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Sammanfattning	  
Akelius	  har	  sedan	  2011	  förändrats	  från	  att	  köpa	  fastigheter	  i	  rent	  förvaltningssyfte	  till	  att	  

övergå	  till	  ett	  renoveringsförvaltningssyfte.	  Fastigheterna	  i	  företagets	  bestånd	  består	  till	  

största	  del	  enbart	  av	  hyresrätter.	  När	  en	  hyresgäst	  väljer	  att	  flytta	  ut	  genomför	  Akelius	  en	  

totaluppgradering	  av	  lägenheten.	  	  

	  

Syftet	  med	  den	  här	  studien	  är	  att	  följa	  upp	  kostnadsutvecklingen	  för	  totalrenoveringar	  av	  

lägenheter	  från	  2011	  till	  2015	  och	  identifiera	  parametrar	  och	  beslut	  som	  påverkat	  den.	  

Uppföljningen	  görs	  för	  typlägenheter	  i	  fyra	  utvalda	  områden	  i	  Stockholm.	  Målet	  är	  att	  

Akelius	  ska	  få	  förståelse	  för	  hur	  olika	  parametrar	  och	  beslut	  påverkat	  kostnadsutvecklingen	  

historiskt	  och	  på	  så	  sätt	  kunna	  fortsätta	  arbetet	  med	  kostnadseffektiviseringar	  i	  framtiden.	  	  

	  

Informationsinhämtning	  har	  gjorts	  genom	  att	  studera	  fakturor	  i	  Akelius	  fakturasystem,	  

platsbesök,	  intervjuer	  samt	  gruppdiskussioner.	  Den	  information	  som	  hämtats	  i	  fakturorna	  

har	  resulterat	  i	  kostnadsdiagram	  för	  de	  olika	  lägenhetstyperna.	  För	  en	  grundläggande	  

förståelse	  har	  litteraturstudie	  genomförts.	  	  

	  

Det	  framgår	  i	  resultatet	  av	  studien	  att	  kostnaderna	  med	  tiden	  har	  sjunkit	  marginellt.	  

Kostnadsdiagrammen	  visar	  att	  när	  kostnaderna	  är	  som	  högst	  har	  företaget	  genomfört	  flest	  

förändringar.	  De	  förändringar	  som	  beaktas	  är	  upphandlingsform,	  entreprenadform,	  

organisation,	  tekniskt	  utförande,	  koncept,	  tillhandahållet	  material	  samt	  byggtid.	  	  

	  

Akelius	  rekommenderas	  att	  fortsätta	  utvecklingen	  av	  en	  standardiserad	  renoveringsprocess.	  

Genom	  att	  tilldela	  förvaltarna	  mindre	  ansvarsområden	  kan	  arbetsgången	  effektiviseras	  

ytterligare.	  Beaktning	  bör	  tas	  när	  större	  förändringar	  genomförs	  i	  företaget,	  då	  det	  historiskt	  

sett	  kan	  kopplas	  till	  kostnadsökningar.	  	  

	  

	  

	  

	  

Nyckelord:	  Lägenhetsuppgradering;	  Hyresrätter;	  Renovering;	  Kostnadsdiagram;	  Kostnad;	  

Kvalitét;	  Omfattning;	  Miljonprogram;	  Akelius	  Upprustningsprojekt;	   	  



  
  

 	  



  
  

Abstract	  
Since	  2011	  Akelius	  has	  changed	  from	  buying	  real	  estate	  in	  intention	  of	  pure	  management,	  to	  

develop	  into	  a	  recondition	  management.	  The	  properties	  that	  the	  company	  possesses	  

comprises	  mostly	  of	  rental	  apartments.	  Akelius	  accomplish	  a	  total	  upgrade	  of	  the	  apartment	  

when	  a	  tenant	  chooses	  to	  move	  out.	  

	  

The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  monitor	  the	  cost	  of	  complete	  renovations	  from	  2011	  to	  2015	  

and	  identify	  the	  parameters	  and	  decisions	  that	  have	  affected	  the	  outcome.	  The	  observation	  

is	  accomplished	  in	  different	  apartments	  in	  four	  selected	  areas	  in	  Stockholm.	  The	  aim	  is	  that	  

Akelius	  will	  gain	  an	  understanding	  of	  how	  different	  parameters	  and	  decisions	  influenced	  cost	  

historically	  and	  therefore	  be	  able	  to	  continue	  the	  work	  on	  cost	  efficiency	  in	  the	  future.	  	  

	  

The	  process	  of	  gathering	  information	  has	  been	  done	  by	  studying	  invoices	  in	  Akelius’	  invoice	  

system,	  location	  visiting,	  interviews	  and	  group	  discussions.	  The	  information	  obtained	  in	  the	  

invoices	  has	  resulted	  in	  graphs	  of	  the	  cost	  for	  the	  different	  apartment	  types.	  For	  an	  essential	  

understanding	  a	  literature	  study	  was	  made.	  	  

	  

The	  results	  of	  the	  study	  show	  that	  the	  costs	  over	  time	  have	  decreased	  marginally.	  The	  graph	  

of	  the	  cost	  shows	  the	  highest	  rate	  when	  the	  company	  has	  implanted	  the	  most.	  The	  changes	  

that	  have	  been	  observed	  are	  contract	  form,	  organization,	  technical	  design,	  concept,	  

provided	  materials	  and	  construction	  time.	  	  

	  

Akelius	  is	  recommended	  to	  continue	  the	  development	  of	  a	  standardized	  renovation	  process.	  

By	  assigning	  managers	  less	  responsibilities,	  the	  workflow	  could	  become	  more	  efficient.	  

Consideration	  should	  be	  taken	  when	  major	  changes	  are	  made	  in	  the	  company,	  which	  

historically	  can	  be	  linked	  to	  increases	  in	  costs.	  	   	  



  
  

 	  



  
  

Förord	  
Detta	  examensarbete	  skrevs	  via	  företaget	  Akelius	  Residential	  Property	  AB.	  Examensarbetet	  

är	  en	  del	  av	  högskoleingenjörsutbildningen	  Byggteknik	  och	  Design	  på	  Kungliga	  Tekniska	  

Högskolan.	  Studien	  genomfördes	  i	  tio	  veckor	  under	  vårterminen	  2016	  och	  omfattar	  15	  

högskolepoäng.	  	  

	  

Ett	  stort	  tack	  riktas	  till	  vår	  handledare	  Ola	  Jönsson	  samt	  Jonny	  Andersson	  på	  Akelius	  för	  all	  

hjälp	  och	  engagemang.	  Vi	  tackar	  även	  vår	  handledare	  Sven	  Dahlström	  på	  Kungliga	  Tekniska	  

Högskolan.	  	  

	  

Ett	  tack	  riktas	  också	  till	  alla	  på	  Akelius	  som	  tog	  sig	  tid	  att	  ta	  med	  oss	  på	  platsbesök	  och	  

svarade	  på	  våra	  frågor.	  Utan	  er	  skulle	  examensarbetet	  inte	  varit	  genomförbart.	  	  

	   	  



  
  

 	  



  
  

Ordlista	  
Totalrenovering,	  innebär	  i	  detta	  examensarbete	  invändig	  renovering	  av	  en	  lägenhet.	  

Renoveringen	  innefattas	  av	  badrumsrenovering,	  köksrenovering,	  ytskikt	  samt	  nydragen	  el.	  

Att	  poängtera	  är	  att	  renoveringen	  ej	  innebär	  byte	  av	  fönster,	  stambyte,	  tilläggsisolering,	  

fasader,	  gårdar,	  trapphus	  eller	  hissar.	  	  	  

	  

Property	  Manager,	  Akelius	  benämning	  för	  teknisk	  förvaltare.	  Förkortas	  PM.	  Ansvarar	  för	  de	  

löpande	  underhållen.	  	  

	  

Construction	  Manager,	  Akelius	  benämning	  för	  projektledare.	  Förkortas	  CM,	  varav	  den	  ena	  

varianten	  ansvarar	  för	  lägenhetsuppgraderingar	  och	  den	  andra	  för	  de	  byggprojekt	  som	  ej	  

kopplas	  till	  lägenheterna.	  	  

	  

Asset	  Manager,	  Akelius	  benämning	  för	  ekonomisk	  förvaltare.	  Förkortas	  AM.	  Ansvarar	  för	  

projektens	  utformning,	  budget	  och	  uppföljning.	  	  

	  

Supply	  Chain	  Manager,	  ansvarar	  för	  leverantörskontrakt	  samt	  leverantörsansvarig	  för	  

Streamline.	  

	  

Miljonprogrammet,	  mellan	  1965	  och	  1975	  bestämde	  sig	  Sverige	  för	  att	  bygga	  1	  

miljonbostäder.	  Fastigheterna	  förknippas	  med	  att	  vara	  standardiserat	  utförda.	  	  

	  

Genomgående	  lägenhet,	  lägenheten	  är	  dubbelsidig:	  fönster	  åt	  båda	  hållen.	  	  

	  

Lean	  Production,	  en	  Management	  filosofi	  som	  syftar	  till	  att	  effektivisera	  företags	  

organisation.	  	  

	  

BBV,	  Byggkeramikrådets	  branschregler	  för	  våtrum.	  	  

	  

BKR,	  Byggkeramikrådet,	  en	  branschorganisation.	  

	  

BBR,	  Boverkets	  Byggregler	  	  



  
  

	  

Säker	  Vatten,	  Branschregler	  för	  vatteninstallationer.	  	  	  

	  

Förbesiktning,	  kontroll	  för	  att	  säkerställa	  lägenheten	  befintliga	  skick	  och	  behov	  av	  

renovering.	  

	  

Slutbesiktning,	  kontroll	  för	  att	  säkerställa	  att	  lägenheten	  renoverats	  på	  ett	  korrekt	  sätt.	  

	  	  

Kvalitativ	  forskning,	  analys	  av	  lågt	  strukturerad	  data.	  Till	  exempel	  intervjuer	  och	  

gruppdiskussioner.1	  

	  

Kvantitativ	  forskning,	  analys	  av	  högt	  strukturerad	  data.2	  

	  

	   	  

                                                
1	  ”Kvalitativ	  forskning”,	  Wikipedia	  (Hämtad	  2016-‐04-‐22)	  
2	  ”Kvantitativ	  forskning”,	  Wikipedia	  (Hämtad	  2016-‐04-‐22)  
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1.	  Inledning	  

1.1	  Bakgrund	  
Akelius	  äger	  fastigheter	  i	  ett	  flertal	  städer	  runt	  om	  i	  världen,	  vilka	  till	  största	  del	  enbart	  

består	  av	  hyresrätter.	  Sedan	  2011	  har	  företaget	  genomfört	  lägenhetsuppgraderingar	  för	  att	  

förbättra	  standarden.	  Omkring	  1100-‐1500	  uppgraderingar	  sker	  per	  år	  i	  Sverige.	  Akelius	  har	  

kontinuerligen	  gjort	  satsningar	  för	  att	  underlätta	  och	  förbättra	  processen	  vid	  

uppgraderingar.	  I	  början	  var	  kraven	  på	  entreprenörerna	  från	  Akelius	  låga,	  både	  gällande	  

genomförandesätt	  och	  kvalitét	  på	  material.	  Genom	  åren	  har	  detta	  förändrats,	  då	  högre	  krav	  

ställts	  på	  entreprenörerna	  och	  ett	  genomgående	  koncept	  för	  renoveringsprojekt	  har	  växt	  

fram	  i	  företaget.	  Akelius	  grundläggande	  idé	  är	  att	  säkerhetsställa	  kostnadseffektiva	  projekt	  

med	  hög	  kvalitét.	  	  

	  

På	  grund	  av	  företagets	  stora	  förändringar	  har	  en	  reflektion	  av	  kostnadsutvecklingen	  inte	  

hunnit	  genomföras.	  Examensarbetet	  frågeställning	  är	  därför	  följande:	  

•   Hur	  ser	  kostnadsutvecklingen	  ut	  för	  Akelius	  totalrenoveringar	  mellan	  2011	  och	  2015?	  

•   Vilka	  faktorer	  har	  påverkat	  kostnadsutvecklingen?	  	  

	  

1.2	  Syfte	  
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  undersöka	  kostnadsutvecklingen	  för	  uppgraderingar	  av	  lägenheter	  

i	  fyra	  områden	  i	  Stockholms	  län,	  vars	  fastigheter	  ägs	  och	  förvaltas	  av	  Akelius.	  

Examensarbetet	  syftar	  dessutom	  till	  att	  ta	  reda	  på	  möjliga	  faktorer	  som	  kan	  ha	  påverkat	  

kostnaderna.	  På	  så	  sätt	  ska	  genomfört	  examensarbete	  ge	  Akelius	  grunden	  till	  att	  lättare	  hålla	  

kostnader	  låga	  i	  framtiden,	  samt	  att	  hindra	  och	  avhjälpa	  oönskade	  kostnader	  i	  tid.	  
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1.3	  Avgränsningar	  	  
Den	  här	  studien	  avgränsas	  till	  att	  jämföra	  kostnaden	  för	  totalrenoveringar	  från	  2011	  till	  och	  

med	  2015	  för	  utvalda	  typlägenheter	  i	  Stockholms	  län.	  Studien	  bortser	  därför	  från	  

renoveringar	  som	  enbart	  innefattar	  mindre	  tillvalsrenoveringar.	  De	  utvalda	  fastigheterna	  har	  

varit	  en	  del	  av	  Akelius	  bestånd	  i	  minst	  5	  år.	  De	  är	  alla	  byggda	  under	  miljonprogrammet,	  vilket	  

innebär	  att	  lägenheternas	  utformning	  är	  standardiserad.	  Typlägenheterna	  som	  kommer	  

jämföras	  består	  av	  2:or,	  3:or	  samt	  4:or	  i	  Område	  1,	  Område	  2,	  Område	  3	  och	  Område	  4.	  De	  

tre	  olika	  lägenhetstyperna	  i	  respektive	  område	  är	  likvärdiga.	  Följande	  lägenhetsstorlekar	  har	  

valts	  ut:	  

 

Antal	  Rum	   Område	  1	  
(m2)	  

Område	  2	  
(m2)	  

Område	  3	  
(m2)	  

Område	  4	  
(m2)	  

2	   66	   69	   66	   61	  

3	   84	   85	   89	   84	  

4	   90	   97	   102	   102	  

Figur	  1	  -‐	  Lägenhetsstorlekarna	  	  
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1.4	  Lösningsmetod	  
Arbetsgången	  inleddes	  med	  en	  litteraturstudie.	  Böcker	  om	  miljonprogrammet,	  Lean	  

Production,	  konceptet	  First	  Class	  och	  Streamline	  lästes	  för	  att	  få	  en	  grundläggande	  

förståelse.	  Informationshämtning	  från	  internet	  användes	  för	  komplettera	  och	  skapa	  en	  

heltäckande	  bild.	  Efter	  litteraturstudien	  fortsatte	  arbetet	  i	  ett	  fakturasystem,	  där	  fakturor	  

från	  2011	  till	  och	  med	  2015	  granskades.	  Fakturorna	  utgör	  den	  grundläggande	  delen	  för	  

kostnadsdiagrammen.	  

	  

Nästkommande	  steg	  var	  platsbesök	  i	  de	  fyra	  utvalda	  områdena.	  Platsbesöken	  genomfördes	  

för	  att	  skapa	  en	  bättre	  uppfattning	  om	  upprustningarna	  samt	  jämföra	  en	  orenoverad	  

lägenhet	  med	  en	  renoverad.	  Intervjuerna	  genomfördes	  i	  samband	  med	  platsbesöken	  för	  att	  

ge	  bästa	  möjliga	  svar.	  Svaren	  på	  frågorna	  kontrollerades	  efter	  platsbesökens	  slut.	  

	  

Gruppdiskussioner	  genomfördes	  på	  Akelius.	  Företaget	  tillhandahöll	  relevant	  information	  

gällande	  organisation,	  koncept	  med	  mera.	  Vid	  gruppdiskussionsmötena	  samlades	  både	  

specifik	  information	  om	  uppgraderingarna	  och	  kostnaderna.	  Insamlad	  information	  

analyserades	  och	  resulterade	  i	  en	  slutsats.	  

	  

Nedanstående	  figur	  redovisar	  arbetsgången:	  	  

	  
Figur	  2	  -‐	  Arbetsgången	  

Litteratur-‐
studie

Faktura-‐
system Platsbesök Intervjuer Grupp-‐

diskussion
Analys	  av
data
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2.	  Nulägesbeskrivning	  

2.1	  Kort	  om	  Akelius	  
Akelius	  grundare	  är	  Roger	  Akelius.	  Roger	  köpte	  sina	  första	  fastigheter	  1994	  i	  Göteborg,	  

Helsingborg	  och	  Trollhättan,	  vilket	  la	  grunden	  till	  dagens	  fastighetsbolag.3	  Idag	  äger	  Akelius	  

fastigheter	  i	  sex	  olika	  länder:	  Sverige,	  Tyskland,	  Frankrike,	  England,	  USA	  och	  Kanada.	  Totalt	  

äger	  företaget	  omkring	  50	  000	  lägenheter.	  Företaget	  köper,	  förvaltar	  och	  uppgraderar	  

bostadsfastigheter.	  För	  det	  mesta	  riktar	  Akelius	  in	  sig	  på	  att	  äga	  fastigheter	  i	  städer	  med	  stor	  

tillväxt	  där	  behovet	  av	  lägenheter	  är	  stort,	  så	  som	  Stockholm,	  Berlin,	  Paris,	  London	  samt	  

New	  York.4	  

	  

Det	  som	  gör	  att	  Akelius	  skiljer	  sig	  i	  mängden	  från	  andra	  fastighetsbolag	  är	  kvalitén	  i	  deras	  

uppgraderingar.	  De	  har	  som	  idé	  att	  renovera	  lägenheter	  i	  nivå	  med	  nybyggnationer.	  Dagens	  

koncept	  kallas	  Better	  Living,	  och	  omfattar	  inte	  enbart	  uppgradaderingar	  inne	  i	  lägenheterna,	  

utan	  även	  i	  trapphus,	  fasader	  och	  områden	  runt	  omkring	  fastigheterna.5	  

	  

2.2	  Akelius	  upprustningsprojekt	  
Akelius	  började	  sitt	  upprustningsprojekt	  i	  större	  skala,	  i	  Sverige,	  2011	  med	  en	  grundtanke	  

om	  att	  upprusta	  lägenheter	  så	  fort	  en	  hyresgäst	  flyttat	  ut.	  Upprustningarna	  utfördes	  

framförallt	  på	  detta	  sätt	  för	  att	  hyreshöjningarna	  inte	  skulle	  drabba	  kvarboende.	  Merparten	  

av	  fastigheterna	  i	  Sverige	  som	  Akelius	  äger	  och	  förvaltar	  är	  miljonprogramshus.	  

Valet	  att	  renovera	  miljonprogramhus	  är	  inte	  strategiskt,	  utan	  grundar	  sig	  i	  hur	  

förutsättningarna,	  och	  fastighetsportföljen,	  såg	  ut	  vid	  implementeringen	  av	  den	  nya	  

strategin.	  I	  Sverige	  råder	  en	  styrd	  bostadsmarknad	  med	  en	  reglerad	  hyresmarknad.	  Detta	  

innebär	  att	  hyrorna	  inte	  kan	  höjas	  tillräckligt	  mycket	  för	  att	  det	  skulle	  vara	  lönsamt	  att	  köpa	  

en	  fastighet	  inne	  i	  Stockholms	  innerstad.	  Miljonprogramhusen,	  som	  ofta	  ligger	  i	  områden	  

med	  ett	  lägre	  marknadsvärde,	  är	  därför	  mer	  lämpade	  att	  köpa	  relaterat	  till	  

avkastningskravet	  som	  Akelius	  har.	  

                                                
3	  ”Organisation	  –	  Historik	  ”,	  Akelius	  (Hämtad	  2016-‐04-‐17)	  
4	  ”Organisation	  -‐	  Affärsidé”,	  Akelius	  (Hämtad	  2016-‐04-‐17)	  
5	  ”Better	  Living”,	  Akelius	  (Hämtad	  2016-‐04-‐17)	  
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Miljonprogramshusen	  är	  oftast	  eftersatta	  och	  i	  stort	  behov	  av	  renovering.	  Lägenhetstyperna	  

i	  miljonprogramhusen	  är	  standardiserade	  vilket	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  upprepningsmoment	  för	  

entreprenörerna.	  

Akelius	  har	  valt	  att	  studera	  trender	  gällande	  hur	  designen	  kommer	  att	  se	  ut	  om	  cirka	  10-‐15	  

år.	  Om	  lägenheterna	  hade	  renoverats	  utifrån	  standarden	  och	  designen	  som	  gällde	  2012	  

hade	  de	  varit	  omoderna	  inom	  5	  år.6	  Valet	  av	  design	  och	  kvalitét	  i	  Akelius	  fastigheter	  har	  

därför	  en	  mycket	  modern	  tappning.	  

Akelius	  renoverar	  inte	  bara	  invändigt	  i	  lägenheterna	  utan	  också	  utvändigt.	  Totalkostnaden	  

exkluderar	  kostnaderna	  för	  upprustning	  av	  hissar,	  trapphus,	  fönster,	  tilläggsisolering	  och	  

gårdar.7	  Anledningen	  till	  en	  yttre	  upprustning	  är	  att	  lyfta	  hela	  fastigheten	  för	  att	  få	  bort	  den	  

negativa	  bilden	  som	  miljonprogramsområdena	  har.	  Akelius	  eftersträvar	  att	  skapa	  en	  

stolthetskänsla,	  av	  att	  bo	  i	  en	  av	  Akelius	  fastigheter,	  hos	  hyresgästerna.	  	  

	  

2.3	  Upprustning	  av	  lägenheter	  i	  branschen	  
Research	  visar	  att	  branschen	  har	  olika	  metoder	  för	  renovering	  av	  hyresrätter.	  Som	  med	  allt	  

finns	  det	  för-‐	  och	  nackdelar,	  ingen	  metod	  är	  rätt	  eller	  fel.	  	  	  

	  

Det	  finns	  företag	  som	  genomför	  totalrenoveringar	  i	  lägenheterna	  när	  en	  hyresgäst	  flyttar	  ut.	  

På	  så	  sätt	  slipper	  hänsyn	  tas	  till	  befintliga	  hyresgäster,	  och	  pengar	  behöver	  inte	  läggas	  på	  

evakueringslägenheter.8	  Stambyten	  kan	  då	  vara	  svåra	  att	  genomföra.	  Istället	  uträttas	  

spillvattenledningarna	  med	  så	  kallad	  ”relining-‐teknik”,	  vilket	  innebär	  att	  nya	  rör	  gjuts	  i	  de	  

gamla.	  Tappvattenledningarna	  byts	  i	  lägenheterna	  och	  dras	  sedan	  ut	  i	  trapphuset.	  

	  

Fastighetsägaren	  kan	  välja	  att	  renovera	  lägenheter	  när	  hyresgästerna	  bor	  kvar.	  I	  de	  flesta	  fall	  

totalrenoveras	  då	  hela	  fastigheten	  samtidigt.	  När	  renoveringen	  utförs	  flyttas	  de	  befintliga	  

hyresgästerna	  till	  tillfälliga	  evakueringslägenheter,	  då	  en	  totalrenovering	  av	  fastigheten	  tar	  

mellan	  8	  och	  12	  månader.9	  	  	  

                                                
6	  Rogulj,	  Igor	  och	  Vukovic´,	  Sonja,	  Akelius	  Living,	  Akelius	  University,	  2012,	  sid.25	  
7	  Arbman,	  Hans,	  DN	  Hämtad	  2016-‐04-‐28)	  
8	  ”Sök	  lägenhet	  –	  Renoverat	  360	  grader”,	  D	  Carnegie	  &	  Co´s,	  (Hämtad	  2016-‐04-‐21)	  
9	  ”Boendeinformation	  –	  Stambyte	  och	  uppgradering”,	  John	  Mattsons	  Hämtad	  2016-‐04-‐21)	  
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Genom	  enkäter	  och	  intervjuer	  har	  fastighetsägare	  kommit	  fram	  till	  att	  de	  flesta	  hyresgäster	  

uppskattar	  en	  större	  totalrenovering	  på	  en	  och	  samma	  gång,	  istället	  för	  att	  genomföra	  

mindre	  återkommande	  renoveringar.10	  

	  

 	  

                                                
10	  ”Utveckling	  &	  Projekt	  -‐	  Renoveringar”,	  John	  Mattsons	  (Hämtad	  2016-‐04-‐21)  
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3.	  Teoretisk	  referensram	  

3.1	  Miljonprogram	  	  
I	  början	  av	  60-‐talet	  rådde	  det	  bostadsbrist	  i	  Sverige.	  Detta	  var	  följden	  av	  

arbetskraftsinvandring,	  inflyttning	  till	  städerna	  och	  industriproduktion.	  Byggandet	  i	  städerna	  

hann	  inte	  med	  den	  ökade	  efterfrågan	  på	  bostäder	  vilket	  resulterade	  i	  att	  regeringen	  1964	  

genomförde	  ett	  projekt	  som	  fick	  namnet	  miljonprogrammet.	  Miljonprogramshusen	  

uppfördes	  med	  hjälp	  av	  statliga	  medel	  över	  en	  tioårsperiod,	  1965	  till	  1974.11	  På	  så	  sätt	  skulle	  

bostadsbristen	  i	  städerna	  minska.	  

Under	  miljonprogramstiden	  byggdes	  fastigheterna	  med	  olika	  former	  av	  betongstomme,	  

antingen	  platsgjuten	  eller	  prefabricerad.	  Under	  denna	  tioårsperiod	  blev	  det	  allt	  vanligare	  att	  

använda	  sig	  av	  industriellt	  förtillverkade	  betongelement.	  Även	  om	  miljonprogramshusen	  

mest	  förknippas	  med	  betongelement	  som	  fasadmaterial,	  så	  var	  det	  vanligast	  med	  puts.	  

Under	  denna	  period	  använde	  man	  sig	  av	  en	  enkel	  och	  likformig	  fönstersättning.	  

Miljonprogramshusen	  utmärker	  sig	  med	  indragna	  entréer	  samt	  indragna	  balkonger	  med	  

räcken	  i	  plåt	  eller	  aluminium.12	  	  

	  

Bild	  1	  -‐	  Hustyperna	  i	  ordningsföljden:	  Punkthus,	  Skivhus	  samt	  Loftgångshus13	  

	  

Hustyper	  som	  Akelius	  genomför	  upprustningar	  i	  är	  bland	  annat	  skivhus,	  loftgångshus	  och	  

punkthus.	  Skivhusen	  är	  egentligen	  höga	  lamellhus	  och	  kan	  ibland	  ha	  en	  böjd	  form.	  Husen	  ska	  

ha	  fler	  än	  fyra	  våningar	  och	  minst	  två	  trapphus.	  En	  eller	  flera	  suterrängvåningar	  är	  vanligt	  

                                                
11	  Björk,	  Cecilia	  och	  Nordling,	  Lars	  och	  Reppen,	  Laila,	  Så	  byggdes	  staden,	  2.upplagan,	  Värnamo:	  AB	  Svensk	  
Byggtjänst,	  2008,	  sid.108	  	  
12	  Gelotte,	  Hanna	  och	  Roos,	  Britta,	  Hej	  Bostad,	  Stockholm:	  Länsstyrelsen	  i	  Stockholms	  län,	  2004,	  sid.63-‐66	  
13	  Bohbot,	  Zeev,	  föreläsningsmaterial	  i	  kursen	  HS1001	  Konstruktion	  och	  Design,	  (Hämtad	  2016-‐05-‐11)  
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förekommande.	  Generellt	  har	  skivhusen	  motfallstak	  och	  fasader	  av	  puts	  som	  i	  efterhand	  har	  

ersatts	  av	  betongelement.	  Inom	  samma	  område	  är	  husen	  oftast	  orienterade	  i	  samma	  

väderstreck.	  Skivhusen	  var	  ett	  ekonomiskt	  gynnsamt	  alternativ	  eftersom	  de	  klarade	  sig	  från	  

brandmyndigheternas	  krav	  på	  dubbla	  hissar	  och	  speciell	  brandisolering	  i	  trapphus.14	  

Loftgångshusen	  är	  rektangulärformade	  där	  lägenheterna	  är	  genomgående	  och	  entrén	  

placerad	  ut	  mot	  loftgången.	  Loftgången	  är	  sammankopplad	  med	  ett	  eller	  flera	  trapphus	  och	  

har	  oftast	  hiss.	  Husen	  var	  ofta	  placerade	  parallellt	  eller	  vinkelrätt	  mot	  varandra.	  

Våningsantalet	  kunde	  variera	  mellan	  tre	  till	  sju.	  Suterrängvåningar	  var	  även	  förekommande	  i	  

den	  här	  hustypen.	  Loftgångshusen	  var	  ekonomiskt	  effektiviserade,	  då	  varje	  trapphus	  och	  

hisschakt	  kunde	  tjäna	  flera	  lägenheter	  än	  vad	  ett	  vanligt	  traditionellt	  trapphus	  kunde	  göra.15	  

	  

Med	  punkthus	  menas	  friläggande	  hus	  där	  trapphuset	  är	  placerat	  centralt	  i	  byggnaden.	  

Trapphusen	  tjänar	  ungefär	  fyra	  till	  sex	  stycken	  lägenheter	  per	  våningsplan.	  Vanligtvis	  

uppfördes	  punkthusen	  med	  fler	  än	  fem	  våningar	  under	  miljonprogrammet,	  men	  det	  

uppfördes	  även	  låga	  punkthus	  med	  endast	  tre	  våningar.	  Generellt	  har	  punkthusen	  dubbelt	  

motfallstak.	  Med	  ett	  rektangulärformat	  yttre	  liknar	  husen	  lamellhus	  och	  skivhus.16	  	  

	  

Miljonprogrammet	  förknippas	  ofta	  med	  något	  negativt.17	  Många	  av	  husen	  i	  

miljonprogramsområdena	  är	  slitna	  och	  förstörda	  då	  fastigheterna,	  under	  en	  längre	  

tidsperiod,	  haft	  bristande	  underhåll	  och	  genomgått	  dåligt	  genomförda	  förbättringar.	  Idag	  

associeras	  alla	  bostadsområden	  som	  är	  relativt	  stora,	  enhetliga,	  maskinmässigt	  enhetliga	  

samt	  problemområden	  till	  begreppet	  miljonprogramsområde.	  Det	  kan	  därför	  vara	  svårt	  att	  

genom	  enbart	  en	  inre	  upprustning	  lyfta	  området.	  Det	  krävs	  en	  yttre	  upprustning	  för	  att	  

förbättra	  trivselkänslan	  och	  skönheten.18	  

	  

	   	  

                                                
14	  Gelotte	  och	  Roos,	  (2004),	  sid.61	  
15	  Gelotte	  och	  Roos,	  (2004),	  sid.62  
16	  Gelotte	  och	  Roos,	  (2004),	  sid.62	  
17	  Rörby,	  Martin,	  En	  miljon	  bostäder,	  Stockholm:	  Ljunglöfs	  Offset	  AB,	  1996,	  sid.19	  
18	  Rörby,	  Martin,	  (1996),	  sid.42-‐43	  
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Bilderna	  nedan	  visar	  hur	  standarden	  i	  miljonprogramslägenheterna	  ser	  ut	  innan	  en	  
totalrenovering	  genomförs. 19 

	  Bild	  2	  -‐	  Orenoverat	  kök	  

 
  

             Bild	  3	  -‐	  Orenoverat	  badrum	  

3.2	  Lean	  
Lean	  Production	  är	  en	  managementfilosofi	  som	  används	  för	  att	  utveckla	  företags	  

verksamhet.	  Vikten	  ligger	  i	  att	  eliminera	  alla	  faktorer	  som	  inte	  skapar	  mervärde	  för	  

företaget,	  och	  utnyttja	  de	  resurser	  som	  finns.20	  	  

	  

För	  att	  företaget	  ska	  lyckas	  med	  det	  de	  gör	  krävs	  en	  effektiv	  arbetsorganisation	  som	  inte	  

sliter	  ut	  sin	  personal.	  Krav	  ställs,	  men	  balansgången	  mellan	  struktur-‐	  och	  humankrav	  är	  

viktig.	  Den	  bästa	  framgången	  nås	  om	  det	  är	  balans	  mellan	  effektivitet,	  kvalitét	  och	  

arbetsglädje.	  Effektivitet	  kan	  ses	  som	  ägarens	  krav,	  kvalitét	  som	  kundens	  krav	  medan	  

arbetsglädjen	  är	  medarbetarens	  krav.	  	  

	  

För	  att	  uppnå	  arbetsglädje	  krävs	  utveckling,	  gemenskap	  och	  trygghet.	  Utveckling	  innebär	  att	  

arbetsuppgifterna	  kräver	  problemlösning,	  de	  är	  varierande	  och	  givande	  i	  form	  av	  att	  det	  hela	  

tiden	  finns	  något	  nytt	  att	  lära.	  Det	  ska	  i	  en	  lagom	  takt	  ges	  nya	  utmaningar	  och	  

ansvarsområden.	  Begreppet	  gemenskap	  är	  viktigt	  då	  man	  oftast	  arbetar	  bättre	  när	  man	  

                                                
19  Egentagna	  bilder	  från	  platsbesök	  2016-‐04-‐08  
20	  ”Lean	  Manufacturing”,	  Wikipedia	  (Hämtad	  2016-‐04-‐12)	  
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känner	  sig	  delaktig	  och	  betydelsefull	  i	  företaget,	  det	  ökar	  självkänslan	  och	  arbetsglädjen.	  

Trygghet	  innebär	  att	  det	  ska	  finnas	  en	  känsla	  av	  att	  arbetsuppgifterna	  behärskas	  av	  

medarbetaren,	  både	  fysiskt	  och	  psykiskt.	  Dessa	  tre	  viktiga	  faktorer	  kan	  väga	  upp	  varandra.21	  	  

	  

“Just	  in	  Time”	  är	  en	  idé	  inom	  Lean	  Production,	  som	  syftar	  till	  att	  effektivisera	  arbetet	  och	  få	  

logistisken	  att	  fungera	  bättre.	  Idén	  handlar	  om	  att	  få	  rätt	  mängd	  material	  på	  rätt	  plats	  och	  i	  

rätt	  tid.22	  Begreppet	  är	  väl	  etablerat	  inom	  bygg-‐	  och	  fastighetsbranschen,	  då	  det	  finns	  starka	  

kopplingar	  till	  att	  få	  balansgången	  mellan	  leveranser	  och	  materialhantering	  att	  fungera.	  	  

	  

Inom	  konceptet	  “Just	  In	  Time”	  finns	  delen	  som	  kallas	  5S,	  vilket	  är	  fem	  ord	  som	  alla	  börjar	  på	  

bokstaven	  S.	  5S	  kommer	  från	  företaget	  Toyota,	  och	  tas	  an	  för	  att	  skapa	  ordning	  och	  reda,	  för	  

att	  på	  så	  sätt	  effektivisera	  arbetet.	  På	  svenska	  kan	  översättningen	  vara	  något	  missvisande,	  

då	  det	  har	  anpassats	  till	  att	  börja	  på	  bokstaven	  S. 23	  Orden	  står	  för	  följande:  

 

5S	  

Sortera	  
(Seriri)	  

På	  arbetsplatsen	  ska	  verktyg	  och	  material	  sorteras,	  och	  det	  som	  är	  
onödigt	  ska	  bort.	  

Systematisera	  
(Seiton)	  

Saker	  som	  används	  ofta	  och	  som	  är	  nödvändigt	  ska	  placeras	  
lättillgängligt.	  

Städa	  
(Seiso)	  

Ska	  göras	  regelbundet	  och	  lite	  varje	  dag	  för	  att	  hålla	  ordning.	  En	  
större	  städning	  ska	  göras	  på	  arbetsplatsen	  varje	  vecka.	  

Standardisera	  
(Seiketsu)	  

Använda	  “att-‐göra”-‐listor	  för	  dagliga	  rutiner.	  

Skapa	  vana	  
(Shitsuke)	  

Håll	  ordning,	  förbättra	  “att-‐göra”-‐listor.	  

	  	  Figur	  3	  -‐	  5S	   	  

                                                
21	  Sederblad,	  Per,	  ”Lean	  i	  arbetet”,	  Stockholm:	  Liber	  AB,	  2013,	  sid.34-‐36  
22	  ”Just	  In	  Time	  Manufacturing”,	  Toyota	  Global	  Site	  (Hämtad	  2016-‐05-‐06)	  
23	  Jonsson,	  Angelica,	  ”Lean	  filosofi-‐	  fem	  steg	  till	  ordning	  och	  reda	  på	  arbetsplatsen	  (Hämtad	  2016-‐05-‐06)  
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4.	  Faktainsamling	  
Kurser	  i	  utbildningen	  vars	  kunskapsinnehåll	  som	  har	  varit	  viktiga	  för	  arbetet	  är:	  

	  

•   AF1727	  Utveckling	  av	  husbyggnader.	  Renovering,	  Ombyggnad	  och	  Tillbyggnad.	  
Studerades	  i	  period	  2	  hösten	  2015.	  	  
	  

•   AF1740	  Ekonomi	  och	  Organisation.	  Studerades	  i	  period	  2	  hösten	  2014.	  
	  

•   AF1722	  Byggprocessen.	  Studerades	  i	  period	  1	  hösten	  2014.	  	  

	  

4.1	  Litteraturstudie	  
Litteraturstudien	  startade	  med	  att	  studera	  miljonprogrammet.	  Tack	  vare	  tidigare	  lästa	  kurser	  

under	  utbildningens	  gång	  fanns	  grundläggande	  kunskaper	  om	  miljonprogrammet,	  men	  de	  

befintliga	  kunskaperna	  kompletterades	  med	  information	  från	  böckerna:	  	  

	  

●   Så	  byggdens	  husen,	  C	  Björk,	  P	  Kallstenius,	  L	  Reppen	  
	  

●   Hej	  Bostad,	  B	  Roos,	  H	  Gelotte	  
	  

●   En	  miljon	  Bostäder,	  M	  Rörby	  

	  

För	  att	  få	  en	  grundläggande	  förståelse	  om	  vad	  management	  filosofin	  Lean	  innebär,	  användes	  

boken	  “Lean	  i	  arbetslivet”	  av	  P.	  Sederblad.	  Innehållet	  i	  boken	  var	  till	  hjälp	  när	  kopplingar	  

drogs	  till	  Akelius	  organisationsförändringar	  genom	  åren.	  	  	  

	  

“Byggprocessen”	  av	  U.	  Nordstrand	  användes	  för	  förtydligande	  vid	  upphandlings-‐	  och	  

entreprenadformerna.	  

	  

Boken	  “Skrivhandledning	  för	  examensarbeten	  och	  rapporer”	  skriven	  av	  S.G.	  Hartman	  gav	  en	  

bättre	  förståelse	  för	  hur	  genomförandet	  av	  ett	  examensarbete	  ska	  gå	  till.	  Liknande	  

kunskaper	  gavs	  dessutom	  på	  schemalagda	  föreläsningar	  i	  skolan.	  
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Den	  största	  delen	  av	  informationen	  har	  hämtats	  från	  Akelius	  tidigare	  databas	  “ADW”	  och	  

dess	  fakturasystem	  “Palett”,	  samt	  det	  nuvarande	  affärs-‐	  och	  fakturasystemet	  “Xpand”.	  I	  

systemet	  har	  fakturor	  tagits	  fram	  för	  de	  utvalda	  områdena	  och	  dess	  lägenhetstyper.	  

Kostnader	  har	  studerats	  och	  noterats	  i	  ett	  exceldokument.	  Från	  dokumentet	  har	  

medelkostnader	  genom	  åren	  tagits	  fram	  för	  att	  skapa	  ett	  diagram	  som	  visar	  

kostnadsutvecklingen.	  Dokumentation	  i	  form	  av	  förfrågningsunderlag,	  tekniska	  

beskrivningar,	  manualer	  och	  bilder	  är	  också	  en	  del	  av	  studiens	  underlag.	  	  

	  

4.2	  Fallstudie	  
I	  detta	  examensarbete	  har	  kvalitativa	  och	  kvantitativa	  metoder	  används	  för	  att	  samla	  in	  

data.	  Den	  kvalitativa	  metoden	  har	  skett	  i	  form	  av	  intervjuer	  och	  gruppdiskussioner.	  Den	  

kvantitativa	  metoden	  innefattade	  genomgång	  av	  fakturor	  i	  Akelius	  fakturasystem	  för	  att	  ta	  

reda	  på	  totalkostnader,	  tilläggskostnader	  samt	  genomförda	  koncept	  genom	  åren.	  	  

	  

4.3	  Platsbesök	  	  
Platsbesök	  har	  gjorts	  i	  form	  av	  förbesiktningar	  och	  slutbesiktningar.	  Förbesiktningar	  ger	  en	  

bild	  av	  hur	  lägenheterna	  ser	  ut	  innan	  renovering	  och	  slutbesiktning	  visar	  hur	  en	  lägenhet	  ser	  

ut	  efter	  renovering.	  Besiktningar	  har	  gjorts	  i	  alla	  fyra	  områden.	  Dessutom	  har	  det	  

genomförts	  platsbesök	  i	  lägenheter	  renoverade	  2011	  och	  2012	  i	  Område	  1	  och	  Område	  4.	  	  

	  

4.4	  Surveyundersökning	  	  
Personliga	  intervjuer	  med	  personer	  i	  Akelius	  organisation	  har	  genomförts	  för	  att	  bekräfta	  

den	  information	  som	  tolkats	  på	  fakturor	  samt	  de	  observationer	  som	  gjorts	  på	  platsbesöken.	  

Under	  intervjuerna	  har	  dessutom	  frågor	  kopplade	  till	  kostnadsutvecklingens	  orsaker	  

diskuterats.	  	  

	  

Frågeformulär	  (BILAGA	  1)	  har	  används	  som	  utgångspunkt	  till	  de	  frågor	  som	  ställts	  och	  

besvarats.	  Frågorna	  har	  i	  sin	  tur	  vidareutvecklats	  i	  ett	  flertal	  diskussioner,	  som	  ligger	  till	  

grund	  till	  datan	  och	  resultaten	  i	  vår	  studie.	  	  
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Följande	  personer	  har	  intervjuats	  och	  varit	  med	  i	  diskussionerna:	  	  

 

Namn	   Befattning	  

Ola	  Jönsson	   Supply	  Chain	  Manager	  

Jonny	  Andersson	   Construction	  Manager	  

Jessica	  Norén-‐Björkman	   Construction	  Manager	  

Pasi	  Ahovalli	   Construction	  Manager	  

Mathias	  Blomqvist	   Construction	  Manager	  

Stefan	  Henning	   Property	  Manager	  

Jonas	  Ångman	   Property	  Manager	  

Alexandra	  Hägg	   Property	  Manager	  

Roger	  Malmquist	   Asset	  Manager	  

	  	  Figur	  4	  -‐	  tabell	  över	  intervjuade	  personer	  
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5.	  Undersökning	  
Noggrann	  studering	  av	  fakturor	  i	  Akelius	  fakturasystem	  har	  gett	  en	  bild	  på	  hur	  

totalkostnaderna	  har	  förändrats	  från	  den	  första	  totaluppgraderingen	  2011	  till	  och	  med	  2015.	  

	  

Efter	  samråd	  med	  Akelius	  beslutades	  det	  att	  de	  faktiska	  kostnaderna	  inte	  skulle	  redovisas	  

offentligt	  i	  rapporten.	  För	  att	  komma	  fram	  till	  datan	  har	  totalkostnadsbeloppen	  funnits	  

tillgängliga	  under	  hela	  examensarbetet.	  Kostnadsdiagrammen	  togs	  fram	  genom	  att	  det	  för	  

varje	  lägenhetstyp	  räknades	  en	  medelkostnad	  per	  månad.	  Totalkostnaderna	  har	  inhämtats	  

från	  Akelius	  fakturasystem.	  Kostnadsdiagrammets	  Y-‐axel	  redovisar	  ”kostnad”	  medan	  X-‐axeln	  

visar	  på	  förändringar	  över	  tiden.	  



15(40)  
  

5.1	  Medelkostnadsdiagram	  2:or	  

Diagram	  1	  -‐	  Kostnadsutveckling	  2:or.	  Den	  klarblå	  linjen	  visar	  medelkostnaden	  för	  alla	  2:or	  

medan	  den	  mörkblå	  linjen	  är	  en	  trendlinje.	  Nedanför	  diagrammet	  finns	  de	  olika	  

parametrarna	  uppradade	  för	  att	  man	  enkelt	  ska	  kunna	  följa	  koppling	  mellan	  förändring	  och	  

kostnadsutveckling. 
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5.2	  Medelkostadsdiagram	  3:or	  
	  

	  

Diagram	  2	  -‐	  Kostnadsutveckling	  3:or.	  Den	  klarblå	  linjen	  visar	  medelkostnaden	  för	  alla	  3:or	  

medan	  den	  mörkblå	  linjen	  är	  en	  trendlinje.	  Nedanför	  diagrammet	  finns	  de	  olika	  

parametrarna	  uppradade	  för	  att	  man	  enkelt	  ska	  kunna	  följa	  koppling	  mellan	  förändring	  och	  

kostnadsutveckling.	  
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5.3	  Medelkostnadsdiagram	  4:or	  
	  

	  

 

Diagram	  3	  -‐	  Kostnadsutveckling	  4:or.	  Den	  klarblå	  linjen	  visar	  medelkostnaden	  för	  alla	  4:or	  

medan	  den	  mörkblå	  linjen	  är	  en	  trendlinje.	  Nedanför	  diagrammet	  finns	  de	  olika	  

parametrarna	  uppradade	  för	  att	  man	  enkelt	  ska	  kunna	  följa	  koppling	  mellan	  förändring	  och	  

kostnadsutveckling. 
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5.4	  Upphandling	  
Upphandlingsformen	  har	  från	  2011	  till	  och	  med	  2014	  varit	  generalentreprenad.	  Akelius	  

väljer	  ut	  en	  entreprenör	  som	  får	  beställningen	  av	  entreprenadarbetena.	  Denna	  benämns	  

som	  generalentreprenör.24	  Akelius	  har	  enbart	  ett	  entreprenadavtal	  och	  innehar	  

direktkontakt	  med	  generalentreprenören.	  Samordningsansvaret	  ligger	  hos	  

generalentreprenören	  som	  själv	  anlitar	  egna	  underentreprenörer.25	  

	  

Även	  om	  det	  på	  pappret	  upphandlades	  som	  en	  generalentreprenad	  under	  2014,	  

behandlades	  det	  som	  en	  samordnad	  generalentreprenad	  ute	  på	  bygget.	  Vid	  en	  samordnad	  

generalentreprenad	  sker	  upphandlingen	  i	  två	  steg.	  I	  det	  första	  steget	  görs	  upphandlingen	  

gällande	  bygget	  med	  flera	  entreprenörer.	  Efter	  det	  övertar	  den	  blivande	  

generalentreprenören	  beställarens,	  Akelius,	  kontrakt	  med	  de	  andra	  entreprenörerna.	  Under	  

byggtiden	  blir	  entreprenörerna	  generalentreprenörens	  underentreprenörer.26	  Från	  att	  2014	  

vara	  diffust	  gällande	  exakt	  upphandlingsform	  blev	  det	  2015	  en	  samordnad	  

generalentreprenad	  både	  nerskrivet	  på	  papper	  och	  ute	  på	  bygget.	  

	  

Entreprenadform	  anger	  ansvarsområdet	  som	  föreligger	  mellan	  de	  olika	  parterna	  i	  processen.	  

Det	  finns	  två	  stycken	  huvudgrupper	  inom	  entreprenadformer	  och	  de	  är	  totalentreprenad	  

och	  utförandeentreprenad.	  I	  början	  av	  2011	  hade	  Akelius	  en	  så	  kallad	  renodlad	  

totalentreprenad.	  Vilket	  innebär	  att	  beställaren,	  Akelius,	  utför	  ett	  avtal	  med	  en	  entreprenör,	  

som	  sedan	  blir	  en	  huvudentreprenör.	  Huvudentreprenören	  sköter	  både	  projektering	  och	  

byggandet	  och	  ser	  till	  att	  eventuella	  underentreprenörer	  följer	  beställarens	  krav.27	  Akelius	  

ställde	  inga	  krav	  på	  materialkvalitét	  eller	  utförande	  vid	  tidpunkten.	  

	  

Följande	  år,	  2012-‐2013,	  började	  Akelius	  övergå	  till	  att	  styra	  entreprenören	  något	  mer	  

gällande	  just	  materialkvalitét	  och	  utförande.	  Fortfarande	  var	  entreprenadformen	  

totalentreprenad	  och	  huvudentreprenören	  hade	  fortfarande	  utförande-‐,	  funktions-‐	  och	  

samordningsansvar.	  

	  

                                                
24	  Nordstrand,	  Uno,	  Byggprocessen,	  Stockholm:	  Liber	  AB,	  2008,	  sid.139	  
25	  Nordstrand,	  Uno,	  (2008),	  sid.139	  
26	  Nordstrand,	  Uno,	  (2008),	  sid.139	  
27	  Upphandling	  av	  entreprenad,	  SABO	  (Hämtad	  2016-‐04-‐05)  
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Första	  januari	  2014	  övergick	  man	  från	  en	  totalentreprenad	  till	  en	  utförandeentreprenad.	  

Övergången	  innebar	  att	  Akelius	  numera	  ansvarade	  för	  en	  del	  av	  projekteringen.	  Hårdare	  

krav	  ställdes	  på	  entreprenörerna	  från	  Akelius	  sida	  i	  förfrågningsunderlagen.	  Några	  av	  kraven	  

var	  att	  entreprenörerna	  skulle	  ha	  kollektivavtal	  och	  en	  svensktalande	  arbetsledning	  på	  plats.	  

	  

Ett	  nationellt	  framtaget	  förfrågningsunderlag	  med	  lokala	  ramavtal	  och	  tekniska	  

beskrivningar	  togs	  fram	  och	  användes	  från	  och	  med	  början	  av	  2014.	  Utöver	  detta	  var	  

entreprenadformen	  oförändrad,	  vilket	  innebar	  att	  det	  fortfarande	  var	  en	  

utförandeentreprenad.	  Detta	  innebar	  i	  sin	  tur	  att	  entreprenören	  ansvarade	  för	  att	  

utförandet	  sker	  enligt	  handlingarna.28	  Entreprenören	  fick	  inte	  avvika	  från	  dessa	  handlingar	  

utan	  beställarens,	  Akelius,	  medgivande.	  

	  

5.5	  Organisationen	  
Akelius	  har	  sedan	  upprustningsprojektens	  början	  2011	  gjort	  flera	  förändringar	  i	  

organisationen.	  År	  2011	  motsvarande	  rollen	  förvaltare	  det	  som	  Akelius	  idag	  kallar	  för	  

rollerna	  Property	  Manager,	  Construction	  Manager	  och	  Asset	  Manager.	  Property	  Manager	  är	  

en	  typ	  av	  teknisk	  förvaltare,	  vars	  arbetsuppgifter	  innefattar	  alla	  löpande	  åtgärder	  på	  

fastigheterna	  som	  inte	  omfattas	  av	  underhållsbudgeten.	  Construction	  Manager	  är	  varje	  

områdes	  projektledare,	  vilken	  den	  ena	  typen	  av	  Construction	  Manager	  ansvarar	  för	  

lägenhetsuppgraderingar	  och	  den	  andra	  för	  byggprojekt.	  Med	  ansvarsområdet	  

lägenhetsuppgraderingar	  täcks	  allt	  som	  har	  med	  lägenheterna	  att	  göra,	  så	  som	  

uppgraderingsprocessen,	  förbesiktning,	  slutbesiktning	  och	  materialbeställningar.	  Området	  

byggprojekt	  är	  allt	  annat	  som	  inte	  har	  med	  lägenheterna	  att	  göra,	  t.ex.	  renoveringar	  av	  

fasader,	  fönster,	  trapphus,	  tvättstugor	  och	  uteplatser.	  Asset	  Manager	  motsvarar	  den	  

ekonomiska	  förvaltaren	  vars	  uppgift	  är	  att	  definiera	  projektets	  utformning,	  budget	  och	  

uppföljning.	  Förvaltarens	  ansvarsområden	  var	  alla	  dessa	  tre	  rollers,	  men	  för	  mindre	  

geografiska	  områden.	  

	  

I	  maj	  2013	  försvann	  förvaltarrollen	  och	  delades	  då	  upp	  i	  de	  tre	  rollerna	  som	  nämns	  i	  

föregående	  stycke.	  Property	  Manager,	  PM,	  hade	  till	  en	  början	  hand	  om	  de	  administrativa	  

                                                
28	  Nordstrand,	  Uno,	  (2008),	  sid.137	  
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uppgifterna	  för	  lägenhetsuppgraderingarna,	  så	  som	  beställningarna.	  Construction	  Manager,	  

CM,	  hade	  hand	  om	  upphandlingen	  av	  lägenhetsuppgraderingarna	  och	  byggprojekt.	  Från	  och	  

med	  2014	  lyftes	  PM	  bort	  från	  lägenhetsuppgraderingarna.	  Under	  våren	  2014	  gjordes	  rollen	  

som	  CM	  om	  och	  delades	  upp	  i	  de	  två	  olika	  ansvarsområdena,	  Lägenhetsuppgraderingarna	  

och	  Byggprojekt.	  Så	  ser	  organisationen	  ut	  än	  idag.	  	  

	  

Det	  breda	  och	  stora	  antalet	  arbetsuppgifter	  som	  en	  förvaltare	  hade	  2011-‐2013	  innebar	  att	  

flera	  viktiga	  steg	  i	  renoveringsprojekten	  bortprioriterades.	  Beställning	  av	  entreprenörer	  

gjordes	  ibland	  med	  korta	  ord	  i	  ett	  e-‐mail.	  Mailet	  innehöll	  i	  princip	  enbart	  vilken	  lägenhet	  som	  

skulle	  renoveras	  och	  mellan	  vilka	  datum	  detta	  kunde	  genomföras.	  Följden	  var	  stora	  

skillnader	  ekonomiskt	  och	  kvalitétsmässigt	  mellan	  upprustningarna.	  Det	  fanns	  dessutom	  ont	  

om	  tid	  till	  att	  genomföra	  besiktningar	  på	  lägenheterna.	  I	  vissa	  fall	  gjordes	  ingen	  förbesiktning	  

eller	  slutbesiktning.	  I	  och	  med	  Akelius	  brist	  av	  kontroll	  gällande	  entreprenörernas	  val	  av	  

materialkvalitét	  och	  genomförande	  sätt,	  så	  skiljer	  sig	  de	  lägenheter	  som	  är	  renoverade	  2011	  

och	  2015	  mycket	  åt.	  Med	  tid	  har	  tydligare	  beställningar	  börjat	  göras	  via	  e-‐mail.	  Sedan	  

årsskiftet	  2015/2016	  görs	  beställningar	  med	  hjälp	  av	  ett	  program	  vid	  namn	  Akelius	  

Construction	  Module.	  	  

	  

På	  Akelius	  så	  finns	  det	  så	  kallade	  Property	  Manager-‐dagar	  där	  frågor	  och	  problem	  lyfts	  uppåt	  

i	  organisationen.	  Detta	  ökar	  chansen	  för	  att	  påverka	  beslut	  i	  företaget.	  Det	  genomförs	  också	  

så	  kallade	  Team	  Leader-‐dagar	  kvartalsvis	  på	  Akelius.	  Utvalda	  Team	  Leaders	  för	  alla	  

Construction	  Managers-‐områden	  ses	  för	  att	  framföra	  samt	  diskutera	  frågor	  och	  problem.	  

Dessutom	  ses	  alla	  Construction	  Managers	  två	  gånger	  om	  året	  med	  ett	  liknande	  upplägg.	  	  

	  

5.6	  Tekniskt	  utförande	  	  
Renoveringarnas	  kvalitetsmässiga	  standard	  har	  sedan	  upprustningsprojektens	  början	  2011	  

till	  idag	  förbättras	  markant.	  En	  viktig	  faktor	  är	  att	  det	  i	  alla	  lägenheter	  inte	  genomfördes	  

besiktningar	  från	  2011.	  Det	  var	  inte	  förrän	  2013	  som	  samtliga	  lägenheter	  vid	  renoveringar	  

besiktades.	  Vid	  besiktningar	  skrevs	  till	  en	  början	  inga	  protokoll	  eller	  annan	  dokumentation,	  

utan	  de	  fel	  som	  hittades	  åtgärdades	  enbart.	  Från	  2014	  har	  besiktningar	  genomförts	  på	  ett	  

strukturerat	  sätt	  och	  i	  samtliga	  fall	  skrivs	  ett	  besiktningsprotokoll.	  	  



21(40)  
  

	  

I	  början	  av	  2013,	  i	  och	  med	  nationellt	  framtaget	  förfrågningsunderlag,	  började	  Akelius	  ställa	  

krav	  på	  att	  arbeten	  skulle	  utföras	  i	  den	  senaste	  versionen	  av	  “Branschregler	  Säker	  

Vatteninstallation”,	  Säker	  Vatten	  AB.	  Akelius	  krävde	  dessutom	  att	  entreprenören	  var	  

auktoriserade	  av	  Säker	  Vatten	  AB	  samt	  att	  entreprenörernas	  medarbetare	  var	  utbildade	  

enligt	  ”Branschreglerna	  för	  Säker	  Vatteninstallation”.	  Säker	  Vatteninstallation	  innebär	  att	  

installationen	  är	  utförd	  enligt	  de	  regler	  som	  finns	  i	  branschen,	  samt	  av	  en	  legitimerad	  

montör.	  När	  installationen	  är	  genomförd	  och	  besiktigad	  överlämnas	  intyg	  till	  beställaren.	  

Reglerna	  ställer	  krav	  på	  företag	  och	  de	  entreprenörer	  som	  utför	  arbetet.	  Säker	  Vatten	  ger	  en	  

trygghet	  till	  beställaren	  att	  arbetet	  görs	  på	  rätt	  sätt.	  Risken	  för	  vattenskador,	  brännskador,	  

förgiftningar	  och	  legionella	  minskas,	  då	  till	  exempel	  korrekt	  vattentemperatur	  säkras.29	  

	  
Företaget	  har	  sedan	  2014	  ställt	  krav	  på	  att	  alla	  våtrumsrenoveringar	  ska	  utföras	  enligt	  BBV,	  

(Byggkermikrådets)	  branschregler	  för	  våtrum.	  Innan	  2014	  fanns	  det	  enstaka	  fall	  då	  

renoveringar	  utfördes	  enligt	  BBV,	  men	  detta	  krävdes	  inte	  från	  Akelius.	  Från	  2014	  står	  det	  i	  

den	  tekniska	  beskrivningen	  att	  plattsättsarbeten	  ska	  utföras	  enligt	  den	  senaste	  versionen	  av	  

BBV,	  samt	  att	  detta	  ska	  utföras	  av	  ett	  företag	  som	  har	  behörighet	  enligt	  BKR,	  

(Byggkreamikrådet).	  

	  	  

BBV	  är	  frivilligt	  men	  måste	  avtalas	  mellan	  beställaren	  och	  den	  behöriga	  entreprenören.	  

BBV:s	  krav	  är	  högre	  än	  de	  tvångsregler	  som	  finns	  i	  BBR,	  och	  har	  en	  stark	  ställning	  på	  

marknaden.30	  	  Ett	  företag	  som	  är	  behörigt	  enligt	  BBV	  har	  utbildats	  av	  BKR.	  31	  

	  

För	  att	  uppfylla	  BBV:s	  regler	  måste	  tätskiktsarbetet	  vara	  korrekt	  utfört	  och	  anpassat	  efter	  

den	  keramik	  som	  ska	  läggas	  över.	  BBV	  har	  dock	  inga	  regler	  för	  det	  kakel,	  klinker	  eller	  mosaik	  

som	  ska	  läggas	  över	  tätskiktet.32	  

Akelius	  ställer	  krav	  på	  entreprenörernas	  arbetsprestation	  genom	  att	  ha	  en	  garantitid	  för	  

genomförandet	  på	  5	  år.	  Dessutom	  har	  de	  en	  garantitid	  på	  material	  och	  varor	  på	  2	  år.	  

Tidigare	  då	  Akelius	  upphandlade	  en	  totalentreprenad	  och	  entreprenören	  tillhandahöll	  

                                                
29	  ”Branschregler”,	  Säker	  vatten	  (Hämtad	  2016-‐04-‐22)	  
30	  ”Fakta	  -‐	  Branschregler”,	  Byggkeramikrådet	  (Hämtad	  2016-‐04-‐22)	  
31	  ”Fakta	  –	  Vad	  är	  behörighet”,	  Byggkeramikrådet	  (Hämtad	  2016-‐04-‐22)	  
32	  ”Fakta	  –	  Vad	  är	  behörighet”,	  Byggkeramikrådet	  (Hämtad	  2016-‐04-‐22)  
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materialet,	  innefattades	  materialet	  också	  av	  5	  årsgarantin.	  I	  dagens	  entreprenader	  

tillhandahålls	  största	  delen	  av	  materialet	  av	  Akelius	  själva,	  vilket	  gör	  att	  garantitiden	  för	  

detta	  är	  2	  år.	  	  

	  

Toleransnivån	  på	  parkettgolvläggning	  ökade	  från	  Akelius	  sida	  2014.	  Då	  parkettgolvet	  läggs	  

på	  det	  befintliga	  golvet	  krävs,	  i	  förekommande	  fall,	  en	  ordentlig	  golvavjämning.	  I	  tidigt	  

renoverade	  lägenheter	  kan	  det	  förekomma	  knarrande	  ljud	  från	  golvet	  i	  till	  exempel	  

dörröppningar.	  Detta	  beror	  på	  att	  avjämningssand	  har	  sjunkit	  och	  mängden	  sand	  vid	  

dörröppningar	  inte	  har	  varit	  tillräckligt.	  Parkettgolvet	  sviktar	  därför	  vilket	  leder	  till	  knarrande	  

ljud	  vid	  belastning.	  	  

	  

År	  2014	  började	  Akelius	  förbereda	  nya	  tappvattenledningar	  i	  lägenheterna.	  De	  nya	  

tappvattenledningarna	  kopplas	  tillfälligt	  på	  de	  gamla	  stammarna.	  När	  man	  i	  framtiden	  ska	  

byta	  stammar	  i	  trapphuset,	  är	  på	  så	  sätt	  jobbet	  för	  tappvattenledningarna	  redan	  gjort	  inne	  i	  

lägenheterna.	  Detta	  görs	  för	  att	  slippa	  påverka	  befintliga	  hyresgäster.	  Främst	  genomförs	  

anslutningen	  av	  tappvattenledningar	  från	  stamledningen	  för	  att	  uppfylla	  säker	  vatten	  och	  

BBV.	  	  För	  att	  åtgärda	  de	  gamla	  spillvattenledningarna	  används	  en	  så	  kallad	  reliningteknik.	  

Tekniken	  innebär	  att	  nya	  rör	  gjuts	  i	  de	  gamla.	  Garantitiden	  för	  reliningteknik	  är	  15	  år,	  och	  

livslängden	  sägs	  vara	  20	  till	  25	  år.	  Livslängen	  är	  kortare	  än	  för	  traditionellt	  stambyte.	  	  

	  

Tätningslister	  sätts	  vid	  alla	  fönster,	  då	  det	  tidigare	  har	  förekommit	  klagomål	  från	  nyinflyttade	  

hyresgäster	  att	  det	  dragit	  mycket	  från	  fönster.	  Tätningslisterna	  är	  en	  enkel	  och	  billig	  åtgärd,	  

då	  fönster	  inte	  byts	  ut.	  	  
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5.7	  Koncept	  	  
Akelius	  har	  genom	  åren	  haft	  olika	  benämningar	  på	  koncepten	  vid	  uppgradering	  av	  

lägenheterna.	  Innan	  Akelius	  övergår	  till	  ett	  nytt	  koncept	  använder	  de	  sig	  av	  så	  kallade	  

testlägenheter,	  då	  man	  provar	  koncepten.	  Detta	  leder	  till	  att	  koncepten	  överlappar	  varandra	  

speciellt	  vid	  årsskiften	  då	  man	  ofta	  genomfört	  förändringar	  i	  koncepten.	  	  

	  
Detta	  är	  en	  grov	  översikt	  över	  hur	  koncepten	  har	  förändras	  genom	  tiden:	  
 

Start	  (år)	   Konceptnamn	  

2011	   Akelius	  Standard	  

2012,	  Q2/Q3	   Akelius	  Living	  

2013	   First	  Class	  

2014	   First	  Class	  Streamline	  

2015	   Better	  Living	  

Figur	  5	  –	  Koncepten	  

5.7.1	  Akelius	  Standard	  	  
Det	  första	  konceptet	  benämndes	  Akelius	  Standard.	  Detta	  koncept	  var	  diffust	  samt	  mycket	  

varierande	  gällande	  både	  kvalitét	  och	  utformning	  för	  lägenhetsuppgraderingarna.	  Bristfälliga	  

direktiv	  ledde	  till	  stora	  variationer	  mellan	  områden	  och	  inom	  ett	  specifikt	  område.	  Det	  enda	  

tydliga	  som	  fanns	  var	  att	  lägenheterna	  skulle	  genomgå	  en	  uppgradering.	  

	  Bild	  4	  -‐	  Kök	  renoverat	  201133	   	   	  	  	  	  	  	  Bild	  5	  -‐	  Badrum	  renoverat	  201134	  

                                                
33	  Bild	  tagen	  ur	  Akelius	  egna	  arkiv	  
34	  Bild	  tagen	  ur	  Akelius	  egna	  arkiv  
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Generellt	  fick	  förvaltaren	  välja	  kök	  utifrån	  fem	  olika	  modeller	  som	  fanns	  i	  konceptet.	  

Badrummen	  hade	  enklare	  inredning	  med	  spegelskåp	  och	  det	  skulle	  helst	  vara	  20x20	  cm	  

kakel.	  Kulörerna	  skulle	  hållas	  vit	  för	  väggarna	  och	  grå/svart	  för	  golven.	  I	  lägenheterna	  lades	  

det	  in	  3-‐stavsparkett	  och	  dess	  väggar	  var	  beklädda	  med	  tapeter,	  förutom	  en	  vägg	  i	  

vardagsrummet	  som	  bekläddes	  med	  en	  fondtapet.	  Om	  hallklinkers	  fanns	  behölls	  det	  

förutsatt	  att	  det	  var	  oskadat.	  

	  

5.7.2	  Akelius	  Living	  
I	  början	  av	  2012	  var	  konceptet	  fortfarande	  Akelius	  Standard.	  Efter	  sommaren	  omkring	  

mitten	  av	  2012	  övergick	  konceptet	  till	  Akelius	  Living.	  Med	  Akelius	  Living	  innebar	  det	  att	  man	  

ville	  leverera	  en	  bättre	  boendemiljö	  till	  sina	  klienter	  med	  målet	  att	  skapa	  attraktiva	  

lägenheter.	  Innebörden	  av	  Akelius	  Living	  var	  att	  uppgradera	  fastigheterna	  till	  en	  bättre	  

levnadsstandard	  för	  hyresgästerna.35	  Förutom	  att	  enbart	  uppgradera	  lägenheterna	  utökades	  

upprustningen	  till	  att	  även	  inkludera	  andra	  gemensamma	  ytor	  som	  entréer,	  

trapphussektioner,	  fasader,	  tak	  och	  service.36	  Detta	  var	  ett	  tänk	  som	  successivt	  växte	  fram	  i	  

företaget.	  	  

	  

Tapeter	  användes	  fortfarande	  som	  väggbeklädnadsmaterial	  och	  om	  de	  var	  slitna	  ersattes	  de	  

av	  nya.	  Mot	  slutet	  av	  året	  övergick	  Akelius	  till	  att	  måla	  väggarna,	  oftast	  med	  en	  vit	  alternativt	  

sandfärgad	  kulör.37	  Förvaltaren	  hade	  fortfarande	  möjligheten	  att	  välja	  bland	  olika	  kök.	  

Antalet	  köksmodeller	  hade	  reducerats	  från	  fem	  till	  fyra	  stycken	  men	  fanns	  i	  olika	  

färgvariationer.	  I	  köken	  lades	  det	  in	  laminatbänkskivor.38	  

	  

Akelius	  använde	  befintlig	  utformning	  på	  toaletterna,	  både	  vägghängda	  och	  golvmonterade.39	  

Klinkers	  i	  badrummen	  hade	  varierande	  storlekarna	  30x60	  cm.	  Mindre	  format	  med	  storleken	  

10x10	  cm	  användes	  i	  duschutrymmen.	  Färgtonerna	  skulle	  hållas	  bleka	  och	  neutrala	  med	  grå-‐

,	  sand-‐,	  beigefärgade	  kulörer	  för	  väggar	  och	  golv	  och	  väggar.	  	  

                                                
35	  Rogulj,	  Igor	  och	  Vuković,	  Sonja,	  Akelius	  Living,	  Akelius	  University,	  2012,	  sid.3	  
36	  Rogulj,	  Igor	  och	  Vuković,	  Sonja,	  (2012),	  sid.7	  
37	  Rogulj,	  Igor	  och	  Vuković,	  Sonja,	  (2012),	  sid.80-‐81	  
38	  Rogulj,	  Igor	  och	  Vuković,	  Sonja,	  (2012),	  sid.113-‐115	  
39	  Rogulj,	  Igor	  och	  Vuković,	  Sonja,	  (2012),	  sid.97  
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Bild	  6	  -‐	  Kök	  renoverat	  201240	   Bild	  7	  -‐	  Badrum	  renoverat	  201241	  

	  

5.7.3	  Akelius	  First	  Class	  
Eftersom	  att	  Akelius	  inte	  tillhandahöll	  materialet	  själv,	  innebar	  det	  att	  det	  fortfarande	  fanns	  

variationer	  i	  materialval.	  Förvaltaren	  kunde	  fortfarande	  välja	  mellan	  olika	  köksmodeller.	  En	  

tydlig	  milstolpe	  var	  att	  användandet	  av	  tapeter	  upphörde	  i	  lägenheterna	  och	  istället	  övergick	  

man	  till	  vitmålade	  väggar.	  Under	  2013	  infördes	  golvvärme	  i	  badrummen	  i	  vissa	  av	  

lägenheterna.	  Detta	  togs	  dock	  bort	  samma	  år.	  

	  

I	  badrummen	  testades	  raka	  duschväggar,	  tidigare	  var	  de	  böjda.	  Kaklets	  storlek	  i	  badrummet	  

var	  30x60	  cm	  på	  väggarna	  med	  en	  vit	  matt	  kulör.	  Golvets	  klinker	  var	  gråfärgat	  med	  storleken	  

30x60	  cm	  med	  mindre	  storlek	  vid	  fallet	  i	  duschhörnan	  på	  10x10	  cm.	  Köken	  upprustades	  med	  

häll	  och	  inbyggd	  ugn	  samt	  integrerad	  diskmaskin.	  Vit	  kyl	  och	  frys	  sattes	  in	  samt	  rostfria	  

vitvaror.	  

	  

	  

	  

	  

	  

                                                
40  Bild	  tagen	  ur	  Akelius	  egna	  arkiv  
41  Bild	  tagen	  ur	  Akelius	  egna	  arkiv  
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Bild	  8	  -‐	  Badrum	  renoverat	  201342	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bild	  9	  -‐	  Kök	  renoverat	  201343	  

	  

Samtliga	  termostatvred	  i	  lägenheterna	  byttes	  ut,	  samtidigt	  som	  man	  även	  bytte	  ut	  dörr-‐	  och	  

fönsterhandtagen	  till	  krom	  eller	  borstat	  stål.	  Befintlig	  garderobsinredning	  ersattes	  med	  ny.	  

Detta	  gällde	  även	  i	  de	  lägenheter	  som	  hade	  klädkammare.	  Nya	  innerdörrar	  sattes	  in.	  En	  

kontroll	  av	  befintliga	  persienner	  gjordes	  där	  de	  trasiga	  enbart	  byttes	  i	  kök	  om	  de	  vette	  mot	  

loftgången	  i	  loftgångshusen.	  

                                                
42  Bild	  tagen	  ur	  Akelius	  egna	  arkiv  
43  Bild	  tagen	  ur	  Akelius	  egna	  arkiv  
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5.7.4	  Akelius	  First	  Class,	  Streamline	  	  
2014	  började	  Akelius	  tillhandahålla	  mer	  eget	  material,	  kallat	  Streamline.	  Eftersom	  att	  mer	  

material	  var	  inköpt	  av	  Akelius	  innebar	  det	  att	  de	  kunde	  säkerställa	  kvalitét	  samt	  utformning	  

på	  ett	  helt	  annat	  sätt	  än	  tidigare.	  Från	  och	  med	  den	  första	  januari	  2014	  hade	  inte	  förvaltaren	  

längre	  någon	  möjlighet	  att	  välja	  mellan	  olika	  köksalternativ	  då	  det	  numera	  var	  en	  modell	  

som	  gällde	  som	  standard.	  	  

	  

Lägenhetsuppgraderingarna	  skedde	  utifrån	  en	  manual,	  Construction	  manual,	  som	  innehöll	  

mer	  specifikt	  vad	  som	  exakt	  skulle	  ingå	  i	  upprustningen	  gällande	  materialval,	  kvalitét	  och	  

utformning.	  

	  	  

Enligt	  Construction	  manualen	  gällde	  att	  3-‐stavig	  ekparkett,	  tillhandahållet	  av	  beställare,	  

skulle	  läggas	  in	  i	  lägenheterna.	  Väggar	  och	  tak	  målades	  vita,	  även	  fönster	  målades	  i	  en	  vit	  

kulör.	  Tidigare	  håltagningar	  från	  persienner	  spacklades	  igen.	  Innerdörrar	  byttes	  ut.	  Rostfria	  

och	  barnsäkra	  fönsterhandtag	  installerades.	  

	  

	  Bild	  10	  -‐	  Kök	  renoverat	  201444	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bild	  11	  -‐	  Badrum	  renoverat	  201445	  

	  

Badrummen	  skulle	  vara	  helkaklade	  från	  golv	  till	  tak.	  Väggarna	  skulle	  ha	  vitt	  kakel	  med	  

storleken	  30x60	  cm,	  och	  golvet	  gråaktigt	  klinker	  med	  storleken	  30x60	  cm,	  förutom	  i	  

duschhörnan	  där	  det	  skulle	  vara	  mindre	  plattor	  med	  storleken	  10x10	  cm.	  Valet	  av	  kommod	  

                                                
44  Bild	  tagen	  ur	  Akelius	  egna	  arkiv  
45  Bild	  tagen	  ur	  Akelius	  egna	  arkiv  
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gjordes	  utifrån	  badrumsstorleken	  och	  wc,	  tillhörande	  spegel	  med	  LED-‐belysning	  anpassades	  

sedan	  till	  den	  valda	  kommoden.	  Handdukstork	  i	  rostfritt	  stål	  sattes	  in.	  Dusch	  inmonterades	  

istället	  för	  badkar	  i	  nya	  uppgraderingar	  samt	  skvallerrör	  som	  avslöjar	  eventuella	  läckage.	  I	  

köken	  skulle	  det	  vara	  30x60	  cm	  vitt	  matt	  kakel	  och	  köksskåpen	  ska	  även	  de	  vara	  vita	  med	  en	  

matt	  nyans.	  Vitvarorna	  skulle	  vara	  rostfria.	  	  	  

	   	  

Golvet	  i	  hallen	  bestod	  av	  gråaktigt	  klinkers	  i	  storleken	  30x60	  cm.	  I	  hallen	  fanns	  även	  

säkerhetsdörr	  samt	  vitbeklädda	  garderober	  med	  ny	  hyllinredning	  såsom	  hatthylla,	  klädstång	  

i	  krom	  och	  skohylla.	  Utöver	  detta	  installerades	  även	  en	  ny	  elcentral	  med	  automatbrytare.	  

Man	  bytte	  även	  ut	  och	  monterade	  dit	  nya	  termostatvred	  och	  elementen	  målades	  vita.	  

5.7.5	  Akelius	  Better	  Livning	  
Sedan	  2015	  renoverar	  Akelius	  sina	  lägenheter	  efter	  begreppet	  och	  konceptet	  Better	  Living.	  

Detta	  innebär	  ett	  helhetstänk	  angående	  fastigheten	  än	  tidigare.	  Som	  tidigare	  nämnts	  sker	  en	  

upprustning	  i	  lägenheterna	  men	  även	  en	  yttre	  upprustning	  av	  fastigheten	  genomförs.	  	  	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bild	  12-‐	  Kök	  renoverat	  201546	  

	  	  

                                                
46  Bild	  tagen	  ur	  Akelius	  egna	  arkiv  
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Bild	  13	  -‐	  Badrum	  renoverat	  201547	  
	  

Förutom	  detta	  är	  det	  egentligen	  bara	  namnet	  som	  skiljer	  koncept	  mot	  det	  tidigare	  konceptet	  

First	  Class	  med	  streamline.	  Anledningen	  till	  att	  konceptet	  idag	  heter	  Better	  Living	  är	  att	  

namnet	  inte	  ska	  kunna	  misstolkas.	  Tidigare	  missuppfattades	  innebörden	  av	  First	  Class	  och	  

därför	  byttes	  konceptnamnet	  för	  att	  passa	  bättre	  utåt	  mot	  hyresgästerna.	  Better	  Living	  

uppgraderar	  även	  lägenheterna	  enligt	  construction	  manualen:	  

Construction	  Manual	  

Hall	   Ekparkett,	  Klinkers	  i	  gråskala	  vid	  entré,	  Vitmålade	  väggar,	  
Skjutgarderober	  med	  spegel,	  Säkerhetsdörr.	  

Badrum	   Ljusgrå	  klinkers,	  Vitt	  kakel,	  LED-‐belysning,	  Dusch	  med	  glasväggar,	  
Kommod	  med	  anpassad	  spegel,	  Handdukstork,	  Förberett	  för	  
tvättmaskin,	  Slitsskåp.	  

Kök	   Vitt	  kakel,	  Vita	  luckor,	  Bänkskiva	  i	  laminat,	  Integrerad	  diskmaskin,	  
Spishäll,	  Ugn,	  Rostfria	  vitvaror.	  

Vardagsrum	   Ekparkett,	  Vitmålade	  väggar.	  

Sovrum	   Ekparkett,	  Vitmålade	  väggar,	  Skjutgarderober.	  

Generellt	   Fönster	  målas	  och	  tätas,	  Termostater	  och	  spärrar	  byts	  ut,	  Ny	  el,	  Nytt	  
elskåp,	  Nya	  lampknappar.	  

Figur	  6	  –	  Construction	  Manual	  

                                                
47  Bild	  tagen	  ur	  Akelius	  egna	  arkiv  
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5.8	  Tillhandahållet	  material	  
Akelius	  har	  från	  upprustningsprojektens	  början	  2011	  tillhandahållit	  kök,	  vitvaror	  och	  

säkerhetsdörrar.	  Från	  och	  med	  första	  januari	  2014	  började	  Akelius	  med	  något	  som	  de	  kallar	  

för	  Streamline.	  Begreppet	  innebär	  att	  Akelius	  själva	  började	  tillhandahålla	  en	  del	  material	  till	  

upprustningsprojekten.	  Till	  en	  början	  tillhandahölls	  allt	  i	  badrummet,	  förutom	  nya	  rör	  och	  el,	  

allt	  i	  köket	  samt	  vitvaror.	  Man	  tillhandahöll	  dessutom	  parkettgolv.	  Från	  och	  med	  våren	  2014	  

började	  man	  förse	  med	  hatthyllor,	  och	  från	  hösten	  2014	  tillhandahölls	  garderober	  och	  dess	  

inredning	  samt	  handtag	  till	  innerdörrar.	  	  

	  

5.9	  Byggtid	  
När	  Akelius	  började	  med	  sina	  uppgraderingar	  2011	  var	  byggtiden	  4	  veckor,	  till	  att	  från	  och	  

med	  1	  januari	  2014	  övergå	  till	  att	  vara	  6	  veckor.	  Anledningen	  till	  den	  ökade	  byggtiden	  är	  

främst	  renoveringarnas	  ökande	  omfattning.	  Kvalitéten	  på	  renoveringarna	  är	  också	  bättre,	  

vilket	  också	  förklarar	  varför	  tiden	  måste	  vara	  längre.	  Vanligtvis	  så	  börjas	  en	  renovering	  den	  

1:a	  varje	  månad	  och	  avslutas	  den	  16:e	  månaden	  efter.	  	  
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6.	  Analys	  
I	  de	  framtagna	  medelkostnadsdiagrammen	  för	  2:or,	  3:or	  samt	  4:or	  visas	  en	  nedåtgående	  

trend	  genom	  åren.	  Minskningen	  av	  kostnaderna	  må	  vara	  liten,	  men	  att	  ha	  i	  åtanke	  är	  

upprustningarnas	  utvecklingar	  genom	  åren.	  Bilden	  av	  kostnadsutvecklingen	  anses	  vara	  

pålitlig,	  tack	  vare	  den	  stora	  kvantiteten	  av	  lägenheter	  som	  analyserats.	  Undersökningen	  

grundar	  sig	  på	  cirka	  170	  stycken	  2:or,	  200	  stycken	  3:or	  och	  60	  stycken	  4:or.	  	  

	  

6.1	  Upphandling	  
Skillnaden	  mellan	  upphandlingsformerna	  generalentreprenad	  och	  samordnad	  

generalentreprenad	  anses	  inte	  vara	  så	  stor	  att	  de	  har	  påverkat	  kostnadsbilden.	  	  

	  

Vid	  upprustningsprojektens	  början	  2011	  använde	  sig	  Akelius	  av	  entreprenadformen	  

totalentreprenad.	  Vid	  en	  totalentreprenad	  ansvarar	  huvudentreprenören	  både	  för	  

byggandet	  och	  projekteringen,	  på	  så	  sätt	  sparade	  Akelius	  tid	  och	  resurser.	  En	  annan	  fördel	  

var	  att	  Akelius	  enbart	  hade	  ett	  entreprenörskontrakt,	  vilket	  underlättar	  vid	  kontakt	  med	  

entreprenörer.	  Detta	  kan	  dock	  ses	  som	  en	  nackdel,	  då	  kontakt	  måste	  tas	  flera	  steg	  innan	  det	  

når	  eventuella	  underentreprenörer.	  På	  grund	  av	  att	  Akelius	  inte	  har	  någon	  direkt	  kontakt	  

med	  underentreprenörerna	  kan	  det	  innebära	  en	  ökad	  risk	  för	  att	  huvudentreprenören	  

anlitat	  ambivalenta	  underentreprenörer.	  Akelius	  innehar	  i	  och	  med	  en	  totalentreprenad	  

sämre	  möjligheter	  att	  kontrollera	  material,	  kvalitét	  och	  dess	  kostnader.	  	  

	  

Övergången	  från	  renodlad	  totalentreprenad,	  till	  utförande	  entreprenad	  skedde	  succesivt.	  

Fördelen	  med	  en	  utförande	  entreprenad	  var	  att	  Akelius	  övertog	  delar	  av	  

projekteringsarbetet	  från	  entreprenören.	  Detta	  ledde	  till	  att	  bättre	  koll	  erhölls	  på	  

materialval,	  så	  som	  dess	  kvalitét	  och	  kostnad.	  En	  annan	  fördel	  var	  att	  det	  nu	  ställdes	  hårdare	  

krav	  på	  entreprenörerna	  i	  förfrågningsunderlaget.	  Då	  man	  bland	  annat	  krävde	  en	  

svensktalande	  arbetsberedning,	  ledde	  det	  till	  bättre	  kommunikationsmöjligheter.	  	  

	  

I	  de	  tre	  kostnadsgraferna	  visas	  en	  topp	  runt	  årsskiftet	  2012/2013.	  En	  anledning	  till	  detta	  kan	  

vara	  övergången	  från	  totalentreprenad	  till	  utförande	  entreprenad,	  då	  arbetsgången	  var	  ny	  

för	  Akelius.	  	  
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6.2	  Organisationen	  
Organisationens	  förändringar	  kan	  kopplas	  till	  upprustningsprojektet	  på	  så	  sätt	  att	  företaget	  

har	  fått	  bättre	  kontroll	  på	  kostnaderna	  samt	  utförandet.	  Tidigare	  när	  förvaltarrollen	  

motsvarade	  CM,	  PM	  och	  AM	  var	  det	  svårt	  att	  påverka	  kostnadsbilden.	  Detta	  berodde	  

mycket	  på	  det	  stora	  antal	  arbetsuppgifter	  som	  skulle	  utföras.	  Tack	  vare	  rollens	  uppdelning	  

erhölls	  det	  mer	  tid	  till	  att	  kontrollera	  renoveringens	  kostnader	  och	  genomföra	  besiktningar,	  

vilket	  kontrollerar	  standarden.	  	  	  

	  

Förändringar	  i	  organisationens	  samt	  dagens	  sätt	  att	  arbeta,	  kan	  kopplas	  till	  management-‐

filosofin	  Lean	  Production.	  Inspiration	  från	  filosofin	  anammas	  vanligtvis	  för	  att	  företag	  ska	  

utnyttja	  sina	  egna	  resurser	  på	  rätt	  sätt.	  Akelius	  process	  för	  att	  renovera	  lägenheter	  har	  blivit	  

bättre.	  Ett	  strukturerat	  och	  standardiserat	  sätt	  har	  växt	  fram,	  till	  en	  följd	  av	  inspiration	  

hämtat	  från	  5S.	  I	  och	  med	  detta	  har	  arbetsgången	  på	  Akelius	  effektiviserats.	  	  

	  

6.3	  Tekniskt	  utförande	  
De	  hårdare	  kraven	  beträffande	  det	  tekniska	  utförandet	  kan	  kopplas	  till	  

kostnadsutvecklingen.	  Akelius	  har	  med	  tiden	  börjat	  kräva	  att	  entreprenörerna	  ska	  utföra	  

arbete	  enligt	  BBV	  och	  Säker	  Vatten.	  För	  att	  få	  utföra	  dessa	  arbeten	  krävs	  det	  att	  företaget	  

och	  dess	  anställda	  är	  certifierade.	  Certifikatkravet	  leder	  till	  att	  färre	  företag	  kan	  utföra	  

renoveringarna,	  och	  därmed	  blir	  konkurrensen	  lägre,	  och	  entreprenörer	  kan	  sätta	  

kostnaderna	  högre.	  	  

	  	  

Kopplingar	  kan	  dras	  till	  att	  bättre	  utförda	  tekniska	  renoveringar	  leder	  till	  minskat	  

underhållsarbete	  genom	  åren.	  Då	  detta	  examensarbete	  inte	  hanterar	  frågan	  kan	  inte	  

påstående	  säkerhetsställas.	  I	  teorin	  borde	  renoveringar	  som	  är	  gjorda	  på	  rätt	  sätt	  innebära	  

att	  underhållskostnaderna	  blir	  lägre.	  	  

	  

6.4	  Koncept	  
Förändringar	  i	  koncepten	  har	  med	  tiden	  inneburit	  att	  det	  har	  blivit	  mer	  och	  mer	  tydligt	  vad	  

som	  ska	  utföras	  vid	  renoveringarna.	  Vid	  årsskiftet	  2012/2013	  visas	  en	  tydlig	  

kostnadsnedgång,	  då	  Akelius	  bytte	  från	  Akelius	  Living-‐konceptet	  till	  First	  Class.	  
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Konceptförändringen	  innebar	  striktare	  regler.	  Tidigare	  kunde	  förvaltaren	  välja	  på	  olika	  köks-‐	  

och	  badrumsinredningar	  till	  skillnad	  från	  idag	  då	  ett	  standardiserat	  alternativ	  används.	  Ett	  

utökat	  krav	  ställdes	  på	  entreprenörerna	  om	  till	  exempel	  kakelval	  och	  krav	  på	  storlek	  och	  

färg.	  Detta	  har	  gjort	  att	  man	  kan	  säkerställa	  material,	  kvalitét	  och	  utformning.	  	  

	  

Renoveringarnas	  omfattning	  har	  skiljt	  sig	  åt	  mellan	  de	  olika	  koncepten.	  Med	  tiden	  har	  dess	  

omfattning	  ökat,	  då	  man	  byter	  ut	  och	  åtgärdar	  mer.	  Koppling	  kan	  dras	  till	  att	  man	  får	  ut	  mer	  

för	  pengarna	  i	  dagens	  upprustningar.	  

	  

6.5	  Tillhandahållet	  material	  
Något	  som	  haft	  stor	  inverkan	  på	  kostnadsutvecklingen	  är	  att	  Akelius	  har	  börjat	  tillhandahålla	  

mer	  material.	  Streamline	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  hålla	  koll	  på	  materialkostnader	  och	  dess	  kvalitét.	  

Då	  Akelius	  renoverar	  cirka	  50	  lägenheter	  i	  ett	  område	  per	  år	  är	  de	  i	  ett	  bra	  förhandlingsläge	  

med	  leverantörerna	  att	  få	  ner	  priset.	  Genom	  detta	  kan	  á-‐priserna	  sänkas.	  Det	  finns	  tydliga	  

exempel	  på	  hur	  materialets	  kvalitét	  har	  förbättrats	  över	  tiden.	  Ett	  exempel	  är	  att	  i	  början	  av	  

upprustningsprojektet	  var	  det	  mycket	  dålig	  kvalitét	  på	  parkettgolvet.	  Golvet	  var	  lättrepligt	  

och	  minsta	  kontakt	  med	  vatten	  gjorde	  att	  golvet	  svällde	  och	  sprack.	  Detta	  var	  problematiskt	  

då	  parkettgolv	  även	  lades	  i	  köket,	  där	  mycket	  vatten	  hanteras	  dagligen.	  Man	  kunde	  

dessutom	  se	  på	  golven	  att	  det	  var	  gjort	  av	  spillmaterial	  då	  det	  var	  missfärgat.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bild	  14	  -‐	  Parkettgolv	  lagt	  2011.	  Tydlig	  missfärgning.48	  

                                                
48  Egentagna	  bilder	  från	  platsbesök	  2016-‐04-‐07  
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Akelius	  projekt	  Streamline	  har	  kopplingar	  till	  konceptet	  “Just	  in	  Time”.	  Mängden	  material	  är	  

anpassat	  till	  lägenheten	  som	  ska	  renoveras,	  och	  levereras	  i	  det	  steg	  i	  processen	  som	  det	  

behövs.	  På	  så	  sätt	  är	  det	  på	  rätt	  plats,	  i	  rätt	  tid	  och	  i	  rätt	  mängd,	  precis	  som	  konceptet	  “Just	  

In	  Time”	  innebär.	  	  

	  

Något	  som	  kan	  anses	  som	  negativt	  med	  den	  stora	  mängd	  material	  som	  Akelius	  

tillhandahåller	  är	  garantitiden.	  Tidigare	  när	  det	  upphandlades	  en	  totalentreprenad,	  och	  

entreprenören	  tillhandahöll	  stora	  delar	  av	  materialet,	  innefattades	  materialet	  av	  

garantitiden	  5	  år.	  Gick	  något	  sönder,	  var	  det	  entreprenören	  som	  stod	  för	  ersättning	  av	  

material	  och	  utförande.	  Idag	  gäller	  en	  garantitid	  på	  2	  år	  för	  materialet.	  Går	  något	  sönder	  

inom	  2	  år	  ersätts	  materialet	  av	  leverantören,	  men	  Akelius	  måste	  stå	  för	  arbetskostnaden.	  

Enligt	  Akelius	  är	  detta	  inte	  något	  problem,	  då	  det	  är	  väldigt	  sällsynt	  att	  de	  har	  reklamationer	  

på	  material	  som	  är	  på	  plats	  och	  installerats	  på	  rätt	  sätt.	  	  

	  

6.6	  Byggtid	  	  
Det	  finns	  kopplingar	  till	  den	  förlängda	  byggtiden	  på	  6	  veckor	  och	  konceptet	  Streamline.	  När	  

konceptet	  sattes	  igång	  första	  januari	  2014	  fanns	  det	  en	  osäkerhet	  kring	  hur	  bra	  

leveranskvalitéten	  skulle	  vara.	  En	  försening	  några	  dagar	  på	  parkettgolv	  skulle	  förskjuta	  hela	  

processen,	  då	  marginalen	  redan	  var	  liten.	  Akelius	  har	  inga	  vakanslägenheter.	  En	  försenad	  

inflyttning	  skulle	  innebära	  att	  de	  skulle	  behöva	  finansiera	  hotell	  för	  hyresgästen.	  	  

	  

Idag	  när	  konceptet	  har	  funnit	  en	  viss	  säkerhet	  skulle	  det	  vara	  möjligt	  att	  gå	  tillbaka	  till	  4	  

veckors	  byggtid,	  men	  det	  är	  ingen	  risk	  Akelius	  vågar	  ta.	  Mervärdet	  anses	  större	  på	  dagens	  

sätt.	  6	  veckors	  byggtid	  passar	  dessutom	  bra	  för	  entreprenörerna.	  En	  lägenhet	  börjar	  alltid	  

renoveras	  den	  1:a	  varje	  månad,	  och	  är	  klar	  den	  16:e	  månaden	  efter.	  På	  så	  sätt	  kan	  

entreprenören	  arbeta	  parallellt	  mellan	  de	  två	  avslutande	  veckorna	  i	  en	  lägenhet,	  och	  de	  två	  

första	  veckorna	  i	  en	  annan	  lägenhet.	  Detta	  resulterar	  i	  att	  Akelius	  inte	  behöver	  gå	  tillbaka	  till	  

en	  byggtid	  på	  4	  veckor.	  Byggtiden	  anses	  inte	  vara	  kopplad	  till	  kostnaderna.	  
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6.7	  Riskanalys	  av	  resultat	  
En	  risk	  med	  resultatet	  i	  studien	  är	  att	  intervjuer	  enbart	  har	  gjorts	  med	  personer	  från	  Akelius.	  

Det	  kan	  leda	  till	  en	  partisk	  resultatbild.	  	  

	  

Andra	  risker	  kan	  vara	  otillräcklig	  dokumentation	  från	  koncepten	  gällande	  de	  upprustningar	  

som	  gjorts	  i	  hyresrätterna.	  Detta	  har	  lett	  till	  att	  en	  del	  antaganden	  har	  gjorts	  genom	  bilder,	  

platsbesök	  och	  gruppdiskussioner.	  För	  att	  motverka	  den	  risken,	  gjordes	  

kostnadsuppföljningen	  på	  fastigheter	  som	  Akelius	  anser	  har	  god	  dokumentation	  genom	  

åren.	  Det	  var	  dock	  nödvändigt	  att	  göra	  antaganden	  i	  informationssökningsprocessen.	  

	  

I	  undersökningen	  har	  det	  tagits	  fram	  totalkostnader	  för	  renoveringarna.	  Hänsyn	  har	  inte	  

tagits	  till	  de	  tilläggsarbeten	  som	  i	  vissa	  fall	  har	  genomförts.	  Exempel	  på	  risker	  som	  kan	  ha	  

påverkat	  kostnadsbilden	  är	  fuktskador,	  asbestsanering	  och	  ventilation.	  På	  grund	  av	  detta	  kan	  

kostnaderna	  skilja	  sig	  något.	  	  

	  

Då	  kostnadsdiagrammen	  redovisar	  totalkostnaden	  för	  invändiga	  renoveringen	  går	  det	  inte	  

att	  jämföra	  med	  nyckeltal	  för	  miljonprogramsrenoveringar,	  då	  dessa	  renoveringars	  

omfattning	  är	  större.	  	  
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7.	  Slutsats	  
Resultatet	  av	  examensarbetet	  visar	  att	  Akelius	  satsningar	  har	  lett	  till	  en	  marginell	  minskning	  

av	  totalkostnaderna	  under	  den	  tidsperiod	  som	  studerats.	  Kostnadsdiagrammen	  visar	  att	  när	  

Akelius	  genomförde	  flest	  förändringar	  var	  kostnaderna	  som	  högst.	  Detta	  stämmer	  in	  på	  alla	  

tre	  lägenhetstyperna.	  De	  drastiska	  förändringarna	  har	  med	  tiden	  förändrats	  på	  så	  vis	  att	  

kostnaderna	  blivit	  mer	  stabila.	  Dessutom	  är	  skillnaden	  i	  pris	  för	  totalrenovering	  mellan	  

identiska	  lägenheter	  inte	  alls	  lika	  stor	  som	  under	  åren	  2011	  och	  2012.	  	  

	  

Det	  är	  viktigt	  att	  tänka	  på	  att	  de	  förändringar	  som	  genomförts	  har	  lett	  en	  mer	  effektiv	  

arbetsprocess.	  Dessa	  effektiviseringar	  innebär	  att	  Akelius	  sparar	  både	  tid	  och	  pengar.	  

Utvecklingen	  har	  tagit	  tid,	  och	  det	  är	  först	  efter	  årsskiftet	  2014	  som	  förändringen	  lönat	  sig.	  	  

	  

Kvalitéten	  i	  uppgraderingarna	  har	  blivit	  bättre.	  Trots	  att	  prisbilden	  inte	  har	  förändrats	  

markant	  så	  är	  det	  viktigt	  att	  markera	  renoveringarnas	  omfattning.	  	  En	  slutsats	  som	  dras	  är	  

att	  samma	  summa	  pengar	  som	  idag	  läggs	  på	  en	  renovering	  erhåller	  bättre	  kvalitét	  än	  vad	  

som	  gavs	  2011.	  	  	  

	  	  

Kostnadsutvecklingen	  för	  lägenhetsuppgraderingarna	  kan	  inte	  jämföras	  med	  generella	  

kostnadsbilder	  för	  renoveringar	  av	  miljonprogramslägenheter.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  

Akelius	  definition	  av	  totalrenovering	  inte	  har	  samma	  innebörd	  som	  branschens.	  Slutsatser	  

beträffande	  Akelius	  kostnadsnivå	  ställt	  till	  andra	  bolag	  kan	  därför	  inte	  dras.	  	  

	  

Utifrån	  denna	  undersökning	  anses	  det	  att	  kostnadsbilden	  i	  framtiden	  kommer	  hållas	  stabil.	  

Kostnaderna	  för	  totalrenoveringarna	  kommer	  troligtvis	  inte	  sjunka,	  utan	  istället	  stabiliseras	  

ytterligare.	  

	  

Rekommendationer	  till	  andra	  fastighetsbolag	  i	  branschen	  är	  att	  skapa	  en	  renoveringsprocess	  

som	  är	  så	  standardiserad	  som	  möjligt.	  Ett	  genomgående	  koncept	  i	  företaget	  kan	  ses	  som	  

lönsamt,	  då	  olika	  områden	  kan	  lära	  av	  varandras	  framgångar	  och	  misstag.	  En	  annan	  

rekommendation	  är	  att	  fastighetsbolag	  bör	  satsa	  på	  ett	  koncept	  som	  Streamline,	  då	  det	  

medför	  att	  företaget	  får	  bättre	  kontroll	  på	  sina	  materialkostnader	  och	  dess	  kvalitét.	  	  
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8.	  Rekommendationer	  

8.1	  Rekommendationer	  till	  Akelius	  
Akelius	  kan	  finna	  mervärde	  i	  att	  göra	  processen	  mer	  standardiserad.	  Konceptet	  Streamline	  

har	  möjlighet	  att	  växa,	  då	  Akelius	  själv	  skulle	  kunna	  tillhandahålla	  mer	  material	  än	  vad	  de	  gör	  

idag.	  På	  så	  sätt	  finns	  potentialen	  att	  kontrollera	  materialets	  kostnader	  ytterligare,	  och	  

priserna	  skulle	  kunna	  pressas	  ner	  något.	  	  

	  

Arbetsuppgifterna	  för	  Construction	  Managers	  och	  Property	  Managers	  är	  i	  sig	  hanterbara,	  

men	  upplevelsen	  har	  varit	  att	  deras	  geografiska	  områden	  är	  mycket	  stora.	  En	  möjlighet	  till	  

förbättring	  skulle	  vara	  att	  dra	  ner	  på	  det	  geografiska	  områdets	  omfång.	  På	  så	  sätt	  finns	  

chansen	  till	  att	  upprustningsprocessen	  skulle	  kunna	  bli	  ännu	  mer	  effektiv.	  	  

	  

Akelius	  bör	  ha	  i	  åtanke	  att	  när	  organisatoriska	  förändringar	  har	  genomförts	  i	  företaget	  så	  har	  

kostnaderna	  historiskt	  sett	  haft	  en	  förmåga	  att	  gå	  upp.	  När	  förändringar	  implementeras	  i	  

framtiden	  är	  det	  bra	  att	  tänka	  på	  att	  kostnaderna	  tillfälligt	  kan	  öka.	  Företaget	  bör	  fokusera	  

på	  de	  åtgärder	  som	  då	  kan	  vidtas	  för	  att	  kostnaderna	  inte	  ska	  öka.	  	  

	  

8.2	  Rekommendationer	  för	  vidare	  studier	  
Under	  studiens	  gång	  har	  följande	  förslag	  uppkommit:	  
	  

•   En	  motsvarande	  kostnadsuppföljning	  mellan	  olika	  regioner	  i	  Sverige.	  Hur	  har	  dessa	  
områden	  utveckals	  genom	  åren?	  	  
	  

•   En	  motsvarande	  kostnadsuppföljning	  mellan	  olika	  länder.	  Vilka	  faktorer	  utgör	  största	  
skillnaden?	  
	  

•   Undersöka	  om	  underhållskostnader	  har	  minskat	  på	  Akelius	  renoverade	  lägenheter	  

från	  2011	  till	  idag.	  

•   Beräkning	  av	  återbetalningstiden	  för	  genomförda	  renoveringsprojekt	  utifrån	  

minskade	  driftskostnader	  samt	  högre	  hyror	  från	  hyresgästerna	  
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10.	  Bilagor	  

10.1	  Bilaga	  1	  –	  Frågeformulär	  
	  

1.   Har	  du	  uppfattningar	  om	  att	  företaget	  har	  förändrats	  eller	  utvecklats	  under	  tiden	  du	  
har	  arbetat	  här?	  Är	  förändringarna	  till	  det	  bättre?	  Organisationsförändringar?	  
	  

2.   Vilka	  satsningar	  har	  gjorts	  för	  att	  tidseffektivisera	  ert	  arbete?	  
	  

3.   Anser	  du	  att	  förändringarna	  har	  påverkat	  uppgraderingar	  av	  lägenheterna?	  I	  så	  fall,	  
hur?	  
	  

4.   Har	  uppgraderingar	  av	  lägenheterna	  förbättrats?	  Genomförandet?	  
	  

5.   Anser	  du	  att	  kvalitén	  på	  material	  i	  lägenheterna	  har	  förbättrats?	  
	  

6.   Är	  det	  mycket	  material	  som	  återanvänds	  vid	  upprustningar?	  I	  så	  fall,	  sparar	  man	  
mycket	  pengar	  på	  det?	  
	  

7.   Har	  byggtiden	  för	  upprustningar	  av	  lägenheter	  förändrats	  från	  2011	  till	  2016?	  
	  

8.   Finns	  det	  bestämt	  hur	  lång	  tid	  en	  upprustning	  får	  ta?	  	  
	  

9.   Finns	  det	  vanliga	  problem	  som	  brukar	  påverka	  byggtiden?	  	  
	  

10.  Har	  klagomål	  från	  de	  boende,	  angående	  materialkvalitet	  och	  genomförande,	  
minskats	  eller	  ökats	  under	  åren?	  
	  

11.  Anser	  du	  att	  kostnaderna	  för	  lägenhetsuppgraderingarna	  har	  minskat	  mellan	  2011	  
och	  2016?	  	  
	  

12.  Anser	  du	  att	  fakturaprogrammet	  är	  effektivt	  och	  lättillgängligt?	  	  	  
	  

	  
	  
 


