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Abstract 

This Degree project was written because Alvenius Fastighetsförvaltning felt that they could 

become more efficient in their daily work. To make this happen a analyze of the company was 

made, interviews, questionnaires and a literature examinations helped us to map the 

organization. With this knowledge we could give the company advice on how to become more 

efficient in their daily work. Also they got help developing documentation over their real-

estate.  

In the end the employees at Alvenius Fastighetsförvaltning were satisfied with our work. 
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Förord 

Detta examensarbete gjordes höstterminen 2008 inom akademin för hållbar samhälls- och 

teknikutveckling.  Arbetet omfattar 15 Hp och är en del i examen till byggnadsingenjörer med 

inriktning fastighetsförvaltning. Till arbetet har vi fått hjälp och dessa vill ni nedan tacka.  

Vi vill tacka alla som har hjälp oss under arbetets gång. Speciellt Göran hos Alvenius 

Fastigheter som har varit stort stöd. Vi hoppas att examensarbetet med dess resultat skall ge 

en bra plattform att arbeta ifrån för de anställda hos Alvenius samt att det leder till bättre 

kontroll och i slutändan nöjdare kunder.  

Vi vill också tacka vår externa handledare Karim Bakhteyari för stödet och de förslag vi fått 

till examensarbetet, du har varit en stor hjälp. 

Ett tack riktas även till Fastighetskontoret som hjälpts oss med information om fastigheterna. 

Till kursen för examensarbete och dess deltagare tackar vi också för stödet och möjligheten 

att diskutera ideer för arbetet under kursen gång, vilket har gjort det lättare att genomföra 

examensarbetet.  

 

TACK 

 

Anders Litz   Jesper Erlingson 

 



 

   

Sammanfattning 

Detta examensarbete omfattar de mindre förvaltarnas problem att hålla sig organiserade. 

Alvenius Fastighetsförvaltning ville se vad som kunde göras åt deras organisation. Rapporten 

tar upp den analys som görs av företaget och förslag på förbättringar. Till hjälp för att kunna 

göra analysen så användes litteratur, intervjuer, diskussioner, enkäter samt egna 

efterforskningar. Intervjuer genomfördes inom organisationen, enkäter delas ut till 

hyresgäster för att få reda på vad de tyckte behövde förändras i deras boende. Resultatet blev 

en databas över deras fastigheter samt skötseln kring dessa, samt rekommendationer på hur 

de kunde förändra sin organisation. I slutändan så blev resultatet väl mottaget från 

organisationen, som förhoppningsvis kommer att använda verktygen de fått tillhanda lång 

tid framöver. 
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1. Begreppsförklaring 

I denna del förklaras en del ord som kommer att förekomma i examensarbetet. 

Begreppsförklaringen är till för att de som inte är insatta i förvaltningsbranschen ska kunna 

ta del i examensarbetet.  

Förvaltningsplan 

Plan som tas fram över en fastighet eller hela beståndet, denna används för att lättare kunna 

styra sin förvaltning. I en förvaltningsplan är det vanligt att det tas med budget, framtidsmål, 

analys av föregående period, kommande underhållsbehov, Riskanalys och Prognos. En 

förvaltningsplan kan utformas på många olika sätt och det är egentligen företagets egna mål 

med förvaltningsplanen som sätter gränserna. Ett mycket bra verktyg för att kunna se sina 

fastigheters tillstånd idag men även blicka en tid framåt. 

NKI 

Står för ”nöjd kund index”. Ger företagen en återkoppling till hyresgästen som det handlar 

om i detta fall. NKI kan vara både positiv och negativ vilket kan göra det möjligt för företaget 

att förbättra sig. För att få fram ett NKI- värde inom förvaltningsväsendet, så utformas 

vanligen en enkät som delas ut till hyresgästerna. Denna enkät innehåller frågor om deras 

boende. Vid sammanställningar av denna enkät ges sedan ett resultat om vad hyresgästerna 

tycker om de enskilda frågorna. Verktyget ger en bra bild över hyresgästernas trivsel. Detta 

leder sedan till att du kan lägga upp din förvaltning för att få mer nöjda hyresgäster 

Underhåll 

Underhåll genomförs för att vidmakthålla en funktion av produkten/materialet/fastigheten 

till den standard den var när den var ny. Det finns två vanliga underhåll man pratar om inom 

förvaltning, de är akuta underhåll och planerade underhåll. Det akuta underhållet är t.ex. 

skador i värmeförsörjningen och stopp i avloppen vilket måste åtgärdas för att förhindra att 

det leder till skada på fastigheten. Medans ett planerat underhåll är något som man 

underhåller innan den tekniska livslängden är slut. Ett planerat underhåll som eftersatts kan 

leda till att det blir ett akut underhåll. Akuta underhåll ger allt som oftast större kostnader än 

att utföra planerade underhåll. I den perfekta förvaltningen så ska inte akuta underhåll 

förekomma. Men detta är nästan en omöjlighet att uppnå.  
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Investering  

En investering är att satsat kapital som skall leda till framtida avkastningar. Indirekt kan det 

vara att öka värdet på fastigheten genom att investera i t.ex. ett nytt tak. Eller så kan det vara 

något som sparar pengar som att investera i t.ex. nytt uppvärmningssystem.  

Underhållsplan 

Vanlig för att förevisa utgifter som kommer i framtiden och göra det möjligt att planera för 

kostnaderna i budgeten. Underhållsplan kan sträcka sig från 1 år till över 50 år. Men ju 

längre underhållsplanen är desto otydligare och osäker blir den. Vanligtvis brukar en 

underhållsplan sträcka sig 1 -5 år fram i tiden. Detta är ett ovärderligt verktyg för att kunna 

hålla koll på sitt underhåll och se till att pengarna räcker till att göra det som måste göras. 

Riskanalys 

Riskanalyser används vanligen vid nyinvesteringar. I detta fall vid fastighetsinvesteringar. Du 

utreder hur stor risken är att köpa en ny fastighet, stor risk ger mindre bud på fastigheten. 

Det kan vara att analysera området/kommunen som fastigheten är lokaliserad, hur ser 

framtid för området ut? m.m.  Hur ser underhållet ut på huset, finns det behov av stora 

investeringar inom en snar framtid.  

FFU 

Förfrågningsunderlag tas fram för att beställaren krav på upphandlingen av material eller 

tjänster ska vara tydliga vid en anbudsgivning.  Innehållet i ett FFU brukar vara krav på 

anbudsgivaren, kravspecifikation, provning av anbud och information till anbudsgivaren. 

Utformas vanligen utefter standarder som finns inom förvaltningsväsendet 

ROT 

Förkortning inom byggsektorn för reparations- ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten. Men 

det brukar i byggsektorn pratas om rotrenovering vilket vanligen är att man byter 

avloppsstammar i fastigheten. 

Nyckeltal 

Inom fastighetsförvaltning används nyckeltal för att kunna ta fram en budget utan att ha 

tillgång till tidigare förbrukning eller underhåll. Det kan också vara nyckeltal som den egna 
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organisationen har tagit fram från den egna förbrukningen eller tidigare underhållskostnader 

vilket ger en bättre noggrannhet och tydligare kalkyler. Används ofta för att kunna 

effektivisera sina fastigheter då du kan jämföra dina egna nyckeltal med andras eller göra en 

inbördes jämförelse av dina fastigheter. 

Entreprenad 

När man talar om entreprenad omfattar det externa tjänster till verksamheten, det kan vara 

allt från snöskottning till de ekonomiska delarna och de tjänster man köper av andra företag i 

stället för att ha egen personal för arbetet. Kan vara bra för att minska kostnader och göra det 

möjligt att få specialkompetens till företaget. Dock kan det leda till ett kunskapstapp i 

företaget och göra det svårare att sluta med entreprenad. 

Fastighetsägarna 

Företag som ger stöd och rådgivning till privata fastighetsägare i Sverige. Fastighetsägarna 

tillhandahåller även konsulttjänster inom juridik, ekonomi och fastighetsförvaltning. 

Utbildning är också en tjänst som erbjuder för medlemmar i föreningen. 
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2. Inledning 

Hur, var, när och varför genomförs detta examensarbete? Detta får du svar på i denna 

inledning. 

2.1 Bakgrund 

John Alvenius Fastighetsförvaltning är ett privatägt företag baserat i Eskilstuna.  I dagsläget 

förvaltar dem 26 fastigheter utspritt över Eskilstuna och Strängnäs. 3 av fastigheterna ligger i 

Strängnäs. Företaget i sig har funnits ett 20 tal år tillbaka. Familjen Alvenius ägde tidigare 

Alvenius industrier som grundades 1951, samt några andra mindre företag. 1990 såldes 

Alvenius industrier av och Familjen gick skilda vägar. John Alvenius bestämde sig för att 

börja rikta in sig på Fastighetsförvaltning och köpte då upp ett bestånd i Eskilstuna från en 

person vid namn Håkan Werner. Sedan dess har han verkat i Eskilstuna med förvaltning som 

huvudsyssla.  

Idag har företaget 4 st. anställda som delar på skötseln av fastighetsbeståndet. De har även 

ett mycket nära samarbete med fastighetsägarna. Fastighetsägarna nyttjas som en konsult 

när det handlar om ekonomiska och juridiska delar av förvaltningen. Alvenius har en önskan 

om att se över sin organisation för att se om den kan göras om eller effektiviseras på något 

sett. Därför har de vänt sig till oss för att få förslag på vad som kan vara bra åtgärder för 

företaget.  

2.2 Problemformulering 

Företaget har idag en relativt dålig organisation och vill ha hjälp med detta. De vet inte helt 

vad de söker utan vänder sig till oss för att komma med förslag till förbättringar för att göra 

deras vardag enklare. Från VD:n är självklart önskemålet att på sikt kunna spara in pengar på 

att göra vissa förändringar i organisationen. De vill att det ska tas fram så mycket förslag på 

förbättringar som möjligt, både rent organisatoriskt men framförallt för att kunna 

dokumentera och styra sitt arbete lättare. Sedan ska företaget tillsammans med oss välja ut 

de idéer som passar bäst för dem och för oss att kunna hjälpa dem med.  

2.3 Syfte 

Det syfte som finns med examensarbete är att på ett bra sätt avsluta de 3 studieår som är 

genomförda, detta ska göras genom att sammanställa en läsvärd och intressant rapport. 
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Denna ska utformas med hjälp av de år av studier vi nu nått slutstationen på. Förvaltning är 

något som intresserat oss och därför har ämnet på examensarbetet hamnat just i denna 

kategori.  Just det ämnet som arbetet handlar om känns väldigt aktuellt i dagsläget, eller 

egentligen i alla lägen då företag alltid vill spara pengar och genom våra studier så har det 

framkommit att det inte bara är ett företag inom branschen som har en dålig organisation. 

2.4 Mål 

Att göra den tilltänkta organisationen mer effektiv genom att ta fram verktyg för 

dokumentation av fastigheterna samt ge råd till en bättre struktur av företaget. I slutändan 

handlar det om att ge företaget större möjligheter att tjäna mer pengar på sitt 

fastighetsbestånd, ge högre trivsel för hyresgästerna samt att göra de anställdas arbetsmiljö 

till en bättre och ordnad sådan. 

2.5 Avgränsning 

Självklart kan vi inte styra om hela organisationen utan förslag på den nivån kommer endast 

att läggas fram som just förslag, det arbete som kommer att tas fram är mera dokumentation 

och kontroll av fastigheterna. Detta är definitivt fullt tillräckligt för att kunna göra företaget 

mer effektivt fast med relativt enkla medel. 

2.6 Metod 

Metoderna som arbetet kommer grundas på är litteraturstudie, intervjuer samt enkäter. 

Litteraturstudien kommer att behandla existerande litteratur inom olika områden av 

förvaltning detta för att kunna ge oss en bra grund att ta de beslut som krävs.  Litteraturen 

kommer att sökas i bibliotek, databaser samt internet.  

Intervjuer kommer att utföras både inom och utom företaget. Detta för att få en uppfattning 

om hur företaget idag är uppbyggt samt att få synpunkter från de inom företaget. De 

intervjuer utanför företaget kommer att användas för att ge en bild av hur andra företag 

arbetar. Detta kommer att hjälpa vid beslutstagandet av vad som behöver göras hos Alvenius. 

Intervjuerna kommer att baseras på samma frågor. Självklart skilda mellan utomstående och 

inomstående i företaget, detta för att kunna få en bra bild av skillnader i uppfattning av 

förvaltningsarbetet hos de förfrågade. 

Enkäter som finns planerade kommer att utföras i form av en NKI-enkät. Denna kommer att 

delas ut till hyresgäster i olika fastigheter. Där kommer vi få en bra bild av hur de boende 

trivs i sina fastigheter och lite om vad de tycker behöver förbättras i just sin fastighet. Detta 
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är ett verktyg som kommer ge oss bra information. Men är samtidigt ett ovärderligt verktyg 

för företaget i fråga. Har de inte använts sig av liknande undersökningar så kommer enkäten 

att hjälpa dem att förbättra sitt arbete utifrån vad hyresgästerna önskar. Vilket ändå är det 

mål som man stävar efter med sin förvaltning. Om man väljer att ha det som fokus i sitt 

förvaltande. Pengar är såklart en annan stark drivkraft och detta går kanske inte alltid ihop. 

3. Litteraturstudie 

Till examensarbetet har en litteraturstudie genomförts. Litteratur har sökts genom 

högskolans bibliotek databas och genom sökningar i databaser online. De sökord som har 

används är Fastighetsförvaltning, Förvaltning, Underhållsplan, Facility Management, 

Framtidens förvaltning, Kalkyl, Bilding information Modelling. 

Mer än bara fyra väggar och tak. Handlar om de fördelar som finns med facility management 

(FM) och de olika typer av facility management som finns på marknaden. Enligt Ramel så 

finns det på marknaden olika avgränsningar av vad FM står för och det kan vara allt från 

enkla underhållåtgärder att erbjuda en helhetslösning till företagen. Det tas även upp att 

Norden är en förhållandevis ung marknad och det finns ett stort utrymme att förbättra och 

utveckla de tjänster som erbjuds. Ramel beskriver i 5 olika delar olika förbättringar som kan 

genomföras och vilka fördelar och nackdelar som olika företag har upplevt med dem. (Ramel 

Clases 2006) 

Ramel Claes (2006), Mer än bara fyra väggar och tak. Stockholm: Sveriges Kommuner 

och Lansting 

Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt ger en mycket tydlig genomgång av gällande 

lagar gällande fastighetsregler på marknaden. Den går även in på hur de ekonomiska delarna 

påverkar fastighetspriserna och hur man bedömer marknaden. På fastighetsmarknaden finns 

det olika intressen eftersom vissa fastighetsbolag är vinstdrivande medan andra endast är 

stödfunktion till resterande verksamhet och det påverkar företagets mål. Boken innehåller 

även en bra samling facktermer för fastighetssektorn med förklaringar.  

Fastighetsnytt (2005), Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt med 

fastighetsnomenklatur.  Stockholm: Fastighetsnytt Förlag AB 

Boken Att planera sitt underhåll ger en bra grund över hur man ska tänka och ger förslag på 

ungefärliga tidsperioder vilken den tekniska livslängden är på olika material och 

byggnadsdelar i fastigheter. Författaren skriver även att ett minskat underhåll leder till en 
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snöplogseffekt vilket lämnar ett berg av eftersatt underhåll som kan leda till stora problem 

och kostnader i framtiden.  Han tar även upp hur man ska gå till väga för att 

underhållsplanera och med det vilka olika steg det medför. 

Danielsson Sören (1989), Att planera sitt underhåll. Stockholm: Sveriges 

Fastighetsägarförbund  

Se om ditt hus ger en inblick i hur man kan tänka sig att underhåll skall ske i fastigheter i 

första hand mot den offentliga sektorn, men eftersom underhållsbehov även finns för övriga 

inom branschen är det en bra bok att söka kunskap i. Beroende på om man har 

fastighetsverksamheten som primär funktion eller som en stödfunktion ger de helt olika syn 

på hur man skall bygga upp den tänkta underhållsorganisationen. Författaren säger också att 

det gäller att hitta en balans mellan förebyggande och akuta underhåll det på grund av att ska 

man förebygga alla tänkbara händelser blir kostnaderna stora och arbetsbördan orimlig.  

Bejrum H (1999), Se om ditt hus. Strategier för underhåll av offentliga fastigheter 

Stockholm: Svenska Kommunförbundet. 

I boken Strategisk fastighetsplanering skriver författaren Stellan Lundström om 

Förvaltningsplaner. Författaren anser att detta är ett bra verktyg att använda i arbetet med 

att styra en förvaltarorganisation. Men för att kunna använda sig av en sådan plan krävs det 

engagemang ifrån företagets alla anställda. Detta eftersom införandet av planen kräver extra 

arbete speciellt i startskedet. Förvaltningsplanen används som ett instrument var att lättare 

kunna ta del av information som finns om respektive fastigheter. Förvaltningsplanen ger alla 

anställda en förbättrad bild över det fastighetsbestånd som finns inom organisationen. Den 

informationen kan vara kostnader, generell information, framtidsplaner m.m. Boken 

behandlar skapandet av en sådan plan.  

  Lundström, S. (1996), Strategisk fastighetsplanering. Stockholm: Svenska 

kommunförbundet.  

  Det medvetna valet är titeln på en bok som handlar om förvaltning och hur förvaltningen 

ska utföras. Ska den läggas ut på entreprenad eller ska man sköta förvaltningen i egen regi? 

Boken tar upp och beskriver de för och nackdelar som finns för de båda formerna och ger en 

bra bild över hur de båda fungerar. Ska man lägga ut all förvaltning på entreprenad? Ska man 

sköta allt själv? Eller är det en blandning som är det sundaste valet? En av bokens slutsatser i 

denna fråga är att man ska försöka att implementera de båda delarna i organisationen.  
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  Sandgren, U. (1994), Det medvetna valet. Stockholm: Svenska kommunförbundet  

Hur styrs marknaden och vilka regler gäller för dig som förvaltare och hyresgästen? Detta har 

boken Förvaltning av hyresfastigheter svar på. Boken tar upp de regelverk som finns på ett 

bra och övergripligt sätt. Man får svar på vad som gäller under olika förhållanden som 

framkommer inom förvaltningen. Holmqvist, Johansson och Lönn beskriver många olika 

skeenden i förvaltningen. Både när det gäller underhåll, upphandlingar, hyrestvister, 

förvaltningen som sådan m.m. En bok som ger mycket kött på benen när det kommer till 

paragrafer.  

  Holmqvist, L., Johansson, L., Lönn, H. (1985), Förvaltning av hyresfastigheter. Lund: 

Sveriges fastighetsägarförbund  

  I en artikel från jtbworld.com tas begreppet BIM upp. BIM står för Building information 

Modelling. Detta är ett relativt gammalt begrepp men som först på senare år har börjat 

realiseras. Det hela går upp på att byggnadsprojekt redan från start ritar i 3D istället för som 

det oftast gör idag i 2D. I ritningen kan man sedan inkludera mängder med information om 

byggnaden. Även om detta i hög grad är lämpat för Produktionsledet i första hand så är 

tillämpningarna inom förvaltning stora. Artikeln tar upp vad BIM är och hur det fungerar.  

  www.jbtworld.com/articles/BIM.pdf  

 

http://www.jbtworld.com/articles/BIM.pdf�
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4. Enkätundersökning 

För att få en bild hur hyresgästerna som bor i Alvenius fastigheter trivs så genomförs en NKI 

(nöjd kund index) undersökning. Undersökningens resultat kommer att ge en bild hur 

hyresgästerna trivs i fastigheterna, vilket gör det möjligt att ge förslag på förbättringar som 

hyresgästerna efterfrågar. Alvenius är intresserade av resultatet eftersom de tidigare ej har 

genomfört någon NKI undersökning. Syftet med enkäten blir således tudelad. Den kommer 

att ge oss bra information som bidrar till fortsatt arbete samt att Alvenius får en bra överblick 

om vad hyresgästerna tycker och tänker om sitt boende. Enkäten delas ut till samtliga 

fastigheter hos Alvenius, till hjälp har vi fastighetsskötarna som kommer sköta insamlingen 

av enkäterna. Enkäten kommer att genomföras under veckorna 45-49, resultatet redovisas i 

kapitel 7.3. 

5. Intervju 

För att få en inblick i företaget har det genomförts en intervju med Göran en av Alvenius 

fastighetsförvaltare. Intervjun har även gett svar på vad för typ av dokumentation som 

företaget är intresserade av t.ex. deras syn på en förvaltningsplan och underhållsplaner.  

Nedan är en kort sammanfattning av hela intervjun. Den kompletta intervjun finns i bilaga 1. 

Sammanfattning av intervju av Göran hos Alvenius Fatigheter. 

Alvenius Fastigheter är ett litet bolag med 26 fastigheter. De är verksamma i Eskilstuna och 

Strängnäs. I 15 av fastigheterna finns det någon typ av lokal som hyrs av verksamma företag. 

I dagsläget har de 4 anställda som sköter fastigheterna. Fastighetsskötarna har ett stort 

arbetsområde allt från upphandling till enklare underhåll av fastigheterna. Alvenius har idag 

inga förvaltningsplaner eller annan dokumentation som fastighetsskötarna använder sig av 

men de har tidigare använt sig av 1 åriga underhållsplaner tyvärr har den fallit bort eftersom 

den inte har använts.  

6.  Analys av företaget 

För att kunna göra en bedömning av vad företaget kan tänkas behöva förändra eller lägga till 

i sitt arbete så krävs det att en analys av företaget görs. Detta sker genom samtal med berörda 

inom företaget, samt egna efterforskningar. 



 

12 

6.1 företagets struktur 

I dagsläget så ser företagets struktur ut som i figur x. Högst upp i trädet återfinns ägaren av 

fastigheterna tillika vd:n för företaget, Alvenius. Den roll han har i organisationen är som 

beslutsfattare när det kommer till större investeringar, som t.ex. renoveringar av lägenheter.  

Samt att han varje månad ser över de fakturor som kommer in från de inköp som gjorts. 

Fastighetsägarna arbetar som en stödkonsult åt Alvenius fastigheter. De sköter det mesta 

som den egna organisationen inte klarar av med den bemanning de har. I dagsläget har de 

hand om följande, betalning av fakturor, hyresavisering, viss kontraktsskrivning, juridiska 

frågor samt hyresförhandlingar med hyresgästföreningen. Utöver detta så kan de även 

kontaktas för olika småfrågor. 

Arbetet som förvaltare har Göran hand om.  Arbetsuppgifterna för honom skiljer sig något 

mot de andra anställda. Han har fortfarande de arbetsuppgifter som en fastighetsskötare har, 

klippa gräs, sköta viss reparation o.s.v. Men han har även hand om uthyrning, 

kontraktsskrivande, upphandlingar för underhåll m.m.  

Rikard, Daniel och Morgan arbetar som fastighetsskötare, deras arbete består av vanlig 

fastighetsskötsel. De visar även de lägenheter som ingår i sitt fastighetsbestånd. När det 

kommer till kontraktsskrivande samt kolla om den tänka hyresgästen inte har några 

ekonomiska belastningar så sköts det av Göran. De fyra anställda har fastigheterna jämt 

uppdelade mellan varandra när det gäller skötseln. 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1, Alvenius Fastigheter 

6.2 Felanmälan 

Vid felanmälan så kontaktas den fastighetsskötare som har hand om just den fastigheten. Det 

finns ingen enskild person som har hand om detta. När denne fått in felanmälan skrivs det 
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upp eller blir ihågkommet. Beslut tas om hur akut det är att få felet åtgärdat. Oftast har 

hyresgästen extremt bråttom även om det inte är en så stor sak, det är inget speciellt fenomen 

för just Alvenius. Är det något akut som behöver åtgärdas så tas det om hand omedelbart. 

Om det är något de inte kan lösa själva så tas ett externt företag in. Är det enklare fel så 

åtgärdas dessa på egen hand. Ett problem som detta system medför är att de ofta inte har koll 

på vad som åtgärdats i lägenheterna, det dokumenteras aldrig. Självklart vet man om större 

åtgärder som gjorts men inget av dem är något som förs ner på papper utan det är upp till var 

och en att komma ihåg vilket kan vara lite svårt ibland. Det leder också till problem när det 

kommer in någon annan av de anställda i bilden, eftersom de inte alls vet vad som hänt med 

fastigheten i fråga. 

6.3 Entreprenader 

Många förvaltare har idag delar eller större delar av förvaltningen lagd på entreprenad, 

Alvenius Fastigheter är inget undantag. Det är förvisso inga större delar som är utlejda men 

det finns. I dagsläget så har de städningen av alla fastigheter utlagda samt även snöskottning. 

Detta är ganska vanligt för mindre fastighetsägare då det inte lönar sig att sköta detta själv. 

Vid upphandling så är det Göran som sköter dessa. Tyvärr så anser han att det finns för lite 

kunskap eller tid att sätta sig ner och göra ett ordentligt FFU för dessa entreprenader. Oftast 

så köper de grisen i säcken som han uttrycker sig. Han skulle gärna vilja utforma lite mer 

detaljerade FFU:n men det finns inte tid eller kunskap för att göra detta. Vilket ofta leder till 

att de väljer det billigaste alternativet men vet inte riktig vad de får. Detta har de märkt vid 

upphandlingen av städningen då det skiljer markant på kvaliteten på städningen från olika 

bolag. Detta på grund av att de som har det billigaste alternativet oftast har räknat på en 

enklare städning. Men eftersom de inte riktigt vet vad de får och Alvenius själv ofta 

förespråkar de billigaste så blir städning ofta undermålig. Kontraktstider skiljer sig men ofta 

ligger de på ett år och det görs en ny upphandling efter den tiden.  

6.4 Underhåll 

Några planerade underhåll finns i dagsläget inte hos Alvenius. För många år sedan hade 

fastighetsskötarna en ”önskelista” om vad de ville ha åtgärdat nästkommande år. Men detta 

har runnit ut i sanden. Oftast finns det inte pengar när det väl är dags att utföra underhållet. 

Någon underhållsplan finns således inte för någon fastighet utan allt tas lite som det 

kommer. Vissa åtgärder tas in pris på många gången utan att något händer. Problemet med 

att vänta in till sista stund är uppenbart, kostnaderna ökar. På grund av att de saknar 

dokumentation så vet de inte heller när det senast gjordes något åt fastigheten. Göran som 

jobbat många år åt Alvenius har bra koll på sina fastigheter, men de andra anställda är 
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relativt nya och har ingen dokumentation att falla tillbaka på. Enligt Göran så utförs det 

också ibland underhåll som kanske inte var nödvändigt, utan det finns många viktigare saker 

som behövs göras på andra fastigheter. Men att det brustit i kommunikationen mellan de 

anställda och även anställda och beslutsfattaren.  

När det gäller underhåll av lägenheter så finns det inga intervall eller något dylikt utan det är 

strikt vid behov som de underhålls. Många lägenheter ligger eftersatt på den fronten 

erkänner Göran. Precis som vid åtgärder vid felanmälan så finns det inga ramavtal för målare 

och dylikt. Dock så arbetar de ofta med företag som de har bra relation till. 

6.5 Inköp 

När det handlar om inköp av mindre tjänster eller andra materiella ting som krävs för att 

kunna utföra sitt arbete så sköts detta enskilt mellan de anställda. De har ställen som de 

oftast använder när det gäller de båda. Fakturorna som genereras märks med 

fastighetsbeteckningen för att kunna hänvisas till den fastighet inköpet gäller. Dessa fakturor 

skickas sedan till Alvenius. Alvenius går igenom dessa och hittar han något att kommentera 

så pratar han med den ansvariga för det inköpet. Fakturorna går sedan tillbaka till Göran 

som levererar dessa till fastighetsägarna. Fastighetsägarna tar sedan hand om betalningen av 

dessa fakturor. Fakturorna betalas en gång i månaden.  

6.6 Uthyrning 

Hos Alvenius så går all uthyrning genom Göran. När det blir en lägenhet ledig så meddelas 

detta till Göran. Om den inte hinner bli uthyrd så läggs dessa ut på internet. Omsättningen av 

lägenheter är idag stor i Eskilstuna men även i Strängsnäs, därför är de inte tomma speciellt 

länge. De använder sig inte av något kösystem i dagsläget då de tycker att det skulle bli för 

omständigt att ha väntelistor. Intresserade får istället ringa med jämna mellanrum och höra 

sig för om det finns lediga bostäder eller lokaler. När det ringer någon som är intresserad av 

att titta på en lägenhet så bestäms en tid med Göran denna tid vidarebefordras till den 

ansvarige för fastigheten som får visa lägenheter. Är personen intresserad så kontrolleras den 

mot ett register för att se så att de inte har skulder. Om personen är skuldsatt så krävs borgen 

för att få hyra. 

Hyresavier går genom Fastighetsägarna. Var tredje månad så lämnas avier ut till 

fastighetsskötarna som får sortera och dela ut dessa i sina respektive fastigheter.  
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6.7 Resultat av analys 

Efter kartläggningen så togs förslag fram till vad som skulle kunna göras för att förbättra och 

effektivisera företaget. Förslagen var bl.a. Förvaltningsplan, underhållsplan, kalkyler för 

diverse delar av organisationen, bättre system för felanmälan m.m.  

Rent organisatoriskt så tycker vi att man skulle behöva ha en person till som tar över 

ansvaret från Fastighetsägarna när det gäller de ekonomiska bitarna samt även juridiska 

ansvaret. Det eftersom det skulle hålla kunskapen bättre inom företaget. Kostnaden för att ha 

Fastighetsägarna som konsult överstiger i många fall den kostnad som det innebär att ha en 

heltidsanställd på företaget, vilket är ännu ett argument för att nyanställa. Med det 

ekonomiska ansvaret menas bl.a. hyresavisering, fakturering, upphandlingar m.m. Det som 

egentligen saknas är en renodlad förvaltare. En annan infallsvinkel är att Göran delegerar om 

sina arbetsuppgifter som fastighetsskötare och tar det fulla ansvaret som just förvaltare. 

Detta resulterar då i en nyanställning av fastighetsskötare istället. Problematiken med detta 

är att Göran inte har den juridiska kunskapen som behövs, vilket betyder att 

Fastighetsägarna fortfarande måste konsulteras. Detta är något som måste diskuteras inom 

företaget. 

 Vid upphandlingar så är det fastighetsskötarna som ska ha ansvaret att meddela när några 

större åtgärder behöver göras på fastigheterna. Tillsammans med förvaltaren får de sedan se 

över om det är något som ska utföras eller om det kan skjutas på framtiden. Vid eventuella 

beslut att något borde åtgärdas så utformas ett bra förfrågningsunderlag för upphandlingen i 

fråga.  

De anställda ska varje månad ha en budget för inköp. Om den budgeten överstigs så måste 

den personen i fråga kontrollera mot ansvarige om åtgärden eller inköpet godkänns. Detta är 

då antingen förvaltaren om en sådan tillsätts eller Alvenius själv som godkänner åtgärden. 

När det kommer till de redan anställdas arbetsuppgifter så borde de delegeras om. De 

arbetsuppgifter som Göran har över hela fastighetsbeståndet borde omstruktureras och 

läggas på respektive fastighetsskötare. Den som har hand om ett visst område borde även 

sköta visningar, kontraktskrivande och så vidare, det som Göran sköter idag. Detta för att ge 

en bättre fördelning av arbetsuppgifter samt att den person som har djupast inblick i just den 

fastigheten sköter även dessa delar av förvaltningen. 

Dessa är saker som företaget själv får ta beslut om de ska genomföras eller inte, det ligger 

utanför vår makt att bestämma. Men likväl borde de anammas.  
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De delar som kan åtgärdas av oss är dokumenteringsmässiga. Nedan följer förslag på det som 

är till nytta för företaget. Dessa kommer att läggas fram till företaget för att sedan genom 

dialog besluta om vad de faktiskt kan tänka sig att använda.  

Underhållsplaner, en ettårig plan som är utförlig för att lätt kunna följa upp vilka 

upphandlingar som är under process samt veta vad som ska utföras på byggnaderna varje år. 

En femårig plan skulle även tas fram av väldigt övergripande karaktär. Underhållsplanen är 

till för att kunna lägga upp en långsiktig strategi och planering. 

Införandet av förvaltningsplaner. De anställda har tidigare aldrig varit i kontakt med 

begreppet förvaltningsplan, nyttan av den är såklart också okänd för dem men vi anser att 

införandet av förvaltningsplaner i företaget bara skulle föra med sig gott. Detta skulle ge dem 

en god överblick över sitt fastighetsbestånd. Eftersom en förvaltningsplan kan utformas på 

många sätt så är det svårt att säga i detta läge just vad den kommer att resultera i just för 

Alvenius Fastigheter. Tanken är att försöka hålla den på en relativt grundlig nivå för att lätt 

kunna arbetas med inom organisationen.  

Ett register över alla fastigheter hos Alvenius borde tas fram. I dagsläget så finns ingen 

lättöverskådlig lista över fastigheterna, utöver fastighetsbeteckning så kommer även kort 

information om fastigheten att ligga här till exempel, adress, vakans m.m. Registret är även 

tänkt att ligga som bas för annan dokumentation som till exempel förvaltningsplaner, 

kalkyler, kontrakt m.m. Detta kommer att ge en sabb åtkomst för allt som de behöver. På 

detta sätt slipper man att leta igenom ett flertal mappar för att hitta det man söker.  

Några enklare kalkyler borde finnas med i det dagliga arbetet, med enklare kalkyler menas 

kalkyler för att ta fram vissa nyckeltal för fastigheten i fråga. Denna kalkyl kan innehålla 

hyresintäkter, underhållskostnader, mediakostnad, totalt driftkostnad m.m. Såsom 

organisationen ser ut idag så ser vi ingen anledning till att arbeta fram en djup kalkyl som 

ingen kommer att använda. Eftersom konsulterna fastighetsägarna hanterar allt som har 

med kostnader att göra så blir arbetet för att få fram allt för djupgående information kring 

kostnaderna av fastigheterna, för stor för att någon av de anställda kommer att lägga ner tid 

på detta. Dock så finns förhoppningar om att de kommer använda sig av en enklare kalkyl för 

att kunna få fram lättöverskådliga nyckeltal. Dessa kommer sedan hjälpa organisationen till 

att kunna effektivisera sin förvaltning. Att arbeta kring nyckeltal är ett mycket bra verktyg att 

använda för att kunna kapa kostnader då man får en väldigt bra överblick över vad sitt 

bestånd kostar. Nyckeltalen jämför du antingen mellan dina fastigheter, årsvis mot en 
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fastighet eller så kan man jobba mot Repab eller annan statistik för att se om dina fastigheter 

ligger i våg med resten av Sveriges fastigheter. 

Detta är ett verktyg som verkligen borde anammas och noggrant användas på alla fastigheter 

som företaget äger. Det kräver noggrann uppföljning av alla kostnader, men i slutändan får 

man tillbaka detta genom att du kan styra din förvaltning åt rätt håll. Det genom när man fått 

ihop statistik kan man i förvaltningsplanen sätta upp mål för kommande år vad posterna 

borde kunna hamna på och arbeta mot dessa. Se bilaga 6 för exempel på kalkyl samt 

nyckeltal. 

Den NKI-undersökning som genomfördes i fastigheterna blev lyckad och den borde 

anammas och genomföras frekvent. Frågorna kan behöva ses över. 

7. Resultat 

Här redovisas det resultat som arbetet utmynnade till.  

7.1 Dokumentation 

De förslag som vi sammanställde las fram till de anställda på Alvenius fastighetsförvaltning. 

Tillsammans så arbetade vi fram något som båda parter tyckte var funktionellt för 

organisationen. Det hela blev en kompromiss mellan oss båda då de inte vill ha något som är 

för tungarbetat med för mycket information utan ha något användbart som går snabbt att 

ändra ingående värden i. Det som arbetades fram var:  

• Fastighetsregister 

• 5-årig underhållsplan 

• 1-årig underhållsplan 

• Förvaltningsplan 

• Kösystem 

• Kalkylmall 

• NKI-enkät 

• Kontraktshantering 
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7.1.1 Fastighetsregister 

Detta register finns under Bilaga 3. Registret är uppbyggt kring de fastigheter som finns hos 

Alvenius. Tanken med registret är att det ska vara navet för de andra verktygen. Där finns 

länkar till resterande dokumentation; Förvaltningsplan m.m. Samtidigt som det visar kort 

information om fastigheten; adress, vakans m.m. Registret gjordes ganska kompakt och 

överskådligt för att lätt hitta det man söker. Därefter så kan man söka sig vidare för att få mer 

information. 

7.1.2 Underhållsplan 

Underhållsplanen blev uppdelad i två delar. Den ena en 1-årig underhållsplan som noggrant 

tar upp de underhåll som ska genomföras under nästkommande år. Denna används även 

under det år som underhållen ska genomföras. Här finner man kostnader för de åtgärder 

man valt göra samt hur stor budget man har för fastigheterna. Denna underhållsplan 

återfinns i bilaga 8. Sedan utformades även en 5-årig underhållsplan. Denna är mycket 

övergripande och tar endast upp de underhåll man har planerat för fastigheterna de 

kommande 5-åren. Den innehåller inga kostnader, detta eftersom tanken med denna plan är 

att ställa upp en grov plan över underhållet de kommande åren. Se bilaga 10 

7.1.3 Förvaltningsplan 

För att enkelt kunna få en överblick över deras befintliga fastigheter ville Alvenius ha en 

dokumentation över varje fastighet. Det ledde fram till förvaltningsplaner som kortfattat 

beskriver varje fastighet med antalet bostäder, antalet lokaler samt tekniska installationer. 

Den visar också förslag på förbättringar från NKI enkäten som förvaltaren/fastighetsskötaren 

bör fundera om de skall ingå i kommande underhållsåtgärder. I planen finns också nyckeltal 

för media, renhållning och städning. Nyckeltalen gör det möjligt att mellan olika år gemföra 

förbrukningen för att kunna ge förslag på förbättringar till fastigheten. Se bilaga 4. 

7.1.4 Kösystem 

Alvenius använde sig inte av något kösystem i dagsläget. Detta var något som diskuterades 

och det beslutades att ta fram ett sådant underlag. Vid intresse så skriver man upp 

hyresgästen på listan.  Denna kan sedan kontaktas när det blir något ledigt i området denne 

vill bo i. Se bilaga 7 
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7.1.5 Kalkylmall 

En övergripande kalkyl som inte tar hänsyn till kapitalkostnader utan endast arbetar med de 

faktiska kostnaderna för fastigheten. De anställda anser att detta är ett fullgott verktyg för 

dem idag. Denna kalkyl räknar själv sedan ut nyckeltalen för de poster som kalkylen 

innehåller. Dessa nyckeltal kan sedan användas för att jämföra kostnader årsvis samt mellan 

andra fastigheter i beståndet. För att kunna se om fastigheterna ligger bra till rent 

kostnadsmässigt sa kan man använda Repabs årliga statistik.  Finns intresse så är det enkelt 

att lägga till och ta bort poster. 

7.1.6 NKI-enkät 

Detta var den enkät som användes under arbetets gång. Den kommer att modifieras med 

annan text från Alvenius. Samt att vissa frågor kan komma att förändras. Men grunden 

kommer att vara densamma. För ett exempel på ett resultat för enskild fastighet se Bilaga 8 

7.1.7 Kontraktshantering 

Från Fastighetsregistret så kan man länka sig vidare till en förteckning över hyresgästerna i 

respektive fastighet. Där får man grundläggande information om varje hyresgäst och vilken 

lägenhet de bor i. Vidare från denna kan man länka sig vidare till respektive kontrakt. Se 

bilaga 5 
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7.1.8 Databas 

Nedan redovisas den databasstruktur som arbetades fram tillsammans med Alvenius. 

Databasen är uppbyggd i olika mappar och med hjälp Officepaketet som var ett av kraven från 

företaget. 

           Figur 2, Databasstruktur 

7.2 Förändringar inom organisationen 

De förslag som fanns på förändringar inom organisationen har diskuterats med de berörda 

inom företaget. Idéerna anses vara välgrundade och de kommer att ligga till grund för 

framtida beslut om förändringar, i dagsläget kommer dock inget att göras. Det behövs mer 

efterforskningar från företagets sida. Detta ses som ganska naturligt. Att göra markanta 

förändringar i ett företag är inget som görs i en handvändning. Men såklart så finns det 

förhoppningar från vår sida att några av förslag genomförs på längre sikt. 
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7.3 Resultat av enkätundersökning 

Resultatet är en sammanställning av alla fastigheter, att redovisa alla fastigheter för sig är 

inte lämpligt att göra här. Därför togs beslutet att visa den allmänna trivseln sett över hela 

beståndet. Deltagandet i enkäten var överlag bra, endast i vissa fastigheter var deltagandet 

lite sämre men vi var glatt överraskade att så många ändå deltog. För att få ett enkelt och 

tydligt sätt valde vi sedan att redovisa resultatet i grafer för varje fråga.  
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8. Diskussion 

Det har under arbetets gång kommit fram att vår problemformulering som ställdes upp i start 

kan ha varit för lösryckt. Bland annat tog det mycket tid att lämna förslag och diskutera med 

de anställda vad för typ av dokumentation företaget var intresserade av. Men det var också 

viktigt att det fick ta sig tiden eftersom det har gjort att de anställda blivit delaktiga och mer 

intresserade av det färdiga resultatet. Det negativa var att det tog mycket tid av arbetet i 

början. 

Efter den inledande delen med analys och intervjuer som gjorde det möjligt att smalna av 

arbetsområdet och välja ut de delar som vi hade potential att genomföra. Ett mindre bakslag i 

arbetet var att det inte var möjligt att få tillgång till all ekonomiska data som vi ville ha vilket 

ledde till att endast en enklare mall för cash-flow kalkyl genomfördes. Tanken med arbetet 

från början var att ställa upp en noggrann kalkyl som företaget kunde arbeta utifrån. Men 

tyvärr så blev detta ej möjligt. Detta blev ganska lyckat ändå eftersom det under arbetets gång 

kom fram att det var vad de anställda kunde tänka sig att använda i dagsläget, en enklare 

ekonomisk kalkyl. De ansåg sig varken ha tid eller kunskap att sitta med djupgående kalkyler. 

Denna kalkyl blev en grund för framtagandet av nyckeltal till förvaltningsplanen. Nyckeltalen 

finns inte med i den slutgiltiga rapporten utan endast i den dokumentation som 

överlämnades till Alvenius. Vi har också strukit hyresgästernas namn i 

hyresgästförteckningen med tanken på integriteten.  

Alvenius har haft som önskemål att göra all dokumentation i Officepaketet eftersom det är 

den programvara de har tillgång till i dagsläget. Detta har gjort oss något begränsade i 

användarvänlighet. Men vi har gjort det så bra som det gått på den tid som har legat till vår 
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förfogande. I framtiden kanske företaget har vuxit och de kräver bättre sammanhållning 

mellan olika delar av förvaltningen. Då blir nästa steg att införa något slags fastighetssystem 

t.ex. Summarum eller Landlord. Det krävs dock att företaget vuxit en del.  

Den storlek som de har idag, kan vara aningen för litet för att ordentligt kunna motivera den 

kostnad som det innebär att införa systemet. Det krävs utbildning samt en ganska stor 

investeringskostnad i startskedet, samt en årlig kostnad för uppdateringar och service. Det 

kommer kräva mycket av de anställda att arbeta med systemet och det krävs säkerligen 

ytterligare anställning för att kunna hålla det hela strukturerat. Just nu så klarar de sig bra 

med de verktyg vi gett dem. Dessa kan även de vidareutvecklas. Eftersom det hela är skapat i 

Office så är det mycket enkelt att lägga till fler parametrar där man anser att det behövs. 

Detta kommer märkas efter en tids användande.   

Det som vi önskar kunna hunnit med var att utforma ett dokument för att enkelt kunna 

handla upp entreprenader. Men vidden av de olika entreprenader man kan tänka upphandla 

samt tidsperspektivet gjorde att det tyvärr inte fanns tid att utföra något sådant. 

9. Slutsats 

Arbetet har varit givande med omväxlande arbetsområden. Det resultatet vi kommit fram till 

kommer att förhoppningsvis vara något som kommer att användas i det dagliga arbetet och 

gör det enklare och tydligare för alla inblandade. 

 En slutsats vi kan dra av enkätundersökningen är att hyresgästerna överlag är nöjda med 

Alvenius Fastigheter och det endast är mindre småsaker t.ex. städningen av tvättstugan och 

trapphusen som drar ner betyget.  Vad kan man då göra för att flera ska bli nöjda med 

tvättstugan? Det kan vara at man inför grovstädning av tvättstugan ca 3-4 gånger per år och 

förbättra städutrustningen . För att förbättra problemen med städning av trapphus borde 

man lägga tid att ta fram anbudsunderlag för att specificera krav och funktion för att uppnå 

önskat resultat vilket kan öka trivseln. 

Ett gott betyg för Alvenius är att ca 90 % av de boende trivs bra i sina lägenheter eller bättre 

och att ca 95 % inte blir störda av sina grannar.
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Bilaga1: Intervju med Göran hos Alvenius Fastigheter 

1. Vilka arbetsuppgifter har du? 

Har hand om fastighetsskötseln. Visa lägenheter och lokaler för tänkta 

hyresgäster. Skriver kontrakt för bostad och affärslokaler samt sköter anbud. 

 

2. Hur ser er organisation ut? 

Det är John Alvenius som är ägaren, sedan har vi Fastighetsägarna som 

konsulter till den ekonomiska delen. Därefter kommer jag(Göran) som 

fastighetsförvaltare. Sist kommer fastighetsskötarna Rikard, Daniel, Morgan 

3. Hur många anställda har ni? 

4 anställda på Alvenius 

 

4. Tycker du att organisation fungerar bra? 

Vi har lärt oss arbeta med de resurserna vi har men det finns definitivt 

möjligheter att effektivisera dagens arbetsmetod.  

 

5. Vad gör ni om någon faller bort ur organisationen? 

Vi har inga planer om det händer. 

 

6. Hur många fastigheter förvaltar du? 

Jag förvaltar 7 fastigheter. 4 st. i Eskilstuna och 3 st. i Strängnäs. 

 

7. Hur många fastigheter har hela företaget? 

26 st. Där 50 procent av fastigheterna har någon form av uthyrningsbar lokal. 

 

8. Tycker du att avsaknad av dokumentation påverkar din arbetsuppgift idag? 

Det påverkas till viss del, vi skulle ha nytta av en fungerande dokumentation. 

 

 

9. Vid byte av tekniska installationer görs det någon analys av produkterna? 
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Det görs en anbudsförfrågan, t.ex. vid en värmeinstallation där hänsyn till 

driftkostnader och tekniska livslängden tillsammans med priset är avgörande. 

 

10. Vid större renoveringar hur gör ni då vid uppköp av tjänster och material? 

Genom anbud. Vissa tjänster köps oftast upp av tidigare kontakter där gott 

samarbete har upprättas vid andra projekt. 

 

11. Hur tar du reda på information du inte kan om fastigheterna? 

Stor del gamla fastigheter. Ritningar hämtas ut hos byggnadsnämnden men vi 

har inga egna register. 

 

12. Har ni delar eller hela fastigheter på entreprenad? (Städ/sopphämtning etc.) 

Vi har vissa delar på entreprenad, t.ex. snöskottning där den maskinella delen 

sköts på entreprenad men trapport och entréer sköts av fastighetsskötaren. 

Städning ligger oftast också på entreprenad. Dålig uppköpning så till den delen 

att man inte vet vad för delar som ingår i entreprenaden gör det svårt att 

bedöma anbud. 

Fastighetsägarna sköter också delar av den administrativa delen som att skicka 

hyresavier till hyresgäster. 

Sopphämtning   

 

13. Hur håller ni reda på vilka underhåll/besiktningar som har genomförts? 

Det finns ingen dokumentation av det i dagsläget. Stora jobb kommer man 

ihåg. Men det kunde förbättras. Tidigare större ombyggnationer (ROT) finns i 

något register troligen hos fastighetsägarna.  

 

14. Vid köp av entreprenad tjänster vad är det som styr upphandlingen bara pris 

eller finns det mer som avgör? 

Bättre anbud skulle behövas, där man specificerar vad man vill ska ingå i 

anbudet. 

 

15. Hur ofta är det möjligt att göra renoveringar i lägenheterna? 

Vid behov. Det brukar ses över vid byte av hyresgäst. 
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16. Får lägenhetsinnehavaren själv göra renoveringar? 

Ja, så länge det sker fackmässigt eller att det återställs till ursprungligt skick. 

 

17.  Har ni någon intervall på underhåll? 

Nej vi har ingen intervall på underhåll. Det sker vid behov. 

 

18. Hur planerar ni vad som skall göras i underhåll på fastigheterna? 

Vi har ingen planering, det fanns förut en ettårig planering men den har fallit 

bort. 

 

19. Vet ni om era hyresgäster trivs i era fastigheter? Genomför ni några 

undersökningar? 

Nej . Men det skulle vara intressant att genomföra någon form av 

undersökning. Vad jag vet är det oftast diskussion om tvättstugorna. 

(Städning, tider mm) 

 

20. Finns det några problem som ni har idag som du skulle vilja ändra? 

Nytänkande i organisationen. Nya idéer i företaget.  

 

21. Vad vill du med i arbetet? Vad saknar du för verktyg? 

Bättre överblick i arbetet med fastighetsägarna. 
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Enkät om ditt boende 

1. Hur trivs ni i lägenheten? 

 

Dåligt    Bra            Mycket bra 

                                                             

2. Hur trivs ni i fastigheten i övrigt? 

 

Dåligt    Bra            Mycket bra 

                                                             

3. Hur upplever ni städningen i trapphuset är? 

 

Dålig    Bra            Mycket bra 

                                                             

4. Upplever ni störningar från andra hyresgäster? 

 

Nej    Lite             Mycket 
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5. Vid felanmälan, tycker du att du blir avhjälpt i tid? 

 

Dåligt    Bra            Mycket bra 

                                                             

6. Hur fungerar kommunikationen med fastighetsskötaren? 

 

Dåligt    Bra            Mycket bra 

                                                             

7. Tycker ni att belysningen är bra runt fastigheten? 

 

Dålig    Bra            Mycket bra 

                                                             

8. Hur fungerar städningen i tvättstugan? 

 

Dålig    Bra            Mycket bra 

                                                             

9. Hur tycker du utrustningen i tvättstugan är? 

 

Dålig    Bra            Mycket bra 
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10. Tycker du att säkerhet i förråd är? 

 

Dålig    Bra            Mycket bra 

                                                             

11. Hur uppfattar du inneklimatet under vinterperioden? 

 

Kallt   Bra               Varmt 

                                                             

 

 

12. Hur uppfattar du inneklimatet under 
sommarperioden? 

 

Kallt    Bra                Varmt 

                                                             

13. Finns det något som du tycker behöver åtgärdas i 
fastigheten? 

 

 JA 

 NEJ 
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Om JA vad för något? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

14.  Har du några andra kommentarer till ditt boende? 

 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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