningen och felberäkningen av entreprenadkostnaden. I projekt Grön, gul och vit är 
felberäkningen av entreprenad större än felberäkningen av den totala produktionskostnaden. 
 
Samtliga tabeller i kapitlet är hämtade från bilaga 6. 
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6.2 Intervjuer 
Tre personer intervjuades för rapporten, alla tre personer har varit delaktig projektledare i ett eller 
flera av de fem utplockade projekten. Alla tre intervjuobjekt fick samma frågor med olika följdfrågor. 
Eftersom svaren till frågorna inte bara var av Ja/Nej-form var svaren inte identiska, det går dock att 
se tendenser till gemensamma uppfattningar projektledare emellan. Samtliga frågor och svar i 
intervjuerna finns att tillgå i bilaga 7.  
 
På den tredje frågan, som undrade om projektledarna ansåg att budgeten borde räknas om efter ett 
antaget anbud, svarade två av tre nej, de ansåg att det inte var nödvändigt. Den tredje ansåg att om 
det antagna anbudet översteg det budgeterade bör det föras en dialog med beställaren.  
 
Samtliga intervjuobjekt trodde att projektledarkostnaderna kan variera mellan olika projektledare. 
Intervjuobjekten angav olika anledningar till varför projektledarkostnaderna kunde variera. 
Intervjuobjekt 1 och 3 delade uppfattning om att projektledningskostnaderna kunde variera på grund 
av entreprenören. 
 
Vid frågan om rutiner för uppföljning efter projekten svarade alla tre intervjuobjekt olika. 
Intervjuobjekt 3 menade att det är svårt att veta när projektet är slut och att ett tydligt slutdatum 
saknas. 
 
intervjuobjekt 1 och 2 ansåg att beställarens intryck av entreprenören var av stor vikt vid val av 
entreprenör. 
 
Vid frågan om ifall produktionskostnaderna varierar mellan antal våningar, svarade samtliga 
intervjuobjekt ja. Alla tre var av uppfattningen att lägre byggnader hade en högre 
produktionskostnad per lägenhet än de högre husen. Intervjuobjekt 3 berättade om en tidigare 
arbetschef som sagt vid ett projekt som omfattade 10 våningar att de sista två våningarna får man 
gratis. 
 
Alla tre projektledare var av uppfattningen att den post som ofta var återkommande var miljöfarligt 
avfall, ofta i form av asbest. 
 
Lokaler i bostadsrättsföreningar utgör en kostnadsrisk, det menar intervjuobjekt 1, 2 och 3. Enligt 
intervjuobjekt 1 har hyresgästen av en lokal rätt till ersättning för förlorad vinst om en entreprenör 
stör verksamheten. Intervjuobjekt 1 och 3 betonar att det är viktigt att informera hyresgästen om 
kommande renovering. 
 
Vid frågan om den funna uppdelningen av byggherrekostnaderna i det röda projektet stämde väl 
överens med utfallen på projektledarnas andra projekt svarade Intervjuobjekt 2 och 3 ja. 
Intervjuobjekt 2 utvecklade med att andelen projektkostnader sjunker i större projekt, 
besiktningskostnader däremot brukar inte överstiga 2 %. Intervjuobjekt 1 ansåg också att 
besiktningskostnader på 5 % var högt räknat.  
 
Frågat 11 handlade om huruvida nyrenoverade badrum och ibland även nyrenoverade 
badrumsstammar utgör en risk vid stambytet. Intervjuobjekt 2 och 3 menade att dessa badrum utgör 
en risk på grund av bristande dokumentation och att det i många fall inte går att spara dessa badrum. 
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7. Analys och slutsats 

7.1 Vad är det som påverkar kostnaderna i ett projekt? 
Ett projekts kostnader delas upp i olika poster, övergripande kan de delas upp i tre poster: 

• Byggherrekostnader 
• Kontraktssumma 
• ÄTA-kostnader 

I kontraktssumman ingår arbetstid och material som anges i anbudet. ÄTA-kostnader är 
tillkommande och avgående kostnader samt kostnader som baseras på ändring i arbetet. Dessa 
kostnader går inte alltid att förutse innan projektstart. Byggherrekostnader är kostnader som 
omfattar projektledning, mervärdesskatt, besiktning och myndighetsavgifter. 
 
Byggherrekostnader är kostnader som påverkar den slutliga produktionskostnaden men inte i det 
avseendet att det går att påverka. Besiktningskostnader och myndighetsavgifter är svåra att ändra 
på. Examensarbetet har inte studerat projektledningskostnadernas omfattning. 
 
Kontraktssumman påverkas av arbetets omfattning. Med omfattning menas antal badrum, 
installationer och mängd rör, även fastighetens belägenhet kan påverka kontraktssumman. Efter 
sammanställning av intervjuer framgick det att högre hus gav billigare stambyten per lägenhet, även 
antalet lägenheter orsakar variation i kostnaderna. Det framgick dessutom att kostnaderna kan 
variera beroende på var fastigheten är belägen, kunder i vissa stadsdelar och områden kräver 
påpassning bland annat på grund av kundernas vilja till variation i materialvalen. Avställningsytor för 
entreprenören runt om fastigheten påverkar också kostnaderna. 
 
Efter att de fem referensobjekten analyserats framgick det att projektens ÄTA-kostnader sällan var 
gemensamma. En gemensam post för ÄTA-kostnader var miljöfarligt avfall i form av asbest, 
kostnaderna för den posten varierade projekten emellan. 
 
En annan gemensam faktor för ÄTA-kostnaderna var att många beställningsarbeten noterades i listan 
för ÄTA-kostnader. Beställningskostnader är varken kostnader som uppstått på grund av något 
projektledare missat ta med i förfrågningsunderlaget eller kostnader som uppstått på grund av 
bristande handlingar i förfrågningsunderlaget. Därför kan det vara missvisande att notera 
kostnaderna för beställningsarbeten i ÄTA-listan. 

7.2 Går det att identifiera kostnadsrisker? 
Ett stambytesprojekt kan innefatta ett antal olika risker som medför olika ekonomiska konsekvenser. 
En av de risker som konstaterades först var husets byggnadsår och årtal för tidigare stambyte.  En 
risk som baseras på byggnadsår är byggnader som är uppförda vid förra sekelskiftet. Badrum i dessa 
byggnader byggdes ofta i efterhand, därför kan badrummens placering variera mellan de olika 
lägenheterna. Även dokumentationen för dessa badrum kan variera. Huruvida det är ekonomiskt 
försvarbart att i utredningsskedet kontrollera statusen på dessa badrum går att diskutera, troligtvis 
bör en bedömning göras i de individuella projekten.   
 
Byggnader som byggdes på 1970-talet och tidigare kan ha byggnadsdelar som innehåller miljöfarligt 
avfall i form av asbest. Asbest orsakar lungsjukdomar så som asbestos och lungcancer. För att få 
arbeta med demontering av dessa byggdelar krävs tillstånd från arbetsmiljöverket. Saneringen av 
asbest kräver alltså mer försiktighet och fördjupad kunskap om ämnet än om det hade gällt 
demontering av andra, friska, byggdelar. Det går att ta prover på vissa byggnadsdelar för att se om 
det finns spår av asbest i dessa byggnadsdelar. Men eftersom asbest användes i så många olika 
byggnadsdelar är det inte alltid ekonomiskt försvarbart att genomföra ett antal provtagningar för att 
sedan ändå ta kostnaden för sanering av det miljöfarliga avfallet. 
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Vid intervjuer med projektledare framgick det att lokaler i bostadsrättsföreningar utgör en stor risk. 
Hyresvärden har rätt att gå in i lokalen för renovering av stammarna, men hyresgästen kan ha rätt till 
inkomstbortfall av hyresvärden om renovering påverkar verksamhetsidkarens inkomster. Därför 
spelar det stor roll vad för verksamhetsidkare det är som nyttjar lokalerna. Om verksamhetsidkaren 
är beroende av lokalen och det är enda stället som verksamheten kan drivas krävs aktsamhet för att 
inte störa verksamheten. Det kan innebära tidsbortfall om verksamhetsidkaren är vrång av sig men 
också att entreprenören får genomföra renoveringen i lokalerna under annan arbetstid än ordinarie. 

7.3 Hur kan en mer korrekt kalkyl utföras? 
När kalkylanalysen var utförd visade det sig att de fastigheter som hade 34 lägenheter eller färre var 
entreprenadsumman felberäknad med ca 800 000 kronor eller lägre. I tre av de fem 
referensobjekten var felberäkningen på entreprenaden omkring 20 000 kronor per lägenhet. 
Eftersom ÅF räknat fram den uppskattade entreprenadkostnaden genom schablonvärden och 
tidigare erfarenheter är det svårt att göra kvalificerade gissningar på hur kalkyleringen av 
entreprenadsumman hade gått att göra bättre. Det hade varit önskvärt att sätta nya schablonsiffror 
inför kalkyleringen men det ansågs inte ge ett pålitligt resultat att göra detta utifrån ÅF:s tidigare 
schabloner och inte en entreprenörs prisuppgifter. Dessutom uppkommer den verkliga 
entreprenadsumman, kontraktssumman genom en upphandlingsprocess där flera entreprenörer har 
möjlighet att komma in med anbud. Det var av ÅF:s erfarenhet att entreprenören inte alltid väljs 
efter pris utan också efter uppfattningen entreprenören gav byggherren (dock nästan alltid lägst eller 
näst lägst pris). När entreprenören inte väljs utefter den uppskattade kostnaden är det högst 
sannolikt att den uppskattade entreprenadkostnaden kommer att skilja sig från utfallet. 
 
I kalkylanalysen framgick det att en av ÅF:s svaga punkter var att uppskatta byggherrekostnaden. 
Den högst felberäknade byggherrekostnaden var felberäknad med 11,3 procentenheter. När 
entreprenadsumman närmar sig 10 miljoner kronor är den en felberäkning på ca 1 miljon kronor. 
Byggherrekostnaderna varierade dock mellan de fem referensobjekten. För att få en bättre 
produktionskalkyl bör därför mer vikt ligga vid att uppskatta byggherrekostnaderna bättre. Detta 
görs redan av vissa projektledare på ÅF där exempelvis besiktningskostnaderna inte uppskattas i 
procent utan istället uppskattas arbetet som görs vid en besiktning. Vid starten av examensarbetet 
framgick det att ÅF ville ha så lite felmarginal som möjligt när det gäller produktionskalkylen. Senare 
vid intervjuerna sa en av de intervjuade att byggherrekostnaden gärna fick ha ett litet påslag för att 
ge projektledarna lite marginal. Det är förståeligt att ÅF vill ha marginal de kan jobba med för att vara 
säker på att kundens budget inte överskrids, men då uppstår frågan om problemet är värt att lösas. 
 
Det bör läggas vikt vid kommunikationen med byggherren, i rapportens fall bostadsrättsföreningen. I 
deras fall har de en föreningsstämma och omröstning baserad på ÅF:s kalkylerade 
produktionskostnad. Vill byggherren ha en mer precis uträknad produktionskostnad kan de låta 
utföra upphandlingen innan föreningsstämman, och på så sätt tillämpa ännu mer av en 
generalentreprenads struktur. Problemet med det är att det blir mer jobb för konsulterna på ÅF att 
genomföra en upphandling än att göra en förundersökning, därav dyrare för beställaren. Om 
föreningsstämman då röstar nej till ett stambyte har utgifterna för upphandlingsprocessen varit 
onödiga. Detta alternativ är bättre om föreningsstämman är överens om att ett stambyte ska utföras 
innan en prisuppgift inkommit.  
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Det är dock viktigt att ÅF informerar beställaren att även om det finns en kontraktssumma så 
kommer med all säkerhet vissa ÄTA-kostnader att tillkomma. Det kommer finnas undantag i anbudet 
som anger att vissa kostnader inte är medräknade i anbudet. Men det kommer också tillkomma 
oväntade kostnader som har med konstruktionen, installationer eller tidigare materialval att göra. 
Det kan vara svårt att se vad de specifika kostnadsposterna kan vara innan projektet startar men det 
kan vara bättre att ta den kostnaden när den kommer än att lägga resurser på att ta reda på vad det 
är för kostnadsposter. 

7.4 Socialt 
Något som inte har beaktats i rapporten är den sociala aspekten. Varför fokus inte ligger på den 
sociala aspekten var för att redan vid examensarbetets start tydliggjorde projektledarna att 
kontakten med de boende och föreningen är viktig. Att ha en nära dialog och vara tydlig med vad 
som kommer att hända underlättar för samtliga parter. Detta var något de var medvetna om och 
hade i beaktande. 
 
Under arbetets gång blev vikten av att även jobba med dessa så kallade mjuka parametrar ännu 
tydligare. Hur projektledarna uppfattas är en viktig del i hela byggprocessen. Något som ÅF nu börjat 
jobba ännu mer med och dessutom även har uppföljning flera gånger under projektet. Eftersom ett 
projekt kan pågå i flera år innebär detta att ÅF kan lyssna på vad föreningen eller de boende har för 
synpunkter om hur projektet drivs och hanteras, därefter har ÅF möjlighet att justera sitt arbete 
under tiden projektet fortgår. När projektet sedan avslutas är sannolikheten större att föreningen 
och de boende har en positiv bild av hur ÅF har hanterat projektet. ÅF kan i sin tur ta med sig 
lärdomar om hur de bör genomföra projekt och hur deras arbete uppfattas in i framtida projekt. Det 
blir mer jobb för projektledarna att jobba med dessa sociala aspekter, men i förhållande till dess 
vinning som beträffar både ÅF och byggherre anses det vara relativt lite. 
 
Under examensarbetets gång har det inte framgått hur de valda arbetsmetoderna väljs under ett 
projekt. Det är något som i högsta grad påverkar de boende och deras uppfattning av projektet. Till 
exempel är bilning av betong något som stör och smutsar ner de lägenheter som berörs av projektet. 
Att då tänka på de mjuka parametrarna redan från projekteringsskedet och välja metoder som i så 
liten utsträckning som möjligt påverkar de boende eller underlättar byggskedet är att föredra. 

7.5 Vidare Studier 
Projektledning för stambyte kräver erfarenhet, för att en studie om ett stambytes kostnader ska bli 
helomfattande och täcka in alla osäkerhetsfaktorer, bör projektledningskostnaderna undersökas 
djupare. Projektledningskostnader är inte den största posten men den varierar och kan påverka 
slutresultatet i olika grader. För att erhålla ett rättvist resultat bör arbetet fortgå under längre tid än 
10 veckor. På grund av att startsträckan är lång för de som inte är insatta i ämnet och 
informationsinsamlingen tidskrävande. Detta examensarbete bör dock stå som en god grund för 
vidare studier.  
 
För att få mer inblick i den tekniska delen av projekten rekommenderas fortsatta studier med stöd av 
entreprenörer och dess kalkylatorer. Anledningen till varför vidare studier bör ske med en 
entreprenör är för att det är de som skapar den faktiska anbudskalkylen, de bör därför ha bättre 
förståelse för prisbilden av projektens tekniska delar. Ett vidare arbete kan komma att gynna ÅF även 
om det är utfört med en entreprenör som stöd.  
 
Ytterligare saker som går att fördjupa i rapporten är mjuka parametrar. Till exempel hur upplevs 
projektledarna och entreprenörerna? Hur påverkas bostadsrättsinnehavare och verksamhetsutövare 
i eventuella lokaler? Även detta går att undersöka djupare i kommande examensarbeten.  
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8. Rekommendationer 

8.1 Till ÅF  
ÅF har en bra grund och lyckas gång på gång göra tidiga utredningar där den uppskattade 
entreprenadkostnaden hamnar relativt nära kontraktssumman. Det är då svårt att ge ett resultat och 
ett tillvägagångssätt som skulle komma att revolutionera deras kalkyler. 
 
I dag jobbar ÅF med kunskapsöverföring där de jobbar i par om en erfaren projektledare och en med 
mindre erfarenhet och de får då ett utbyte av kunskap, metoder och arbetssätt. Något som börjar bli 
mer och mer aktuellt på avdelningen är kunskapsåterföring och ett av de senare examensarbeten 
som genomfördes på avdelningen handlade om just detta. Det finns mycket att vinna i framtida 
projektering genom att investera extra tid vid projektens slutskede. Genom att sammanställa hur väl 
produktionskalkylen stämmer överens med utfallet och vad som skiljde sig åt mot tidigare projekt 
skulle ÅF:s projektledare bli bättre på att räkna ut produktionskalkyler. 
 
En arbetsgrupp på avdelningen har just börjat med mer inriktad kunskapsåterföring, där tanken är 
att de aktivt ska jobba med detta under projektens gång. För fortsatt god förståelse och optimering 
av ÅF:s arbetssätt bör denna form av kunskapsåterföring fortskrida. 
 
Utan djupare information är det svårt att veta i vilken grad ÅF:s projektledare redan jobbar med 
ekonomistyrning. Det är en viktig del i projekt att veta hur och varför ekonomistyrning tillämpas, inte 
bara i början av ett projekt. Tillämpas aktiv ekonomistyrning av projektledare har beställaren större 
möjlighet att få bättre förståelse för det ekonomiska utfallet, även om beslutet om stambyte redan 
tagits i ett tidigt skede.  
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Bilaga 6. Sammanställning av referensobjektens ekonomi. (Skapad av examensarbetare vid analys) 
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Bilaga 7. Intervjuer  
 
1. Vad ser du som den största svårigheten med att skapa en 
produktionskalkyl? 
 
Intervjuobjekt 1:  
Det är vad som skiljer de här olika projekten. vi försöker hitta liknande projekt, Jag upplever 
att det är ett annat pris om det ligger i stan eller utanför stan eller om det är radhus eller 
höghus. Att anta vad entreprenören kommer med för anbud. 
 
Intervjuobjekt 2 
Största problematiken är om man inte vet hur bygget ser ut från början, om det är 
dubbelstammar osv. Sen är det det här hur mycket man ska räkna med att folk har byggt om 
i sina lägenheter. Det är svårt att få en övergripande överblick på det innan man har gått in i 
det före man har rivit det. Därifrån får man sätta någon sorts schablon beroende vad de är 
för typ av hus helt enkelt. 
 
Intervjuobjekt 3 
Det handlar om att för mig alla de här parametrarna, antal stammar hur stora våtrummen är, 
mycket sidodragningar hur mycket följdarbeten som är. Egentligen handlar det om noggrann 
inläsning. Det är nog inte så himla svårt det handlar om att ta in alla de här parametrarna. 
Förstå att det spelar roll om det är en eller tre stammar per lägenhet, om badrummet är 5 
eller 3 kvadrat gör också skillnad. Också är det ett hus i innerstan eller är det ett hus i 
förorten med stor yta runt om kring. Boende i innerstan är mycket krångligare. Alla led lägger 
på pengar för krångligare kunder i innerstan. 
 

2. Vad gör du för att få fram de olika kalkylerna? 
 
intervjuobjekt 1:  
Jag brukar försöka hitta ett liknande projekt jag har haft tidigare. Om det är innerstan och där 
man inte vet hur det ser ut så brukar jag ta ett sånt projekt för jag tror att det blir dyrare. Man 
försöker uppskatta priser per badrum eller räkna ut. 
 
Intervjuobjekt 2: 
Än så länge har vi främst jobbat med schabloner. Rätt ofta handlar det om vad det är för 
toalettrum, vad är det kök sen har vi schablonsiffra som vi har utgått ifrån. Sen varierar det 
lite över året och lite på hur de tidigare projekt har varit. Sen kan man jobba tätare ihop med 
kalkyl om det är större projekt men jag har inte jobbat på det sättet jag kör bara på schablon. 
 
Intervjuobjekt 3: 
Vi gör inte någon detaljkalkyl för det gör entreprenören i anbudsskedet utan vi uppskatta 
pengarna ganska grovt, det brukar vara bra att göra det på lite olika sätt. Del ha koll själv på 
antalet stammar och vilka storlekar men också bolla med en kollega om nyckeltal som går 
tillbaka och jämför mot tidigare projekt. Vi räknar väldigt grovt. Det kan vara mer värt att kolla 
på hur projektet ska finansieras av beställaren, det är mer fokus där. Det är för mycket 
baserat på badrum, kök, wc men resten då? 
 

3. Anser du att budgeten måste räknas om efter ett antaget anbud? 
 
Intervjuobjekt 1:  
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Det syns ibland när entreprenadsumman kommer in att projektbudgeten inte kommer att 
räcka. Att det blir för att anbuden som kommer in blir för höga. Då behöver man säga det till 
beställaren. Vi har ju projektbudgeten i beslutsunderlaget. Får man in andra priser måste 
man tänka till och beställaren får tänka till en gång till så att de är beredda på kostnaderna. 
Om anbudet blir lägre jobbar vi bara på och beställaren kan bli besvikna att det kommit in 
ätor. Annars händer det inte så mycket. 

• Är de ofta förvånade över alla ätor? 
Bostadsrättföreningarna är väldigt olika. En del tycker att ätorna är förvånande, det 
måste man förklara väldigt tydligt till kontaktpersoner och styrelse, man måste vara 
väldigt tydlig där i konversationen. De ser bara att det kommer kostnader som de blir 
oroliga över, då måste man förklara att det var saker man inte visste eller inte kunde 
se.  

• Informerar ni det innan eller när ätorna kommer? 
Ofta tycker jag att föreningarna brukar ta upp det där första gången när man träffas, 
sen pratar man inte så mycket om det. Det är en liten utmaning att jobba med 
bostadsrättsföreningar att man måste förklara saker för dem. Det är olika, en del 
föreningar hänger med är glada en del undrar varför. 

• Skulle du säga att de beställare som vill vara mer delaktiga påverkar 
kostnaden, blir det rörigare för er eller lägger ni ner mer tid? 
En liten skillnad kan det vara med mer möten och kommunikation, men ingen stor 
skillnad. Det är mer att det ska vara en nöjd kund. Driver man mot en professionell 
beställare går besluten fortare då kan det vara en mer kostnadsskillnad. Då slipper 
man förklara bakgrunden. 

 
Intervjuobjekt 2: 
Nej jag tycker inte det av den enkla anledningen av att om vi sätter en budget från början så 
är det den övergripande budgeten. Sen kan prognosen läggas på en annan nivå. Jag gör en 
budget i mitt utredningsskede där jag använder mig av en schablonsiffra där jag lägger in lite 
riskfaktorer och det är den som jag redovisar till beställaren i det skedet. Sen när jag tar in 
anbud från entreprenörerna där tittar jag på vad är anbudet i förhållande till vilka 
tillkommande risker finns det och hur stor är den i förhållande till den siffran jag har 
budgeterat. Än så länge har jag inte i något fall behövt räkna om den budgeten däremot har 
det varit så att prognosen inte stämt överens med budgeten i slutändan. Många gånger 
brukar vi klara oss. 
Hur ser ni då hur ni hamna över budget respektive under budget? 
Hamnar man under budget så blir det aldrig några problem. För att då har ju egentligen 
beställaren blivit nöjd. Sen kan man ju få frågan varför det skulle blivit en skillnad på det 
sättet, men frågan är lättare att hantera. Är det så att vi hamnar över prognosen då måste vi 
gå in och titta på vilka delar som har äta kostnader i det. Vilka äta-kostnader som är direkta 
tilläggsbeställningar som vi inte har kunnat budgeterat med från början. Då skriver jag om 
dom inför slutsammanställningen och förklarar det för beställaren.  
 
Intervjuobjekt 3: 
Nej, för det är så att den tidiga budgeten används i beslutsskedet, det informerar 
medlemmarna vad det kostar, hur det påverkar boendeavgifterna om de ska lägga in pengar 
själv, så det är som en grund till beslutet. Sen går man ut och handlar och man 
förhoppningsvis kommer en bit under så att det finns en marginal kvar för våran del och för 
besiktning så att projektet kommer under det vi har beräknat. När man väl handlat det där då 
vet man vad det kostar, då blir det mer en prognos där en slutkostnad. Kvartalsvis brukar 
man titta efter och kolla om stämmer det här. 

• Kan man utföra upphandlingen innan en stämma? 
Ibland gör man det. Det händer att redan i utredningsskedet om man är lite mer i marginalen 
att man då väljer att ta in riktiga anbud som man baserar det man säger till medlemmarna att 
man klarar det. Det vanligaste är att man gör en grov kalkyl som räcker till beslut. 

• Blir det en större kostnad att ta fram ett anbud? 
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Ja det blir det, eftersom beslutsunderlagen är ett dokument på 15–20 sidor som ett ramverk 
för projektet. Upphandlingsunderlaget som ligger till grund för anbudet är kanske 100 sidor, 
det är mycket mer detaljerat. Det är ju kostnader att ta fram det. Säger stämman nej kommer 
man aldrig dit. Det ska ju ändå göras om de röstar ja. Det händer att man tjuvstartar med det 
men då är det en chansning. 
 

4. Tror du att differensen mellan slutkostnaden och produktionskalkylen skiljer 
sig åt mellan olika projektledare? 
 
Intervjuobjekt 1:  
Jo men jag tror att det kan påverka. Särskilt de projekten som går dåligt. Att man kanske tar 
ut viten och att föreningen hamnar i tvist med entreprenören. Det kan vara svårt att säga vad 
det beror på men det beror på hur man hanterar projektet i slutändan. Man kan driva det på 
olika sätt. Det är svårt att hitta något i kalkylerna. Ofta grundar det sig i att entreprenören inte 
riktigt gör sitt jobb från början. Förmågan att hantera det är projektledarens uppgift. 
 
Intervjuobjekt 2: 
JA tyvärr. Det är väl egentligen för att vi inte har ett verktyg för det. Utan vi använder som 
sagt schablonerna. Som det är idag är det schablonerna kopplade till hur det har gått i 
tidigare projekt. Den lilla skillnaden kan ju påverka huruvida vi går över eller under budgeten.  
 
Intervjuobjekt 3: 
Ja det gör det säkert. Säkert beroende på att vi kalkylerar lite olika, att vi vill lägga in lite olika 
slack redan i det vi presenterar första gången. Men kanske också för att projekten är lite olika 
och att vi är lite olika mot entreprenörerna kan jag tänka också. Det kan också vara att en del 
uppmuntrar programförändringar och kostnadsdrivande saker medan andra kanske är mer 
inställd på att hålla sig till projektet. Entreprenörerna är väldigt olika också, en del är väldigt 
påhittiga att de ska ha betalt för varenda skruv de kan komma på. Medan andra inte orkar 
hålla på utan är fokuserad på att leverera när de har tagit på sig projektet. Jag vet inte om 
man ska jämföra mot projektledare, jag tror att det kan vara svårt och att man behöver mer 
material som grund. 
 

5. Vad har ni för rutiner med uppföljning efter projekt? 
 
Intervjuobjekt 1: 
 Vi gör en slutrapport till beställaren och en intern också. Det är inte säkert att den här rutinen 
fanns i de här projekten. Det kan slarvas fortfarande i små projekt. Det är när projekten är 
slut när man har tiderna och hur det har gått med besiktning och så där. Vidare uppföljning 
ett eller två år efter har vi inte i så fall är det två års besiktning (två-årsgarantin)  
 

• Finns det någon möjlighet för kunden att betygsätta erat jobb? 
Intervjuobjekt 1: I Min grupp har vi börjat med det här precis. Vi skickar ut ett formulär. Vi satt 
upp den rutinen för en eller två månader sen. Tanken är att vi ska skicka ut det här 
formuläret var sjätte månad under projektet. Från att de börjar projektet efter utredningsfasen 
och efter upphandlingen. Då är det fyra frågor beställaren ska svara på. Då kan man se hur 
det har gått och vad man ska göra bättre. 
 

• Hur jobbar ni mer med kunskapsåterkoppling? 
Intervjuobjekt 1: Vi har inte möten där vi går igenom tidigare projekt. Ett sätt vi har 
kunskapsåterföring är att vi jobbar som projektledare och biträdande projektledare i projekten 
det är lite er som kunskapsöverföring kan man säga. Tanken är att man ska lära sig av 
varandra när man jobbar? 
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• Lyssnar ni på när biträdande har åsikter? 

Det tycker jag absolut att biträdande har kunskaper som jag som projektledare kan dra nytta 
av och lära mig av. Min biträdande lär sig jättemycket. Sen har vi en granskningsrutin för 
dokument. Ska man skicka ut ett förfrågningsunderlag så ska en kollega titta igenom det 
innan man skickar ut det. Både komma med rättning och input om vad kollegan tidigare gjort 
i liknande projekt. Just för rotprojekt har vi en process i hur vi jobbar där står i mallar 
vartenda möte vi ska göra i hela processen som man kan använda sig av. 
 
Intervjuobjekt 2:  
Jag har ett slutmöte med beställaren, där vi går igenom just bland annat ekonomi. Där 
specar vi upp alla olika stora delar i avvik. Och så skriver man även in vad är den första 
budgeterade kostnaden, vad är den prognostiserade kostnaden och vad är slutkostnaden så 
kan man se hur mycket som har avvikit.  
 

Intervjuobjekt 3: 
Projekten har inget tydligt slutdatum. Det blir ofta att det ebbar ut sakta men säkert. Det kan 
vara svårt att veta när projektet är slut, det är väldigt mycket entreprenören som styr.  
 
6. Hur gör ni vid val av entreprenör? Hur stor roll spelar pris vs. tidigare 
erfarenheter 
 
Intervjuobjekt 1: 
 Projektet börjar med att det finns ett avtal mellan ÅF och byggherren. Sen handlar vi upp 
entreprenören, kontraktet blir mellan byggherren och entreprenören. Egentligen är det vi som 
rekommenderar entreprenören till beställaren eftersom de inte känner till entreprenörer. Ofta 
rekommenderar vi vilka de ska välja. Jag upplever att man nästan alltid väljer bäst pris eller 
näst bäst pris. Det brukar vara väldigt intresserade av om man har jobbat med de tidigare. 
Det är pris, erfarenheten och om man har jobbat med dem tidigare som väger väldigt tungt. 
Det är ganska viktigt hur entreprenörerna är när det träffar oss om de ger ett bra intryck. Hur 
de presenterar sig och deras arbete har betydelse för intrycket. Och det har betydelse i valet 
av entreprenör. 
 
Intervjuobjekt 2: 
Där är det så här att i dagsläget är entreprenören ganska ovillig att räkna projekt över lag. 
Därför försöker vi över ganska bred front jobba för att få in anbud. Vi är ganska nöjda med att 
vi fått in något över huvud taget. Sen är det självklar att vissa entreprenörer som funkat 
tidigare vill man gärna ha ett anbud av. Men får man inget anbud av dem så är det fine 
kanske nästa gång. Sen när det gäller pris kontra tidigare erfarenheter kan det va så om vi 
haft en entreprenör som tidigare lämnat rätt höga anbudspriser så kanske inte de blir så 
aktuella att fråga av den enkla anledningen. Vi har märkt att det inte är vi som bestämmer 
vilken entreprenör det blir utan det är våra beställare. Då märker vi att våra beställare inte 
ofta vill ta det anbud som är högst i pris även om deras anbud är väldigt bra, däremot så har 
jag varit med om att beställaren inte tar det lägsta anbudet utan då kan det vara så att det är 
erfarenheter i ett anbudsmöte där beställaren inte tycker att entreprenören är tillräckligt 
seriöst.  

• När ni får ett anbud, hur detaljerat ser ni det anbudet är det något mer än det vi 
ser som hör till anbudet? 

Nej det ska inte vara något mer, vi gör ju nollställning på alla anbud som kommer in. Ofta det 
som spelar stor roll är de reservationer de haft så kan vi försöka jobba bort de 
reservationerna. En del reservationer går inte att jobba bort utan de får vi lägga som en 
riskfaktor för beställaren.  

• När ni pratar om risken med beställaren hur anmärker ni det? 
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Vi gör ingen riskanalys i det läget utan vi brukar säga när vi skriver handlingarna att vi tar 
med det här men vi vet av erfarenhet att de kommer reservera sig mot den här punkten så 
det måste beställaren vara beredda på. Vi skulle kunna gå in och göra miljöinventeringar 
men det är en dyrare kostnad och blir inte riktigt ekonomiskt försvarbart att göra det 
utredningsskedet. Problematiken är att det kan dröja länge för provrum innan det renoveras 
efter ett ingrepp för inventering.  
 
Intervjuobjekt 3: 
Pris är lätt att jämföra. Har det varit för billigt får man ofta äta upp. Tidigt i projekten brukar vi 
prata projekt triangel, tid, ekonomi och kvalité där vi får förklara att man inte kan få allt. Då får 
brfen välja vad som är viktigast för projektet. När vi vet det så vet vi vad vi ska leta efter när 
vi jämför anbuden. Jag tycker att projekttriangeln ska man prata mycket om på startmötet. 
 
 

7. Upplever du att produktionskostnaden varierar mellan antalet våningar 
byggnaden har? 
 
Intervjuobjekt 1:  
Ja det gör det. Jag upplever att den varierar stort om det är två våningar jämfört med om det 
är fler våningar om det bara är två våningar är huset mer utdraget och då blir det mer källare 
och mer installationer under. Jag tror att det är billigare att utföra ett projekt i ett högt hus. 
Det skiljer inte så mycket mellan fyra och fem våningar. 
 
Intervjuobjekt 2: 
Ja det får jag nog säga, generellt sätt har du ett högre hus har du en mindre andel källare. 
När jag lägger schablonsiffrorna gör jag det så att de täcker källaren (samlingsledningar 
under bostadsenheten om källare saknas). Har jag till exempel tre våningar så blir det dyrare 
per lägenhet än om byggnaden har 7 våningar. ett annat bekymmer kan tillkomma när 
byggnaden börjar närma sig kanske 30 våningar.  
 
Intervjuobjekt 3: 
En tidigare arbetschef på ett projekt om 10 våningar sa att de två sista våningarna får man 
gratis, det har jag haft med mig sen dess. Just när det är högt går det bara av farten att 
klämma det sista jobbet. 
 

8. Vad vet du idag om hur kostnaderna ändras under projektets gång, vad 
upplever du som återkommande? 
 
Intervjuobjekt 1: 
 All form av miljöfarligt avfall, det är främst asbest i de här projekten det kan finnas i badrum 
kök och toaletter och i isoleringen på rören i källaren. Vi tar in ápris per badrum eller per böj 
men sen vet man inte hur många böjar som har asbest så den kostnaden är oviss. 
- Är proven pålitliga? 
Både och, asbest var något man blandade i när man kände för det så det kan finnas i ett 
badrum men sen kan det inte finnas i tio badrum. Det är inte alltid ekonomisk försvarbart att 
utföra proverna mer grundläggande. 
Sen är skyddsrum en stor kostnad. Skyddsrum ska vara bombsäkra. Det kan vara att 
installationer ska hängas upp på ett visst sätt eller att de ska relinas på ett visst sätt, sen ska 
även en speciell besiktningsman besikta skyddsrummet och installationerna. Det kan kosta 
jättemycket pengar.  
Andra tillkommande kostnader kan vara om det är rörstopp som man måste ta rören utanför. 
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Intervjuobjekt 2: 
Asbest men det är inte alla projekt men inte alla. Andra kostnader kommer jag inte på. Det är 
väldigt projektspecifikt. Om brfen kommer på att byta ut extra delar som också är väldigt 
projektspecifikt. 
 
Intervjuobjekt 3: 
Ja men det är de vanliga ätorna, fukt, asbest avbollning av el, det ska man inte bli 
förvånande över om de kommer. Även hur det står i handlingarna med antalet av inredning 
kan ändras är inget man ska bli förvånad över. Där kan vi vara dåliga ibland att kommunicera 
med kunden om kända äta-kostnader som kommer att komma. Man börjar inte på noll, utan 
man börjar på några hundra tusen. 
 
9. Finns det andra kostnadsrisker som man ska ta hänsyn till när fastigheten 
har lokaler? 
 
Intervjuobjekt 1: Ja det gör det. Det är så att fastighetsägaren har rätt att gå in i lokalerna och 
renovera rören om de har dåliga rör. Det står i lagen. Men samtidigt är det så att om en 
lokalinnehavare hyr lokaler har hen rätt till förlorad vinst som kan bli om en entreprenör 
kommer in och stör verksamheten. Det är något man behöver hantera ordentligt i projektet 
så att byggherren inte får för stora kostnader. Man behöver informera hyresinnehavaren nio 
månader innan man påbörjar renoveringen sen så kan man köra så att vi informerar 
successivt inför byggstart. Det blir en del kostnader för ÅF mera. ÅF:s kostnader går upp och 
vi tar hänsyn till detta när vi skriver vårt anbud till beställaren. Det beror väldigt mycket på 
vad det är för typ av näringsidkare och vilken omsättning och vinst de har. Det blir ju ökade 
kostnader. 
 
Intervjuobjekt 2: 
Ja det är självklart, som sagt vilken typ av lokaler har dom? Om det är verksamhetslokaler är 
det det största bekymret för verksamheten måste vara igång samtidigt som renoveringen 
pågår. Då kanske man måste ha hantverkare som får jobba på kvällstid eller natten till och 
med. Det kan också vara så att en verksamhet kan kräva viten av föreningen när man inte 
kan nyttja lokalerna. Det kan bli en fråga om kostnadsersättning från fastighetsägaren.  
 
Intervjuobjekt 3: 
JA jösses ja. Det är viktigt att informera hyresgästen och beställaren. 
 
10. I det röda projektet framgår det att BH-kostnaderna är uppdelade i 
procentsatser om 10 % för projektledningskostnader och 5 % för 
besiktningskostnader. Hur anser du att dessa procentsatser stämmer överens 
med dina projekts utfall? 
 
Intervjuobjekt 1: När jag gör våra offerter tänker jag inte riktigt så. Jag tänker vad kostar 
beslutssteget och upphandlingssteget och sen hur mycket tid jag lägger ner under byggtiden. 
Besiktningskostnaderna känns alldeles för högt. Det beror helt på hur många lägenheter det 
är, det är det som styr. 
 
Intervjuobjekt 2: 
Ja mer eller mindre. När projekten är större sjunker våra procent. Våra antal timma ökar inte 
proportionellt med omfattningen av entreprenaden. Det är nästan alltid samma åtagande för 
oss på ÅF. Besiktningskostnader är det sällan man kommer över 2 % men 
projektledningskostnader varierar lite mer beroende på byggnationens omfattning. 
 
Intervjuobjekt 3: 
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Jag tror att den är rätt representativ den standarden för mina projekt. Jag tycker att det är 
ganska bra gissat, det är åt rätt håll framför allt (efter info om det röda projektets utfall). 5 % 
är lite högt gissat men man behöver skaffa sig lite slack och marginal, man kan inte skriva en 
post på 1 %. Jag skulle inte kalla det felräkningar men jag kanske inte visste vilken % utfallet 
blev. Jag brukar nog räkna ett antal tusenlappar per lägenhet istället, för det är ungefär 3 
personer som besiktar och det tar 10 minuter per lägenhet så det är ungefär en halvtimme. 
Säg en timme per disciplin kanske man kan räkna med. Men säg tretusen per lägenhet, av 
trehundra det borde bli ungefär en %. Konsultkostnader är nog helt kopplade till storleken på 
projektet, ett litet projekt blir per automatik mycket mer konsultkostnader. Det stora hinner 
man jobba igenom och förbättra. Det är en skillnad faktiskt. Små projekt är svårare både för 
oss och entreprenören, eftersom när de startas så ska det funka och bli klart på en gång. Är 
det stora projekt hinner man jobba igenom det mer.  
 

11. Separata badrum/lägenheter som är nyligen renoverade, ibland även redan 
stambytta. Utgör dessa en risk vid stambytet? Exempelvis att det är dyrare att 
utföra/kontrollera installationer i dessa utrymmen? 
 
Intervjuobjekt 1: Ja det kan vara dyrare men det vet man i så fall när man gör 
produktionskalkylen. Kan man behålla badrummen får beställaren tillbaka pengar. Det blir lite 
mer pengar på konsultkostnader men det är inte så mycket. Det blir krångligt om badrummen 
är renoverade ostrukturerat i huset blir det krångligt men det vet man innan 
produktionskalkylen.  
 
Intervjuobjekt 2: 
Absolut! Problematiken som är i de bitarna är att jag brukar begära in intyg från de som gjort 
badrummen. För det visar på om det är en certifierad hantverkare som gjort renoveringen 
och så vill man ha en verifiering av hantverkaren att de här stammarna faktiskt redan är 
bytta. Det kan ibland saknas vitala delar som måste bytas även om de redan har påstått att 
det är renoverat och bytt. Det utgör en risk och vi måste förklara varför vi inte kan säkerställa. 
Vi kan inte heller kontrollera dessa renoveringar genom att riva upp i ett utredningsskede. 
Det som kan ha missats är att koppla in vvc-ledningar som måste kopplas in till alla även i 
gamla hus, då måste vi riva upp bara för att få installera vvc-ledningar även om badrummet 
redan är renoverat.  
 
Intervjuobjekt 3: 
jaa det gör de väl. Pengamässigt så är det nog inte en så himla stor risk. Jag brukar vara 
väldigt tydlig med att man troligtvis inte kan spara de badrummen utan att de ska ingå i 
kontraktssumma och att det ska finnas kontraktspris på om de inte ska utföras, men att man 
gör det klart om det visar sig att det inte är bytt för oftast är det inte det.  
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